Synthese van de streekdebatten over het ontwerp Streekpact 2013-2018
Op basis van bespreking in ruim 40 streekorganisaties en overlegfora
Inleiding
RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft als kernopdracht om een streekpact op te maken met een langetermijnstrategie voor de sociaaleconomische
ontwikkeling van de regio, gekoppeld aan de legislatuur van de gemeenteraden en de provincieraad. De huidige ontwerptekst is het resultaat van een
evaluatie van het vorige streekpact, van 4 thematische rondetafelgesprekken in april-mei 2012, en van het werk van een stuurgroep samengesteld uit
diverse streekorganisaties. Het nieuwe streekpact titelt ‘Samen grenzen verleggen’. Het legt de nadruk op ontwerpend denken en op samenwerking over de
sectorgrenzen heen: economische ontwikkeling, onderwijs en opleiding, mobiliteit, energie, zorg, natuur, cultuur,…Met een geïntegreerde streekvisie wil
het een antwoord bieden op de uitdagingen die zich stellen in Zuid-West-Vlaanderen. Vandaag botst deze regio op grenzen aan de welvaart, de aarde en de
traditionele samenleving. Zuid-West-Vlaanderen heeft de ambitie om een wervende, duurzame, en warme regio te zijn. Het Streekpact vertaalt deze drie
ambities naar zes concrete doelstellingen.
1. Transformeren naar een kenniseconomie
2. Een gepaste job voor iedereen
3. Rijke landschappen en netwerken
4. Energietransitie in de regio
5.

Een creatieve regio die open staat voor de wereld

6. Kwaliteitsvolle zorg door meer samenwerking.
Tevens werden een aantal transversale hefbomen en uitdagingen gedefinieerd zoals o.m. de armoedebestrijding, ontwerpend denken, de uitbouw van de
Eurometropool, … die als een rode draad doorheen de drie ambities en de zes doelstellingen lopen. In oktober 2012 werd een breed debat voor het
maatschappelijk middenveld geopend, waarbij alle streekorganisaties uit diverse domeinen (vb. socio-economisch, zorg, onderwijs, intercommunales,
cultuur, natuur,…) verzocht werden om de ontwerptekst te bespreken binnen de eigen organisatie. Meer dan 40 organisaties zijn ingegaan op deze oproep
en hebben een grondig debat gewijd aan het ontwerp streekpact. Deze synthese geeft, op basis van de verslagen van voornoemde debatten, een
samenvatting weer van de bemerkingen die gemaakt werden en de aanvullingen die werden voorgesteld.
Samen met het ontwerp streekpact vormde deze synthese een belangrijke aanzet voor het Streekcongres dat plaatsvond op 19 december 2012.
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I.

Algemene beoordeling ontwerptekst

Het ontwerp streekpact wordt in het algemeen als positief ervaren. Het feit dat het ontwerp uitgaat van een geïntegreerde visie wordt als meerwaarde
ervaren. Armoedebestrijding als transversaal thema wordt als positief beschouwd, maar dient nog sterker uitgewerkt in de doelstellingen. Kinderarmoede
komt nergens aan bod. Ook de baseline “samen grenzen verleggen” wordt samen het beeld van de streek gewaardeerd.
Bemerkingen
- De ambities en doelstellingen zijn zeer 'generiek' opgesteld, ze sluiten wel aan bij de Vlaamse en Europese ambities. We moeten deze proberen te
ver’zuid-west-vlaamsen’.
- De doelstellingen dienen daartoe vertaald in concrete acties, gekoppeld aan trekkers en harde indicatoren. Hierbij zal het belangrijk zijn om,
vertrekkend vanuit de eigenheid van de regio, te komen tot wervende hefboomprojecten die het verschil maken en die effectief bijdragen tot het
realiseren van de doelstellingen.
- Het zal belangrijk zijn dat de streekpartners en organisaties een duidelijk engagement opnemen voor de uitvoering van het streekpact.
- Soms is te tekst te visionair wat het moeilijk maakt om deze te concretiseren in projecten (bvb. Nieuw industrieel beleid, Fabrieken voor de Toekomst,..)
- De tekst is zeer uitgebreid en de afstand blijft groot voor bepaalde doelgroepen.
- Regiomarketing en regiobranding ontbreken nu (dit was wel meegenomen in het vorig streekpact).
- De link met andere regionale overlegfora ontbreekt (woonmemorandum, regionale energiestrategie,…).
- Preventie en algemeen welbevinden komt te weinig aan bod, gezondheidsbevorderende maatregelen.
- Visie mbt impact van de streek op globale uitdagingen is niet steeds helder
II.

Beoordeling van de uitdagingen

De meeste organisaties vinden de uitdagingen goed en ruim geformuleerd, correct omschreven. De uitdagingen doen ons nadenken over de grenzen van
ons systeem. De sectoroverschrijdende aanpak wordt zeer positief bevonden.
Algemene bemerkingen
- De uitdagingen dienen positiever en meer op maat van de regio geformuleerd;
- Een duiding van waar het mbt deze uitdagingen fout loopt in de regio ontbreekt (Er is nood aan een gedeelde analyse of geëxpliciteerde
probleemstelling);
- De voorstellen zijn te weinig geïntegreerd in een totaalvisie;
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-

Er moet ook ingezet worden op verankering en niet alleen op vernieuwing. Veel goede projecten gaan verloren door tijdelijk karakter en subsidiëring.
Regio beseft onvoldoende dat het pover gesteld is met natuur en landschappen in Zuid-West-Vlaanderen door intensieve landbouw, verspreide
bebouwing , visueel storende elementen, het dichtslibben van open ruimte in verstedelijkte as, te weinig recreatiegroen bij stedelijke omgeving

Samen krachten bundelen
- Voor zorg moet er niet alleen samenwerking zijn tussen de zorgactoren maar ook met het bedrijfsleven, verenigingsleven, buurtnetwerken,..
- Belang samenwerking tussen de openbare besturen en alle betrokken sectoren om uitdagingen hoofd te bieden en concrete acties te realiseren
- De tekst dient genuanceerd . De verstedelijking dient als positief beschouwd, open ruimte en waterwegen zijn troeven, die we moeten aangrijpen voor
een kwalitatieve invulling van de regio
- Naast het bundelen van sectoren moeten ook individuele mensen meer worden gebundeld (bvb. samenredzaamheid,…)
Samenwerken over de grenzen
- Aanvulling: “met het streekpact willen we op cruciale thema's ( veiligheid, onderwijs, tewerkstelling,...) een concrete meerwaarde halen uit het verhaal
van de Eurometropool”
Transitiedenken
- In de zorg zal het transitiedenken ook bijdragen tot de ontwikkeling van de zorgeconomie
Thema’s die onvoldoende aan bod komen zijn:
Multiculturaliteit als uitdaging en opportuniteit voor de regio (taalverwerving, opleiding,…);
Opportuniteiten van tewerkstelling 50-plussers voor de economische ontwikkeling;
Kinderarmoede.
Voorstel bijkomende uitdaging : werken aan streekimago
Een sterkere profilering van de regio zowel in binnen- als buitenland is noodzakelijk
Op dit vlak kan door krachtenbundeling en samenwerking meer gedaan worden met de beschikbare middelen.
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III.

Beoordeling van de ambities

De ambities worden globaal goed onthaald en onderschreven door de meeste organisaties.
Vraag om de ambities en doelstellingen ten gronde te bespreken met de nieuwe gemeentebesturen, vooraleer definitief streekpact wordt opgemaakt.
Bemerkingen
- De ambities zijn te algemeen, ze moeten verzuidwestvlaamst worden.
- In welke mate zijn deze ambities verschillend van andere regio’s? We moeten accenten leggen die eigen zijn aan de regio.
- De ambities van het streekpact mogen niet vastgepind worden aan politiek gebonden strategieën zoals doelstellingen Europese Unie en VIA.
- Er is een tegenstelling mogelijk tussen invulling van “een duurzame regio” en “een wervende regio” indien de regio de nadruk legt op hergebruik.
Hergebruik en expansie mogen geen of/of verhaal zijn, want regio moet blijvende aandacht hebben voor specifieke noden van de industrie.
- Een veel sterker natuur- en groenbeleid is noodzakelijk. De regio moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen in kader van een ambitieus streekpact.
Natuurpunt wil hiertoe door RESOC erkend worden als volwaardige partner.
- In het kader van de ambitie 3 “een warme regio” wordt voorgesteld om de term “zorgcontinuïteit” te gebruiken ipv zorgketen.
- De ambities zijn breed en ambitieus maar de realiteit is dat de welvaart en levenskwaliteit van de kwetsbare mensen achteruitgaat.
- De toevoeging van een SWOT is aangewezen.
- Meerwaarde voor de regio kan ook gecreëerd worden door upgrading van bestaande initiatieven.
- Pleidooi voor duurzaamheid (in tijd en kwaliteit) van projecten.
Ambitie 1: een wervende regio
- Er dient ook ingezet op het "ondernemerschap". We moeten mensen ook goesting geven om in de regio te ondernemen en te studeren.
- Om ondernemers blijvend aan te trekken moet ingezet worden op aantrekkelijke omgevingsfactoren (mobiliteit, ruimte, menselijk kapitaal,..)
- De welvaart moet structureel herverdeeld worden. (groeiende kloof tussen rijk en arm)
- Een wervende regio betekent ook dat er dient gewerkt aan het streekimago. Zuid-West-Vlaanderen moet de ambitie hebben om op mondiaal vlak
erkend te worden als de "Valley of creation"
- Zuid-West-Vlaanderen is interessant als vestigingsplaats voor (hoogtechnologische)assemblage en productontwikkeling
- Aan jonge creatieve en ondernemende mensen economische kansen bieden in eigentijdse, betaalbare, leefbare en centraal gelegen omgeving.
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Ambitie 2: een duurzame regio
- Voorstel aanvulling: ontwikkeling groene economie
Groene economie = een economie, waarbij de aantasting van het leefmilieu wordt voorkomen, verlies van biodiversiteit wordt tegengegaan en
natuurlijke hulpbronnen (fossiele brandstoffen, water, fosfaten, …) duurzaam worden gebruikt.
- We moeten concreet aangeven hoe wij op het vlak van duurzaamheid willen excelleren ? bvb.
 Watertransport versterken, maar ook de onafgewerkte verkeersinfrastructuren afwerken;
 energie: ruimte voor hernieuwbare energie identificeren en maximaal benutten. ook waterzuivering uitbouwen (VLAKWA);
 Ruimte voor industrie : we moeten inzetten op reconversie en intelligent aansnijden van nieuwe terreinen;
Er moeten steunmaatregelen worden uitgewerkt op maat van de familiale ondernemingen;
 Menselijk kapitaal : maximaal inzetten op de doorstroming van kansengroepen vanuit een regionale insteek.
 Het belang van de overname van familiale bedrijven is cruciaal voor een duurzame economische ontwikkeling
 Pleidooi voor duurzaamheid (in tijd en kwaliteit) van projecten
Ambitie 3: een warme regio
- Naast creatieve en artistieke capaciteit moeten we ook ondernemende capaciteiten bundelen;
- De tussentitel " creatie en samen ontwerpen" wordt beter geformuleerd als "samen creëren en ontwerpen"
- We moeten ook aandacht besteden aan de armoede bij ondernemers door faillissementen;
- De streek wordt niet altijd als een vriendelijk en warm gekarakteriseerd;
- Warme regio = aangename regio. (na 19u zijn de stedelijke en gemeentelijke centra verlaten:
- We stellen een systematische delokalisering vast van diensten en detailhandel uit de kernen;
- Coproductie dient gestimuleerd. Dit kan o.m. door ontwikkeling van acties waar overheden met de burgers.
- Levenslang wonen mee integreren in de teksten
- Voorstel voor grootschalige publiekscampagne(s) om imago van warme, vriendelijke en wervende regio te versterken
Voorstel aanvulling: opname van de problematiek ivm veiligheid in de regio
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IV.

Beoordeling van de doelstellingen
Reacties/aanvullingen/aandachtspunten

Algemene beoordeling doelstellingen

-

De ruime en transversale formulering is een goed kader voor invulling concrete acties.
De doelstellingen mochten wel wat meer SMART geformuleerd zijn.
Vraag tot verduidelijking van de relatie van streekpact met andere plannen (bvb. Op Vlaams niveau)

1. Transformatie naar een kennisgedreven economie

Voorstel aanpassing titel “transformeren naar een kennisgedreven maakeconomie”
Algemene aanvullingen/bemerkingen
- Doel van de kennisgedreven maakeconomie is om toegevoegde waarde van economisch weefsel te
verhogen door:
Bestaand economisch weefsel te versterken;
Nieuw ondernemerschap te stimuleren;
De uitbouw van de Fabriek voor de toekomst
- expliciet vermelden dat kenniseconomie niet alleen bestemd is voor de hooggeschoolden maar dat er
ook tewerkstellingskansen zijn voor minder-geschoolden. Hierbij dient de link gelegd tussen
doelstelling 1 en doelstelling 2
- het imago van de streek dient versterkt o.m. door te verwijzen naar de succesverhalen uit het verleden
(vlas, textielindustrie,…)
- inzetten op ambachtelijke maakeconomie. In de ambachtelijke maakeconomie blijft heel wat creatief
potentieel onbenut. Bij mekaar brengen van gevorderde “amateurs” en mensen die hun vakscholing
willen uittesten kan tot interessante synergieën leiden en eventueel tot nieuwe projecten in de
creatieve maakeconomie.
Onderwijs en onderzoek:
- Verdere ondersteuning van het pact voor een kennisgedreven ontwikkeling in West-Vlaanderen in
kader versterking onderzoek aan KULAK en hogescholen
- Uitbouw (Vlaamse) kenniscentra die resulteren in toponderzoek met internationale uitstraling: bvb.
Flanders Inshape, Flanders Plastic Vision, VLAKWA rond water , Gaming, MIC, duurzame energie,…
- Opleidingen niet enkel aansluitend speerpunten maar ook op de noden van de bedrijven
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Belang van professionele bachelors en praktijkgericht onderzoek in kader begeleiding KMO’s
Voorstel coördinatie van relatie onderwijs-bedrijfsleven door één regionaal orgaan (bvb. RTC na
uitbreiding toepassingsgebied )
Verhogen instroom naar het (deeltijds) kunstonderwijs. (artistieke opleiding stimuleren)
Organiseren van het hoger beroepsonderwijs
Valoriseren mogelijkheden levenslang leren om in te spelen op NIB en de Fabrieken voor de toekomst

Alerte opvolging
- Ook de samenwerking met universiteiten/scholen in Eurometropool onder de aandacht brengen
- KMO’s hebben geen nood aan doorgedreven begeleiding want dit neigt naar betutteling
Aanvulling ‘goesting voor ondernemerschap aanwakkeren’
- Voorstel om regionaal pact af te sluiten voor het aantrekken en ondersteunen van starters met
integratie in de provinciale strategie voor starters (o.m. vrijstelling van opcentiemen gedurende
eerste 5 jaar)
- Gericht actieplan uitwerken rond overname van familiebedrijven;
- Hiaten registreren rond detailhandel en aantrekken van detailhandelaars;
- Onderwijs moet jongeren stimuleren om hun creatieve ideeën om te zetten in eigen zaak.
- Verkozen overheden moeten regie voeren, maar uitvoering overlaten aan de gepaste actoren (VOKA,
UNIZO, hogescholen, Syntra West,…). Ook Leiedal moet hier aanvullend optreden
Voorstellen in kader “ ruimte voor werk”
- KMO’s samenvoegen in zones om samen te werken rond duurzaamheid, lasten delen,
gemeenschappelijke diensten,… met sterke normering;
- Er dienen gunstige omgevingsfactoren gecreëerd voor vestiging en aantrekken van bedrijven;
- Evolis dient verder gericht op het aantrekken innovatieve bedrijven o.m. uit de speerpuntsectoren.
- Differentiatie aanbrengen in aanbod van bedrijfslocaties (o.m. bedrijvigheid in gemeentekernen,..)
Aanvulling ‘ruimer kijken dan de streek’
- Streek moet strategische allianties aangaan, niet alleen met Eurometropool maar ook met andere
regio’s ifv de Fabrieken voor de Toekomst ( bvb. FvT nieuwe en intelligente materialen&producten,
voorstel om aan te sluiten met het speerpunt “biobased economy’ van Vlaams-Nederland Deltagebied
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biedt opportuniteiten)
Aanvulling “een veilige regio”
Aanpak van de gewelddadige grenscriminaliteit door:
- Grondige uitbreiding akkoorden van Doornik
- Realisatie van een grensoverschrijdend veiligheidsplan (ook grensoverschrijdende politiezone)ipv
gefragmenteerde aanpak
- Proactieve ondersteuning van ondernemers in kader van preventie
- PPS formules met tussenkomst lokale besturen voor inzet bewakingsfirma’s op handelszones en
bedrijventerreinen
Formuleren van een bijkomende doelstelling 7 “een veilige regio”?
Algemeen akkoord dat een grotere instroom uit het technisch onderwijs onontbeerlijk is
Aandachtspunt: ook ervoor ijveren opdat bestaande industrie in de regio blijft.
Discussievraag: moet het Nieuw industrieel beleid focussen op een beperkt aantal speerpunten of een
ruimere invulling krijgen?
2. Een gepaste job voor iedereen

Algemeen
- Titel: voorstel wijziging
Naar een upgrading van het menselijk kapitaal met tewerkstellingskansen voor iedereen
- De voorwaarde is dat er voldoende vacatures zijn. Deze doelstelling is zeer conjunctuurgevoelig.
Keuzebegeleiding vanaf basisonderwijs
- Focus niet enkel op het basisonderwijs maar ook op het kleuteronderwijs
- De nood aan keuzebegeleiding stelt zich ook voor volwassenen
relatie leggen met LOP (lokaal onderwijsplatform)
- Tegengaan ongekwalificeerde uitstroom via modulaire opleidingen
sterkere erkenning van Elders Verworven Competenties
Afstemmen van opleiding op de arbeidsmarkt
- Opwaardering van het leercontract om de noden van de arbeidsmarkt op te vangen;
- Inzetten op duale trajecten door zowel opleiding als stage in het bedrijf te organiseren;
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Uitwerken van een centrale matching voor het werkplekleren. Kan opdracht zijn van de werkwinkel?
Levenslang leren moet automatisme worden, aansluiten bij de arbeidsmarkt en betaalbaar zijn;
Concept Bouwkan verdient navolging in andere sectoren. Sectoren moeten nieuwe methodieken voor
afstemming opleiding met arbeidsmarkt toepassen.
Knelpunt: niet alleen de opleidingsactoren maar ook de bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid
opnemen om aanwezig talent te (h)erkennen. Zij moeten meer investeren in de opleiding van
werknemers door werknemers te overtuigen van het belang van opleidingen voor het bedrijf op
langere termijn

Trajectbegeleiding en tewerkstelling van kansengroepen
- De focus dient ook gelegd op het bijzonder onderwijs en niet enkel op deeltijds onderwijs.
- Vastgesteld wordt dat de VDAB de dienstverlening afbouwt (sluiting werkwinkels, ...)
Er moet aangedrongen worden dat de begeleiding verder gedecentraliseerd kan gebeuren;
- de VDAB en de werkwinkels moeten zich engageren om de werkzoekenden zo vlug mogelijk aan het
werk te krijgen en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.
Hoe zal de kwaliteit van de dienstverlening VDAB kunnen gegarandeerd worden als we vaststellen
dat de VDAB van plan is om de kleinere werkwinkels te sluiten en de dienstverlening te
decentraliseren (bvb. 50+) ?
- Niet alleen focussen op doorstroming van werkzoekenden maar vooral op een goede samenwerking
tussen reguliere en sociale economie
- Er moeten goede afspraken gemaakt worden tussen de sociale partners mbt de enclaves van
beschutte tewerkstelling in bedrijven (rol voor SERR)
- De aanpak van de randvoorwaarden voor tewerkstelling werkzoekenden zoals mobiliteit,
kinderopvang,..
- Het deeltijds leren moet als volwaardige onderwijsvorm beschouwd worden met een een
volwaardige eindkwalificatie. Deeltijds leren moet meer bekend gemaakt worden bij bedrijven en
openbare besturen. Een meer structurele financiering met langlopende engagementen is noodzakelijk
mbt de voor- en brugtrajecten.
- De begeleiding van 50-plussers moet meer expliciet opgenomen worden in de tekst.
- Werken met allochtonen blijft problematisch, omdat de bedrijven opzien tegen de administratieve
verplichtingen die met aanwerving van allochtonen gepaard gaan.
9

Uitbouw van de sociale economie
- Voorstel wijziging titel in “zorgen voor een kwalitatieve inbedding van de sociale economie binnen het
nieuwe maatwerkdecreet"
- Sociale economie dient beschouwd als volwaardige pijler binnen de economie, die niet alleen in
functie mag staan van doorstroming van kansengroepen van naar de reguliere economie
- Tewerkstelling voor iedereen uit de kansengroepen is niet realistisch. Voor veel kansengroepen is
doorstroming naar de reguliere economie te hoog gegrepen en tewerkstelling in de sociale economie
is dan het meest haalbare.
- Inzetten activering van leefloners via de sociale economie en gericht op doorstroming naar de
reguliere bedrijven.
- Ook aandacht besteden aan arbeidszorg
- Tewerkstellingsplaatsen in de sociale economie dienen toegekend op basis van een behoeftenstudie
Verminderen van de knelpuntvacatures
- Ook werken aan imago regio om braindrain tegen te gaan;
- Verder inzetten op de kansen die de Franse en Waalse arbeidsmarkt bieden;
- Ook steunmaatregelen zoals IBO voorzien bij tewerkstelling van Franse en Waalse werkzoekenden;
- Het zijn niet enkel de werkzoekenden die moeten aangepast worden om de vacatures in te vullen,
maar ook de bedrijven zouden inspanningen moeten doen om de vacatures aan te passen aan de
werkzoekenden.
- Sommige vacatures staan weliswaar open voor kansengroepen, maar vaak zijn er sectoraal gebonden
knelpunten waardoor de vacatures niet ingevuld geraken. (onaantrekkelijk loon, weekendwerk,…)
Knelpuntvacatures in de zorg
- Er dient gewerkt aan een positief imago van de zorg (o.m. zorg promoten als stabiele werkgever)
- De tekorten betreffen niet alleen verpleegkundigen en verzorgenden , maar ook kinesitherapeuten,
poetsmedewerkers,…
- Een cijfermatige onderbouwing van de personeelsbehoeften in de zorg omwille van vervanging en de
groei van de zorgbehoeften is aangewezen
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3. Rijke landschappen en netwerken

Duurzaam verrijken
- Akkoord met verdichting ruimte, maar ook nood aan grotere woonkavels om een aantrekkelijke regio
te blijven voor alle doelgroepen;
- Er is ook grote schaarste aan gronden voor gemeenschapsvoorzieningen;
- Voorstel voor een maatschappelijk debat rond hoogbouw vanuit verschillende invalshoeken (efficiënt
ruimtegebruik, energie-efficiëntie,..)
Aanvulling: duurzaam verrijken van het landschap
Bevoegdheid van provincie voor regionale landschappen en regie over buitengebied biedt
perspectieven om ook in Zuid-West-Vlaanderen sterker in te zetten op de valorisatie van de natuurlijke
rijkdommen van het landschap
Blauw-groene netwerk
- Het is onvoldoende duidelijk wat precies moet verstaan worden onder de uitbouw van het blauwgroen netwerk?
Voorstel om klemtoon te leggen op ecologische verrijking van blauw-groene netwerk en verbinding
ervan met andere ecologische structuren
- Eerst dient gewerkt aan een betere afstemming tussen de partners aan Vlaamse kant (Vlaamse
overheid, provincie,…)voor de uitbouw van ecologisch en economisch netwerk, vooraleer kan gedacht
worden aan een grensoverschrijdende regie binnen de Eurometropool
- Infrastructuurwerken in kader Seine-Schelde project dienen aangewend als hefboom voor een
kwalitatieve ontwikkeling van de Leie en de streek.
Hergebruiken, verdichten en verdunnen
- Pleidooi voor een sterkere inzet op reconversieprojecten;
- Naar de toekomst toe dient gewerkt aan de realisatie van geïntegreerde reconversieprojecten
(bedrijven/woningen/groenzones);
- Er dient meer aandacht besteed aan de reconversie van publieke gebouwen;
- We moeten duurzaam omgaan met ruimte op bedrijvenzones;
- We moeten inzetten op de ontwikkeling van innoverende concepten mbt grond- en pandenbeleid
door de openbare besturen
(zie Memorandum wonen: strategisch beheer en regie van publieke gronden en panden)
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- Verdere medewerking aan de reconversie van Transfo in Zwevegem is nodig
- Planning en ontwikkeling recreatieve en sportvoorzieningen op regionaal niveau
Duurzaam mobiliteitsbeleid – samenwerken aan mobiliteit
- Auto is nog steeds geprefereerde vervoersmiddel wat zich ook weerspiegelt in de voorstellen voor
uitbreiding van parkeerfaciliteiten (bvb. in plannen voor Hoog Kortrijk)
Uitbreiding van parkeerfaciliteiten op Hoog Kortrijk strookt niet met de ambities van het streekpact
voor grotere inzet op openbaar vervoer en fietsvervoer, zeker studenten van de hogescholen en
KULAK zouden moeten gemobiliseerd worden voor gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
- De betrokkenheid van de regio bij de Vlaamse studie mbt vrachtroutenetwerk is gewenst.
- Voorstel om aspect bereikbaarheid bedrijventerreinen met openbaar vervoer in project ReKover
Aspect woon-werkverkeer ook opnemen in parkmanagement bedrijventerreinen gericht op stimuleren
openbaar vervoer en fietsgebruik.
- Aanpak openbaar vervoer in relatie met andere domeinen (auto uit centrum weren,..)
- Openbaar vervoer dient gestimuleerd via een grotere flexibiliteit en een goede afstemming met de
noden van de actieve bevolking
Bij de aanpassing van de weginfrastructuur dient bijzondere aandacht besteed aan de optimalisatie
van de fietsinfrastructuur om de transitie van autoverkeer naar fietsverkeer voor korte verplaatsingen
te stimuleren.
Publieke ruimte voor de gemeenschap
- Voorstel ontwikkeling methodiek om gemeenten te ondersteunen mbt kwaliteit van de publieke
ruimte
- In de streek is er nog veel ruimte zonder ‘expliciete’ waarde. (ook banale ruimte genoemd)
Al te zeer inzetten op het ordenen van deze ruimte kan de ontwikkeling van creatief talent inperken.
Aanvulling: versterking beleid voor natuur, landschapsontwikkeling en recreatie in de regio via plan van
aanpak met o.m.
- Uitbreiding bestaande natuurkernen en recreatieve groengebieden (via regionaal groenfonds)
- Effectieve uitbreiding recreatief groen op gemeentelijk en stedelijk niveau
- Uitbouw Trage Wegen Netwerk
- Integraal waterbeheer
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Voorstel opname natuurbehoud en verbetering biodiversiteit als horizontale maatregel!

Aanvulling: betaalbaar wonen
- Inzet op betaalbaar wonen moet een absolute prioriteit zijn!
Zie memorandum wonen: strategische actie ‘betaalbaar en kwalitatief huren (privaat en sociaal)
4. Energietransitie in de regio

13

Algemene bemerkingen/aanvullingen
- Energie kan ook beschouwd worden als een transversaal thema. Energie raakt vele andere thema’s
aan die ook relevant zijn voor de streekontwikkeling (economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening,
mobiliteit, armoedebestrijding,…);
- Het is belangrijk om te onderlijnen dat de energietransitie een positief verhaal is die de regionale
welvaart kan verhogen;
- De regionale energiestrategie moet omgezet worden in concrete realisaties op korte termijn zoals bvb.
samenaankoop door gemeenten van gronden voor vestiging windmolens met participatie van burgers
in energieprojecten,…
- Vraag om de relatie tussen de regionale energiestrategie en het streekpact te verduidelijken.
- Energie-inclusie dient sterker geformuleerd te worden in streekpact
- Energievoorzieningen moeten vanuit overheid georganiseerd worden en ten goede komen aan zowel
bedrijven als aan de inwoners.
- Er is te weinig aandacht voor het impact van ruimtelijke ordening op energiebehoefte
- De ambities moeten scherper gesteld worden. Het formuleren van kwantitatieve doelstellingen
tegen 2018 is aangewezen (CO2, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie,..)
- Hierbij wordt best een duidelijk onderscheid gemaakt tussen CO2 reductie(klimaatneutraal), inzetten
op energie-efficiëntie en inzetten op reductie van de energiekost.
De grootte van ecologische voetafdruk wordt immers niet alleen bepaald door productie (wonen,
tewerkstelling, toegevoegde waarde,..) maar ook door de aard van onze consumptie (private
consumptie, afval,…)
- Samenwerking en afstemming is een grote uitdaging. Voorstel dat RESOC een regionaal platform voor
samenwerking en overleg rond de energietransitie zou trekken .

Meer hernieuwbare energie
- Windmolens mogen uitsluitend gebouwd worden op locaties waar de energie onmiddellijk kan
afgenomen worden, bij voorkeur op industrieterreinen. Indien woongebieden hierop aansluiten, dient
het draagvlak hiervoor verhoogd door het creëren van participatiemogelijkheden voor de
omwonenden.
- Grote projecten dienen op regionaal niveau te worden aangepakt en opgevolgd
Beperken van de energiekost
- De nadruk moet liggen op het beperken van energieverbruik en energiebehoeften en niet op
kostprijsverlaging.(wel akkoord met gelijkschakeling distributietarieven in Vlaanderen)
Beperking energieverbruik kan o.m. door:
 Het transport over grote afstand te verminderen,
 ontwikkeling duurzame landbouw ifv voedselvoorziening
 realisatie voldoende groen in de stad zodat omgeving leefbaar wordt/blijft
- Toepassen principe Trias Energetica op elk niveau: bedrijf o gezin, gemeente, regio, provincie
Energiebesparing
- Inzet op verbetering bestaand woningpatronium
- Aanpassen huurwoningen ifv energiezuinigheid
- Gevaar voor verdringing bij renovatie van buurten
- Acties stimuleren op wijkniveau
- Nieuwe huisvesting zou moeten voldoen aan energienormen van de toekomst.
Overheid moet hier regulerend optreden

5. Een creatieve regio die open staat voor de wereld
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Lokale besturen verhogen ambitie
- Gemeenten moeten de betrokkenheid burger bij het energiedossier verhogen(coöperatieve gedachte)
- Voorstel tot ondertekening Convenant of Mayors door alle lokale besturen van de streek
- Creativiteit is niet enkel een zaak voor de cultuurwereld. Innovatief ondernemerschap is ook
creativiteit. Creativiteit maakt deel uit van ons DNA, wat betekent dat we continu willen vernieuwen,
creëren, innoveren.
- Om versnippering tegen te gaan is bundeling met een maximale betrokkenheid van de bedrijven
cruciaal.

-

6. Kwaliteitsvolle zorg door meer samenwerking

We moeten Design verder als merk van de regio promoten.
Inwoners moeten maximaal aan cultuur kunnen deelnemen. De samenwerking tussen de lokale
cultuurcentra dient verder uitgebouwd.
Creativiteit is ruim en situeert zich ook op vlak van vrije tijd, volkse identiteit,...
De regio moet een warm en fier thuisgevoel geven.
uitbouw van een sterk verenigingsleven op lokaal maar ook op regionaal vlak.
Ondersteuning van regionale initiatieven is wenselijk om regionale samenhang te versterken.
RESOC kan hiertoe de ontwikkeling van een getrapt subsidiesysteem stimuleren.
Klemtoon leggen op een vraaggerichte aanpak (niet vanuit het aanbod)
Stimuleren van broedplaatsen voor ambachtgeoriënteerde creatieve ontwikkelingen

Algemeen
Voorstel aanpassing titel “Kwaliteitsvol samenwerken voor meer welzijn en gezondheid”
- De omslag zou hierin moeten bestaan dat niet de deskundigen zijn die de zorg organiseren maar dat
de organisatie van de zorg uitgaat van de vraag van de mensen zelf.
Weliswaar vereist deze aanpak een voldoende aanbod aan zorg. Het streekpact moet dan ook
inzetten op het sluiten van de zorgketen met het oog op een voldoende en efficiënt aanbod.
- Er wordt gevraagd naar de verhouding van het ontwerp streekpact met andere documenten zoals
bvb. nota zorgeconomie van de POM.
- Er is nood aan een concrete indicatoren voor de uitbouw van de zorg.
- Voorstel om een gezondheidstoets als transversaal thema in te bouwen in het streekpact
- Er mag geen verdere privatisering zijn van de zorg (geen dienstencheques in de zorg,…)
- Er is nood aan een meer toegankelijke en betaalbare zorg, in het bijzonder voor de kwetsbare
groepen in de samenleving. Dit is een belangrijk gegeven in het kader van de armoedebestrijding.
- Er dient sterker ingezet op preventie. Preventie is een belangrijk aspect van de gezondheidszorg!
- Zorg omvat niet enkel ouderenzorg maar ook gehandicaptenzorg , kinderopvang, zorg voor
daklozen,…
Zelfstandigheid en zorg op maat
- Belang van empowerment bij zelfzorg sterker accentueren
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Nood aan strategische visie
- Akkoord met opmaak zorgstrategische visie ism alle sectoren en de overlegplatformen in de zorg
Een SWOT-analyse als uitgangspunt voor de opmaak van de zorgstrategische visie.
- Opmaak regionaal meerjarenplan zorg is een discussiepunt:
o Vanuit de invalshoek welzijn wordt dit als een noodzaak beschouwd;
o
De private zorgactoren (vzw’s) maken voorbehoud omdat zij stellen dat de vrijheid van
initiatief moet gewaarborgd blijven
Het zorgparcours in kaart brengen
- Vraag om t schrappen: bewaking van goed regionaal evenwicht (is geen taak van RESOC)
Vermaatschappelijking van de zorg
- Er is nood aan solidarisering van de samenleving (aangepaste woning, aangepaste buurt,..)
Sterke partnerschappen voor woonzorg
- Sterke partnerschappen niet beperken tot woonzorg
- Integratie wonen en zorg in stedenbouwkundige plannen
- Ondersteuning overleg voorzitters/secretarissen OCMW’s
- Toegankelijkheid van de (woon)zorg dient verhoogd
Discussiepunt: één loketfunctie versus meerdere aanspreekpunten
Zie memorandum wonen: strategische actie 3: woonzorg op mensenmaat
Innovatie in de zorg
- Het voorstel voor een gedigitaliseerde centrale databank mbt zorg is niet nieuw maar er is weerstand
van bepaalde zorgverstrekkers
- Innovatie in de zorg mag niet bij woorden blijven maar moet geconcretiseerd worden
Aanvulling
- Expliciet opnemen in het nieuw streekpact van de uitbouw zorgeconomie o.m. via samenwerking met
de bedrijven en het MIC (Microsoft Innovation Center)

16

