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Introductie en programma
Karl-Filip Coenegrachts



Doelstellingen van het traject: opdracht

• Uitdieping van de geactualiseerde Vlaamse beleidsvisie steden van 
2019 en de inzichten uit het project ‘Stad na Corona’ met een 
bijzondere aandacht voor de laatste evoluties op vlak van 
‘stedelijkheid’, om te komen tot een wervende visie en ‘hands-on 
tools’ rond stedelijkheid

• Komen tot een nieuwe wervende en kernachtige visie(tekst) rond 
stads- en stedelijke vernieuwing en de wijze waarop deze verder kan 
ondersteund worden vanuit het Vlaams stedenbeleid



Doelstellingen van het traject

Er is geen gebrek aan vernieuwende inzichten, maar er is noodzaak aan
• het verbinden van deze inzichten in een geïntegreerde visie 

op stadsvernieuwing en hedendaagse stedelijkheid 
• het herijken en verfijnen van de beleidsmatige 

ondersteuning ervan, zowel in de brede zin via het Vlaams 
stedelijk beleid als in de engere zin via het stedenbeleid (ABB) 

• het hernieuwen van een praktijkgemeenschap rond de 
herijkte visies en ondersteuningsinstrumentarium 



Hearings

Via zes/zeven hearings met experten rond de thematische uitdagingen:
• Bereikbare en verkeersleefbare stad
• Slimme stad
• Toegang tot kwalitatief wonen
• Klimaatneutraliteit en duurzaamheid

• Economisch veerkrachtige en verantwoordelijke stad
• Inclusieve stad
• Samenleven



Programma

09.15-09.30    Welkom & programma

09.30-09.37     Mattias De Backer (Leuvens Instituut voor Criminologie) – publieke ruimte
09.37-09.45     Liselotte Vanheukelom (JES) – sociale cohesie/samenlevingsopbouw

09.45-09.53     Christophe Busch (HAI) – de-pluralisatie en polarisatie
09.53-10.00     Werner Van Herle (stad Mechelen) – lokale veiligheid

10.00-10.40 Collectief gesprek 1/3 – Wat is de opgave? Welke rol kunnen steden opnemen?

10.40-10.50 Pauze

10.50-11.00 Inleiding tot het Vlaams instrumentarium van stedenbeleid en stadsvernieuwing
11.00-11.45  Collectief gesprek 2/3 – Welke governance is nodig?

11.45-12.30 Collectief gesprek 3/3 – Hoe brengen we dit in praktijk (werkwijzen, tools en instrumenten)?

12.30 Afronding



Kort kennismakingsrondje



Inleiding
Stijn Oosterlynck, dagvoorzitter



Inleiding
• In Witboek Stedenbeleid (2002): stad als voorhoede 

van nieuwe samenleving 
- stedelijkheid als hefboom om samenleven 

vorm te geven in context van mondialisering, 
flexibilisering, vermarkting, individualisering en 
fragmentatie

• belangrijke rol voor stedelijke publieke 
ruimte

- openbare ruimte kader voor vele vormen van 
communicatie (bewoners-gebruikers, stad en overheid, diverse stedelingen)



Inleiding
• spanning tussen ‘communicatie’ en ‘veiligheid’
• vrees voor privatisering, minder divers(e) gebruik(ers), 

vluchtiger gebruik
• publieke ruimte moet diversiteit van bewoners en 

functies in stad ondersteunen
- stedelijke vernieuwing moet alle (nieuwe) bewoners, 

gebruikers en functies insluiten
- gepaste inrichting + nieuwe gedragsregels + gepaste 

vormen van beheer



Inleiding
- moet resulteren in alledaagse verbondenheid: de 

zachte, informele en latente solidariteit (tussen 
anonimiteit en herkenbaarheid)

• solidaire stad is overlegstad, tussen drie sociale 
groepen: burgers met migratie-achtergrond en 
kansarmen, nieuwe stedelijke middenklassen, 
stadsgebruikers 

- implicaties voor ruimtelijke, electorale en fiscale 
organisatie van stedelijke samenleving



Inleiding
• nieuwe opportuniteiten en thema’s:
- combinatie van Vlaamse bevoegdheden voor 

stedenbeleid en samenleven
- meer aandacht voor dynamieken van sociale en 

politieke polarisatie en technieken van ‘repluralisatie’
- nieuw stedelijk leiderschap, oa. vanuit burgers met 

migratie-achtergrond
- meer aandacht voor sociaal veiligheidsbeleid



Presentatie Mattias De Backer



D I V E R S I T E I T ,  O N T M O E T I N G  &  

P A R O C H I A L E  R E L A T I E S

Mattias De Backer (KU Leuven – VUB)



S A M E N L E V E N  I N  D I V E R S I T E I T

• ‘Als je op een plaats bent waar iedereen anders is en jij bent 
zelf ook anders, dan voel je je beter; hier kunnen we samen 
anders zijn.’

• ‘Mijn grootouders hebben drie verschillende nationaliteiten’

• Banale diversiteit (Wessendorf)

• Alledaags cosmopolitanisme (Noble)

• Hoffelijkheid ten opzichte van diversiteit (Lofland)



V A N  S A M E N W O N E N N A A R S A M E N L E V E N

V A N  S O C I A L E M I X  N A A R O N T M O E T I N G



R A N D V O O R W A A R D E :  

H O E  E N W A A R G A A N
M E N S E N M E T  E L K A A R
O M ?



H O E  E N  W A A R  G A A N  M E N S E N  M E T  E L K A A R  O M ?

• Private sfeer (intiem, homogeen)

• Publieke sfeer (anoniem, onverschillig)

• Parochiale sfeer (vertrouwdheid, nabuurschap)















B E D A N K T !



Presentatie Liselotte Van 
Heukelom



Vrije tijd

Onderwijs

Werk

Opleiding

Welzijn



www.jes.be

Stedelijk 
Leiderschap



“You can’t be what you can’t
see.”



Presentatie Christophe Busch



Enkele reflecties over 
waarheidsverval, polarisatie en 
depluralisatie (radicalisering)

Christophe Busch



Proces van de-pluralisatie
Ideologische noodzaak om te handelen

Alternatieve concepten en oplossingen (taal!)

De-pluralisatie

Geweld is noodzakelijk
Binair frame goed vs kwwaad

Crisisnarratieven (JM Berger): conspiracy, dystopia, impurity, existential threath, apocalypse 

Existentiële dreiging > gevoel van urgentie > extreme handelingen

Proces van de-pluralisatie
“een proces van individuele de-pluralisatie van politieke concepten en waarden (gerechtigheid, vrijheid, 
eer, geweld, democratie, …) 

Waarden, concepten & identiteiten worden stuk voor stuk herschreven, geherstructureerd en 
geherdefinieerd
Geen alternatieve interpretaties mogelijk (de-pluraal), reductionistisch & simplistisch referentiekader
Vb. probleemdefinitie (omvolking) – oplossing (migratiestop/remigratie) – toekomstvisie (blank Europa)
Binair frame gecombineerd met noodzaak tot handelen (crisis komt er aan)

Gebrek aan alternatieve concepten en oplossingen + grote ideologische urgentie om te handelen = time 
bomb effect (Daniel Koehler) 



Ambigu & complex fenomeen

Politieke / thematische / ideologische (bal)

Toxische / affectieve / sociale (man/vrouw/groep)

Polarisatie versus conflict 

meerstemmigheid – ruimte – depolarisatie & agonistiek

Polarisatie: verrijkend of 
bedreigend?

activisme polarisatie extremisme terrorisme

Burgerlijke
ongehoorzaamheid

Politiek Toxisch

Legitimatie
Van geweld

Gebruik van
geweld



Trends / drijfveren / gevolgen

1/ een toenemende onenigheid over feiten 
en analytische interpretaties van feiten en 
gegevens
2/ een vervaging van de grens tussen mening 
en feit
3/ het toenemende relatieve volume, en de 
daaruit voortvloeiende invloed, van 
meningen en persoonlijke ervaringen boven 
feiten
4/ het afnemend vertrouwen in voorheen 
gerespecteerde bronnen van feitelijke 
informatie.

Waarheidsverval

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2314.html

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2314.html


Het opzetten van leertrajecten en –netwerken voor lokale 
besturen in de aanpak van online en offline polarisatie, 
desinformatie en haatspraak.

Het PolarProf project is een driejarig leer- en uitwisselingsproject
voor professionals van lokale besturen om expertise op te 
bouwen en een concrete aanpak uit te werken rond polarisatie, 
desinformatie en haatspraak. Het traject omvat zowel het 
samenbrengen van bestaand onderzoek, experten en 
(praktijk)expertise, het opzetten van een digitaal leertraject
(modules van kennisoverdracht), als het concreet vertalen naar 
de praktijk (toolkit en actieplan) en het uitwisselen van deze
ervaringen voor en tussen lokale besturen.

• Januari 2022 – december 2024

• Omstaandertraining
• Onderzoek naar digitaal straathoekwerk en news buddy 

PolarProf / Omstaandertraining / News buddy –
digitaal straathoekwerk



Presentatie Werner Van Herle



Visietraject stedelijkheid
Lokale veiligheid

Werner Van Herle – stad Mechelen



Uitdaging 327 jongeren tussen 15 en 30 
jaar

107 mannen & 220 vrouwen

• 68% nageroepen of nagefloten
• 42% achtervolgd

• 31% tegengehouden of 
klemgereden

• 43% bedreigd door andere
• 30% bedreigd door groep

• 48% ongewenst aangeraakt
• 6% slachtoffer van seksueel

geweld



Antwoord Slim in de stad-prijs

Hack The Nigt

Co-creatie met jongeren

App-ontwikkeling - YANA

https://www.mechelen.be/wie-is-yana

https://www.mechelen.be/wie-is-yana


Mooie output – geen impact

• Waarom weten we eigenlijk niet:
Ø“Excuses”:

ØDrempel voor gebruik was te groot 
ØEr zijn alternatieven
ØMindere uitgaansmogelijkheden Corona

ØWat we minder graag horen
ØGeen ervaring service design thinking
ØVeel te lange doorlooptijd
ØTe ver gezocht

ØProbleem ‘best practice’-cultuur (cf. excuses) in plaats van ‘evaluatiecultuur’; 
data to ‘prove’ in plaats van to ‘improve’



Wat is de opgave?

• Wat zijn volgens jullie de belangrijkste uitdagingen m.b.t. de inclusieve 
stad/samenleven in diversiteit? Wat is prioritair? Wat zijn de belangrijkste 
maatschappelijke urgenties?

• Waar zien jullie concrete opgaven m.b.t. samenleven in diversiteit? Op welke 
dynamieken, kansen, noden zou het Stedenbeleid kunnen/moeten aanhaken?

• Wie ontbreekt er nog aan de tafel? Welke partijen zijn nodig, en worden 
momenteel nog (te) weinig betrokken?

• Hoe betrek je de mensen waarover het gaat? 
• Welke randvoorwoorden?
• Welke werkwijzen?
• Hebben ondernemers een rol te spelen?
• Welke rol is er voor Vlaamse organisaties (VDAB, Agentschap Inburgering en Integratie, 

…)?



Inleiding Vlaams instrumentarium 
stedenbeleid



Stadsvernieuwingsprojecten

Jaarlijkse oproep(en) (totaal 9 miljoen euro)
• Projectsubsidie: Totaal beschikbaar budget -ongeveer € 7,5 

miljoen (max. 5 miljoen per project, 2 tot 4 projecten)
• Conceptsubsidie -Totaal beschikbaar budget € 360.000 

(max. 90K per project, 4 tot 6 projecten)

• Thematische oproep – Totaal beschikbaar budget € 1,2 miljoen
(max. 500K per project, 2 tot 4 projecten)



Stadsvernieuwingsprojecten

• Stadsvernieuwingsprojecten = hefboomprojecten voor een 
geïntegreerde stadsontwikkeling, in functie van economische, 
ecologische en sociale meerwaarde

• Aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van steden verhogen

• Investeren in stedelijkheid: fysieke verbetering en sociale hefboom
• Een instrument dat bijdraagt tot de capaciteit van de lokale besturen = 

lerend vermogen van stadsvernieuwing.
• Voor 13 centrumsteden, VGC en 21 provinciale steden



Stadsvernieuwingsprojecten

• Gebiedsgericht
• Een bijdrage aan een groter geheel. Het project is het geheel.
• Publiek-Private samenwerking?
• Innovatiegericht

• Duurzaam



Omkadering

• Team Stedenbeleid (ABB)
• Regieteam (voorzitter Jan Schreurs) – opvolging conceptstudies
• Jury (voorzitter Michiel Dehaene) – jurering concept en 

projectsubsidie. 

• Jury thematische oproep (voorzitter Pieter Ballon) – thematisch 
samengesteld.



20 jaar stadsvernieuwing

• 14 stadsvernieuwingsoproepen (sinds 2010 jaarlijkse oproep)
• Geïntegreerde stadsvernieuwing: 68 projectsubsidies, waarvan 43 

nog in realisatie
• Conceptstudies: 75 waarvan 14 nog lopende

• Thematische stadsvernieuwing (sinds 2017): 18 



Kwesties?

• Gebiedsgericht (afbakening? gedifferentieerd? project vs. programma)
• Een bijdrage aan een groter geheel. (hoe effectief subsidiëren?)
• Publiek-Private samenwerking? (geschrapt, maar wat dan wel)
• Innovatiegericht (wat is innovatief?)

• Duurzaam (ambities? doelen?)



Welke governance is nodig?

• Welke rol kunnen steden wel/niet opnemen?

• Wanneer kan het Vlaams Stedenbeleid aanvullend zijn op lokaal beleid?

• Wie kan welke rol spelen bij stedelijke vernieuwing?
• Wie kan initiatief nemen? Wie mag er projecten op de agenda zetten?
• Wie neemt de leiding op?
• Moet je bepaalde groepen een meer zichtbare positie geven (bv. 

middenveldorganisaties)?
• Wat is de positie van doelgroeporganisaties van kwetsbare burgers?
• Wie beslist er over een project (de politiek of ook burgers)?



Hoe brengen we dit in de praktijk?

• Gegeven de herijkte visie op stedelijkheid en stads- en stedelijke 
vernieuwing, welke wijzigingen of verduidelijkingen zijn nodig van de 
criteria voor aanvragen en jurering?

• Richten we ons verder op innovatieve toekenning van middelen? Wat 
beschouwen we als ‘innovatief’ voor de Vlaamse overheid?

• Richten we ons verder op de selectieve toekenning van middelen?

• Moeten we (1) projectmatig blijven werken, of eerder overschakelen naar 
(2) een gebiedsgerichte/territoriale focus of (3) naar stadsprogramma’s?



Conclusies van de dagvoorzitter 
en afronding


