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Context van reflecties

• 20 jaar Witboek, 20 jaar (huidig) stadsvernieuwings-
beleid

• Geen nood aan nieuw Witboek. Krachtlijnen blijven
grotendeels overeind

• Wel nieuwe uitdagingen en inzichten ophalen en
instrumentarium stadsvernieuwingsbeleid te verfijnen

• Insteek stadsvernieuwingsbeleid herbevestigd: 
plekgericht, geïntegreerd werken door koppelingen te 
maken, sociaal-ruimtelijk aan verbinding werken, ruimte
voor innovatie en experiment en realisatiegericht



Context van reflecties

• Reflectie over jury stadsvernieuwing van voorbije twee 
jaren

• Vier oproepen:

- Twee jaarlijkse oproepen voor project en 
conceptsubsidies (2021 en 2022)

- Oproep ‘Veerkrachtige steden na corona’: bijdragen 
aan economische heropleving en innovatie, 
kwaliteitsvollere publieke ruimte en versterkte sociale 
relaties en welbevinden in wijken (2021)

- Oproep ‘De verbindende stad – Het nieuwe 
ontmoeten’: ontmoeten op vernieuwende manier 
stimuleren (2022)



Nieuwe
thema’s en
koppelingen



Ecologische duurzaamheid
• Energetische renovatie komt in veel projecten aan bod, 

maar zelden als centrale insteek

- goed dat die reflex er is, maar vaak nog te weinig 
ambitieus

• (Collectieve) energierenovatie en energieproductie als 
dragers van gemeenschapsopbouw en 
wijkontwikkeling zien we nog te weinig 

• Vergroening en ontharding veel vermeld, maar vaak 
niet centrale inzet, eerder als toevoeging 



Ecologische duurzaamheid

- positieve reflex om dit steeds meer mee te nemen bij 
stedelijke vernieuwingsproject

- maar onvoldoende doorgedacht en ambities te beperkt

• Circulariteit als drager van stedelijke vernieuwing in 
aantal aanvragen, maar zeker nog niet ‘gemainstreamd’

- obstakel: financiële kosten van circulair bouwen 
inschatten



Economie: winkelstraten

• Toekomst van winkelstraten zijn uitdaging: inzetten op 
verhogen van belevingskwaliteit, wonen boven winkels, …

- wel op zichzelf/in concurrentie met elkaar gedacht, niet 
gericht op samenwerking en complementariteit

• Ruimte maken voor industrie en economie in stad: ‘maker 
spaces’, reconversie industriezones, etc.

- goede evolutie, want stedelijke vernieuwing draait in 
belangrijke mate rond herwaarderen van wonen in stad

- vaak zoeken naar convergentie met culturele activiteiten, 
sociale economie, circulaire strategieën, …

- resulteert (nog) niet in uitgewerkte visie op economie in 
stad



Sociale stadsvernieuwing: 
ontmoeten en dienstverlening
• Veel focus op stimuleren van ontmoeten en sociale 

samenhang, in publieke en gemeenschapsruimtes

• Ook (maar minder) aandacht voor inplanting van 
dienstverlening, wat manier is om aan realiseren van 
grondrechten te werken. Vaak gericht op creëren van 
nieuwe vormen van centraliteit

- Meer aandacht voor ‘voorzienende’ stad welkom. Zou 
effect van focus op ‘15 minuten stad’ kunnen zijn.

• Is er binnen plekgerichte aanpak ook aandacht mogelijk 
voor kwetsbare doelgroepen?

- Weinig samenwerking met organisaties uit sociale sector



Innovatieve koppelingen

• Veel goede projecten van stedelijke vernieuwing 
maken innovatieve koppelingen

- museum, natuur en (psychiatrische) zorg

- publieke ruimte op en rond water

- circulair bouwen om lokale identiteit te verankeren

- circulair bouwen en stadsregionale kennisontwikkeling 
en –verankering

- natuur, kunst en technologie

- …



Opvallend



Keuzes uit (recent) verleden
corrigeren

• Regelmatig aanvragen voor projecten om ontwerp-, 
inrichting- en bouwkeuzes uit (vaak recent) verleden
te corrigeren of compenseren

- Maakt het vaak moeilijker om subsidies als
hefboom in te zetten



Onderzoek en ontwikkeling
van diagnoses

• Opkomst van antropologische benadering, die visie,  
ontwerp en acties ontwikkelen vanuit doorgedreven 
onderzoek naar ruimtegebruik in projectgebied

- leidt tot innovatieve benaderingen

• Opzetten van lokale denktanks, waarin onderzoek 
gedaan wordt, diagnoses gemaakt en visies 
voorbereid 

• Kennisinstellingen betrekken als (mede-)dragers van 
stedelijke vernieuwingsprojecten



Stedelijke agendering & ‘slow 
cooking’

• Instrument van stedelijke vernieuwing – vooral
conceptsubsidie – laat lokale actoren toe stedelijke
vernieuwingsnoden hoger op agenda te krijgen

• Zien resultaten van conceptsubsidies doorgroeien
naar projectsubsidies, vaak met enige jaren tussen
waarin voortschrijdend inzicht project verrijkt, 
nieuwe partners betrokken worden en draagvlak
verbreed wordt



Nog werk aan
de winkel

qua aanpak



Diagnose

• Vaak te beperkt en te generiek uitgewerkt, maar blijft 
essentieel voor goed gericht stedelijk 
vernieuwingsproject

• Belangrijk om projectgebied duidelijk af te bakenen

• Ook projectgebied in relatie tot bredere sociaal-
ruimtelijke omgeving schetsen; denken in termen van 
meerdere schaalniveaus nog te weinig ingeburgerd



Hefboom

• Cruciaal voor jury: waar maakt subsidie het verschil? hoe 
leidt inzetten van subsidie tot kwaliteitsverbetering in 
stedelijk vernieuwingsproject? 

• Te weinig projecten bespreken beoogd effect op ruimere 
omgeving, op toekomst (voorbij het project) en financieel 
(bijkomende middelen mobiliseren)

• Subsidie nog te vaak om ‘af te werken’ of te investeren in 
niet rendabele aspecten van stedelijke vernieuwing, 
zonder breder effect te zoek 



Participatie

• In veel dossiers staat burgerparticipatie ingeschreven, maar 
dikwijls wat te routineus

• Participatie kan visievorming niet vervangen: bestuur of 
trekkende organisaties dienen ambities uit te spreken en 
programma naar voor te schuiven

• Goede voorbeelden van langlopende vernieuwingsprocessen 
waar participatie tot versterking van buurt en beter ontwerp 
leidt  

• Meer inzetten op co-productie om burgers duurzaam te 
betrekken



Publiek-private samenwerking

• Door afschaffen voorwaarde voor private inbreng, teveel op 
achtergrond geraakt

• Regelmatig projecten waarbij cruciale partners ontbreken of 
geen engagementen gevraagd of uitgesproken hebben

• Moeilijke partners zoals openbare vervoersmaatschappijen 
of internationale vastgoedbedrijven in winkelstraten: blijft 
uitdaging maar ook goede voorbeelden

• Publiek-publieke samenwerking blijft uitdaging, maar ook 
hier goede voorbeelden



Nog werk aan
de winkel

Thematisch



Wonen

• Achillespees van stedelijke vernieuwing: succes van stedelijke 
vernieuwing en vernieuwingsbeleid, maar steeds minder 
toegankelijk, ook in kleinere steden 

• Weinig doorgedreven aandacht voor woonproblematiek

• Middelen van subsidies voor stedelijke vernieuwing te 
beperkt om naar woonproductie toe iets te kunnen 
betekenen

• Quid sociale huisvestingsmaatschappijen, of nieuwe 
woonmaatschappijen, als actoren van stedelijke 
vernieuwing?



Mobiliteit

• Streven naar autoluwe zones in stadskern grotendeels 
aanvaard, maar buiten onmiddellijke stadskern blijft plaats 
van auto zeer gevoelig.

• Zien nogal wat projecten waar mobiliteitssituatie in wijk niet 
meegenomen wordt in ingreep, ook wanneer die grote 
impact heeft op projectzone



Ruimte delen

• Veel projecten waar organisaties een site of ruimte
delen: positieve evolutie naar meervoudig
ruimtegebruik en verweving

• Combinatie van diensten op één bepaalde plaats goed
voor creëren van centraliteit, opladen van publieke
ruimte en kruisbestuiving tussen diensten

• Visie op hoe ruimte delen en met welk beoogd effect 
kan nog verder doorgedacht worden

• Betrokken actoren ook als stadsmakers benaderen, niet
enkel als ruimtegebruikers

• Stedelijke vastgoedmaatschappijen activeren: 
strategischer inhoudelijk denken in plaats van ‘back 
office’ functie



Publieke ruimte

• Veel publieke ruimte dossiers (maar ook centraal in 
thematische oproepen)

• Relatie met mobiliteitssituatie in onmiddellijke en  
bredere omgeving nog te weinig gemaakt.

• Experimenten met ‘ontwerpen’ van nieuwe regels 
om samenleven in publieke ruimte te ondersteunen 
slechts beperkt aanwezig 

- nog te veel zoneren als oplossing voor 
samenlevingsproblemen



Technologie en slimme stad

• Technologie zelden een insteek voor stedelijke 
vernieuwingsprojecten

- Weinig voorbeelden waarin technologie te dienste 
gesteld wordt van doelstellingen van stedelijk 
vernieuwingsproject


