
Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 2050



Verwelkoming

Gedeputeerde An Vervliet



Animatiefilm

Welkom in Oost-Vlaanderen 2050



FILM start als je op deze dia komt…

Zie burgemeestersnetwerk – vragen aan Zeneb als we het niet zelf kunnen



Ruimtemissie 
Provincie Oost-Vlaanderen

Maja Verbeeck



• 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



= basis voor overleg
= doelstelling en principes – potentiekaarten maken het concreet

=> verdere verfijning richting Ontwerp

Tijdspad - Proces 
Status van het voorontwerp



De Lancering

13 mei 2022



Lancering overlegtraject

Jolien Clauw

Voorontwerp

Overleg



overleg

openbaar 
onderzoek

Lancering

13 mei

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


▪ Digitaal voorontwerp (pdf) 

▪ 4 samenvattende webpagina’s met kaarten, beelden en tekst:

▪ Gedrukte boekjes – vandaag beschikbaar

overleg

openbaar 
onderzoek

▪ Animatievideo

Lancering

13 mei

https://storymaps.arcgis.com/stories/73e67117b9cc44198ad90917ba570cd7


overlegtraject.

overleg

openbaar 
onderzoek

Lancering

13 mei

Participatie in ruimtelijke planning

• Lerend Netwerk

• => infomarkt 



overlegtraject.

overleg

openbaar 
onderzoek

Lancering

13 mei

Overlegtraject op basis van het voorontwerp

• Lancering vandaag

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

• Individueel overleg

• Reacties welkom tot 1 juli
contact: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 en maakruimte@oost-vlaanderen.be



overleg

openbaar 
onderzoek

na 1 juli 2022: intern traject > terugkoppeling in het najaar

Procoro

begin

voorjaar

begin

Inclusief 
actieprogramma

Inclusief 
plan-MER

Vervolgtraject

april



Strategische Visie 2050

Maja Verbeeck

















Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief: evenwicht en ommekeer
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Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief: evenwicht en ommekeer

























Beleidskaders 2035

Welke – Bovenlokaal perspectief – Kaarten  

















Opbouw beleidskaders – bovenlokaal perspectief
Doelstellingen op 3 schaalniveaus, 
met ruimte voor maatwerk

Provincie als beleidsmaker:

Uitvoerende rollen van de Provincie:

Ruimtelijke visie

Strategie & 
uitvoering



Realisatiegericht aan de slag

• Voortrekkersrol voor bovenlokale 

opgaves

• Regierol bij gebiedsgericht maatwerk

• Ondersteunen / verordenend bij 

generieke doorwerking 

doelstelling 1

doelstelling 2

doelstelling 3Transparante visie 

• Voor provinciaal 

grondgebonden beleid

• Bovenlokaal 

perspectief voor lokale 

besturen

Opbouw beleidskaders – bovenlokaal perspectief



doelstelling 1

doelstelling 2

doelstelling 3



doelstelling 1

doelstelling 2

doelstelling 3



doelstelling 1

doelstelling 2

doelstelling 3



doelstelling 1

doelstelling 2

doelstelling 3









=> 

Potentiekaarten

- kansrijke locaties om doelstellingen te realiseren, 
hogere of lagere potentie

- illustreren de ruimtelijke afwegingen die voor elke 
doelstelling worden gemaakt

- in de toekomst te actualiseren op die basis, dus zonder 
wijziging van het beleidsplan

Ambitiekaart

- strategische of essentiële 
locaties

- zetten beleidsambities op 
de kaart

- wijziging mits 
wijzigingsprocedure 
beleidskader

Doelstellingen

Kaarten



=> 



Opbouw beleidskaders



Programma

Jolien Clauw



• Plenair gedeelte

• 11u00 - 12u30: sessie 1

• 12u30 – 13u30: lunch en infomarkt #planningkwadraat

• 13u30 – 15u00: sessie 2

• 15u15 – 16u45: sessie 3

• 16u45 – 17u00: afsluitend woordje door Mark Cromheecke

• 17u 00– 18u00: receptie en infomarkt #planningkwadraat



Opbouw van het beleidsplan en van de parallelle sessies:

keuze uit 10 sessies - je kan er 3 na elkaar volgen

• Per beleidskader toelichting en werksessie (6)

• Per transversaal thema toelichting of werksessie (3)

• Participatie in ruimtelijke planningsprocessen (1)



Praktisch

Jolien Clauw



Fijne dag !


