De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
Wij, Douzelage Meerssen, zijn een vereniging van een vijftigtal betalende leden ( contributie 15 Euro
per jaar) die als doel hebben om het gedachten goed van het Verenigd Europa op allerlei manieren in
stand te houden. Wij hebben een stedenband met een middelgrote stad per EU land, dus wij zijn
gejumileerd met 27 andere Europese steden, inclusief Groot Brittannië waarschijnlijk als associated
member. Met deze steden wisselen wij allerlei zaken uit op gebied van cultuur, sport, maar ook
allerlei sociale thema’s komen aan de orde. Het doel is om met elkaar i overleg te gaan en van
elkaars problemen en daartoe gevonden oplossingen te leren. Vaak wordt door een van onze
zustersteden of door onszelf het initiatief genomen om een dergelijk project uit te werken en via
subsidies van Europe for citizens of via Erasmus projecten ( voor middelbare scholieren) het
desbetreffende project gefinancierd te krijgen. Het organiseren van deze projecten wordt verzorgd
door een actieve werkgroep in Meerssen die maandelijks (ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar komt).
Eenmaal per jaar is er een general meeting in een zuster gemeente en daar wordt dan een overzicht
gegeven van wat Douzelage Europe in het afgelopen jaar georganiseerd heeft en alles wat per stad
gedaan is en wordt kort geëvalueerd. De plannen voor de komende periode worden uit de doeken
gedaan en er wordt gevraagd aan iedere stad om mee te participeren.

Voor 2020 staan de volgende evenementen op stapel
Deelname aan het project van Skofja Loka met de titel Juniors for senior active ageing. Er vinden
diverse bijeenkomsten plaats in respectievelijk in Judenburg ( Oostenrijk) Skofja loka, ( Slovenie)
Kruje ( Albanie) , Koszeg ( Hongarije ) en als laatse Bad Kotzting ( Duitsland). Bij iedere bijeenkomst
zal er een afvaardiging uit Meerssen acte de presence geven.
Bijeenkomst van Niederanven ( Luxemburg) en Houffalize ( België) en Meerssen te Houffalize in het
kader van ons jaarlijkse Benelux Meeting, een gezamenlijk overleg ter voorbereiding van projecten
en de general meeting in Skofja Loka
Het volbrengen van de Via Douzelage Fietstocht naar de volgende plaatsen, te beginnen in Bellagio,
Italië gedurende twee dagen, vervolgens voor twee dagen naar Rovinj in Croatie om dan uiteindelijk
onze tocht af te sluiten op de general meeting in Skofja Loka, Slovenie . Het doel van deze fietstocht
is om via deze activiteit de zustersteden met elkaar te verbinden, elkaar beter te leren kennen en ook
naast het fietsen allerlei zaken die binnen hun gemeente spelen op gebeid van cultuur, sport het
sociale domein aan elkaar uit te wisselen
Deelname aan het door Koszeg georganiseerde project met de titel ISOLA(C)TION De partners gaan
hun ervaringen uitwisselen over voorbeelden van isolement en uitsluiting van mensen en trachten
een aantal goede voorbeelden te verzamelen van succesvolle oplossingen voor deze vorm van
isolement. Naast het feit dat er steeds een afvaardiging van 3 personen afgevaardigd worden naar de
verschillende bijeenkomst dienen wij ook als Douzelage partner in januari 2021een conferentie over
dit thema te organiseren. Hiervoor zijn al contacten gelegd met de Adviesraad Sociaal Domein
Deelname aan de general meeting in Skofja Loka ( Slovenie) met twintig enthousiaste deelnemers uit
Meerssen, het merendeel op eigen kosten en twee personen als officieel gedelegeerde die wel hun
reis- en verblijfkosten vergoed krijgen
Project van Rokiskis over circulaire economie vooral bedoeld voor middelbare scholieren staat
duidelijk in de belangstelling van de Stichting Duurzaam Meerssen

