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Stedelijkheid als sleutel voor de toekomst

Geen stedelijkheid zonder stadsvernieuwing

Meer dan projecten: een platformwerking
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Zes hearings: thematische uitdagingen

1. MOBILITEIT: 01/12/2021, Julie Mabilde, 19 deelnemers

2. WONEN: 22/12/2021, Michiel Dehaene, 16 deelnemer

3. INCLUSIEVE STAD: 27/01/2022, Stijn Oosterlynck, 19 deelnemers
SAMENLEVEN: 28/03/2022, Stijn Oosterlynck, 25 deelnemers

4. SLIMME STAD: 28/01/2022, Pieter Ballon, 16 deelnemers

5. KLIMAAT EN DUURZAAMHEID: 09/02/2022, Liesl Vanautgaerden, 19 deelnemers

6. ECONOMIE: 17/02/2022, Filip De Rynck, 17 deelnemers



# RENOVATIE

Niet nieuw bouwen maar duurzame en doordachte renovatie is 
dé opgave voor de 21ste eeuw

Naarmate de bouwshift beter lukt moet een groeiend aandeel van 
de ontwikkeling in steden opgenomen worden.
Stadsvernieuwing dus!

Ca. 400.000 woningen extra!
aangroei van het aantal huishoudens in Vlaanderen met 478.000 
tegen 2050. (Planbureau voor de leefomgeving)

Een nieuwe geografie – de XXe Eeuwse gordel / De nabije rand

HEARING WONEN

Presentatie Peter Lacoere



in grote steden vooral huur
in de rest van vlaanderen vooral eigendom

aandeel eigenaars neemt af in grote steden
in de rest van Vlaanderen is dat niet zo

# HUUR

Bij de realisatie van betaalbaar wonen is inzetten op de stedelijke 
huurmarkt prioritair om het recht op wonen voor alle burgers 
maximaal te garanderen

Stedenbeleid draait om leefbaarheid en opwaardering van de 
leefomgeving. Dat zet indirect druk op de woonmarkt (gentrificatie)

Combinatie met betaalbaar woonaanbod noodzakelijk om die 
kwaliteit toegankelijk te houden

Sturen op betaalbaar aanbod gebeurd best via de huurmarkt.
Vernieuwende experimenten binnen de huur, zowel binnen de 
publieke als private sector (en de nieuwe wooncooperaties).

Kansen voor de nieuwe woonmaatschappijen!

HEARING INCLUSIE 

Presentatie Sien Winters



# VOORZIENENDE STAD

Inzetten op voorzieningen is een sterke hefboom om via 
stadsvernieuwing aan grondrechten van burgers te werken

Sociale grondrechten staan centraal in het lokaal sociaal beleid
Bv. Huisvesting, onderwijs, arbeid.

Stadsvernieuwing kan bijdragen aan deze doelstellingen door bij
de inrichting, organisatie en programmering van de stedelijke
ruimte expliciet rekenening te houden met de nood aan
aangepaste en kwalitatieve voorzieningen. Een permanente
opdracht!

HEARING INCLUSIE, SAMENLEVEN, DIVERSITEIT

De Voorzienende stad
[naar Edwin Buytelaar]

Focus op verdeling die voor iedereen 
voldoende is levensstandaard gekoppeld 

aan absolute norm, eerder dan aan 
levensstandaard van anderen

Primaire ruimtelijke goederen: betaalbare 
en passende woning, bereikbaarheid van 

jobs, nabijheid van groen en veilige 
leefomgeving

Samengevat: voldoende!

Presentatie Stijn Oosterlynck



CS Muide-Meulestede, Gent
wijkontwikkeling, co-creatie, programma aanpak

initiatief vanuit bewoners 

# SOCIAAL RUIMTELIJK KENNIS

Opbouwen en integreren van kennis van de leefwereld in 
stadsvernieuwing, vanuit continuïteit

Een sociaal ruimtelijke diagnose als vertrekpunt

Binnen projecten gebeuren er bijzonder dingen, maar hoe krijgen
we die verankerd in regulier beleid/continuiteit van de stedelijke
ontwikkeling.

andere blik op de validering van de ‘resultaten’ !
Niet enkel fysieke realisaties maar ook het teweegbrengen van 
(kleine of grote, tijdelijke of permanente) positieve verschuivingen 
in de dynamiek van het lokaal samenleven. 

HEARING INCLUSIE, SAMENLEVEN, DIVERSITEIT



# NABIJHEID

Mobiliteit gaat over nabijheid
Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met betaalbaar wonen

Verschuiving van mobiliteit als een probleem dat ‘opgelost moet 
worden’, en vooral bij middel van extra infrastructuur

… naar nadruk op het creëren van nabijheid en bereikbaarheid 
tussen de plekken waar we wonen, werken, winkelen en 
ontspannen.

Verschillen voor voorzieningen vs nabijheid van werk
Verschillen in dichtheid

Toegang tot nabijheid – koppeling met wonen!

Stadsvernieuwing als instrument om te werken aan nabijheid.

HEARING MOBILITEIT

Presentatie Kobe Boussauw

Nabijheid als meerschalig vraagstuk
Verschillende modellen om vorm te geven aan nabijheid



# VERWEVING
# LOGISTIEK

Het verweven van economische activiteiten in het stedelijk 
weefsel hoger op de agenda

Meer oog nodig voor de logistieke dynamiek van 
productieprocessen

Plaats voor productie reserveren

Plaats voor starters (voorbij tijdelijke verblijfsruimte)

Focus op verweefbare functies

Logistieke dimensie van verweving wordt onvoldoende
meegenomen

HEARING ECONOMIE

Presentatie Els De Leeuw



# CIRCULAIR HERBESTEMMEN

Duurzame herbestemming van gebouwen inzetten als 
hefboom voor een lokale,circulaire bouweconomie

Stedelijke transformative en circulair bouwen als
aanjager van stedelijke economie, opleiding en 
jobcreatie.

Circulair afbreken

HEARING ECONOMIE



# TRANISTIE EN TRANSFORMATIE
# WIJK

De reconversie van wijken inzetten als hefboom voor een 
collectieve en geïntegreerde aanpak van de transitieopgaven

Verbinden van de samenwerking rond klimaat en transitie met de 
lokale werven van stedelijke transformatie

Nieuwe coalities en actoren constellaties

De wijk als ontbrekende schakel

HEARING KLIMAAT & DUURZAAMHEID

Presentatie Joachim Declerck



# SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

De klimaatopgave inzetten als een hefboom voor sociaal-
rechtvaardige steden

vanuit de lokale context investeren in ‘de sociale sokkel’ waaruit 
transformatie zich kan voltrekken

HEARING KLIMAAT & DUURZAAMHEID

Presentatie Thomas Block



Kardinaal Cardijnstraat wordt
straat van de toekomst – Sint Niklaas

# DAGDAGELIJKSE RUIMTE

Het ontwikkelen van collectieve strategieën voor de herinrichting 
van onze dagdagelijkse ruimte

Herdenken van de publieke ruimte, van de straat en het plein om 
collectieve infrastructuur voor energie, waterbuffering of -opslag, 
en groen ruimte te bieden naast de veel andere functies van 
diezelfde publieke ruimte

HEARING KLIMAAT & DUURZAAMHEID



# PUBLIEK DOMEIN

De slimme stad ondersteunt de herinrichting van de publieke 
ruimte

Slimme technologie zorgt voor schaalbaarheid   en 
repliceerbaarheid die vaak ontbreekt in stadsvernieuwing

Inbouwen van nieuwe generatie infrastructuur, zoals camera- en 
sensornetwerken, slimme verkeerslichten en verkeersgeleidings-
systemen, al dan niet interactieve informatieborden,
enz. 

proportionaliteit van hun inzet en de bescherming van de burger 
tegen al te intrusieve toepassingen of misbruiken

Schaalbaarheid als potentieel voordeel

HEARING SLIMME STAD

Presentatie Jan Adriaenssens



# DYNAMISCHE BELEIDSONDERSTEUNING

Slimme stadsvernieuwing betekent het hertekenen van 
processen en intensiveren vansamenwerking

Ook het lokaal stadsvernieuwingsbeleid kan slim ondersteund
worden

kansen om gescheiden wereld van data en technologie en 
stadsontwikkeling dichter bij elkaar te brengen.

HEARING SLIMME STAD

Presentatie Jan Adriaenssens



Wat hebben we gehoord?
VERBINDING EN HEFBOOMWERKING OP VELE FRONTEN

RECONVERSIE EN TRANSFORMATIE - de noodzakelijke transformatie van het bestaande weefsel

ANDERE GEOGRAFIE - de geografie van de nabije stadsrand hertekenen

PUBLIEK DOMEIN - de nieuwe straat, nieuwe generatie publieke ruimte experimenten

SOCIAAL RUIMTELIJK - de voorzienende stad – nabijheid als sociaal ruimtelijk project – solidariteit ter plaatse

WONEN ALS VERBINDING - de sleutel toegankelijkheid te garanderen - voorbij het dominante eigenaarsmodel

TECHNOLOGIE - in een dienende rol – maar ook als verbinder van projecten

KLIMAAT ALS HEFBOOM – drijvende kracht voor de (her)investering in de sokkel van wijk en samenleving

VERNIEUWENDE VORMEN VAN COPRODUCTIE - Commons, Cooperaties, Vernieuwde vormen van PPS
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HERBEVESTIGING VAN STADSVERNIEUWING 
ALS PLEKGERICHTE TRANSFORMATIE

(1) Plekgericht: inzetten op de kracht van de plek
(2) Verbindend: samenwerken vanuit het sociaal-ruimtelijke
(3) Geïntegreerd: koppelen van gedeelde opgaven
(4) Realisatiegericht: kiezen voor (meer dan) projecten
(5) Vernieuwend: ruimte maken voor innovatie en experiment



VERNIEUWING VAN DE STADVERNIEUWING 

PLATFORM 

stedelijke transformatie en innovatie: 3 pijlers

(1) een lerende (inter)stedelijke praktijkgemeenschap
(2) een gedeelde stedelijke agendavorming

(3) een collectieve investeringsomgeving voor 
uitvoerings-programma’s

WERKING

Starten vanuit een opgetuigde werking rond 
stadsvernieuwing 

jaarlijks publiek oproepmoment intervisie 
tussen steden werksessies rond ‘wicked issues’



VERNIEUWING VAN DE STADVERNIEUWING 

HUISWERK VOOR DE JURY

- Jaarlijkse oproep als kans

- Een uitgewerkt partnerschap bij indiening (welke diagnose, welk project, wie is daarbij nodig)

- meer ruimte voor experiment – getrapte jurering?

- grote conceptsubsidie – complexe kwesties / meerdere steden samen


