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Operationaliseren ‘intentieverklaring’, stand van zaken en vervolg aanpak
In 2015 keurden de Vlaamse regering, de provincie Antwerpen, de betrokken gemeenten en natuur- en
landbouworganisaties de ‘intentieverklaring’ voor verder gebiedsgerichte samenwerking in de vallei van de Kleine
Nete goed. Uit de intentieverklaring blijkt duidelijk de ambitie om de vallei van de Kleine Nete als voorbeeld- of
pilootproject te nemen binnen het nieuwe strategische kader voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. De partners
willen een sterke, positieve impuls geven aan het gebied en engageerden zich o.a. om:
-

-

de verschillende (bestaande) gemeentelijke, provinciale en gewestelijke visies op de vallei van de Kleine Nete
als uitgangspunt samen te brengen als gemeenschappelijke toekomstvisie en waar nodig onderling verder af te
stemmen. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaam en multifunctioneel ruimtegebruik zijn uitgangsprincipes om de
verschillende visies te laten samen sporen. Deze gemeenschappelijke visie biedt het kader voor toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen in de vallei en streeft naar een globaal ruimtelijk evenwicht voor de lange termijn en
biedt de betrokken actoren (rechts)zekerheid en rust.
samen een evenwichtig actieplan voor de vallei uit te werken met concrete projecten en initiatieven die de
verschillende partners zullen ontwikkelen uitgaande van de gemeenschappelijke visie. Ze gaan daarbij actief op
zoek naar mogelijke synergiën en samenwerking. Breekpunten worden vooraf uitgesproken en uitgeklaard. In het
actieplan zullen sleutels zitten die zorgen voor een verstandige en unieke koppeling van belangen aan elkaar.

Om dit verder te concretiseren werden op 29 juni, 4 en 5 juli 2016 drie werkateliers met de verschillende partners van
de opvolgingscommissie georganiseerd. Op basis van een analyse van de kwaliteiten en kansen in de vallei van de
Kleine Nete werd nagedacht over mogelijke toekomstige verbindende projecten die in zetten op het ontwikkelen deze
kwaliteiten en het realiseren van synergiën tussen doelstellingen en ambities van verschillende sectoren en besturen.
Dit resulteerde in de opmaak van een kansenrapport. Dit kansenrapport is een verkennende inspiratienota en wordt
nu voorgelegd aan de opvolgingscommissie. Het moet dienen als vertrekbasis voor de opmaak van een
actieprogramma voor gebiedsontwikkeling in de vallei van de Kleine Nete.
Aan de leden van de opvolgingscommissie wordt gevraagd kennis te nemen van deze inspiratienota en hun advies of
standpunten te formuleren aan de hand van een volgende vragen:
-

Kan uw bestuur/organisatie zich globaal vinden in de analyse die werd gemaakt en de verschillende
ontwikkelingsprincipes (toolkits) die daarbij bedacht werden en welke ontwikkelingsprincipes zouden prioritair
verder uitgewerkt moeten worden? Welke aanvullingen zou u daarbij willen maken?

-

Kan u zich vinden in de voorgestelde hefboomprojecten en welke projecten zou u graag verder geconcretiseerd
zien op korte termijn? Bent u bereid als bestuur of organisatie daarbij een actieve trekkersrol op te nemen?

-

Zijn er nog andere projecten die u als hefboomproject graag zou ontwikkelen in het gebied uitgaande van de
kansenkaart en die nu nog niet weergegeven?

-

Bent u bereid actief mee te werken aan het verder uitwerken en concretiseren van een actieprogramma voor
gebiedsontwikkeling in de vallei van de Kleine Nete en op basis daarvan in 2017 samen met de andere partners
van de opvolgingscommissie een aanvraag tot erkenning en subsidiëring als strategisch project in te dienen?
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