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DE VLAAMSE MINISTER VAN DE VLAAMSE REGERING 
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED 

 
 
 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 
 

 

 

Betreft:  Vlaamse Week, 17 – 24 maart 2019 
 
 
Van zondag 17 tot zondag 24 maart 2019 werd in een Vlaamse week in Noordrijn-Westfalen 
georganiseerd, onder meer ter omzetting van de besluitfiches aangenomen tijdens de gezamenlijke 
regeringszitting (NRW-VL) in Brussel op 18 januari 2019. De week, die op heel wat aandacht kon 
rekenen, heeft de uitstekende samenwerking met deze Duitse deelstaat verder verdiept en verbreed. 
Uiteindelijk zou een 20-tal leden uit beide regeringen tijdens de week present tekenen. 
 
Meerdere ministers van de Vlaamse Regering hebben hun opwachting gemaakt in NRW tijdens deze 
Vlaamse Week. Hieronder een overzicht: 
 
 
 
 
Datum Minister Bilaterale ontmoeting/activiteit 
17/3 Geert Bourgeois • Gesprek met Minister-President Armin Laschet over de opvolging 

van de gezamenlijke regeringszitting, Brexit, strategische 
samenwerking, de toekomst van de Europese Unie en het 
Verdrag van Aken 

• Toespraak voor de genodigden van het concert 
18/3 Lydia Peeters • Gesprek met Energieminister Andreas Pinkwart over 

klimaatprotest, energiebeleid en -voorziening, kolenuitstap en e-
mobility 

• Toespraak tijdens de energieconferentie 

• Werkbezoek aan InnovationCity Ruhr Bottrop 
19/3 Hilde Crevits • Bezoek Berufskolleg Herzogenrath met Onderwijsminister 

Yvonne Gebauer 

• Gesprek met diezelfde minister over duaal leren, uitwisseling van 
leraren en lerarentekort  

• Werkbezoek aan RWE in Bergheim 

• Werkbezoek aan Joblinge in Keulen 

• Korte ontmoeting met parlementaire staatssecretaris Klaus 
Kaiser in Universiteit Keulen 

• Toespraak tijdens de Viering 100 jaar Neerlandistiek aan de 
Universiteit Keulen 
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20/3 Jo Vandeurzen • Voorbereidende werklunch 
• Ronde Tafeloverleg met experts uit Noordrijn-Westfalen en 

Vlaanderen 

• Werkbezoek Klinik für Stereotaxie & Funktionelle Neurochirurgie 
• Diner met Vlamingen in Düsseldorf 

21/3 Jo Vandeurzen • Werkontbijt met minister van Arbeid en Gezondheid Karl-Josef 
Laumann over personeelstekort in de zorgsector, opleidingen en 
de NRW-ziekenhuisstrategie 

21/3 Liesbeth Homans • Werkbezoek aan Wegweiser Düsseldorf 
• Gesprek met NRW-integratieminister Joachim Stamp over 

integratie en inburgering, de Roma-problematiek, erkenning van 
moskeeën en het beleid ter zake in VL en NRW 

• Werklunch met CEAPIRE-vertegenwoordigers 
• Ondertekening samenwerkingsakkoord AWO Köln en CEAPIRE 

samen met minister voor Binnenlandse Zaken Herbert Reul 
21/3 Koen Van den 

Heuvel 
• Gesprek met Milieu- en Landbouwminister Ursula Heinen-Esser 

over klimaatmarsen, mestproblematiek, tripartite samenwerking, 
luchtkwaliteit en bosbeheer 

• Openen van tentoonstelling Natuurbeleving door Natuur & Bos 
in de Landtag 

• Werklunch met leden van de parlementaire groep Benelux in de 
Landtag 

• Veldbezoek landontginningsproject in Meerbusch 
24/3 Sven Gatz • Bijwonen van en toespraak tijdens het slotconcert in 

aanwezigheid van cultuurminister Pfeiffer-Poensgen, waar ook 
een kort gesprek mee werd gevoerd 

 

 
Er werden afspraken gemaakt over de opvolging van de bilaterale gesprekken. De Algemene 
Afvaardiging van de Vlaamse regering in Berlijn neemt initiatief met het oog op de bedankingsbrieven 
aan de leden van de regering van Noordrijn-Westfalen, waarin ook de gemaakte concrete afspraken 
zullen verankerd worden. 
 
De Vlaamse Week in Noordrijn-Westfalen werd voorbereid door het Departement Buitenlandse Zaken, 
en zijn afvaardiging in Berlijn, alle betrokken administraties en Agentschappen, en andere partners. 
 

Minister-president van de Vlaamse Regering 
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