
• 09u30: Onthaal

• 10u00: Verwelkoming, Kurt Moens - eerste gedeputeerde

• 10u10 – 10u55: 

• Een bovenlokale aanpak van uitdagingen, met ruimte voor maatwerk

• Fiets mee en ontdek wat de provincie voor uw mobiliteitsverhaal kan betekenen

• Q&A

• 10u55 – 11u05: Pauze 

• 11u05 – 12u10:

• Waterbalansen: welke scenario’s voor een klimaatrobuuster waterbeleid in Oost-Vlaanderen?

• Energielandschap 2050: Gebiedsgerichte planning voor hernieuwbare energie

• POLIS, de bovenlokale partner voor slimme steden en gemeenten

• Q&A 

• 12u10 – 12u20: Samenvatting, Steven Ghysens - provinciegriffier

• 12u20: Slotwoord, Carina Van Cauter - gouverneur

• 12u30: Netwerklunch

Ontmoetingsdag burgemeesters en algemeen directeurs



Kurt Moens

Eerste gedeputeerde 





Maja Verbeeck
Programmaregisseur beleid dienst Ruimtelijke Planning 

Een bovenlokale aanpak van uitdagingen, met ruimte voor maatwerk



Beleidsplan

Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Een bovenlokale aanpak van uitdagingen, 
met ruimte voor maatwerk.

Maja Verbeeck – programmaregisseur beleid

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

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


• Langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de ruimte in 

Oost-Vlaanderen tot 2050

• Vernieuwde bovenlokale beleidsvisie ter vervanging van het 

provinciaal ruimtelijk structuurplan

• Beleidsplannen op de 3 beleidsniveaus – niet allesomvattend op 

elk niveau – partnerschap



• Bovenlokaal kader, ook voor de lokale besturen

• Juridische basis voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

verordeningen om kansen en knelpunten aan te pakken

• Leidraad voor de operationele acties van het toekomstig 

grondgebonden beleid van de Provincie, van ruimtelijke 

instrumenten tot subsidies

• Partnerschap in opmaak en realisatie van het beleidsplan



Onderzoeken
& intern traject

Voorontwerp

Ontwerp Definitieve 
vaststelling

Extern overleg
Openbaar 
onderzoek

Conceptnota

Publieke 
consultatie

2022202120202019 2023 2024

= basis voor overleg
= doelstelling en principes – potentiekaarten maken het concreet
=> verdere verfijning richting Ontwerp

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
Onderzoeken
Voorontwerp

Proces – tijdspad – status van het voorontwerp

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


Onderzoeken
& intern traject

Ontwerp Definitieve 
vaststelling

Extern overleg
Openbaar 
onderzoek

Conceptnota

Publieke 
consultatie

2022202120202019 2023 2024

Lancerings
evenement 

>> vrijdag 

13 mei 2022
ICC Gent

Voorontwerp

Uitnodiging – start overlegtraject



• Plenair gedeelte 

• Parallelle sessies: toelichtingen en werksessies rond de onderdelen van het 
beleidsplan Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen

• Infomarkt

ICC Gent

Uitnodiging



Opbouw van het beleidsplan en van de parallelle sessies:



Opbouw van het beleidsplan



Overlegtraject op basis van het voorontwerp

• Voorontwerp vanaf nu digitaal beschikbaar

• Mis de Lancering niet op 13 mei 
gedrukte exemplaren voorontwerp

• Overlegtafels voor lokale besturen in mei en juni 
op 5 momenten en locaties in de provincie 

• Individueel overleg

• Reacties welkom tot 1 juli



Opbouw beleidskaders
Doelstellingen op 3 schaalniveaus, 
met ruimte voor maatwerk

Provincie als beleidsmaker:

Uitvoerende rollen van de Provincie:

Ruimtelijke visie

Strategie & uitvoering













Vraag 1: onze gemeente is gestart met de opmaak van een gemeentelijk 

beleidsplan ruimte

Vraag 2: onze gemeente zal deelnemen aan de Lancering van het voorontwerp op 

vrijdag 13 mei én aan één van de overlegtafels

www.menti.com
Code 8388 6293

Ruimtelijke Planning: een bovenlokale aanpak van uitdagingen, met ruimte voor maatwerk

http://www.menti.com/


Anke Schelfaut
Diensthoofd Mobiliteit

Fiets mee en ontdek wat de provincie voor uw mobiliteitsverhaal kan betekenen



Fiets mee en ontdek wat de Provincie 
voor uw mobiliteitsverhaal kan   

betekenen



Maatschappelijke 
uitdagingen



Facts and figures



Fietsverhaal



Trage wegenSnelwegen Lokale wegenSteenwegen



Fietssnelwegen Bovenlokale routes (BFF) Lokale routes (LFF) Trage wegen

Snelwegen Steenwegen Lokale wegen Trage wegen



Trage wegen

• Trage wegen zijn bewandelbaar en zijn of kunnen  befietsbaar
zijn. Dit laatste is belangrijk in dorpscentra of verbindingen tussen 
dorpen of toeleiding naar fietsnetwerk (fietssnelwegen)

• Trage wegen zijn ook belangrijk als biotoop, natuurverbinding, 
recreatie, sport, erfgoed, … 

• Deze oefening wordt oa gemaakt ihkv opmaak beleidskader 
(decreet gemeentewegen): Provincie en partners geven 
ondersteuning

• Partners (regionale landschappen en Trage Wegen vzw) doen in 
2022 onderzoek naar potenties nieuwe tragewegenverbindingen.     
Alle OVL-gemeenten worden gecontacteerd







Opmaak 
tragewegenplan-
beleidskader

Visie

Uitwerken 
projecten

Heraanleg-bebording-onderhoudsplan

€ 60% provincie

Realisatie  
heraanleg en 
communicatie

€ aanleg 40% provincie

€ communicatie 60% provincie

Project 
Wegspotters

1 jaar ondersteuning bij opstart
€   60% provincie

Bijna alle 
gemeenten

3/4e gemeenten

14 gemeenten
community

Wat kan je verwachten?





AANLEG
Uitvoering

VOORBEREIDING Draagvlak &
opstart project

ONTWERP

Netwerk & tracé
Ontwerp
Projectstuurgroep 

Procedures
Grondverwerving 
Omgevingsvergunnin
g
Aanbesteding werken

Advies en expertise 

Bovenlokale en lokale 
functionele fietsroutes

Financiering infrastructuur 
100% (bovenlokale route) 
of  40% (lokale route)



Fietssnelwegen

VOORBEREIDING Draagvlak &
opstart project

ONTWERP

Netwerk & tracé
Ontwerp
Projectstuurgroep 

Procedures
Grondverwerving 
Omgevingsvergunnin
g
Aanbesteding werken

AANLEG
Uitvoering

Projectleiding

Bovenlokale contacten 

Advies en expertise 

Onderhandelaar en 
landmeter voor 
grondverwerving
(50% financiering VL)

Financiering 
infrastructuur 100%



± 65%

± 15%

± 10%

± 10%

7



± 50%
348 km

± 20%
127 km

± 30%
202 km

Fietssnelwegen



anno 2043

Bovenlokale 
functionele 
fietsroutesanno 2067



Bovenlokale 
partners en 
hun planning

Expertise      

Draagvlak bij 
bewoners/ 
gebruikers

Personeels-
capaciteit

Draagvlak bij 
openbaar bestuur

Goed beheer  
infrastructuur

Budget

Raamcontract als ondersteuning 



Voordelen voor gemeente

1. Administratieve vereenvoudiging

2. Maatwerk

3. Expertise

4. Flexibiliteit





Wat mag je verwachten?

• 11 gespecialiseerde en 
bekwame studiebureaus

• Voor alle soorten 
fietsinfrastructuur 
(ongeacht locatie en 
netwerk)

• Opdrachten kan je 
bestellen tot januari 2026



• Stap 1  toetreden tot 
raamovereenkomst

• Stap 2  plaatsen bestelopdracht
• Stap 3  gunning bestelopdracht
• Stap 4  uitvoering 
• Stap 5  oplevering

Hoe ga je ermee aan de 
slag?

Meer info op: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-
leven/mobiliteit/fietsinfrastructuur/raamcontract-
fietsinfrastructuur.html

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/fietsinfrastructuur/raamcontract-fietsinfrastructuur.html


Contact
• Website: https://oost-vlaanderen.be/wonen-

en-leven/mobiliteit.html

• Mail: mobiliteit@oost-vlaanderen.be

• Anke Schelfaut - diensthoofd mobiliteit 
anke.schelfaut@oost-vlaanderen.be

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit.html


www.menti.com
Code 8388 6293

• Vraag 1: op vlak van fietsinfrastructuur is er nog werk aan de winkel. Is het nieuwe 
raamcontract een nuttig instrument voor uw lokaal bestuur in de realisatie van uw 
projecten?

• Vraag 2: heeft een trage weg volgens u een functie in woon-werk verplaatsingen?

Mobiliteit, fiets mee en ontdek wat de provincie voor uw mobiliteitsverhaal kan betekenen

http://www.menti.com/





