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P R O G R A M M A :  

 8.00 Vertrek per 

touringcar naar 

Heerlen 

 9.15-10.15 Resolutie 

commissie Ontwik-

kelingssamenwerking 

 10.45 Koffiepauze 

 11.00 tot 12.00 Reso-

lutie Burgerlijke  

Vrijheden, Justitie en 

Binnenlandse Zaken 

 12.00 tot 13.00 Reso-

lutie Werkgelegen-

heid en Sociale Zaken 

 13.00 Lunchpauze 

 13.45 tot 14.45 Reso-

lutie Constituionele 

Zaken 

 14.45 tot 16.00 Reso-

lutie Commissie Re-

gionale Ontwikkeling 

 16.00 Koffiepauze 

 16.15 tot 17.30 Reso-

lutie Commissie 

Buitenlandse Zaken 

 17.30 tot 18.00 Offi-

ciële Sluiting  

 18.00 Borrel 
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De Commissie Regionale Zaken 

Het vraagstuk van de euregio’s. Hoe draagt iedere 
lidstaat op zijn eigen manier bij aan de culturele 
veelzijdigheid van de Europese Unie? En in       
hoeverre kan en moet de samenwerking in speci-
fieke grensregio’s gestimuleerd worden? 
 
‘Tijd voor vrijheid, tijd voor diversiteit, tijd voor een-
heid.’ Mooie woorden uit de speech voor de reso-
lutie, van de commissie die er uren in gestoken 
heeft. Onder leiding van Susanne hebben ze hun 
uiterste best gedaan de lidstaten zo veel mogelijk bij 
te laten dragen, zonder identiteit te verliezen. 
 
Er werden de nodige informele vragen gesteld over 
statistieken, definities, culturele veelzijdigheid en ga 
zo maar door. Ook werd er een amendement inge-
diend door een afgevaardigde van Duitsland. Deze 
betrof een aanvulling op de resolutie, die wel als 
idee was ontstaan maar nooit door is gevoerd. Dit 
zorgde dus ook niet voor verdere problemen. De 
commissie stemde haast onmiddelijk in met het 
amendement. Tenslotte was dit hun eigen idee. 
Uiteindelijk werd dit dan ook aangenomen met 53 
stemmen voor en maar 11 tegen. 
 
Het resultaat van het debat was 40 voor, 17 tegen 
en 7 onthoudingen.  

 In Florida is een man aangeklaagd voor het voeren van alligators in zijn achtertuin. Het mooiste van dit 

alles is dat hij ze hotdogs als kostje gaf. 

 Het is bewezen dat baby’s gestresst worden als ze naar de crèche gaan. Door de prikkels die ze hier   

krijgen worden ze op hun vierde negatief beïnvloed door dit stresshormoon. 

 De bouwers van de Chinese Muur gebruikten een heel bijzonder cement om ervoor te zorgen dat de muur 

nog recht zou staan jaren later. Dit bouwmateriaal werd nu pas ontdekt: Rijst. 

 Er is een hele internethype rondom een zwart gat midden in de stad van Guatamala, ontstaan door regen-

water en een storm. Twitteraars veronderstellen dat dit het einde van de wereld is. 

 Patricia Paay heeft SBS aangeklaagd, alweer, wegens smaad. 

Actualiteitenblokje 

 Dat de commissie Burgerlijke vrijheden 
criminelen wil oprollen, zodat ze beter in de cel 
passen? 

 Unaniem is gewijzigd in spelling tot unnuniem? 

 Presidium een moeilijk woord is en blijft? 

 Je spontaan bruint door op de tribune te gaan 
zitten? Je wordt er levend geroosterd. 

 De duurder uitziende broodjes altijd beter in de 
smaak vallen dan de doodnormale pistolets? 

 Sommige parlementsleden zelfs tijdens het 
debat niet van elkaar af konden blijven? 

 De nodige MEP-flirts dus zijn ontdekt? 

 Het toch echt mevrouw de voorzitter is en niet 
voorzitster?  

 Iedereen langzamerhand zijn stem verliest? 

 Het gedimde licht een spannend effect heeft? 

 We het krantje toch wel gaan missen? 

Wist je dat? 
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De Commissie Constitutionele Zaken 

 
De Commissie Constitutionele Zaken buigt zich 
over het vraagstuk van de noodzaak om de rol 
van het Europees Parlement en de nationale 
parlementen in de EU besluitvorming te herde-
finiëren.  
 
Ze handelen onder het motto: Sterker, rechter-
vaardiger, slagvaardiger. De commissie heeft 
zich toegelegd op vier problemen, de rode lijn 
hier doorheen is de rol van de parlementen. Zo 
hebben ze een oplossing gezocht voor het 
overvloedige aantal Eurocommissarissen. De 
commissie stelt een reductie tot 2/3 van het 
huidige aantal commissarissen voor. Ook het 
democratisch tekort willen ze onder handen ne-
men. Het volk heeft volgens deze commissie 
namelijk nog steeds te weinig zeggenschap. 
Door het volk meer bevoegdheden te geven, zal 
het systeem democratischer worden.  
 
Verder is het toetreden van potentiële lidstaten 
nog steeds een probleem, in verband met het 
risico dat blijft bestaan. Het niet genoeg stimul-
eren van stemmen is volgens de commissie een 
algemeen bekend maar onderschat probleem.  
 
 

 
Iedereen moet volgens de commissie goed 
ingelicht en aangespoord worden om te stem-
men. 
 
Dit willen ze met behulp van promotie bereiken. 
Het hoogtepunt van dit debat was het amende-
ment. Het eerste amendement van vandaag. 
Iedereen leek ietwat verrast door wat er allemaal 
gebeurde. Niet enkel onder de indruk van de 
kleine letters, ook van de gang van zaken. Ge-
lukkig is het amendement over de bindende advi-
esfunctie goedgekeurd. De vraag bij het amen-
dement was: Kiezen we voor een Vetorecht of 
voor de bindende adviesfunctie? Ook in de rest 
van het debat blijft het moeilijk om de macht te 
verdelen tussen grote en kleine lidstaten 
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We kennen de stad Heerlen allemaal als stad waarin je kunt winkelen en waar je op terrasjes kunt zit-
ten. Misschien zijn sommigen van jullie bekend met het uitgaansleven van Heerlen, weer anderen 
houden meer van de culturele aspecten van deze stad. Maar wat is eigenlijk de geschiedenis achter 
deze veelzijdige stad? 
Volgens verschillende opgravingen leefden er 6000 jaar geleden al mensen in deze buurt. De echte 
geschiedenis begint echter pas wanneer de Romeinen naar Limburg komen, vanaf dat moment is het 
duidelijk waar en wanneer er mensen hebben gewoond en hoe zij hebben geleefd. 
Nadat de Romeinen het gebied rondom Heerlen hebben veroverd, stichtte zij daar een nederzetting die 
zij de naam Coriovallum gaven. De bekendste overblijfselen van deze nederzetting zijn de thermen in 
het centrum van Heerlen. Naast de thermen, zijn er ook verschillende resten van Romeinse villa’s opge-
graven in de buurt van Heerlen en Simpelveld, een dorpje vlakbij Heerlen. 
Door de tijd heen is Heerlen uitgegroeid tot een groot dorp en op het moment dat de industrie opkwam, 
groeide het dorp enorm. Het inwonersaantal 
groeide explosief en met iedere nieuwe mijn die 
werd geopend verhuisden er mensen naar Heer-
len. 
Nadat de mijnen gesloten werden, verloren 
ontzettend veel mensen hun baan en kwam de 
mijnstreek in een economische crisis terecht. Door 
de overheid werden miljoenen guldens uitgetrok-
ken om de situatie te verbeteren. 

Heerlen is de crisis te boven gekomen en is uitge-

groeid tot een bruisende stad waar veel te doen 

en te zien is. Het stadhuis is een goed voorbeeld 

Heerlen vroeger en nu 


