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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 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 



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

• Hernieuwen praktijkgemeenschap.



Hearings

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

• Economisch veerkrachtige en verantwoordelijke stad
• Inclusieve stad



Programma: voormiddag

09.30-09.40 Introductie & kennismakingsrondje

09.40-09.50       Inleiding door dagvoorzitter Pieter Ballon

09.50-10.20 Presentatie Albert Meijer

10.20-10.50 Presentatie Jan Adriaenssens
10.50-11.20 Presentatie Ger Baron

11.20-11.40 Pauze

11.40-12.20 Collectief gesprek
1. Wat is de opgave?

12.20-13.00       Collectief gesprek
2. Welke rol kunnen steden opnemen?

13.00-13.30       Lunch



Programma: namiddag

13.30-13.40 Inleiding Vlaams instrumentarium stedenbeleid en stadsvernieuwing

13.40-14.50 Collectief gesprek

3. Welke hefbomen zijn nodig?

14.50-15.00 Pauze

15.00-16.30 Collectief gesprek

4. Welke governance is nodig? Met wie en hoe brengen we dit in praktijk?

16.30-17.00 Conclusies van de dagvoorzitter en afronding



Inleiding
Pieter Ballon, dagvoorzitter



Slimme stad & Stedelijke vernieuwing

• Begripsverwarring
• Gebruik ICT/datatechnologie voor stedelijke problemen
• Ingebed in beleidsmatige, organisatorische, maatschappelijke 

processen
• Mogelijkheden tot meer efficiëntie en effectiviteit, andere 

gedragspatronen, transformatie van publieke ruimte
• Moeilijkheden: kennisprobleem, timingprobleem, actorenprobleem, 

coördinatieprobleem, financieringsprobleem, controleprobleem
• Omstreden - camera’s, rekeningrijden, (commerciële) 

deelplatformen, xAAS,…



Slimme stad & Stedelijke vernieuwing

• In hoek innovatie – experimenten, callsysteem (City of Things, 
Gemeente zonder Gemeentehuis,…)

• Normalisering? Opschaling? Regulering? Samenwerking en –
aankoop? Koppeling met stedelijke vernieuwing?

• Niet zozeer of we slimme stad er komt, wel hoe - omkadering, 
inpassing in stedenbeleid



Presentatie Albert Meijer



Beyond the Smart City

Albert Meijer - @albertmeijer
Mechelen, 28 januari 2022
Vlaams Stedenbeleid



Belofte van Smart City: Stratumseind



Kritiek 1: Human Smart City



Kritiek 2: Smart Urbanism



Kritiek 3: Smart Polis



Beyond the smart city

Denken vanuit de 
technologie

De mens staat
centraal

Eindsituatie: de 
stad is ‘af’

Leerproces: stad
ontwikkelt zich

Technocratie: 
rationele

besluitvorming

Democratie: 
afweging van 

waarden



Europese Smart City



Afronding: Snuffelfiets



Presentatie Jan Adriaenssens



De rol van een slimme stad
“Vernieuwde visie op stedelijkheid en stadsvernieuwing”

28 januari 2022 — Mechelen

Jan Adriaenssens
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TECH



De (soms scheefgetrokken) rol van technologie

§ Technologie opent vaak deuren
§ De perceptie van technologie als ‘neutraal’
§ De perceptie van technologie als ‘een oplossing’

§ Technologie sluit vaak deuren
§ Onvertrouwd met de mogelijkheden van technologie
§ Digitale transformatie heeft te grote impact op business as usual
§ “Technologie opent vaak onterecht deuren”
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‘t Stad

Slimme Digitale 
transformatie 
(e-gov, data,…)

Inzet van 
technologie 
(sensoren, 
actuatoren,…)

Stad Publieke sector Publieke ruimte
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(“Ik wil deze nacht in de straten verdwalen…”)

QH eerder als klant QH eerder als partner



De slimme publieke sector
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“Hoe kan technologie helpen?”

Waarbij?



Technologie ⇔ Beleid



Technologie ⇒ Beleid

Inspirerend werken!

Niet te verwarren met
“tech push”



Technologie ⇐ Beleid

Een technologisch mature 
publieke sector



Hoe kan digitale technologie bijdragen?
Wat zijn de beleidsdoelstellingen? Waartoe dient de data?

SENSE PROCESS INSIGHT ACT

LEARN

CONNECT



Een technologisch mature en vooruitziende publieke sector

§ Overheden (Europees, lidstaten, regionaal, lokaal) moeten zélf sterker worden op vlak van 
digitale slagkracht.
§ Digitale en technologische maturiteit is cruciaal.
§ Formuleren van de juiste vragen, met een realistische rol voor technologie.

§ Om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, moeten onze overheden 
technologie verstandig kunnen inzetten:
§ Opzetten van de juiste regelgeving, de juiste standaarden, en functionele interoperabiliteit,
§ Aanbesteden van de juiste producten en diensten.

Ook ten behoeve van een sterke quadruple helix



Water

Over domeinen heen
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Lucht Mobiliteit Klimaat Verkeer Hulp
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Data platforms Data spaces

Cross-domain 
decision 
support 

applications

Fast Slow Digital 
Twins



+
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VLOCA
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SMART
CITIES
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Initiatieven in Vlaanderen

§ Datanutsbedrijf
§ Vlaamse Sensor Data Space
§ Diverse publieke en private data-lagen, -brokers,…
§ …

§ En vooral ook:
§ Gaan we digitaliseren, of digitaal transformeren?
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‘t Stad

Slimme Digitale 
transformatie 
(e-gov, data,…)

Inzet van 
technologie 
(sensoren, 
actuatoren,…)

Stad Publieke sector Publieke ruimte
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(“Ik wil deze nacht in de straten verdwalen…”)

QH eerder als klant QH eerder als partner



De slimme publieke ruimte
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OPERATIONEEL



45

DYSTOPISCH
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GROEN



20062007
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51DIGITAL TWIN
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Mijn stad, mijn gedacht!
Participatie



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



Grootschalig geïntegreerde concepten

§ Ook in de publieke ruimte moeten we geïntegreerd, holistisch denken
§ Weten stadsplanners voldoende wat de mogelijkheden van technologie (en digitale 

transformatie) zijn?
§ Niet enkel bij het ontwerp, maar ook als onderdeel van de oplossing? 🧩

§ De juiste technologie kan een enorme meerwaarde betekenen

§ Deze technologie moet proportioneel en effectief worden ingezet

66

Een “nexus” van fysieke en digitale componenten



Publieke sector
Publieke ruimte

Publieke technologie
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De rol van publieke technologie

§ Overheden (Europees, lidstaten, regionaal, 
lokaal) moeten zélf sterker worden op 
vlak van digitale slagkracht.
§ Digitale en technologische maturiteit is 

cruciaal. Formuleren van de juiste vragen, 
met een realistische rol voor technologie.

§ Om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken, moeten onze 
overheden technologie verstandig kunnen 
inzetten:
§ Regelgeving, standaarden, 

interoperabiliteit, Aanbestedingen
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Een technologisch mature publieke sector, met een leefbare publieke ruimte

§ Ook in de publieke ruimte moeten we 
geïntegreerd, holistisch denken
§ Weten stadsplanners voldoende wat de 

mogelijkheden van technologie (en 
digitale transformatie) zijn?

§ Niet enkel bij het ontwerp, maar ook als 
onderdeel van de oplossing? 🧩

§ De juiste technologie kan een enorme 
meerwaarde betekenen

§ Deze technologie moet proportioneel en 
effectief worden ingezet





Wat is de opgave?

• Wat zijn de belangrijkste toekomstige uitdagingen op het vlak van 
slimme steden? Wat is prioritair?

• Waar zitten de structurele verbindingen tussen slimme steden en 
stadsontwikkeling?

• Welke nieuwe concepten van stedelijke vernieuwing en co-creatie 
zijn hier in ontwikkeling? 

• Hoe ondersteunt het Vlaams stedenbeleid en het Vlaams stedelijk 
beleid lokale initiatieven m.b.t. slimme steden tot nog toe?



Welke rol kunnen steden opnemen?

• Welke rol spelen steden en stedelijkheid in veranderingsprocessen 
op het vlak van slimme steden?

• Welke plaats kunnen deze nieuwe slimme stad-concepten en 
veranderingsprocessen krijgen in de leerprocessen en processen van 
capaciteitsopbouw in Vlaamse (centrum-)steden?

• Hoe kunnen de instrumenten van stads- en stedelijke vernieuwing 
hier beter op worden afgestemd?

• Hoe kunnen steden vanuit het Vlaams stedelijk- en stedenbeleid 
beter worden ondersteund bij het implementeren van een slimme 
stadsstrategie? 



Welke hefbomen zijn nodig?

• Wat kan lokaal wel/niet gebeuren op het vlak van slimme stad-
oplossingen?

• In welke mate sijpelen inzichten, ervaringen, werkwijzen en praktijken uit 
het Vlaams stedenbeleid ook door in het reguliere stedelijke beleid? Of is 
het in deze kwestie eerder omgekeerd? Ontstaat lokaal initiatief net bij 
gebrek aan sterk overkoepelend beleid?

• In welke mate en voor welke opgaven slaagt het Vlaams stedenbeleid en 
stedelijk beleid op dit moment er tot nog toe (niet) in om diverse 
veranderingsprocessen (wonen, inclusie, energie, mobiliteit) met elkaar 
te verbinden?

• Welke kaders zijn noodzakelijke om voldoende hefboomwerking te 
garanderen?



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 en hoe brengen we dit in 
de praktijk?
• Welke uitwisseling over beleidsniveaus en beleidssectoren heen is wenselijk en 

mogelijk? 
• Welke publiek-private samenwerking en rolverdeling is mogelijk en wenselijk?
• Hoe kan er actiever worden samengewerkt met de civil society? 
• 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


