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Omschrijving aanpak

Beoogd resultaat

5.1 Een regionale UiTPas en UiTID
De UiTpas is een gedigitaliseerde spaar- en voordeelkaart voor
iedereen in de regio Kortrijk, met specifieke aandacht voor drempels
van mensen in armoede, jongeren,... De pas is gekoppeld aan een UiTID die het toelaat om uw persoonlijk vrijetijdsprofiel te definiëren. Het
is als het ware een gepersonaliseerde GPS doorheen het
vrijetijdsaanbod. De UiTpas integreert bovendien bestaande
kansenpassen, jeugdpassen, cultuurcheques,… De UiTpas wil iedereen
stimuleren tot participatie aan het vrijetijdsaanbod door op meerdere
participatiedrempels (info, financieel, praktisch, sociaal) in te werken.
Tegelijk verbindt de UiTpas de culturele- en vrijetijdsorganisaties in de
regio. Er ontstaat een ruim samenwerkingsnetwerk met tal van lokale
en bovenlokale partners. Dit moet een beter kalendermanagement in
de streek bevorderen.
Om een breed draagvlak te creëren voor de regionale UITpas is het
noodzakelijk om een ruime info- en consultatieronde te houden in de
regio, om het UITnetwerk van vrijetijdsaanbod te consolideren en uit te
breiden, en om de UITpas in een breed partnerschap te
implementeren.


Realisatie van een UiTpas: het op de markt brengen van een
UITpas binnen een culturele marketing- en communicatiestrategie
in de regio. De UiTpas maakt vrijetijdsparticipatie zichtbaar
(meetbaar) en promoot de dynamiek en verbondenheid met de
regio.



Beter kalendermanagement in de streek: de veelheid van het
cultuuraanbod in de regio op een constructieve manier afstemmen
en plannen tussen de aanbieders, en op een eenvoudig
toegankelijke en zichtbare manier communiceren.

Timing van uitvoering

2013-2018

Trekker(s)

Overleg Cultuur / UiT in Regio Kortrijk

Partners

Cultuur- en vrijetijdsorganisaties, het verenigingsleven, lokale
besturen, provincie West-Vlaanderen, Lokaal netwerk Surplus,
CultuurNet, Welzijnsconsortium, Netwerk tegen Armoede, A’kzie,
Mentor, Netwerk Geestelijke Gezondheidzorg Zuid-West-Vlaanderen,
Intercommunale Leiedal
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5.2 Creatief labo voor samenwerking
Kruisbestuiving en ondernemerscreativiteit bevorderen tussen
kunstenaars, ontwerpers, cultuuraanbieders, ondernemers, scholen,...
Precies omwille van de creatieve bundeling worden concrete projecten
of evenementen naar een hoger niveau getild. De regio dient creatieve
labo’s te stimuleren, als trefpunt en opstart voor langdurige en
vernieuwende samenwerkingsverbanden. Om meer bruggen te
bouwen tussen kunst/cultuur/design en economie, is het ook
belangrijk om open te staan voor expertise van buiten de regio, en
durven te vergelijken met buitenlandse ‘best practices’ van creatieve
samenwerking.
Initiatieven zoals Budafabriek, Designbeurs Interieur, Week van het
Ontwerpen, Festival van Vlaanderen Kortrijk, Next, Humorologie,
hebben ook gunstige effecten op vlak van economie, tewerkstelling, en
streekimago.

Beoogd resultaat

Creatieve en artistieke samenwerkingsverbanden opstarten en
uitbouwen, zowel op streekniveau, maar zeker ook binnen de
Eurometropool of een andere internationale context.

Timing van uitvoering

2013-2018

Trekker(s)

Buda Kunstencentrum, Designregio Kortrijk

Partners

Festival van Vlaanderen Kortrijk, NEXT, Week van het Ontwerpen,
Stichting Interieur, Overleg Cultuur/UIT in Regio Kortrijk,
Ondernemerscentrum Kortrijk, Voka, UNIZO, Flanders DC, Flanders
Inshape, Eurometropool, Howest, KULAK, Vives, Intercommunale
Leiedal
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5.3 Avontuurlijke (water)sport in Kanaalpark Bossuit-Kortrijk
Het kanaalpark Gavers/Kanaal Bossuit-Kortrijk/Transfo dient uit te
groeien tot een sportieve groene long voor Zuid-West-Vlaanderen met
een ruim sportief watergeoriënteerd en avontuurlijk recreatief
aanbod.
Interactiviteit met andere vormen van (populaire) actieve recreatie
zoals wandelen, lopen (joggen), fietsen, mountainbike, skaten,
avonturensport, kan georganiseerd worden door een gezamenlijke
promotie en door het aanbieden ervan in specifieke
arrangementformules. Thematische interactie met natuur en milieu
ligt voor de hand via de bestaande wandelnetwerken (Land van

Mortagne en Land van Streuvels) en de recreatieve fietsnetwerken.
Indien de recreACTIEVE sportactiviteiten van Gavers/Transfo/Kanaal
samen gepromoot worden, zal in de arrangementontwikkeling
bijzondere aandacht moeten gaan naar de logistieke ondersteuning
van de recreant. Dit betreft onder meer de organisatie van vlotte
verbindingen tussen de verschillende sites, de uitbouw van low-budget
overnachtingscapaciteit (vb. nieuwe jeugdherberg), catering en sanitair
op verplaatsing.
Beoogd resultaat

 Kwalitatieve uitgebouwd Kanaalpark Bossuit-Kortrijk’ met sportieve
focus op water- en avontuurlijk sporten. In het park zijn de hotspots
de site Transfo (duiktank en avonturensport) en het Provinciaal
Sport- en Natuurcentrum De Gavers. Deze sites worden voorzien van
degelijke en veilige infrastructuur en worden beheerd zodat
iedereen, zonder onderscheid, kan deelnemen met in het bijzonder
democratische voorwaarden voor bijzondere doelgroepen (jeugd,
personen met een handicap, scholen en instellingen).
 Er moet een merknaam gecreëerd worden voor het volledige gebied,
waardoor de recreanten en toeristen zich aangesproken voelen om
het avonturenpark te ontdekken.

Timing van uitvoering

Uitbouw infrastructuur: 2013-2017
Branding kanaalpark: 2014-2017

Trekker(s)

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Toerisme Leiestreek, Intercommunale Leiedal, steden en gemeenten
(Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Deerlijk, Avelgem),
buitensportorganisaties
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5.4 Fiets in Eurometropolis
Het fietsnetwerk Leiestreek telt op dit moment reeds de meeste
kilometers autovrije trajecten van alle fietsnetwerken in WestVlaanderen. In 2016 zal Westtoer het fietsnetwerk herlanceren en in de
tussenperiode ook herwerken. Deze gelegenheid zal worden
aangegrepen om nieuwe, aantrekkelijke en veilige fietsverbindingen te
integreren in dit netwerk. Tegelijkertijd zal ook worden gewerkt aan de
uitbouw van een grensoverschrijdend fietsnetwerk geënt op de groene
en blauwe assen. De regio op toeristisch vlak duidelijk positioneren
binnen de Eurometropool biedt kansen om toeristen van verderaf aan
te trekken. Zo zien we momenteel reeds een toename van Vlamingen
en Nederlanders die naar de regio komen en een dagje de grens

oversteken. Deze troeven verder ontwikkelen en vermarkten vormt
een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.
Beoogd resultaat

 Realisatie grensoverschrijdend fietsnetwerk
 Innovatieve producten, infrastructuur en dienstverlening
opgebouwd rond het fietsnetwerk
 Regio-branding rond fietsen
 Attractieve reisgids (vb. Lonely Planet), toeristische bezoekerspas
en toeristische promotiecampagne onder de vlag Eurometropool
maar met respect voor de eigenheid van de verschillende partners

Timing van uitvoering

2013-2018

Trekker(s)

Toerisme Leiestreek

Partners

Provincie West-Vlaanderen, steden en gemeenten, IDETA, LMCU,
Eurometropool, Intercommunale Leiedal, Transforum
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5.5 Optimaal beleven van culturele sites en erfgoed
Erfgoedlocaties, historische industriële panden en culturele sites ter
beschikking stellen als creatieve ruimte (theater, kunsten, design,
debatplaats, ontmoetingsplaats). Dit leidt tot een tijdelijke
herbestemming, een reflectie over dergelijke locaties en hun
toekomst. De locaties en het erfgoed staan in de kijker als inspirerende
voedingsbodem voor het debat. Het kan ook de manier zijn om het
oude weefsel rond een erfgoedlocatie (ruimtelijk maar ook sociaal)
terug te betrekken. Streekvertelsels kunnen als immaterieel erfgoed de
dynamiek van de regio en de verbondenheid met het landschap
verbeelden. Deze optimale beleving richt zich onder meer tot Transfo
(Zwevegem), Buda-eiland (Kortrijk), nieuw Vlasmuseum (Kortrijk),
Lijsternest (Ingooigem), de oude grensposten (vb. Rekkem-Ferrain),
buurtspoorwegen, vlasweides, historische boerderijen,
arbeiderswijken, erfgoeddepot, bedrijventerreinen.

Beoogd resultaat

 Erfgoedlocaties en culturele sites in de regio durven een nieuwe
bestemming te geven, en zorgen voor een goede ontsluiting en een
breed draagvlak binnen de regio
 Een regionaal erfgoeddepot ontwikkelen in Zuid-West-Vlaanderen

Timing van uitvoering

2013-2018

Trekker(s)

Overleg Cultuur / UiT in Regio Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen

Partners

13 steden en gemeenten, Toerisme Leiestreek, Intercommunale
Leiedal, Vlaams Gewest, Transforum
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5.6 Sportieve trekpleisters uitspelen
De regio heeft meerdere sportieve evenementen en locaties die veel
volk en aandacht trekken. Het aanbod aan sportevenementen heeft
een positieve impact op de sporteconomie en de tewerkstelling, op de
sociale cohesie, en op het streekimago. De regio dient de aanwezige
sportieve troeven op meerdere vlakken slim uit te spelen door:
 het wielervoorjaar als ‘unique selling proposition’ gebruiken om
de regionale sporteconomie en horeca te stimuleren
 het voetbal in de streek nationale uitstraling te geven
 Waregem Koerse als internationaal paardensport & business
event te promoten
 watersport promoten onder meer met uitbouw van Kanaalpark
 de uitbouw van sterke dansscholen in de regio te stimuleren
 grote loopmanifestaties voor een breed publiek te organiseren

Beoogd resultaat

 Uitbouw van sporteconomie met meer tewerkstelling in de regio
 Sportbeleving laten uitgroeien tot een sterk onderdeel van het
streekimago

Timing van uitvoering

2013-2018

Trekker(s)

Sport – en wedstrijdorganisaties

Partners

Steden & gemeenten, Provincie West-Vlaanderen, sportverenigingen
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5.7 Sportinfrastructuur voor iedereen
Het aanbod aan sportevenementen en de beschikbaarheid van
geschikte sportinfrastructuren versterken elkaar. Iedereen moet de
mogelijkheid hebben om zijn geliefkoosde sport actief of passief te
kunnen beleven in de regio. De sportinfrastructuur dient uitgebouwd te
zijn voor uiteenlopende niveaus, zowel voor het beoefenen van
topsport (vb. topsporthal De Lange Munte) als voor sportlessen voor
beginners. De inrichting van de sportinfrastructuur dient innovatief te
zijn op vlak van architectuur, duurzaamheid, en veiligheid. De regio wil
een thuisbasis zijn voor vele sportclubs, maar de sportinfrastructuur
moet ook eenvoudig toegankelijk blijven voor de scholen en
recreanten, met bijzondere stimulering en aanmoediging van mensen
uit de kansengroepen. Sport en beweging hebben immers ook een
positieve impact op de gezondheid van de inwoners, en op de sociale
verbondenheid tussen de beoefenaars.
Om in de toekomst over voldoende sportinfrastructuur te kunnen
blijven beschikken in de regio, is het aangewezen om de samenwerking
tussen de verschillende steden en gemeenten te versterken binnen een

Beoogd resultaat

bovenlokaal of regionaal kader. Zeker voor de zwembadcapaciteit stelt
de nood aan meer samenwerking binnen de regio zich uitdrukkelijk.
 Meer deelnemers aan sportmanifestaties en meer bezoekers aan de
sportinfrastructuur, zowel streekinwoners als bezoekers; meer
deelnemers uit de kansengroepen.
 voldoende capaciteit/kwaliteit van de (zwem)sportinfrastructuur
voor de toekomst door meer samenwerking binnen een bovenlokaal
kader.

Timing van uitvoering

2013-2018

Trekker(s)

Provincie West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal

Partners

Steden & gemeenten, Vlaams Gewest, sportverenigingen,
Intercommunale Leiedal, A’kzie, OCMW’s

