Brussel en Montréal halen de banden aan:
De ondertekening van een samenwerkingsakkoord tussen beide steden
Brussel, 16 mei 2014 – Op vrijdag 16 mei hebben Yvan Mayeur, burgemeester van de stad Brussel en
Denis Coderre, burgemeester van de stad Montréal, een samenwerkingsakkoord getekend. De
bedoeling van het akkoord is om de uitwisseling van expertise te bevorderen en een partnerschap
tussen de instellingen en ondernemingen van beide steden te ontwikkelen.
Beide burgemeesters zijn begaan met het bevorderen en bestendigen van de belangrijkste sectoren in
beide steden. Daarom hebben ze vandaag een akkoord getekend dat hun partnerschap moet
verstevigen op vlak van economie, cultuur, urbanisme, milieu en instituties.
Door de relaties tussen beide te formaliseren worden de historische banden tussen de steden
aangehaald. Brussel en Montréal zijn twee steden die gelijkenissen vertonen op demografisch, socio‐
economisch en cultureel vlak.
“Door het handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie, kunnen zowel Montréal als Brussel zich
beide positioneren als belangrijke handelspartners ten opzicht van elkaar. De ondertekening van een
samenwerkingsakkoord tussen Montréal en Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, is een eerste
stap in de creatie van een Montréal‐Brussel as. We sturen op die manier een belangrijk signaal naar de
Europese gemeenschap.” Zegt Denis Coderre, burgemeester van Montréal.
De bedoeling van de twee steden is om via dit akkoord een formele structuur te creëren waarop zowel
publieke als privé‐organisaties zich kunnen baseren om in de toekomst samen te werken. Het is ook de
bedoeling om pertinente projecten en initiatieven te identificeren en ze vervolgens te ondersteunen in
hun operationalisering.
“Dit akkoord is zeer belangrijk voor onze stad. Het zorgt ervoor dat Brussel kan gebruikmaken van de
expertise van Montréal op verschillende domeinen zoals op vlak van nieuwe technologieën of ruimtelijke
ordening. Montréal heeft een paar sites op enkele jaren tijd omgevormd tot plaatsen waar je grote
evenementen kan organiseren. Dat is voor ons een zeer interessant voorbeeld omdat wij ook de ambitie
hebben om onze openbare ruimtes om te vormen tot plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Het autovrij maken van de centrale lanen is daartoe al een mooie aanzet.” zo zegt Yvan Mayeur.
De stad Brussel is ook geïnteresseerd om ideeën uit te wisselen met Montréal op vlak van stedelijke
evenementen. Montréal heeft ervoor gekozen om veel te investeren in deze dynamische sector, die ook
voor veel werkgelegenheid zorgt. Hun model is een internationaal erkent succes. Sinds 2007 heeft de
stad een hele buurt gewijd aan vrijetijdsbesteding, cultuur en de organisatie van grote evenementen.
Dat heeft ervoor gezorgd dat door deze evenementen, ook verschillende duizenden nieuwe jobs zijn
gecreëerd.
Schepen van informatica, Mohamed Ouriaghli, benadrukt hoe belangrijk deze overeenkomst is.: “ik heb
nog niet zolang geleden onze nieuwe strategie onthuld om van Brussel een “Smart City” te maken. Door
deze synergie, deze uitwisseling van kennis en knowhow tussen twee internationale steden met de
dezelfde kenmerken kunnen we veel sneller onze uitstraling vergroten. Daar profiteren zowel de
Brusselaars als de toeristen van.”
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