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Uitdaging 1
Veel volk verwacht

• De bevolking groeit in Vlaanderen van 6,5 
naar 7,5 miljoen tegen 2060.

• Volgens de laatst beschikbare 
bevolkingsprognoses kent Vlaanderen in 
2035 een aangroei van 459.555 inwoners 
ten opzichte van 2018. 

• Dat vraagt een grote hoeveelheid aan 
bijkomende voorzieningen (betaalbare 
woningen scholen, winkels, zorgcentra, 
publieke ruimte, groen, sport- en 
cultuurvoorzieningen,  …).



Uitdaging 2
Meer doen met dezelfde ruimte.
Strategieën slim ruimtegebruik

• Bijkomende activiteiten moeten een plaats zoeken 
binnen de reeds bebouwde ruimte. Een meer 
compacte oplossing is meestal mogelijk door 
intensiever, gedeeltelijk ondergronds of meer in de 
hoogte te bouwen. Ruimte kan in vele gevallen 
meervoudig gebruikt worden door activiteiten in 
elkaars nabijheid te brengen of te verweven. 

• We moeten maximaal gaan voor hergebruik van goed 
gelegen ruimte die reeds bebouwd werd en in onbruik 
raakte. Aanpakken leegstand en onderbenutting.

• We moeten werk maken van omkeerbaar 
ruimtegebruik, zeker daar waar nog open ruimte wordt 
aangesneden. Dit betekent dat ruimtegebruik als 
recycleerbaar wordt opgevat, waarbij de 
oorspronkelijke toestand eenvoudig kan hersteld 
worden of waarbij gebouwen zo ontworpen worden dat 
ze eenvoudig van functie kunnen veranderen. 

• Als gebouwen of gronden tijdelijk niet in gebruik zijn is 
het toelaten van activiteiten in de tussentijd een 
slimme attitude.



Uitdaging 3
Onderbenutting moet dringend 
op de beleidsagenda

• In de ruimte komen we elkaar tegen. Het 
ruimtelijke beleid brengt de vele 
ruimtelijke vragen en ingrepen bij elkaar. 
Het geheel is hierbij meer dan de som van 
de delen. Elke individuele ruimtelijke 
vraag moeten we steeds vanuit een 
integrerend perspectief benaderen.

• Ruimte is de ontmoetingsplaats - 'arena' 
volgens sommigen - van alle 
maatschappelijke activiteiten die er een 
plaats in vragen (woningen, werkplaatsen, 
wegen, scholen, zorginstellingen, winkels, 
sport en recreatie, ..).



Uitdaging 4
Infrastructuur zal vele doeleinden moeten kunnen dienen

• Behoeften fluctueren in de tijd -
voorzieningen waar morgen grote nood 
aan is, zijn binnen 10 jaar mogelijk 
overbodig (piek voor 0-2 jarigen in 2017, 
voor 2-4 jarigen 2019 en voor 5-10 jarigen 
2024).

• Infrastructuur moet dus tegemoet komen 
aan behoeften van morgen én in de 
verdere toekomst.



Uitdaging 5
Nood aan aanpasbare, combineerbare en multi- inzetbare infrastructuur

• Vandaag aan handen en voeten gebonden 
door bovenlokale regelgeving die te 
sectoraal en vooral te detaillistisch is.

• Nieuw-soortige geïntegreerde aanpakken 
(verweving, combineerbaarheid, 
aanpasbaarheid en multi–inzetbaarheid ) 
komen daardoor zeer moeizaam tot stand 
of blijken onmogelijk te zijn. 
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De toekomst is al bezig  
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De Boekenkaravaan 
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Ruimte delen vraagt een volwaardig omgevingsbeleid
Het bestaande ruimtebeslag beter benutten
De open ruimte maximaal vrijwaren

• Hanteer de principes van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als toetssteen bij 
infrastructurele vragen en keuzes.

• Maak van functiemix een vereiste bij het ontwikkelen en inplanten van infrastructuur.

• Maak van infrastructuren hefbomen voor stads- of buurtontwikkeling en niet louter 
‘gebouwen’.



Ruimte delen
Visieontwikkeling en inventarisatie

• Ontwikkel een visie op stapelen, ondergronds werken,  herbestemmen, delen / 
combineren en tijdelijk gebruiken. 

• Inventariseer gemeentebreed het overheidspatrimonium en breng in kaart wat leeg staat 
(gebouwen en gronden) of wat binnen afzienbare termijn leeg komt te staan.

• Naast het inventariseren van leegstand is ook inzicht in de onderbenutting van 
infrastructuren essentieel. Ontwikkel aansluitend een beleid rond dat laatste.

• Breng ook de vragen naar ruimte permanent in kaart. 

• Documenteer naast de formele stakeholders ook de verschillende achtergronden, 
respectievelijke doelgroepen en doelstellingen van informele stakeholders zoals 
buurtbewoners en organisaties die een rol spelen in de buurt of wijk. Maak duidelijk of 
en hoe je hen wil laten meedenken over het delen van infrastructuur en oplossingen 
voor praktische problemen die opduiken.



Ruimte delen
Sloop die muren. 1 + 1 = 3 (of meer)

• Creëer een plek/platform/ waar ruimteclaims uit verschillende sectoren, departementen, 
agentschappen, … samen bekeken worden.

• Ontwikkel met elkaar een procesmatige aanpak die leidt tot gedeelde agenda’s.

• Ontwikkel een kenniscluster rond gedeeld gebruik van infrastructuur met ambtenaren uit 
verschillende administraties. Het vermijdt dubbel studiewerk én geeft meer garantie op 
effectieve implementatie.

• Functioneer als stad of gemeente als maatschappelijk ruimtemakelaar.

• Creëer een gemeenschappelijke subsidieportefeuille (Vlaanderen) of begrotingspost 
(lokaal) voor gecombineerde projecten.

• Stem procedures en besluitvormingstrajecten tussen verschillende lokale maar vooral 
Vlaamse beleidsentiteiten op elkaar af.



Schoolinfrastructuur delen
Alles wat mogelijk en haalbaar is, met inzet van technische hulpmiddelen, gezond verstand en 
goede afspraken

• Zorg voor een leven in schoolgebouwen na de schooluren, in het weekend en tijdens 
schoolvakanties.

• Maak van je school de draaischijf van een levendige buurt.

• Laat je ambitie niet stuklopen op praktische infrastructurele bezwaren (geen aparte 
toegang, geen aparte sanitaire voorzieningen, …). De Wegwijzer helpt je hier op weg.



Schoolinfrastructuur delen: 
Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid

• Gedeeld gebruik moet uitgroeien tot een basisvereiste. Er zou geen school meer gebouwd 
mogen worden met Vlaamse infrastructuurmiddelen zonder dat er sprake is van delen, zeker ’s 
avonds tijdens de week, in het weekend en/of tijdens de schoolvakanties. 

• Zorg voor meer eenvoud, duidelijkheid en transparantie van verschillende normeringen.

• Maak handhavingsinstanties van normeringen en gedeelde invullingen bewust van de 
meerwaarde van gedeeld gebruik en investeer in een constructieve samenwerking.

• Stimuleer gedeeld gebruik door middel van hefboomsubsidies (cf. subsidie van ministers 
Crevits en Muyters rond het openstellen van schoolsportinfrastructuur).



Schoolinfrastructuur delen
Aanbevelingen voor lokale overheden

• Organiseer geregeld overleg tussen gemeente en schooldirecties over drempels, knelpunten en 
oplossingen voor het delen van schoolinfrastructuur.

• Zorg voor een flankerend beleid om drempels en knelpunten te verhelpen.
Organiseer een samen-aankoop van elektronische toegangssystemen voor gedeelde 

invullingen. Of subsidieer de aankoop ervan vanuit de gemeente.
Organiseer een systeem van sleuteldragers of ‘vliegende conciërges’ die gedeelde 

infrastructuur openen en afsluiten.
Zorg als gemeente voor het onderhoud en de schoonmaak van buitenruimtes (bv, groene 

speelplaatsen) in ruil voor publieke openstelling voor de buurt.
Treed als gemeente voor scholen die hun ruimtes willen delen op als tussenpersoon tussen 

eigenaar en gebruiker. Door bv. de planning van gedeelde ruimtes op te maken, of zelf in te 
staan voor het afsluiten van overeenkomsten met de gebruikers. Zaalzoeker is daar een 
mooi voorbeeld van. 

…




