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Synthese 

Het participatiemoment op 8/10/2019 kadert in de fase van de publieke raadpleging (die nog loopt 
tot 14/11/2019) van de conceptnota van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan en had tot 
doelstelling om te informeren, te inspireren en op te roepen om deel te nemen aan de publieke 
raadpleging. De doelgroep was semiprofessioneel, maar geïnteresseerde burgers waren ook welkom. 
Tijdens het participatiemoment werden verschillende methodieken toegepast: een plenaire 
presentatie, een infomarkt en een divers aanbod van verschillende workshops en lezingen. Tijdens 
het participatiemoment was er een positieve sfeer en de doelstellingen zijn behaald. 
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Beschrijving participatiemoment 

 

Doelstelling 
Het participatiemoment kadert in de fase van de publieke raadpleging van de conceptnota van 
het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. De doelstellingen van het moment waren: 

• Informeren over het proces tot opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan 

• Informeren over de inhoud van de conceptnota 

• De publieke raadpleging van de conceptnota onder de aandacht brengen en aansporen om 
deel te nemen aan de publieke raadpleging via de formele kanalen. 

• Inspireren tijdens workshops en lezingen: hoe kan de inhoud van de conceptnota vertaald 
worden naar de praktijk? Aan de hand van illustraties (projecten, voorbeelden) tijdens 
workshops concreet maken. Zo inspireren en de hersenen laten rijpen om input te geven 
tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota. 

 

Participatiegraad 
Tijdens het moment was de participatiegraad vooral informeren en raadplegen.  Het moment is 
volledig gekoppeld aan de formele fase van de publieke raadpleging van de conceptnota. 
 

Doelgroepen 
De doelgroep bij het proces van de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan is op te 
splitsen in 2 hoofdgroepen: 

1) Professioneel en semiprofessioneel publiek 
2) Burgers 

 
De klemtoon ligt tijdens het participatiemoment op een professioneel en semiprofessioneel publiek. 
Aangezien alle Oost-Vlamingen de mogelijkheid moeten krijgen om de conceptnota in te kijken en 
hun reacties te geven, zijn uiteraard ook burgers welkom.  
 
De doelgroepen in detail: 

• Netwerk #planningkwadraat 

• Intercommunales 

• Gemeenten: politiek en ambtelijk 

• Universiteiten en studenten 

• Ruimtelijke studiebureaus 

• Andere provincies 

• Politiek Oost-Vlaanderen: deputatie en provincieraad 

• Provincie ambtelijk: werkgroep intern proces opmaak beleidskaders 

• Departement Omgeving 

• Procoro 

• Het middenveld 

• Geïnteresseerde burgers 
 

Methodiek 
Het participatiemoment werd opgebouwd met volgend programma: 
08u30-09u00:   Onthaal met koffie 
09u00-10u00:    Plenaire presentatie over inhoud conceptnota en proces 
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10u00-10u30:    Koffiepauze met infomarkt 
10u30-12u15:    Workshopmoment 1 
12u15-13u15:    Lunchpauze met infomarkt 
13u15-14u45:    Workshopmoment 2 
15u00-16u30      Workshopmoment 3  
16u45-17u00:    Slotwoord door gedeputeerde Charlier 
17u00-18u00:    Netwerkreceptie met infomarkt 
 
De methodieken die doorheen de dag werden toegepast zijn: 
1) Een plenaire presentatie over de inhoud van de conceptnota en het proces tot opmaak van 
het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. 
2) Een infomarkt tijdens de informele netwerkmomenten over de inhoud van de conceptnota.  
De posters van deze infomarkt zijn terug te vinden op de website via www.oost-
vlaanderen.be/ruimte2050.  
3) Een divers aanbod van workshops en lezingen, waarbij de inhoud van de conceptnota 
geconcretiseerd werd aan de hand van projecten, voorbeelden, … die nu al lopen bij de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 

Timing 
Het participatiemoment vond plaats op dinsdag 8 oktober 2019. Het moment kadert in de 
periode van de publieke raadpleging van de conceptnota, die loopt van 16/09/2019 tot 
14/11/2019. 
 

 
 
 

http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050


5 
 

Resultaat participatiemoment 

 

Output methodiek 
Tijdens het participatiemoment hebben we 1 ingevuld analoog exemplaar ontvangen voor de 
publieke raadpleging van de conceptnota en hebben we 1 digitale reactie ontvangen. Dit lage 
getal is normaal, want de deelnemers hadden een drukke dag. De bedoeling was om hen te 
inspireren zodat ze nadien konden deelnemen aan de publieke raadpleging, die nog loopt tot 14 
november 2019. We verwachten dan ook dat de meerderheid van de reacties nog zal binnen 
komen. 
 
Elke workshop of lezing had een andere klemtoon. Sommige workshops of lezingen hebben een 
verslag gemaakt, andere niet. De verslagen zijn geen integrale input voor de publieke 
raadpleging van de conceptnota. De input daarvoor wordt gekanaliseerd via de formele kanalen 
(website met online inspraakformulier, mail, brief). 

Outcome methodiek 
Tijdens het participatiemoment was er een positieve sfeer. De doelstelling om te informeren 
over de conceptnota is zeker behaald, via de plenaire presentatie maar ook via de workshops. 
De analoge beschikbare exemplaren van de conceptnota (een 100-tal) zijn allemaal uitgedeeld. 
De publieke raadpleging werd meermaals onder de aandacht gebracht: tijdens de plenaire 
presentatie, bij elke workshops (intro en slot) en in elke zaal hing de affiche met informatie 
over de publieke raadpleging. De algemene tendens tijdens de workshops en lezingen was 
positief: mensen zijn geïnspireerd door de concrete projecten en cases die daar aan bod 
kwamen. 
 

Advies implementatie input 
Alle input die binnen komt via de formele kanalen van de publieke raadpleging wordt verwerkt 
om in een volgende fase het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan uit te 
werken. Dan volgt een nieuwe inspraakronde tijdens het openbaar onderzoek. De timing is nog 
niet duidelijk, maar het proces is te volgen via de website: www.oost-
vlaanderen.be/ruimte2050  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
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http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
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maakruimte@oost-vlaanderen.be 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

Dienst Ruimtelijke planning 

Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent 

09 267 75 62 - ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be 

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050    
www.oost-vlaanderen.be/planningkwadraat  
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