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Regionota
Regio  Zuid-‐West-‐Vlaanderen  

1	  

Welkom
door  Stephaan  Barbery,
Diensthoofd  Dienst  ruimtelijke  planning
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Deel  I  (10  min.)  
-‐  spoedcursus  provinciaal  ruimtelijk  beleid
-‐  korte  situering  ‘de  Plaatsbepalers’  


Deel  II  (20  min.)    
-‐  voorstelling  regionota
-‐  huistaak  ter  voorbereiding  van  de  workshops
  

Deel  III  
-‐  vragenronde  


Het  verder  verloop  van  de  avond

 

1.  Een  spoedcursus  provinciaal  
ruimtelijk  beleid  

4	  
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Het  huidig  Provinciaal  Ruimtelijk  Structuurplan

GLOBALE  PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN

DEELRUIMTEN

de  basisprincipes
voor  het  ruimtelijk  beleid  

themaXsche  visie  op  natuur,  wonen,  
landbouw,  bedrijvigheid,  …  

optelsom  van  de  themaXsche  
visies  per  deelruimte

afstemmen

 

Herziening  Provinciaal  Ruimtelijk  Structuurplan

input  door  ‘de  Plaatsbepalers’
formele  overlegfora

input  door  ‘de  Plaatsbepalers’  
formele  overlegfora

afstemmen

GLOBALE  PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN

DEELRUIMTEN
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Herziening  Provinciaal  Ruimtelijk  Structuurplan

zes  ruimtelijke  principes
bijsturen,  wijzigen,  aanvullen,  …

geïntegreerd  benaderen  met
regio-‐specifieke  principes  én
regio-‐specifieke  acXes

GLOBALE  PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN
DEELRUIMTEN

 

Deelruimten  en  regio’s?  

Ruimtelijk  beleid  uitwerken  
voor  11  deelruimten	  

Overleg  over  ruimtelijk  beleid  
in  5  regio’s	  
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-‐  …  het  beslist  beleid  van  kracht  blij`  

-‐  …  extra  onderzoek  medebepalend  kan  zijn

-‐  …  het  Beleidsplan  Ruimte  Vlaanderen  een  belangrijke  rol  speelt  

-‐  …  de  formele  overlegfora  zoals  regiocommissies,  PROCORO,  MiNa-‐raad,  Provinciale  

Landbouwkamer,  burgemeesters-‐  en  secretarissenoverleg,  RESOC’s,  overleg  

stedenbouwkundige  ambtenaren,  …  ook  worden  betrokken

Vergeet  niet  dat  …

 

2.  Het  parXcipaXetraject  
‘de  Plaatsbepalers’  

10	  
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Over  ‘de  Plaatsbepalers’  
door  Ward  Deneckere,  parXcipaXebegeleider  O2

 

'de  Plaatsbepalers'  is  een  communicaXe-‐  en  parXcipaXetraject  en  neemt  niet  de  plaats  van  
bestaande  én  wecelijk  voorziene  besluitvormingsprocessen  in  

Doelstellingen  zijn:

(1)  verhogen  kwaliteit  van  het  provinciaal  ruimtelijk  beleid  door  het  verkrijgen  van  
waardevolle  input  van  burgers,  experten  en  poliXci


(2)  verhogen  draagvlak  van  het  provinciaal  ruimtelijk  beleid,  zowel  intern  (de  provinciale  

overheid)  als  extern  (burgers,  belangengroepen,  lokale  overheden,  etc.)



Het  doel  van  ‘de  Plaatsbepalers’  



3/12/15	  

7	  

5  regio’s  
-‐  Noord-‐West-‐Vlaanderen
-‐  Midden-‐West-‐Vlaanderen
-‐  Zuid-‐West-‐Vlaanderen
-‐  de  Westhoek
-‐  de  Kust  

3  doelgroepen  
-‐  de  lokale  poliXci  
-‐  de  experten  
-‐  de  burgers

4  samenkomsten    
-‐  1  gezamenlijke  informaXesessie  
-‐  2  workshops  per  doelgroep  
-‐  1  gezamenlijke  terugkoppeling  via  

feedbackmoment  

‘de  Plaatsbepalers’  in  een  notendop    

2  documenten  
-‐  de  documentaire  over  de  zes  

ruimtelijke  principes  
-‐  regio-‐specifieke  vertaling  

in  de  regionota

 

De  Xming  voor  de  regio  Zuid-‐West-‐Vlaanderen  

-‐  8  december  2015  -‐  workshop  1  experten  –  Streekhuis  Pocelberg

-‐  8  december  2015  -‐  workshop  1  poliXci  –  Streekhuis  Pocelberg

-‐  12  januari  2016  -‐  workshop  1  burgers  –  Streekhuis  Pocelberg


-‐  18  februari  2016  -‐  workshop  2  experten  –  Intercommunale  Leiedal

-‐  18  februari  2016  -‐  workshop  2  poliXci  –  Intercommunale  Leiedal

-‐  25  februari  2016-‐  workshop  2  burgers  –  Intercommunale  Leiedal


-‐  maart  2016  –  feedbackmoment

-‐  april  2016  -‐  synthesedocument  parXcipaXetraject

14	  
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Het  regio-‐team  

-‐  Dienst  ruimtelijke  planning  -‐  Wim  Beerten

-‐  Gebiedswerking   -‐  Koenraad  Marchand

-‐  Intercommunale  Leiedal  -‐  Griet  Lannoo

-‐  CommunicaXebedrijf  O2  -‐  Ward  Deneckere

15	  

 

-‐  Dezelfde  aanpak  voor  poliXci,  experten  en  burgers

-‐  Zes  ruimtelijke  principes  voor  de  provincie  West-‐Vlaanderen  
-‐  ConcreXsering  van  ruimtelijke  principes  in  vijf  specifieke  regionota’s  

-‐  Elke  regionota  bevat  een  reeks  van  concrete  vragen
-‐  Vragen  zijn  de  basis  voor  het  overleg  in  de  twee  workshops  




De  aanpak  Xjdens  de  workshops  
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input  ‘de  Plaatsbepalers’  &
formele  overlegfora

provinciaal  beleid  maakt  keuzes

terugkoppeling  /  a`oetsen

provinciaal  beleid  beslist  voorlopig

officiële  procedure

provinciaal  beleid  beslist  definiXef

openbaar  onderzoek

april  2016

najaar  2016

eind  2016  /  begin  2017

voorjaar  2017

najaar  2017

voorjaar  2018

En  wat  gebeurt  na  ‘de  Plaatsbepalers’?

 

Ideeën  uit  de  regionota  zijn  …  

-‐  …  niet  te  nemen  of  te  laten

-‐  …  een  opstap  voor  de  dialoog  

-‐  …  de  basis  om  uit  te  zoeken  wat  wenselijk  én  haalbaar  is    

-‐  …  uitgewerkt  door  de  medewerkers  van  de  Dienst  ruimtelijke  planning,  de  provinciale  

gebiedswerking  en  de  intercommunales  WVI  en  Leiedal  

-‐  …  niet  het  resultaat  van  een  poliXeke  besluitvorming  binnen  de  provincie

Statuut  van  de  regionota
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De  regionota  voor  Zuid-‐West-‐Vlaanderen
door  Wim  Beerten,  regioverantwoordelijke  Dienst  ruimtelijke  planning

 

3.  De  zes  ruimtelijke  principes  voor  
de  volledige  provincie  

20	  
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1.  Herkennen  én  erkennen  van  het  fysisch  systeem

21	  

 

1.  Herkennen  én  erkennen  van  het  fysisch  systeem

22	  

Het  gaat  over:    
•  de  ruimtelijke  ontwikkelingen  die  (mee)bepaald  worden  door  de  

bodemstructuur
•  respect  hebben  voor  de  geomorfologie
•  het  inspelen  op  de  bestaande  fysische  structuur  van  rivier-‐  en  beekvalleien  

onder  meer  i.f.v.  het  zoeken  naar  extra  ruimte  voor  water
•  de  fysische  structuren  inzecen  in  het  ruimtelijk  beleid  
•  het  introduceren  van  het  principe  van  ecosysteemdiensten  in  het  ruimtelijk  

beleid  
•  …  
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2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

23	  

 

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

24	  

Het  gaat  over:    
•  het  landschap  dat  bepaald  is  door  haar  fysisch  systeem,  maar  ook  door  

menselijk  ingrijpen  (landbouw,  economie,  recreaXe,  …)  
•  de  open  ruimte  als  één  van  de  bepalende  elementen  van  dit  landschap  
•  de  open  ruimte  die  ook  een  producXeruimte  is  
•  de  grote  verschillen  in  West-‐Vlaanderen  door  de  diversiteit  aan  

landschappen  
•  de  manier  waarop  we  omgaan  met  die  verscheidenheid  aan  landschappen
•  het  landschap  dat  steeds  in  evoluXe  is  en  dus  geen  star  gegeven  is
•  …  
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3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

25	  

 

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

26	  

Het  gaat  over:    
•  inbreiding  
•  het  niet  aansnijden  van  bijkomende  ruimte
•  voorwaarden  stellen  als  er  extra  open  ruimte  wordt  omgezet  in  bebouwde  

ruimte
•  de  tekorten  in  de  bestaande  bebouwde  ruimte  in  kaart  brengen  en  oplossen  
•  het  mulXfuncXoneel  gebruiken  van  gebouwen  
•  kleiner  en  flexibel  wonen  
•  ontwikkelingen  in  de  steden,  maar  ook  in  de  dorpen
•  …  
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4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

27	  

 

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

28	  

Het  gaat  over:    
•  het  zoeken  naar  manieren  om  de  bestaande  wegeninfrastructuur  te  

ontlasten
•  het  bundelen  van  funcXes  waardoor  een  grotere  collecXeve  massa  wordt  

bereikt  om  alternaXeven  voor  het  autoverkeer  te  ontwikkelen  
•  een  gericht  locaXebeleid  van  wonen  en  werken  i.f.v.  de  organisaXe  van  de  

mobiliteit  
•  het  maximaal  benucen  van  de  bestaande  infrastructuren
•  …  
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5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

29	  

 

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

30	  

Het  gaat  over:    
•  mulXfuncXoneel  inzecen  en  opXmaal  gebruik  maken  van  publieke  ruimte  
•  het  creëren  van  kwalitaXeve  publieke  ruimtes  
•  de  rol  van  de  publieke  ruimte  als  ontmoeXngsplek  
•  de  ‘niet-‐gebruikte’  ruimte  in  de  kernen  
•  rol  van  de  publieke  ruimte  in  het  voorzien  in  groen,  het  aanpakken  van  de  

wateroverlast,  klimaatadaptaXe,  …  
•  de  publieke  ruimte  die  de  plaats  inneemt  van  de  steeds  kleiner  wordende  

private  tuinen  
•  …  
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6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

31	  

 

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

32	  

Het  gaat  over:    
•  het  economisch  én  ruimtelijk  niet  meer  rendabel  zijn  om  alle  bovenlokale  

voorzieningen  in  elke  stad  of  dorp  ter  beschikking  te  hebben  
•  de  bereidheid  van  mensen  om  zich  te  verplaatsen  naar  een  andere  stad  of  

dorp  voor  een  specifieke  bovenlokale  voorziening  
•  het  zoeken  naar  juiste  plekken  om  bovenlokale  voorzieningen  in  een  netwerk  

van  steden  en  dorpen  in  te  schakelen  
•  de  interne  concurrenXe  tussen  nabijgelegen  bovenlokale  voorzieningen  niet  te  

iniXëren
•  bovenlokale  voorzieningen  zijn  ziekenhuizen,  sporXnfrastructuur,  bibliotheken,  

containerparken,  culturele  centra,  maar  ook  bedrijventerreinen  en  woonzones
•  …	  
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4.  De  ruimtelijke  uitdagingen  voor  
de  regio  Zuid-‐West-‐Vlaanderen

33	  

 

34	  

Situering  van  de  regio  Zuid-‐West-‐Vlaanderen

Regionaal  stedelijk  gebied

-‐>  Kortrijk

Kleinstedelijk  gebied

-‐>  Menen,  Waregem

13  gemeenten
-‐>  Anzegem,  Avelgem,  Deerlijk,  Harelbeke,  Kortrijk,  
Kuurne,  Lendelede,  Menen,  Spiere-‐Helkijn,  
Waregem,  Wervik,  Wevelgem,  Zwevegem
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35	  

Situering  van  de  regio  Zuid-‐West-‐Vlaanderen

Deelruimtes

-‐>  Leieruimte

-‐>  Interfluvium

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  ontwikkelingen

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  groenblauw  netwerk

3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

4.  Kernversterking  richten  naar  efficiënt  collecXef  vervoer

5.  Naar  een  acXef  open  ruimte  beleid  

36	  

Vijf  krachtlijnen  voor  de  regio  Zuid-‐
West-‐Vlaanderen  
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Overaanbod  als  instrument  voor  
toekomsXge  ontwikkelingen    


37	  

Krachtlijn  1  

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es



38	  

Ruimtelijk  beleid  tegen  2030

•  Trends  uit  het  verleden  voor  ruimtelijk  beleid  van  de  toekomst

•  De  trends  wijzigingen

•  Is  ons  ruimtelijk  beleid  klaar  om  hier  mee  om  te  gaan?

•  Is  dit  een  bedreiging  of  een  opportuniteit?



Vaststelling
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1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

39	  

Ruimte  voor  wonen:  confrontaXe  aanbod  versus  behoe`en  (bron  ruimtemonitor  wonen  Leiedal)

•  Behoe`e  (o.b.v.  gezinsprognoses):  circa  6.200  bijkomende  wooneenheden

•  Aanbod  onbebouwde  percelen  in  woongebied:  

•  ±  960  ha    

•  +  20.000  wooneenheden

•  Niet  alles  is  nu  op  de  markt!

Vaststelling

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

40	  

Ruimte  voor  wonen:  confrontaXe  aanbod  versus  behoe`en  (bron  ruimtemonitor  wonen  Leiedal)



Welke  gronden  zicen  hier  nog  niet  bij:

•  woonuitbreidingsgebieden

•  stadvernieuwing/verdichXng/appartemenXsering

•  reconversieprojecten

•  leegstand

Vaststelling
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1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
41	  

Voor  wie  moeten  we  nog  extra  woningen  bouwen?

•  Voor  welke  doelgroepen?  

•  Voor  welke  funcXes  met  een  maatschappelijke  belang?

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

42	  

Wat  doen  we  met  de  onbenuce  gronden?

•  Hebben  we  nood  aan  bijkomende  woningen?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
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1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

43	  

Wat  doen  we  met  de  onbenuce  gronden?

•  Hebben  we  nood  aan  

extra  kwalitaXef  publiek  domein?

•  Hebben  we  nood  aan    

extra  ruimte  voor  recreaXe?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

44	  

Wat  doen  we  met  de  onbenuce  gronden?

•  Hebben  we  nood  aan  

stadsnabije  landbouw?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
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1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

45	  

Wat  doen  we  met  de  onbenuce  gronden?

•  Hebben  we  nood  aan  

extra  groene  ruimtes?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es

46	  

Hoe  gaan  we  om  met  …

•  …  de  slecht  gelegen  woongebieden?

•  …  de  slecht  gelegen  woonuitbreidingsgebieden?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
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1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es



47	  

Ruimte  voor  ondernemen
•  Er  is  voldoende  bestemd

Vaststelling

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es



48	  

Ruimte  voor  ondernemen
•  Enkele  processen  dienen  hernomen  te  worden!

•  Behoe`e  voor  Menen  en  Wervik
•  Behoe`e  voor  Waregem

•  Bouwrijp  maken  van  lokale  bedrijventerreinen

Vaststelling
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1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es



49	  

Ruimte  voor  ondernemen
•  Paarse  sproeten  zijn  een  kenmerk  voor  de  regio
•  Wat  als  ze  leeg  komen?

•  Is  een  reconversie  wonen  wenselijk?
•  Is  hun  economische  potenXe  wel  
achterhaald?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

 

1.  Overaanbod  als  instrument  voor  toekomsXge  behoe`es



50	  

Ruimte  voor  ondernemen
•  Vele  funcXes  zijn  verweeuaar  met  wonen!

•  Het  verkleint  de  afstand  tussen  wonen-‐
werken,  klanten-‐bedrijf!

•  Oplossing  voor  lokale  bedrijven!
•  Is  een  evaluaXe  van  economische  
mogelijkheden  van  deze  plekken  nodig?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
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Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  
aan  het  blauwgroen  netwerk

51	  

Krachtlijn  2  

 

52	  

Leie  en  Schelde  zijn  de  bepalende  natuurlijke  structuren!

Vaststelling

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk
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53	  

Twee  kanalen  werden  hieraan  toegevoegd:

•  Bossuit-‐Kortrijk

•  Roeselare-‐Leie

Vaststelling

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

 

54	  

De  regio  is  gegroeid  langs  haar  rivieren

•  Vlasteelt  was  bepalend.

•  De  valleien  verschillen  sterk.

Vaststelling

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk
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55	  

Leievallei Scheldevallei

Vaststelling

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

56	  

Vaststelling

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk
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2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

•  Sterke  verstedelijking  hee`  gezorgd  voor  een  aveer  van  water  en  natuur

•  PotenXes  werden  herontdekt  door  werken  aan  waterwegen.  Het  water  speelt  terug  een  rol.

•  De  rivieren  als  transportmiddel.

•  De  ontwikkelingsdruk  neemt  toe.

57	  

Vaststelling

 

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

Hoe  moet  het  blauwgroen  netwerk  verder  ontwikkeld  worden?

•  Waar  ligt  de  grens  voor  woonontwikkelingen?

•  Kunnen  zichten  geprivaXseerd  worden?

•  Welke  randvoorwaarden  moeten  er  gesteld  worden  om  

maatschappelijke  meerwaarde  te  creëren?

58	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
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2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

59	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

•  Moeten  de  oevers  gevrijwaard  worden  voor  watergebonden  bedrijventerreinen?

•  Hoe  kan  een  verbreding  van  het  kanaal  Bossuit-‐Kortrijk  in  overeenstemming  gebracht  worden  met  andere  funcXes?  

Welke  impact  hee`  dit  op  wonen,  natuur,  landbouw  en  mobiliteit?

 

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

•  Hoeveel  recreaXe  kan  het  blauwgroen  

netwerk  dragen?  

•  Is  de  combinaXe  tussen  economie  en  

recreaXe  wel  veilig?

•  Moeten    fietsroutes    op  jaagpaden  

omgeleid  worden  ter  hoogte  van  

bedrijven?

60	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

?	  
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2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

61	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

•  Zijn  er  missing  links  in  funcXe  van  recreaXe/toerisme?

•  Welke  rol  kan  de  bebouwde  ruimte  hierin  spelen?

•  Moeten  Publieke  ruimtes  geschakeld  worden  tot  één  geheel?

•  Publieke  ruimtes  als  alternaXef  voor  autoverplaatsingen?

 

2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

De  ontwikkelingsdruk  legt  een  hypotheek  op  de  natuurwaarden:

•  Welke  plekken  vrijwaren  voor  natuurontwikkeling?

•  Waar  kunnen  bestaande  structuren  versterkt  worden?

•  Welke  rol  voor  de  onbenuce  gronden?

62	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

Groen	  lint	  Gullegem	  Balokkenpark	  Wervik	   Kanaalpark	  Zwevegem	  
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2.  Ruimtelijke  verankering  van  de  regio  aan  blauwgroen  netwerk

Centrale  vraag

•  Moet  de  overheid  sterker  sturen?

•  Moet  de  overheid  een  ruim  kader  bieden  voor  mogelijke  iniXaXeven?

•  Hoe  kan  dit  één  kwalitaXef  funcXonerend  geheel  vormen?

63	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

 

Bundeling  van  programma’s  in  
regionale  aantrekkingspolen

64	  

Krachtlijn  3  
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3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

65	  

•  Leie  en  Schelde  zijn  de  bepalende  fysische  structuren

•  Menselijke  ingrepen  hebben  dit  aangevuld:

•  Kanalen

•  spoorwegen

•  Autowegen

Vaststelling

 

3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

66	  

•  Snelwegen  zijn  gerealiseerd  in  jaren  ’60-‐’70  vorige  eeuw

•  Ruimtelijke  ontwikkelingen:

•  Waren  autogericht

•  Hebben  geleid  tot  randstedelijke  aantrekkingspolen

•  Op  heden…

•  trekken  ze  veel  mensen  aan

•  hebben  ze  minstens  een  regionale  betekenis

•  hebben  ze  een  hoog  ontwikkelingspotenXeel

•  hee`  hun  autobereikbaarheid  zijn  limiet  bereikt

•  hebben  ze  een  beperkte  kwaliteit/idenXteit

Vaststelling
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3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

67	  

Vaststelling

Hoog  Kortrijk

 

3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

68	  

Vaststelling

Gavers
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3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

69	  

Vaststelling

Omgeving  vlieghaven  Wevelgem  oost

 

3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

70	  

Vaststelling

Wevelgem  noord  Bergelen
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3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

71	  

Vaststelling

Kortrijk  noord

 

3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

72	  

Vaststelling

Waregem  zuid
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3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

73	  

Vaststelling

Ruien

 

3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

74	  

Vaststelling

Ronq
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3.  Bundeling  van  programma’s  in  regionale  aantrekkingspolen

75	  

•  Kunnen  we  ze  bereikbaar  houden?

•  Centrale  rol  voor  collecXef  vervoer?

•  Voldoet  de  huidige  auto-‐infrastructuur?

•  Zijn  de  fietsverbindingen  efficiënt?

•  Op  welke  programma’s  moet  ingezet  worden?

•  Hoe  moeten  ze  geëvalueerd  worden?

•  Welke  funcXes  moeten  ingeperkt  worden?

•  Welke  funcXes  moeten  toegevoegd/versterkt  worden?

•  Hoe  kan  de  kwaliteit  en  de  idenXteit  versterkt  worden?

•  Hoe  kan  de  herkenbaarheid/leesbaarheid  verhoogd  worden?

•  Moet  de  kwaliteit  van  het  publiek  domein  omhoog?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

 

Kernversterking  richten  naar  efficiënt  
collecXef  vervoer

76	  

Krachtlijn  4
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4.  Kernversterking  richten  naar  efficiënt  collecXef  vervoer

77	  

Vaststelling

•  Leie  en  Schelde  zijn  verschillend  ontwikkeld

•  Beiden  kennen  een  diffuus  bewegingspatroon

•  Door  verspreide  voorzieningen

 

4.  Kernversterking  richten  naar  efficiënt  collecXef  vervoer

78	  

Vaststelling

•  De  autogerichte  regio  botst  op  haar  limieten

•  Ook  het  collecXef  vervoer  is  diffuus  en  kent  

hierdoor  een  versnipperd  aanbod

•  Financieel  niet  langer  realisXsch

•  Het  beleid  gaat  van  basismobiliteit  naar  

basisbereikbaarheid
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4.  Kernversterking  richten  naar  efficiënt  collecXef  vervoer

79	  

Hoe  kunnen  we  de  Regio  dan  bereikbaar  houden?

•  Zecen  we  méér  in  op  de  auto?

•  Is  hier  plaats  voor?

Vaststelling

 

4.  Kernversterking  richten  naar  efficiënt  collecXef  vervoer

80	  

Hoe  zullen  we  ons  verplaatsen?

•  Eigen  auto  of  zelfrijdende  auto’s?

•  Gedeelde  auto

•  (electrische)Fiets?

•  Is  de  infrastructuur  hier  op  

voorzien?

•  Méér/minder  weg?

•  Fietssnelwegen

•  Fietsstallingen

•  oplaadpunten

Vaststelling
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4.  Kernversterking  richten  naar  efficiënt  collecXef  vervoer

81	  

Welke  rol  kan  collecXef  vervoer  spelen?

•  EfficiënXe  door:

•  Doorstroomsnelheid

•  FrequenXe

•  Versnippering  van  middelen  is  contraproducXef

•  Beschikbare  middelen  moeten  gebundeld

•  Keuze  voor  een  basisnetwerk  à  REKOVER

Vaststelling

 

4.  Kernversterking  richten  naar  efficiënt  collecXef  vervoer

82	  

Hoe  kunnen  we  het  gebruik  collecXef  vervoer  opXmaliseren?

•  Goede  selecXe  van  knooppunten  en  hoofdassen

•  Nieuwe  en  bestaande  ontwikkelingen  moeten  ‘bereikbaar’  zijn:

•  Te  voet

•  Fiets

•  Overaanbod  eerst  hier  inzecen!

•  Ook  voorzieningen  moeten  ‘bereikbaar’  zijn?

•  Op  basis  van  welke  criteria  worden  de  knooppunten  bepaald?

•  Zijn  alle  staXonsomgevingen  gelijkwaardig?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
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•  Bij  ontwikkelingen  is  de  bereikbaarheid  blauwgroen  netwerk  belangrijk

•  Open  ruimte  bepaalt  de  bebouwde  ruimte

•  Evenwaardige  en  aanvullend  rol:

•  VoedselproducXe

•  Ecosysteemdiensten

•  Waterhuishouding

•  Energie

•  Toerisme/recreaXe

•  Ademruimte  voor  de  bebouwde  ruimte

Vaststelling
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•  Open  ruimte  is  heel  divers:

•  Open  zichten  in  het  Interfluvium/scheldevallei

•  Ruimtekamers  in  de  Leieband

•  Ruimtekamers  inherent  aan  stad  en  complementair  

aan  het  interfluvium

•  OpenruimtefuncXes  komen  ook  voor  op  

(niet)bebouwde  percelen

Vaststelling
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•  De  open  ruimte  wordt  veelal  als  restruimte  gezien

•  Hoe  kan  een  acXef  open  ruimte  beleid  vormgegeven  worden?

•  Welke  ingrepen  zijn  noodzakelijk  voor  een  duurzame  rendabele  landbouw?

•  Zijn  grootschalige  harde  funcXes  wenselijk  in  het  interfluvium?

•  Hoe  kan  erosie  van  de  vruchtbare  toplaag  tegengegaan  worden?

•  Hoe  zit  het  met  het  bosbestand?

•  Met  welke  wijze  ingrepen  kan  de  biodiversiteit  versterkt  worden?  Kan  dit  ook  in  de  

bebouwde  ruimte?!

•  Hoe  gaan  we  om  met  verlaten  landbouwzetels?

•  Mogelijkheden  te  ruim/te  beperkt?

•  Verschil  tussen  Leieband  en  Interfluvium?

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  De  idenXteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsXge  ontwikkelingen

3.  OpXmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaXebeleid

5.  Centraal  stellen  én  mulXfuncXoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen
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Vragenronde

-‐  over  ‘de  Plaatsbepalers’  
-‐  over  de  zes  provinciale  principes  
-‐  over  de  vijf  regio-‐specifieke  krachtlijnen  
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-‐  Bekijk  de  documentaire  over  de  ruimtelijke  principes  opnieuw  

-‐  Denk  na  over  de  vragen  in  de  regionota

-‐  Bezorg  ons  online  uw  eerste  feedback

Een  huistaak  voor  elke  Plaatsbepaler  
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www.deplaatsbepalers.be  
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