
Wordt jouw stad
of gemeente
een circulaire pionier? 
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Circulaire economie vormt de basis voor 
een duurzame samenleving. Want binnen 
een circulaire economie bestaat afval niet 
en worden tal van oplossingen toegepast 
om materialen, goederen en grondstoffen 
op een duurzame manier te gebruiken. 
Zo sparen we de aarde en maken we 
werk van een duurzaam, koolstofarm en 
hulpbronnenefficiënt Oost-Vlaanderen.

Een circulaire economie biedt veel kansen 
voor ontwikkelingen op lokaal niveau. Zo 
kan het een bijdrage leveren aan bepaalde 
sociale noden in je stad of gemeente, 
impulsen geven aan je lokale economie en 
tewerkstelling, bijdragen aan het behalen 
van je klimaatdoelstellingen,…

Om een circulaire economie te ontwikkelen, 
heb je als stad of gemeente een goed 
doordachte strategie nodig. Maar hoe zet 
je zo’n strategie op? Welke accenten leg je 
voor jouw stad of gemeente en hoe werk je 
concrete projectideeën uit?

Het Provinciebestuur zet daartoe een 
begeleidingstraject op voor Oost-Vlaamse 
lokale besturen. Dit doen we door een 
oproep te lanceren waarop steden en 
gemeenten uit Oost-Vlaanderen zich 
kandidaat kunnen stellen.

Bron: Vlaanderen Circulair



De oproep is gericht op het aanjagen 
en ontwikkelen van een nieuw circulair 
aanbod op lokaal niveau. Lokale besturen, 
met name steden en gemeenten, 
kunnen zich kandidaat stellen voor een 
begeleidingstraject gericht op:
- het in kaart brengen van circulaire kansen 

op lokaal niveau door de ontwikkeling van 
een circulaire visie, het vertalen van de 
visie naar een strategie en het definiëren 
van pilootprojecten;

- de uitwerking van een pilootproject 
gericht op het uitwerken van een concreet 
circulair aanbod op lokaal niveau.

Initiatieven kunnen zich afspelen op het 
niveau van de organisatie, wijk, gemeente 
of stad,... Ook initiatieven waarbij meerdere 
steden en/of gemeenten samenwerken, 
komen in aanmerking.

Op basis van de ingestuurde voorstellen 
wordt een keuze gemaakt om 2 tot 3 
initiatieven intensief te begeleiden via een 
‘design thinking methodiek’. Specifieke 
cases waarvoor reeds een Provinciaal 
aanbod bestaat via het Omgevingscontract 

of gericht zijn op het ontwikkelen van een 
duurzame aankoopstrategie, komen niet 
in aanmerking. Het traject dat doorlopen 
wordt, kan wel leiden tot initiatieven die 
verder via het Omgevingscontract worden 
gerealiseerd.

De uitwerking zal gebeuren via een 
netwerkverband waarbij de Provincie 
Oost-Vlaanderen zal optreden als 
netwerkverantwoordelijke. Samen met 
de relevante stakeholders (ambtenaren, 
lokale bedrijven, inwoners, verenigingen,…) 
wordt een invulling gegeven aan de 
geformuleerde uitdaging en worden 
circulaire kansen gedefinieerd. We streven 
daarbij naar gedragen plannen die leiden 
tot samenwerking en actie.

De resultaten en inzichten uit de 
begeleidingstrajecten worden breed 
gedissemineerd door de Provincie Oost-
Vlaanderen en deelnemende lokale 
besturen. De deelnemende lokale besturen 
vermelden daarbij expliciet de steun die ze 
daarbij ontvangen van de Provincie Oost-
Vlaanderen.

Oproep ‘circulaire gemeente  
Oost-Vlaanderen 2020’

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/e6c861ea-2d93-427b-8b9c-c6c9392052e1/Publicatie_omgevingscontract.pdf


Voorstellen worden ingediend door een 
stad of gemeente. Ook samenwerkingen 
tussen meerdere steden of gemeenten zijn 
mogelijk, mits een stad of gemeente trekker 
is van het initiatief.

Voor het begeleidingstraject wordt beroep 
gedaan op een extern bureau. De kosten 
voor de begeleiding worden gedragen 
door het Provinciebestuur. Steden en 
gemeenten die wensen deel te nemen 
aan het begeleidingstraject leveren bij 
de indiening van het projectvoorstel, een 
engagementsverklaring van het college 
burgemeester en schepenen waaruit blijkt 
dat de stad of gemeente (of samenwerking 
tussen meerdere steden of gemeenten):

- wenst deel te nemen aan het 
begeleidingstraject;

- zal deelnemen aan de verplichte 
participatiemomenten;

- de nodige actie zal ondernemen om 
de relevante stakeholders (burgers, 
ondernemers,…) te betrekken;

- de kosten voor catering, gebruik van 
zalen,… tijdens het begeleidingstraject 
voor zijn/haar rekening zal nemen;

- zal fungeren als circulair voorbeeld tijdens 
evenementen;

- de samenwerking met en het logo van de 
Provincie Oost-Vlaanderen op herkenbare 
wijze zal vermelden en aanbrengen op 
alle communicatie die gevoerd wordt met 
betrekking tot het project.

Indienings- en deelnamevoorwaarden

Dien je circulaire voorstel in
Voorstellen worden ingediend via het daartoe voorbestemde invulformulier.  
De projectoproep loopt van 26 juni tot 31 augustus.

www.oost-vlaanderen.be/circulaire-economie

Op zoek naar inspirerende voorbeelden? 
Neem zeker een kijkje op de praktijkendatabank van de VVSG 
of de website van Vlaanderen Circulair.

http://www.oost-vlaanderen.be/circulaire-economie
https://www.vvsg.be/natuur-milieu/circulaire-economie/praktijken-1
https://vlaanderen-circulair.be/nl


Ontvankelijkheidscriteria
- Het projectvoorstel werd ingediend voor 

het verstrijken van de indieningsdatum;
- Het project werd ingediend door een 

lokaal bestuur (stad, gemeente);
- Het voorstel heeft geen betrekking op 

onderwerpen of cases waarvoor reeds 
een Provinciaal aanbod bestaat via het 
Omgevingscontract of het ontwikkelen 
van een duurzame aankoopstrategie;

- Er werd een engagementsverklaring 
aangeleverd waaruit blijkt dat de stad 
of gemeente (of samenwerking tussen 
meerdere steden of gemeenten):
· wenst deel te nemen aan het 

begeleidingstraject;
· zal deelnemen aan de verplichte 

participatiemomenten;
· de nodige actie zal ondernemen om 

de relevante stakeholders (burgers, 
ondernemers,…) te betrekken;

· De kosten voor catering, gebruik van 
zalen,… tijdens het begeleidingstraject 
voor zijn/haar rekening zal nemen;

· Zal fungeren als circulair voorbeeld 
tijdens evenementen;

· De samenwerking met en het logo 
van de Provincie Oost-Vlaanderen op 
herkenbare wijze zal vermelden en 
aanbrengen op alle communicatie die 
gevoerd wordt met betrekking tot het 
project.

Inhoudelijke criteria
Voorstellen worden getoetst op basis van 
volgende criteria:
- Het project heeft betrekking op een 

stad, gemeente of samenwerking tussen 
meerdere steden of gemeenten

- Inhoudelijk:
· Waarvoor wordt er begeleiding 

gevraagd?
· Op welk niveau is het project gericht: 

niveau van de organisatie, wijk, 
gemeente of stad,…

· Welke stakeholders wil men betrekken 
bij het begeleidingstraject?

· Welke resultaten wil de stad, gemeente 
of het samenwerkingsverband halen uit 
het begeleidingstraject?

· In welke mate is het relevant voor 
andere lokale besturen?

Engagement vanuit 
de stad, gemeente of 
samenwerkingsverband?
- Hoe zal er op lokaal niveau 

gecommuniceerd worden over het 
initiatief en de geleerde lessen?

- Wie zal er vanuit de stad of gemeente 
deelnemen aan het service design 
traject dat voorzien wordt in het 
begeleidingstraject?

- Welk budget wordt voorzien voor 
de kosten van de huur van zalen, 
catering,… voor het begeleidingstraject 
(en eventuele andere kosten op die 
buiten de begeleiding vallen zoals bvb. 
communicatie, personeel,…).

Beoordelingscriteria

Duurtijd van het traject

Vragen of onduidelijkheden?
Heb je vragen of wens je begeleiding bij de uitwerking  
van je projectvoorstel? Dan kan je hiervoor terecht  
bij team Economie van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
Je kan ons contacteren op 09 267 87 07 of economie@oost-vlaanderen.be.

V.U. Kurt Moens, gedeputeerde, p.a. gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Trajecten starten in oktober 2020, met een maximale doorlooptijd van 6 maanden.

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/e6c861ea-2d93-427b-8b9c-c6c9392052e1/Publicatie_omgevingscontract.pdf

