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Mark Vos nieuwe coördinator Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR)

Per 15 maart aanstaande treedt de heer Mark Vos in dienst bij de Provincie Limburg als
coördinator Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) en als manager van het cluster. Hij volgt de heer
Luc Broos op die vanaf vorig jaar deze functie heeft waargenomen. Met de komst van Mark Vos
wordt er weer een nieuwe stap gezet in het managen van Interreg V Euregio Maas-Rijn, waarvoor
de provincie Nederlands Limburg verantwoordelijk is.
Mark Vos heeft jarenlang gewerkt bij Ford Genk. Naast het bedrijfsleven heeft Mark zijn sporen
verdiend in de overheid en bestuurlijke organisatie. Hij is al 10 jaar burgemeester van Riemst (B),
daarvoor zes jaar schepen (wethouder) en de laatste jaren ook adviseur van de Vlaamse minister
Jo Vandeurzen. Juist die combinatie van ervaringen maakt hem zo geschikt voor deze functie die hij
drie dagen in de week zal uitoefenen.
Mark Vos: ”Ik vind dit een geweldige uitdaging. Vanuit mijn functie als burgemeester van Riemst
kwam ik al veel in aanraking met grensoverschrijdende samenwerking, onder andere op het
gebied van veiligheid en drugsbeleid. Door deze functie kan ik meehelpen aan de verdere
versterking hiervan en het samenbrengen van burgers, bedrijven en bestuurders over de grenzen
heen”.
Waarnemend coördinator Luc Broos en het team Interreg EMR zijn blij met de komst van Mark:
”We hebben binnen de provincie en voor het programma de basis gelegd voor het beheer. De
functie van Management Autoriteit is ingevuld. Aan Mark de taak om dit uit te bouwen en er voor
te zorgen dat het draagvlak voor grensoverschrijdende samenwerking in de EMR verder versterkt
wordt. De kennis, ervaring en het team zijn er om hem daarbij te helpen.”
Mark Vos start officieel op 15 maart met zijn werkzaamheden als coördinator Interreg V-A EMR en
manager van het cluster EMR. Tot die tijd blijft Luc Broos als coördinator eerste aanspreekpunt.
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