‘Leuven-Europa Club’
voor de verspreiding van de Europese samenwerkingsgedachte
op maat van een slimme en duurzame stad Leuven
Op 17 september 2018 is de ‘Leuven-Europa Club’ (LEC) gestart door burgers, woonachtig in de
Leuvense regio, die werken of gewerkt hebben voor de instellingen van de Europese Unie (EU).
Missie
De missie van de LEC is de Europese reflex te bevorderen bij de stedelijke overheid en de burgers van
de Leuvense regio, Leuven op de Europese kaart te zetten en de connecties tussen Leuven en de
diverse EU-instellingen te versterken. Dit is een pro-Europees statement in een tijdperk dat de
vanzelfsprekendheid van de Europese eenmaking ter discussie staat in een tijd van grote gezamenlijke
uitdagingen op vlak van klimaat, welvaart en veiligheid.
Functies
De Leuven-Europa Club wil drie functies opnemen:
- Ten eerste als promotor van de Europese gedachte in Leuven, bij academici en onderzoekers,
ondernemingen, expats, studenten en de brede bevolking. We willen informatie verspreiden
over wat de EU doet voor de burgers.
- Ten tweede als brug tussen die EU instellingen en de actoren in de stad en regio Leuven. We
willen bijdragen tot Leuvense projecten met Europees potentieel.
- Ten derde als sociaal netwerk tussen de Leuvenaars die in Brussel in EU instellingen werken of
gewerkt hebben. Daarnaast willen we contacten onderhouden met andere Leuvenaars (in
overheid, bedrijfsleven of universiteit) met een Europese belangstelling.
Werking:
De LEC organiseert maandelijks een bijeenkomst voor zijn leden waarop één van de leden een thema
voorstelt uit de Europese agenda dat relevant is voor Leuven, en waarop activiteiten en eigen
projecten worden besproken die worden uitgewerkt in werkgroepen. De LEC zoekt voor zijn externe
activiteiten partnerschappen met de Leuvense organisaties die mee instaan voor de relatie van Leuven
met Europa: bij de Stad Leuven, de universiteit en het bedrijfsleven uit de regio Leuven, de Provincie
Vlaams-Brabant, en Leuven MindGate in het bijzonder.

Activiteiten
De leden van LEC zetten zich in voor het verspreiden van informatie en achtergrond over wat Europa
betekent voor de burgers van Leuven, vanuit hun eigen expertise of hun netwerk. De Europamaand
(rond de Europese feestdag van 9 mei) is hiervoor een belangrijk jaarlijks moment, evenals de Europese
verkiezingen. We zullen hiervoor thematisch samenwerken met de bovengenoemde partners. De LEC
wil ook actief bijdragen tot de verdere uitwerking van de Europa Strategie van de Stad Leuven, in het
bijzonder voor de ontwikkeling van het Leuvens toekomstproject Leuven 2030.
Lidmaatschap en organisatie
Alle Leuvenaars (woonachtig in de brede regio) die actief zijn of waren in de Europese instellingen en
bereid zijn mee te denken en mee te werken aan de missie van LEC, kunnen lid worden. LEC is een
informele vereniging; de werking wordt gecoördineerd door een coördinatiegroep van leden.
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