
Aan de slag binnen de nieuwe aanpak
Vlaamse stadsvernieuwing 2023



Timing aanpak stadsvernieuwing 2023

• 1 feb 2023 - Lanceringsmoment (voor project- en conceptsubsidies)
• 30 april 2023: Indieningsdatum aanvraagdossiers projectsubsidie 1ste fase & 

dossiers conceptsubsidie
• 22 - 24 mei 2023

• 22 mei 2023: jurering conceptsubsidies (op basis van dossier & presentatie)
• 23 - 24 mei 2023: jurering 1e fase projectsubsidie (op basis van ingediende 

dossiers)
• 17 september 2023: Indieningsdatum aanvraagdossiers projectsubsidie 2de fase
• eerste helft oktober 2023: jurering 2de fase projectsubsidies (op basis van de 

ingediende dossiers en een presentatie door de indieners)
• tweede helft december 2023: Beslissing Vlaamse regering



Getrapte jurering projectsubsidies 2023

• 1e fase: Jurybeoordeling op basis van het 1e aanvraagdossier 
o op basis van beoordelingscriteria reglement/procedure beoordeling
o aanvragers die geselecteerd worden voor de tweede fase zullen gevraagd worden 

om hun projectdossier verder uit te werken 
o aanvragers die niet-geselecteerd worden ontvangen na de jurering van de eerste 

fase een notificatie van hun niet-selectie. Uiterlijk vier weken na deze notificatie 
ontvangen zij een beargumenteerde motivatie voor hun niet-selectie voor fase 2 

• 2e fase: Jurybeoordeling op basis van 
o aanvraagformulier 2 (in relatie met 1e aanvraagdossier)
o een mondelinge presentatie voor de jury
o (onderbouwing) engagementen externe partners



Indienen via het digitaal loket

• Indienen van het aanvraagformulier projectsubsidie 1e fase en conceptsubsidie
• Opmaak in word-document, als pdf ondertekend door Burgemeester en 

Algemeen Directeur
• Indiening via Digitaal Loket (Presentatie Pieter Van Hastel)

• Indienen van het aanvraagformulier projectsubsidie 2e fase
• Integraal via Digitaal Loket (word-template als voorbereiding)



Aanvraagformulier projectsubsidie 2023
– fase 1 
1. Samenvattende projectomschrijving
2. Strategisch belang van het stadsvernieuwingsproject 

• 2.1 Diagnose 
(centrale uitdagingen, samenhang, onderbouwing schaal/geografie)

• 2.2 Visie en beleidscontext 
(hefboomfunctie voor bredere toekomstvisie stad, meerwaarde voor (domein-overschrijdende) 
beleidsdoelstellingen, maatschappelijke winsten/verwachte impact)

• 2.3 Een ambitieus project 
(onderdelen & waarom, (integrale) duurzaamheid, vernieuwend en innovatief karakter)

• 2.4 Coalitie, coproductie en partnerschap

(welke externe partners, hun belangen en doelstellingen, hun hefbomen en inzet, gedragenheid)

• 2.5 Momentum (waarom juiste moment voor stadsvernieuwingssubsidie)

• 2.6 Globale en financiële raming (globaal privaat & publiek, gevraagde subsidie & inzet)



Aanvraagformulier projectsubsidie 2023
– fase 2
1. Samenvatting eventuele aanpassingen na de jurybeoordeling in de 1e fase
2. Kwaliteit & Uitvoering  

• 2.1 Kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en ontwerp

(hoe naar kwaliteitsvol ruimtelijk ontwerp gestreefd, hoe bewaakt, wat maakt ontwerp bijzonder) 

• 2.2 Projectorganisatie en regiefunctie (duiding & kwaliteitsbewaking)

• 2.3 Onderbouwing cocreatie- en participatieproces

(beschrijving geplande participatie, communicatie en interactie, oog voor alle maatschappelijke 

doelgroepen & hoe kom je tot echte samenwerking)

• 2.4 Projectfasering met projectverloop, timing & risicobeheer (globaal & per 
onderdeel)

• 2.5 Financiering (globaal & per onderdeel)
• 2.6 Aanvraag subsidie en betekenis voor stadsvernieuwingsproject



Engagement externe partners

Aanleiding: Rapport vernieuwde visie op stadsvernieuwing & stedelijkheid van 
Hannah Arendt Instituut

• Suggereert om een manier uit te werken om terug meer garanties in te bouwen op vlak van 
engagement van externe partners (in alle varianten: profit, non-profit, wijken, burgerinitiatieven, 
kennisinstellingen, enz.).

• Waar de focus van PPS-overeenkomsten in het verleden lag op het juridisch bindend maken van 
financiële afspraken en verdeelsleutels met private ontwikkelaars, denken we nu aan 
engagements- en samenwerkingsovereenkomsten die als impuls kunnen dienen voor concrete 
realisatie en cocreatie rond gezamenlijke ambities. 

• Brede scope externe partners betrokken bij het project (vb. ontwikkelaars, burgerverenigingen, 
kennisinstellingen, andere publieke partners,…)

• Tussen letter of intent en formele juridische overeenkomsten



Engagement externe partners

• Modellen op website voor fase 2
• In 1e fase moet focus kunnen liggen op een goede uitwerking van het dossier zelf door de 

stad
• In 2e fase zal de samenwerking met en het engagement van externe partners wel door de 

jury mee beoordeeld worden

• Modellen worden in partnerschap opgemaakt met Filip Canfyn (Rebel Group) en 
Wim Rasschaert (Rasschaert advocaten). 

• Op basis van leerervaringen Turnova en Schoorvoort in Turnhout, Regatta-wijk in 
Antwerpen, …

• Richtdatum: eind maart 2023 op de website

• Modellen moeten in 1e plaats een hulpmiddel zijn voor steden om de 
slaagkansen, kwaliteit en snelheid van uitvoering van hun project te verhogen

• In fase 2 zal daarom ook gepolst worden naar de leerervaringen omtrent de modellen




