Inhoud
1.

Voorstelling aan de Provinciale kwaliteitskamer .......................................................................... 2
Wat is het doel van de voorstelling? ........................................................................................................2
Wat dien je voor te bereiden?..................................................................................................................2

2.

Bijzondere aandacht voor participatie......................................................................................... 2
Meer informatie .......................................................................................................................................3

Provinciale kwaliteitskamer | Voorstelling & participatietraject

1. Voorstelling aan de Provinciale kwaliteitskamer

Wat is het doel van de voorstelling?
Voor deze voorstelling ligt de nadruk op de ruimtelijke context en het streven naar ruimtelijke
kwaliteit voor het project zelf en de ruime omgeving. We wensen te komen tot een goede
projectdefinitie en planningstraject.
De publicatie ‘Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit: Inspiratiehandboek voor projecten in het
buitengebied’ belicht duidelijk de verschillende aspecten. Het schema op pag. 6 en 11 geeft een
overzicht van de verschillende aandachtspunten in het planningstraject.

Wat dien je voor te bereiden?
Aan de hand van een presentatie met foto’s en plannen je project voorstellen in maximaal 20
minuten. Hou hiervoor rekening met de aspecten zoals opgelijst in de publicatie.
Concreet:
•

(6 à 10 dia’s) Situering en context: waar en waarover van het project gaat, welke ambitie en
projectdefinitie wordt vooropgesteld. Het is belangrijk dit stuk goed af te bakenen, zodat er
voldoende ruimte is voor verdere toelichting rond ruimtelijke kwaliteit.
(6 à 10 dia’s) Aanpak en uitwerking, toelichting bij het streven naar ruimtelijke kwaliteit.
Wie betrek je erbij? Zicht op realisatie, detailplannen, kostenraming,…

•

Na de presentatie is er tijd voor vraagstelling en gedachtenwisseling. Resultaat van het overleg zijn
aandachtspunten, suggesties en advies voor de verdere aanpak.
2. Bijzondere aandacht voor participatie
We hechten veel belang aan een waardevol participatietraject naar de burgers toe. Het
participatietraject spreidt zich van voor de projectindiening als tijdens projectuitvoering en erna.
De kwaliteitskamer hecht in functie van de ruimtelijke kwaliteit veel aandacht aan de opgezette
participatie dat ruimer is dan een informatiemoment. Uw participatietraject wordt mede
vooropgesteld vanuit uw projectdefinitie en besproken bij de kwaliteitskamer.
Tal van vragen kunnen u hierbij helpen:
o

Voelen burgers dezelfde noden aan als vooropgesteld? Zijn er andere noden? Hoe
kunnen we dit toetsen?

o

Hoeveel ruimte wordt er gegeven aan burgers om mee te beslissen?
▪
▪
▪
▪

Wat zijn de concrete vragen naar de burgers toe?
Hoeveel inspraak hebben de burgers in de praktijk?
Op welke momenten gaan we ze betrekken?
Hoe gaan we omgaan met bevindingen?
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o

Welke participatieve methodiek zal er toegepast worden?
▪ Bijvoorbeeld: Het vastleggen de doelgroepen en deze proberen te bereiken op
plaatsen waar deze samenkomen. Bijvoorbeeld: jeugd op een fuif, kinderen met
ouders op sinterklaasfeest of aan de schoolpoort,…
▪ Het organiseren van een enkele infoavond wordt afgeraden.

Meer informatie
•

over participatie(trajecten):
o www.participatiewordtgesmaakt.be (Samenlevingsopbouw)
▪ Participatieladder met voorbeelden
o Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit: Inspiratiehandboek voor projecten in het
buitengebied - participatie, wat te vinden is in Stapsteen 4 en 8. (Provincie OostVlaanderen)
o Projectcommunicatie anders bekeken (Vlaamse Landmaatschappij)
o Participatieve methoden: een gids voor gebruikers (Koning Boudewijnstichting en
VIWTA)

•

over dorpshuizen:
o Een dorpshuis in uw gemeente? (Samenlevingsopbouw)

•

over herbestemming kerken:
o met je lokale gemeenschap op zoek naar herbestemming of nevenbestemming van je
parochiekerk

•

over het dorpenbeleid
o kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie

Meer info op de website van het plattelandsloket over samenwerking, participatie en ruimtelijke
kwaliteit
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