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Overwegende dat
 • steden zich in een steeds interessanter en uitdagender speelveld bevinden, 

  dat zich meer en meer in een regionale context verder zal ontwikkelen; 

 • Aken en Heerlen binnen de MAHHL samenwerking buursteden zijn met een grensoverschrijdende 

  dimensie. Bovendien hebben beide steden een centrumfunctie voor hun regio; 

 • de partners sturen op het realiseren van maatregelen die ervoor zorgen dat de kansen van 

  de grensligging benut worden en dat er naar oplossingen voor belemmeringen wordt gezocht. 

  Afhankelijk van de casus met de desbetreffende partners; 

 • de Provincie Limburg een vooraanstaande rol heeft in de regionaal economische ontwikkeling 

  van Limburg en de kansen van de grensligging optimaal wil benutten; 

 • er door de buursteden wordt gewerkt in een open setting met ook andere partners binnen de 

  brede Euregionale Zuid-Limburgse agenda. Projecten zijn open voor deelname van andere steden; 

 • Aken en Heerlen elkaar als buursteden opzoeken voor samenwerking en op zoek zijn naar 

  activiteiten waar steden elkaar aanvullen op de prioriteiten en waar samenwerking leidt tot 

  meerwaarde voor burgers, bedrijven en instellingen; 

 • er op verschillende terreinen wordt samengewerkt, maar dat er nog gewerkt moet worden 

  aan een betere mindset m.b.t. verdere kansenontwikkeling in een grensoverschrijdend gebied; 

 • gemeenten in Nederland verantwoordelijkheden en taken overnemen van landelijke en 

  provinciale overheden;

 • het steeds compacter worden van de (gemeentelijke) overheid ertoe noopt om als

 • gemeenten het werk gezamenlijk aan te pakken en allianties aan te gaan met andere 

  economische en maatschappelijke stakeholders;

 • deze samenwerking binnen de grensoverschrijdende dimensie tot een verrijking kan leiden 

  van kansen en mogelijkheden;

 • er in beide steden bereidheid aanwezig is deze meerwaarde van samenwerking op te zoeken 

  en te verkennen in de vorm van een aantal concrete thema’s en projecten.

Doel van de samenwerking
Doelstelling van de samenwerking van de buursteden is door middel van gezamenlijke synergie-

voordelen tot een economisch vitale grensoverschrijdende regio te komen. Dit aan de hand 

van een dynamische agenda Aken-Heerlen

Visie op de samenwerking
Aken en Heerlen nemen de prioriteiten uit de lopende agenda van beide steden als uitgangs-

punt om te onderzoeken waar synergie effecten zijn. Dit is een proces dat tegelijkertijd op 

de lange als op de korte termijn tot successen leidt. Voordat er samenwerking kan ontstaan 

moeten betrokken personen  elkaar leren kennen en moet er een meer grensoverschrijdende 

mindset ontstaan. Dat kost tijd en gaat niet vanzelf. De basis zal liggen in het faciliteren van de 

ontmoeting en kennisuitwisseling van betrokken partijen. Ontmoetingen vinden al plaats, bij-

voorbeeld onder de MAHHL samenwerking. Maar door de focus op deze bilaterale uitwerking 

kan intensiever worden samengewerkt op lokale concrete thema’s.

Voor de korte termijn ligt er nu een aantal kansen om meteen op te pakken. In dit convenant 

wordt kort weergegeven waar al samenwerking plaatsvindt (enkele voorbeelden) en waar kan-

sen liggen om samen op te pakken. De samenwerking levert efficiency winst op. Dit convenant 

legt een basis van meer samenwerking tussen de steden, maar het doel is daardoor samenwer-

king op alle terreinen te vergroten, dus tussen bedrijven, kennisinstellingen etc.
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Kaders samenwerking
De kaders voor deze samenwerking zijn onder andere:

 • Euregionale Samenwerking

 • MAHHL samenwerking 

 • De aantrekkingskracht van de regio Zuid Limburg, Atlas voor gemeenten 2016

 • Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg

 • Coalitieakkoord provincie Limburg “In Limburg bereiken we meer” 2015-2019

 • Charlemagne samenwerking

 • Aachen Digitalisiert en verdere Stadtpläne der Stadt Aachen

 • Meerjaren bestuurlijk programma 2015-2018 gemeente Heerlen

Opdracht Team Aken, Team Heerlen
Aan de directies van beide gemeenten wordt opgedragen een team samen te stellen met 

vertegenwoordigers uit de thema’s .

Aan de verantwoordelijken per thema wordt gevraagd per project een projectplan op te stellen. 

Onderdeel van dit projectplan zijn:

 • Een onderbouwing van de samenwerkingsgebieden;

 • Het verkennen van de betreffende werkterreinen;

 • Het formuleren van doelen en het opzetten van projecten (inclusief de organisatie van 

  de samenwerking);

 • Een activiteiten- /stappenplan;

 • Een planning (inclusief tussentijdse rapportage en evaluatie);

 • Kostencalculaties voor de betreffende activiteiten.

Daarnaast krijgen de teams de opdracht om voorstellen te doen om de samenwerking op lange 

termijn te waarborgen. Zowel bij de gemeente Heerlen als de stad Aken is een algemeen coör-

dinator aanspreekpunt.

Opdrachtgever 

De burgemeesters uit Aken en Heerlen zijn opdrachtgever en voeren minimaal 2 keer per jaar 

bestuurlijk overleg over de voortgang. De provincie Limburg in de persoon van deputé E. Geurts 

zal als medeondertekenaar van dit convenant, de opdrachtgevers waar nodig en mogelijk 

ondersteunen en deelnemen aan het bestuurlijk voortgangsoverleg.

Kosten vormgeving en implementatie samenwerking
De kosten die moeten worden gemaakt om de samenwerking vorm te geven en te implementeren 

zullen door de twee gemeenten ieder voor de helft worden gedragen. Ook de provincie Limburg 

vindt het belangrijk uitvoering te geven aan haar ambities om de contacten over de grens te 

verscherpen. De wijze waarop de kosten en baten van de feitelijke samenwerking over de 

gemeenten worden verdeeld, zal bij de concretisering van de afspraken worden bepaald

De provincie Limburg heeft aangegeven te willen participeren in een naar rato medebekostiging ter 

stimulering van de projectenagenda van beide steden. 

Publicatie
Elke partner publiceert op eigen internet.
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27 maart 2017

Stadt Aachen Gemeente Heerlen Provincie Limburg

Herrn M.Philipp Dhr R. Krewinkel Dhr. Ing. E.Geurts

Oberbürgermeister Burgemeester Heerlen Gedeputeerde 

der Stadt Aachen  Provincie Limburg
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1. Mindset

De grensligging is een kracht van onze regio’s. Hierin onderscheiden wij ons en dit biedt extra 

kansen. Helaas liggen de voordelen van de grensligging niet altijd direct op het netvlies bij bedrijven, 

bewoners, bollebozen (kenniswerkers) en bezoekers. Daarom willen de partners samen werken 

aan verbreding en verdieping van de Aken-Heerlen mindset. Elkaar leren kennen is basis voor 

elke samenwerking en elkaar regelmatig ontmoeten is voorwaarde om door te kunnen pakken. 

De volgende voorbeelden van maatregelen kunnen hiervoor worden ingezet:

1. Er is een goede band tussen de steden Aken en Heerlen, maar deze kan worden verdiept 

 en uitgebreid. Wat er geïntensiveerd wordt is het wederzijds uitnodigen bij beeldbepalende 

 gemeentelijke events als nieuwjaarsrecepties. Een van de hierbij horende acties is een update 

 van de gemeentelijke uitnodigingen/perslijst.

2. Uitwisseling tussen ambtenaren en bestuurders met als doel het uitwisselen van kennis 

 en vaardigheden. Bijvoorbeeld een dag met elkaar meelopen.

3. Wederzijds uitnodigen bij culturele en sport-events, zoals de 4 belangrijkste momenten in 

 het Parkstad-Limburg Theater, de CHIO opening, het optreden van het concertgebouw 

 orkest Amsterdam, opening Cultura Nova.

4. Ook wordt verkend of een project uit Nijmegen-Duisburg als basis kan dienen voor een 

 project waarbij studenten van weerszijden van de grens meelopen met een Euregionaal 

 actief raadslid (http://www.ru.nl/nds/actueel/councilloradvisor/). En een grensoverschrijdend 

 vraagstuk centraal staat. 

5. Kennismakingsbezoeken. Twee keer per jaar een uitwisseling rond bepaald thema. Suggesties:

 • Wegvallen Kamer van Koophandel: Welke aanspreekpunten heeft IHK Aachen nu in Heerlen?

 • Rondom de Centra. Wederzijdse excursie naar de wijken van de buren. Focus op sociale 

  problematiek en aanpak.

 • Ondernemershuisaanpak/Nacht der Unternehmen bezoek met bedrijfsleven.

6. Een Aken-Heerlen week (uitbreiding 3 Digitale Dagen) voor economie, onderwijs, zorg etc.

7. Er komt een team Aken en een team Heerlen. De gemeente Heerlen en stad Aken benoemen 

 aanspreekpunten per hieronder geformuleerd prioritaire thema.

Bijlage 
Uitwerking
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2. Prioritaire thema’s

De gemeenten Aken en Heerlen hebben de bestuurlijke programma’s vergeleken en hieruit zijn 

onderstaande thema’s ontstaan. Onder elk thema wordt geformuleerd welke samenwerking er 

al is. Daarna volgt een eerste inventarisatie van mogelijke projecten.

1. Digitalisering/Industrie 4.0/Smart Cities/Economische ontwikkeling 
(Digitale Stedenagenda)
Op het gebied van digitalisering wordt al veel samengewerkt. In Aken wordt op verschillende 

niveaus gewerkt aan facetten van de digitalisering. In kennisinstellingen, in grote en kleine 

bedrijven die zich ook nog eens verenigd hebben in een Digihub in 2016. In Heerlen timmert 

de Brightlands Smart Services Campus aande weg. Heerlen heeft zich na de sluiting van de 

mijnen, met de komst van een aantal financieel administratieve grote partijen ontwikkeld tot 

een stad waar Big Data wordt gegenereerd, bijvoorbeeld door het CBS, maar waar ook toepassingen 

hiermee worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door business Intelligence partner BISS op de campus 

waarbij innovatieve nieuwe ideeën worden gegenereerd door een multidisciplinaire aanpak 

van meerdere partners. De Brightlands Smart Services Campus en Dighub zetten beide in op 

meer samenwerking over de grens. Ook werkt Heerlen samen met haar partners Maastricht en 

Sittard-Geleen, provincie en rijk aan het opsporen van belemmeringen voor grensoverschrijdende 

samenwerking middels de Citydeal Zuid-Limburg. De Newcomerservice uit Aken is opgezet 

met het doel hoger opgeleiden aan de regio te binden. Heerlen participeert hierin. De afgelopen 

twee jaren deed Heerlen bijvoorbeeld mee aan de Newcomerfriday. Op een aantal vrijdagen 

kunnen nieuwe medewerkers van de Campus uit Aken informeel kennismaken met de regio. 

Dit houdt ook in een excursie naar Heerlen, bijvoorbeeld met een rondleiding langs de murals.

Mogelijke ontwikkelingen:
 • een grensoverschrijdend traineeprogramma op het gebied van Smart Services, met als doel 

  om pas afgestudeerden kennis te laten maken met bedrijven in onze grensoverschrijdende regio;

 • gemeenschappelijke 3 Digitale Dagen. Doel van de 3 Digitale Dagen is zichtbaar maken en 

  verbinden. Onder de vlag van Smart Services/Industrie 4.0 presenteren bedrijven en kennis-

  instellingen zich aan elkaar. Met als doel nieuwe verbindingen tot stand te laten komen;

 • Newcomerservice van Aken uitbreiden naar Heerlen om kenniswerkers aan onze grensover-

  schrijdende regio te binden. Juist het hebben van een grensoverschrijdende regio, met alle 

  partners die daarbij horen kan een pullfactor zijn voor kenniswerkers;

 • een project onder de Newcomerservice: Een portal in het Duits waar alle nieuwe studenten 

  en werknemers toegang hebben tot alle aspecten van de stad. Van informative over wonen 

  tot uitgaan etc. Gecombineerd aan deze site kunnen packagedeal acties worden opgezet om 

  deze groepen meer aan de stad te binden; Via de Newcomerservice wordt ook informatie 

  over de grens bereikbaar voor studenten en werknemers in Aken en Heerlen.

 • een project onder de Newcomerservice: een apart introductieprogramma voor de Duitse 

  studenten in Heerlen. Tevens wordt samenwerking gezocht  met de Duitse studentenintro-

  ductie in Aken;

 • cursussen Duits/Nederlands voor ZZP-ers (Goethe Certificaat).
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2.Cultuur
Op cultureel gebied vindt er veel uitwisseling plaats. Als eerste moet hier het Schrittmacher 

festival genoemd worden. Een vooraanstaand evenement op het gebied van moderne dans. 

De opening vindt plaats in Aken en in Heerlen. Deze opening is voor het Parkstad Limburg 

theater een van de 4 belangrijke openingen in een jaar. Verder stellen de theaters van Aken en 

Heerlen shuttlebussen ter beschikking om uitwisseling tijdens bepaalde voorstellingen te laten 

plaatsvinden. Ook werkt het Dutch Mountain Film Festival grensoverschrijdend.

Mogelijke ontwikkelingen:
 • Heerlen in randprogramma Karlspreis

 • Cultura Nova intensiveert grensoverschrijdende ontwikkeling.

 • Poppodia: De Nieuwe Nor werkt samen met Burg Wilhelmstein, maar nog niet met de 

  Musikbunker in Aken. Ook een grensoverschrijdend dance event op de grens behoort tot 

  de mogelijkheden.

3.Mobiliteit
Goede verbindingen zijn een absolute randvoorwaarde. Bijvoorbeeld met openbaar vervoer, 

toegespitst op de vraag van de (mogelijke )gebruikers. Niet alleen openbaar vervoer zelf, 

maar bijvoorbeeld ook een goed ticketing systeem et aantrekkelijke prijzen.

Voor een goedlopende grensoverschrijdende mobiliteit moet er een verandering in mindset van 

het gebied komen. Zodat meer grensoverschrijdende verkeersstromen ontstaan. En deze het 

liefst op een duurzame manier, zoals via de snelfietsroute of het Velocity/Pedelec project.

Aken is gestart met de Velocity, Pedelec E-bikes die in Aken ontwikkeld zijn en geïmplementeerd 

worden. Een systeem van elektrische fietsen en laadstations. Dit wordt ook met Maastricht 

opgepakt. In Kerkrade wordt nu een proef gedaan met de Pedelecs. Heerlen wacht de eerste 

resultaten af en zal daarna onderzoeken of een deelname tot de mogelijkheden behoort. 

Wat betreft de snelfietsroute Aken Heerlen is Aken inde Aken is men in de planfase. Heerlen 

heeft de verbeteringsopties aan Nederlandse zijde geinventariseerd en voert daarvan 2 projecten 

in het komende jaar uit. Verder worden koppelingen van het toeristische fietsnetwerk met deze 

hoogwaardige fietsverbindingen onderzocht.

De electrificatie van het spoor tussen Heerlen en Aken gaat definitief door. Ook over spoor-

verdubbeling tussen Heerlen en Aken zijn financiële afspraken met het Rijk gemaakt. In totaal 

gaat het om een investering van 71 miljoen euro waarvan 13 miljoen voor beheer en onderhoud. 

Voor de financiering wordt ook een aanvraag bij de EU ingediend. De spoorverdubbeling (op zijn 

vroegst gereed in 2020) maakt het mogelijk om 2 keer per uur een trein te laten rijden tussen 

Maastricht, Heerlen en Aken, de zogenoemde Drielandentrein. Het is de bedoeling dat de lijn 

ook wordt doorgetrokken naar Luik. De spooverdubbeling is benodigd om in de toekomst een 

Intercity te kunnen laten rijden. Ook aan Duitse zijde worden daartoe tussen Herzogenrath en 

Aachen infrastructurele maatregelen voorbereid.

Regionaal vervoerder Arriva heeft aangegeven de Drielandentrein tussen Luik-Maastricht-Aken te 

willen gaan rijden. Verder zet Arriva met haar vervoerplan sterk in op bus- en treinreizen over 

de Duitse en Belgische grens.

Erg belangrijk is een duidelijk systeem voor grensoverschrijdende openbaar vervoer kaartjes. 

Er bestaan al toeristische arrangementen. Maar er zijn nog veel maatregelen nodig. Aan dit 

onderwerp wordt door meerdere partijen gewerkt.
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Vanuit de Charlemagne samenwerking wordt gewerkt aan het laten rijden van de E-Bus tussen 

Aken en Heerlen.

Mogelijke ontwikkelingen:
Car Sharing: er liggen kansen om als Heerlen en Aken gezamenlijk carsharing partners aan te trekken. 

4.Toerisme/ontwikkeling binnensteden
Heerlense bezoekers weten de Akense binnenstad goed te vinden, en de Meubelboulevard in 

Heerlen wordt goed bezocht door het Duitse publiek. Er zijn campagnes om de koopzondag 

in Heerlen te promoten. Tegelijkertijd moet Heerlen werken voor wat betreft de binnenstad 

werken aan de beeldvorming van het publiek uit Aken. Er zijn op dit terrein beperkte contacten 

over en weer. Een samenwerking tussen IBA Parkstad en Aken wordt uitgewerkt, de partners 

spannen zich in om het gedachtengoed van IBA een rol te geven. 

Mogelijke ontwikkelingen:
 • Regiotour pers Aken in Heerlen

 • Publicaties over en weer 

 • Stadsmarketing Heerlen ontwikkelt een programma ter verbetering beeldvorming in Aken.

5.Verduurzaming Energievoorziening
De verduurzaming van de energievoorziening is voor zowel Aken als Heerlen een belangrijke 

prioriteit. Er zijn in het verleden reeds diverse projecten uitgevoerd, zoals Smart Cities in Aken en 

het mijnwaterproject en energieteams-aanpak in Heerlen. Heerlen werkt samen met Parkstad 

volgens de PALET-aanpak en wil toe naar implementatie van projecten om de PALET doelstellingen 

te behalen. De partners trekken samen op in het Tihange-dossier met betrekking tot kernenergie.

Aken en Heerlen werken samen aan de verduurzaming van de grensoverschrijdende stedelijke 

agglomeratie waarbij kennis van de in Aken, Heerlen en aangrenzende steden aanwezige 

kennisinstituten in de praktijk kan worden gebracht.

6.Onderwijs
In Heerlen werkt men met de provincie en lokale partijen aan grensoverschrijdend onderwijs. 

Het gaat om uitvoering geven aan de strategische agenda buurttaal van de provincie Limburg 

en aan projecten om meer Nederlandse studenten op de RWTH te laten studeren.

Onderwijs is een belangrijke pijler in het verbeteren van een grensoverschrijdende mindset. 

Een eerste doel is om scholieren op een prettige manier te laten kennismaken met Duitse taal- 

en cultuur. Dit kan in een projectvorm zijn. Ook in Aken kan men in projectvorm meedoen. Veel 

zal echter afhangen van beleid van de onderwijsinstellingen.

Mogelijke ontwikkelingen:
 • Projecten Duits op basisschool niveau, bijvoorbeeld via het ELENA project of via studenten 

  Duits/PABO.

 • Kennismaking/uitwisseling taal/cultuur/eigen regio leren kennen tussen middelbare scholieren. 

  Dit met als doel ze in deze regio te behouden, bijvoorbeeld door te kiezen voor vervolgopleiding 

  aan de RWTH of de Fachhochschule.

 • Meer faciliteren van informatievoorziening voor Duitse studenten over de mogelijkheden qua 

  huisvesting, stages etc in Heerlen.
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