
 

 

Stad Gent, Veneco, Terneuzen en de Provincie Oost-Vlaanderen hernieuwen een 
unieke samenwerking 

Regionetwerk Gent werkt samen aan regionale uitdagingen 
 
 
In 2017 startte een unieke samenwerking tussen intercommunale Veneco, stad Gent, 
Provincie Oost-Vlaanderen en de BGTS Kanaalzone, met ondersteuning van 
Vlaanderen en het ESF-agentschap. Een samenwerking die werd vastgelegd in een 
regiocharter dat door alle betrokkenen werd ondertekend.  
 
Het doel? Werken aan een regionaal toekomstplan om de bevolkingsgroei op te 
vangen  
 
Regionetwerk Gent, de koepel waaronder de partners samenwerken, kreeg het heuglijke 
nieuws dat de samenwerking voor 1 jaar kan verlengd worden. Daarom hernieuwden we 
deze samenwerking met de ondertekening van het charter. De uitdaging blijft dezelfde nl. 
volgens de prognoses van het Planbureau zullen er in de Gentse regio tegen 2050 minstens 
100.000 inwoners bij komen. Al deze mensen zullen een plek zoeken om te wonen, te 
werken, zich te verplaatsen,… De Gentse regio staat dus voor belangrijke ruimtelijke, 
economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Een gezamenlijke strategie is 
nodig om iedereen voldoende levenskwaliteit en ontplooiingskansen te blijven bieden. 
 
Daarom willen de partners een gezamenlijk toekomstplan voor de regio organiseren.  
De afgelopen 2 jaar brachten we de partners samen in een regiolab om de geformuleerde 
doelstellingen via participatieve momenten vorm te geven. Met de concrete voorstellen en 
handvaten die we kregen als input, gingen we aan de slag. We werkten acties en projecten 
uit.  
De komende jaren maken we verder werk van gezamenlijke initiatieven. We zijn gestart met 
5 werkpakketten. Met de verlenging van de samenwerking zetten we in op de volgende 4: 

1. Grensoverschrijdend werken en ondernemen stimuleren, met de haven als 
belangrijk speerpunt; 

2. Stadsregionale samenwerking met o.m. het stimuleren van een 
grensoverschrijdende samenwerking rond mobiliteit (autodelen en netwerk van 
mobipunten voor de regio uitrollen, maar ook het multimodaal versterken van 
bepaalde verkeersassen zodat het fietsen gestimuleerd wordt); 

3. Kernversterking stimuleren door tijdelijke initiatieven om leegstand op te vangen, 
het opzetten van dorpspunten, het stimuleren van nieuwe vormen van economie 
zoals fablabs, techniekacademies, coworkingplekken rond Gent – zodat de 
leefbaarheid van de kernen gegarandeerd en mobiliteitsstromen kunnen 
gereduceerd worden; 

4. Tot slot ‘Bestuurlijke samenwerking’ tussen de leden van het partnerschap, maar 
ook met het ruimere middenveld, onderwijsinstellingen en liefst ook het 
bedrijfsleven.  

 
Gedeelde streekvisie en streekagenda 
De samenwerking Regionetwerk Gent wordt verder gezet in deze nieuwe legislatuur. De 
resultaten en positieve evaluatie door Vlaanderen motiveren ons om door te gaan. We 
grijpen de mogelijkheid om het ESF-traject ‘Versterkt Streekbeleid’ te verlengen met beide 
handen aan. 
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Met steun van: 

Waartoe heeft dit geleid? Enkele getuigenissen:  
 
Danny Claeys, burgemeester Nazareth: 
‘Voor een aantal thema’s moeten we over de gemeentegrenzen heen kijken. Als het gaat 
over mobiliteit, klimaat en energie, ruimtegebruik, kunnen we veel meer bereiken als we 
samenwerken en ons beleid op elkaar afstemmen. Ik pleit voor ambitieuze keuzes, goed 
onderbouwd en toekomstgericht.   
Het Regionetwerk Gent kan er verder ook voor zorgen dat verschillende beleidsdomeinen 
samenkomen en instrumenten op elkaar worden afgestemd op regioniveau.’  
 
Anne-Marie Charlier, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen:  
“We moeten bovendien dringend op een geïntegreerde manier naar steenwegen kijken. De 
mobiliteitsproblematiek die we hier zien, is het gevolg van tal van ruimtelijke keuzes uit het 
verleden. Verdere ontwikkelingen op deze steenwegen moeten vanaf nu bijdragen aan 
degelijke én gedragen oplossingen voor het mobiliteitsprobleem dat we hier zien”, vertelt 
Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor ruimtelijke planning. 
 
Elsie Sierens, burgemeester Destelbergen:  
“De Tramstraat in Heusden is een karakteristieke winkelstraat waar vroeger veel 
handelszaken waren gevestigd, maar die nu door o.a. e-commerce en andere 
ontwikkelingen nood heeft aan een economische revitalisering. Een pand dat al meer dan 
10 jaar leegstond, gaven we een creatieve invulling door de organisatie van een co-creatie 
evenement. Geïnteresseerde burgers waren welkom om hun ideeën te delen. We kregen te 
horen wat zij missen in de gemeente, wat ze graag in het leegstaande pand zouden doen en 
welk initiatief ze zelf zouden nemen. Via een workshop- en brainstormmethodiek 
stimuleerden we de burgers om mee te denken. Sindsdien wordt het pand gebruikt voor 
workshops, yogasessies, vormingen voor personeel,… 
Deze case is het bewijs dat een kleine creatieve prikkel kan leiden tot een levendige plek.”’  
 
Andere pilootprojecten die ondernemerschap stimuleren, leegstand bestrijden, een tijdelijke 
invulling geven of een aantal voorzieningen bundelen (Zomergem, Merelbeke,…) zijn te 
vinden in de brochure ‘Bruis’.   
 
Mathias De Clercq, burgemeester Gent:  
‘De Gentse regio is één van de belangrijkste economische assen en tewerkstellingspolen in 
Vlaanderen en België. Met de recente havenfusie neemt dit nog toe. Door de groei in 
toegevoegde waarde, volume en omzet zal de werkgelegenheid in de regio in 2022 
toenemen tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect). Het is een ongelofelijke 
opportuniteit voor alle gemeenten in onze regio. Vooral omdat onze haven tal van 
havengebonden bedrijven telt die een breed pallet aan jobs aanbieden. De economische 
koppeling van de haven met de rest van de regio, zoals de kenniseconomie en de 
maakindustrie, in combinatie met de hoge levenskwaliteit en het sterk onderwijsaanbod 
maakt onze regio lokaal en internationaal aantrekkelijk.’ 
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Met steun van: 

Contactpersonen 
• Marieke Van Eyghen, coördinator Streekontwikkeling 

marieke.vaneyghen@veneco.be 
• Charlotte Rosseel, coördinator IABR – Atelier OVK 

Charlotte.rosseel@oost-vlaanderen.be  
 
 
Als bijlage:  
. Overzicht van de werkpakketten 
. Brochure kernversterking ‘Bruis’ 
. Foto’s regiolab 
. Beelden persmoment 
 
 
 
 


