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INLEIDING
In de stadsregio Turnhout wordt inmiddels al jarenlang
samengewerkt en worden zichtbare resultaten behaald. De
samenwerking in de stadsregio staat dan ook niet ter discussie :
samenwerking loont. We hebben er voor gekozen om de
inhoud de beweging van de samenwerking te laten sturen en
dat juist die inhoud samenwerking noodzakelijk maakt. Dit
betekent ook dat de ambities die we samen hebben op de
inhoud de wijze bepalen waarop we het organisatienetwerk en
het netwerkbestuur willen vormen en inrichten en niet
andersom. De inhoud van onze samenwerking wordt alleen
succesvol vanuit een sfeer van onderling vertrouwen en een
goed bestuur.

Samenwerking in de stadsregio is een open en dynamisch proces dat wordt beïnvloed door veel maatschappelijke
ontwikkelingen die de samenwerking op de proef stellen of nieuwe eisen stellen aan de samenwerking. De samenwerking in
het politiek-bestuurlijke domein en op ambtelijk niveau blijft in ontwikkeling. Dit alles maakt dat we regelmatig kijken of de
wijze van samenwerken nog aansluit bij de ontwikkelingen en of die nog wel optimaal is.
In deze nota wordt vanuit een aantal belangrijke ontwikkelingen een voorstel gedaan voor een visie op de samenwerking en
toekomst van de stadsregio Turnhout. Die visie wordt gedragen door 10 strategische hefbomen voor de ontwikkeling van
het regionaalstedelijk gebied: ze vormen één geheel, zijn onderling verbonden, maar hebben een eigen uitwerking en
dynamiek.
Deze nota is het (tussen)resultaat van een dynamisch proces dat we met elkaar in ons netwerk permanent aangaan. Een
proces dat gestart is in 2012 vanuit het strategisch project “één stadsregio, één ruimtelijke opgave”. Het doel van deze extra
oproep was om te komen tot een vernieuwd (ruimtelijk) programma voor effectieve realisatie op het terrein. Dat
programma is de gezamenlijke agenda van de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Hiervoor diende via afstemming en
coördinatie consensus te worden gevonden zodat onmiddellijk na de subsidieperiode een gezamenlijke principiële
besluitvorming erover mogelijk is en een structureel bestuurlijk overlegorgaan kan gevormd worden.
Tegelijk met de voorbereidingen van het strategisch project liep ook het proces om te komen tot een strategisch
meerjarenplan voor de projectvereniging. Dat meerjarenplan was tevens de basis voor de verlenging van de erkenning van
de projectvereniging. Dit impliceert dat we ruimtelijke planning als integrerend kader hanteren voor de verdieping van de
samenwerking, waardoor we een meer integrale en geïntegreerde manier van samenwerken willen realiseren.
Dit document bevat de belangrijkste conclusies en gemaakte keuzes voor de verdere ontwikkeling van het
regionaalstedelijk gebied Turnhout. In hoofdstuk 2 zoomen we in op de resultaten van de samenwerking van de voorbije 15
jaar tussen de gemeenten van stadsregio Turnhout, waarbij de taakstelling binnen het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRUP) een belangrijke leidraad was.
Hoofdstuk 3 staat stil bij de identiteit van de vier gemeenten en hoe die complementair vorm geven aan het profiel van de
stadsregio. Die identiteiten geven de richting aan van de rol die elke partner voor de ontwikkeling van de stadsregio op zich
wil nemen. Hoofdstuk 4 geeft een kernachtig overzicht van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar de
stadsregio voor staat en in hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de hefbomen die nodig zijn om daaraan tegemoet te komen.
Ze vormen dus het kader voor de realisatie van de ruimtelijke langetermijnvisie voor de stadsregio en zijn dus het
belangrijkste antwoord op de vraag van de Vlaamse overheid binnen het strategisch project. Hoofdstuk 6 geeft de agenda
weer voor verdere dialoog met de Vlaamse overheid.
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2
DE SAMENWERKING
2.1. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
De samenwerking in de regio Turnhout kent een vrij lange voorgeschiedenis. In 1998 werd gestart met het proces dat tot de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout moest leiden. De afbakening werd vastgelegd in 2004 en omvat
gedeelten van het grondgebied van Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Het gevolg is dat er binnen dit
afgebakend gebied stedelijke functies moeten worden opgenomen ten behoeve van de ruimere regio. Het gebied is de
enige grote concentratie van stedelijke activiteiten binnen de Kempen.
De globale visie over de concentratie van deze stedelijke activiteiten werd in het afbakeningsproces vertaald in 5
beleidskeuzes:
1. Het scheppen van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van een voldoende aantal en gedifferentieerd
woningbestand op gewenste locaties.
2. Uitbouw van de economische troeven
3. Ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied als een centrum met een hoog voorzieningenniveau.
4. Versterken van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden
5. Het leefbaar houden van het stedelijk gebied met goede ontsluitingen

De afbakening van het regionaal-stedelijk
gebied Turnhout gaf in 1998 aanleiding tot
de oprichting van een vzw die tot doel had
het proces van afbakening te faciliteren. De
reden waarom eind jaren 1990 door de 4
besturen is overgegaan tot de oprichting
van een vzw-structuur was de nood die men
voelde aan een overlegorgaan enerzijds en
anderzijds aan een structuur waarbinnen
ook de noodzakelijke bovenlokale studies,
die men nodig had in uitwerking van de
verdere detaillering van het GRUP, kon
coördineren.
Uit de analyse van de te realiseren actieprogramma’s en projecten uit het GRUP stellen we vast dat ruim 10 jaar na datum
slechts 40% succesvol werd afgerond. Het GRUP is dan ook te veel gebleven bij een gewestplan-update, vooral gericht op
bestemmingswijzigingen. De realisatie van deelprojecten neemt nog veel tijd in beslag (dossieropbouw, onteigeningen,
investeringen, …) We merken dat de benadering van stedelijke ontwikkeling ruimer en breder moet gebeuren om tot
resultaten te leiden. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

GRUP = teveel gericht op bestemmingswijzigingen en dus heel statisch
Grotere projecten vergen de samenwerking met veel partners die niet altijd
dezelfde visie hebben
De tijd staat niet stil : allerlei ontwikkelingen nopen steeds tot bijsturing en
aanpassing van de plannen.
Competenties, middelen, bestuurskracht zijn binnen elk bestuur apart vaak te
weinig aanwezig.
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De belangrijkste conclusie in dit verband luidt dat een slagvaardige samenwerkingsorganisatie tussen de verschillende overheden en
maatschappelijke stakeholders, met een duidelijk mandaat en de nodige beslissingskracht om projecten te sturen, nodig is om tot een
geïntegreerde aanpak van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op stadsregionaal niveau te komen. Dit vergt een herijking van
bevoegdheden en middelen tussen de actoren. De essentie van een gebiedsgerichte aanpak is dat samenwerking op bovengemeentelijk
vlak absoluut nodig is om binnen een ruimtelijk samenhangende regio en vanuit een sterke wisselwerking over diverse sectoren heen tot
resultaten op het terrein te komen.
Een stadsregionaal samenwerkingsverband is nodig om ook de grensoverschrijdende projecten tot een goed einde te brengen én om
gezamenlijk naar de andere bestuursniveaus en actoren een visie op lange termijn te koppelen aan een actieprogramma op korte en
middellange termijn. Ook in dit opzicht schiet de huidige stadsregionale samenwerking (intergemeentelijk) te kort : ruimtelijke
ontwikkeling is per definitie een werk van (zeer) lange adem en heeft nood aan een stabiele flexibele structuur met een langetermijnvisie
die minder afhankelijk is van de dagelijkse politieke agenda en kan steunen op een sterke ambtelijke ondersteuning. De grenzen van de
huidige vrijwillige samenwerking vallen dus deels samen met de redenen waarom een aantal belangrijke projecten niet of moeizaam op
gang komen.

Om de nadelen van vrijwilligheid, wisselende meerderheden en tegengestelde gemeentelijk standpunten te overstijgen, is een
schaalsprong in de samenwerking noodzakelijk. Dat kan enkel als elk apart bestuur zich daar goed en veilig bij voelt. Daarom is een
analyse en langetermijnvisie opgebouwd die vertrekt vanuit de bestaande toestand, bestaande keuzes en met de uitdagingen die
algemeen erkend worden. Met intergemeentelijke gevoeligheden wordt bedachtzaam omgegaan en gezocht naar werkwijzen om die tot
een gezamenlijk gedragen aanpak te laten leiden.
Het leven en functioneren van mensen, bedrijven en organisaties in de stadsregio is de basis in een verhaal dat vertrekt vanuit de rol en
het karakter van de verschillende gemeenten. Dat is nodig om het vertrouwen van burgers en beleidsmensen in het proces te versterken.
2.2. De verdiensten van de samenwerking de afgelopen jaren
In dit bestek zou het te ver leiden om in detail in te gaan op alle verwezenlijkingen die de afgelopen 15 jaar via de stadsregionale
samenwerking werden geboekt. Bovendien is het niet altijd mogelijk die resultaten een financiële vertaalslag te geven, hoewel de
discussies daarover toch (al dan niet impliciet) vaak gaan. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven (zeker niet volledig) van de
belangrijkste realisaties van het samenwerkingsverband. Vervolgens wordt gepoogd dit een financieel karakter te geven waardoor dit in de
komende discussies kan meegenomen worden.
Thema
Mobiliteit

Omschrijving
Opmaak mobiliteitsplan
Flankerende maatregelen (module 15)

Derdebetalerssysteem
Studies & projecten – infrastructureel
Participatie

Resultaat
-

Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar
Gezamenlijk stadsregionaal mobiliteitsplan
Schoolvervoersplannen
Fietskaarten scholen
Invoering zone 30
Autoluwe schooldag - KOORT
STRAP-award
Cambio
Met Belgerinkel naar de winkel
Eenheidstarief De Lijn
Verkeersmodel
Ontwerpend onderzoek knelpunten R13 – N12
Hoogwaardig Busvervoer
Mobiliteitsstudie Noorderkempen
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Sociale Economie

Opstart
Investeringen/ Fonds sociale economie

Ondersteuning bedrijven sociale economie
Samenwerkingsovereenkomst VDAB

Katholieke Hogeschool Kempen
ESF-project

Gezamenlijke aankopen

Versterken reguliere economie
Samenwerking tussen OCMW’s en
opleidings- en begeleidingsorganisaties

-

-

Werkwinkel
Strijkatelier
Toeristische Kantonniers / Routedokters
Klusdienst
Schoolproject
Peuterspeelpunt
Buurtsport
Fietshuis
971 VTE in soc. economie in stadsregio
Samenwerking op 4 domeinen :
o Ondersteuning sociale economie
o Arbeidstrajectbegeleiding:
o Ondersteuning onderwijs en ondernemers
o Wegwerken jobobstakels
Werkveldanalyse
Werkmak(k)ers
Meer tewerkstelling voor kansengroepen door
stadsregionale samenwerking
Boek ‘Aanbod sociale economie voor lokale besturen’
Drukwerk
Verkeersborden
Maaltijdcheques
wegenzout
Innovatiecoach horeca
Kernversterking detailhandel
Werkbezoeken, uitwisselingsevents

-

Wonen

Project ‘Wonen in de Stadsregio’

-

Wooninfopunt
Leegstand & woningkwaliteit
Energieleningen
Samen aankoop
Opmaak woonbeleidsplan
Herverdeling SBO
Villa Bluts en Buil
Doortrekkersterreinen
Woonlabo
(ver)bouwbeurs

Ruimtelijke
ordening/planning

Strategische projecten

-

Opstart Parkmanagement (bedrijventerreinen)
Nummering bedrijventerreinen
Eén Stadsregio, één ruimtelijke opgave
datamonitoringsysteem

Milieu

Samenwerking

-

Tankslag
ZAK-campagne

OCMW

Samenwerking

-

Vrijetijdspas
Overleg OCMW’s
Strategisch plan zorg
Trajectbegeleiding OCMW-cliënten

Andere

Opstart AdAK
Technische diensten
Facilitering
Huis van het Kind

-

Erfgoed Noorderkempen
Gezamenlijk strooiplan
Samenwerking bibliotheken
Preventieve gezinsondersteuning
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2.3. Kosten – baten in financiële termen
Zoals reeds gesteld, is het onmogelijk om een exacte becijfering van de realisaties (doorheen de tijd) te doen. We volgen daarom volgende
redenering : we bekijken de uitgaven van de gemeenten (bijdragen aan de projectverening) en proberen vervolgens de ROI (return on
investment) voor een paar voorbeelden te berekenen. Wat de maatschappelijke meerwaarde van de realisaties is, blijft daardoor zwaar
onderbelicht. Hoe bereken je de financiële impact van investeringen in veiligheidsmaatregelen? Of die in duurzaamheid? Wat is de
financiële return van dienstverlening…?
De basisinvestering van de gemeenten voor 2016 bedraagt :

52376
Turnhout

64689
195826

Beerse

84458

Oud-Turnhout
Vosselaar

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer hoeveel elke gemeente zal bijdragen in Stadsregio Turnhout in 2016. Enerzijds de
personeelseden (excl. de werkingsmiddelen), die middelen zijn voorzien in de basisinvestering van de gemeenten voor 2016, anderzijds de
projecten waaraan de gemeenten hebben gekozen te participeren. Onderaan de tabel staan ook de inkomsten die elke gemeente
genereert van de heffing op leegstand en tweede verblijven in 2015.
personeelskost

regime

totaal

Turnhout

Vosselaar

Oud-Turnhout

Beerse

Alg. coördinator

halftijds

40.200

17.085

4.442

5.476

7.175

40.296

15.111

3.929

4.836

6.347

10.074

administratie

4/5

de

subsidies

coördinator wonen

halftijds

40.200

14.070

3.661

4.505

5.904

12.060

Beleidsmw wonen

4/5de

49.860

-

9.075

11.169

14.659

14.958

WIP - woonkwaliteit

voltijds

55.481

-

10.098

12.428

16.311

16.644

WIP - leegstand

voltijds

49.829

17.441

9.069

11.162

14.650

14.949

soc. economie

voltijds

68.650

9.325

2.425

2.984

3.917

50.000

25.000

12.500

3.250

4.000

5.250

-

mobiliteit
WoonLabo

voltijds

35.000

-

-

-

-

35.000

DH wonen

voltijds

78.928

55.250

-

-

-

23.678

woonloket

halftijds

32.585

22.810

-

-

-

9.776

516.029

163.591

45.947

56.559

74.212

187.139

22.000

-

7.500

7.500

7.500

-

Totaal
Extra projecten
detailhandel
Horeca Innovatie

voltijds

60.000

-

-

-

-

60.000

Huis van het Kind

voltijds

57.000

17.000

4.420

5.440

7.140

33.000

Indicering OCMW

halftijds

30.000

-

-

-

-

15.000

Trajectbegel. OCMW

139.850

104.738

5.675

5.549

23.888

-

Totaal

308.850

121.738

17.595

18.489

38.528

108.000

Alg. totaal PK

824.879

285.329

63.542

75.048

112.740

295.139

9,78

6,69

5,80

5,70

6,41

260.840

141.500

7.040

88.800

23.500

280.000

180.000

55.000

25.000

20.000

per inwoner
inkom 2

de

verblijven

Inkom leegstand
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In de veronderstelling dat een gemeente geen gebruik maakt van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout, maar wel dezelfde
dienstverlening wil aanbieden aan haar burgers, zou dit onderstaande kostenplaatje kunnen opleveren:
personeelskost

Minimaal werkregime

gemeente

1/2

de

27.741

1/2

de

24.915

Beleidsmw wonen

1/2

de

31.163

Woonlabo

1/2

de

30.000

DH Wonen

VT

WIP - woonkwaliteit
WIP - leegstand

Woonloket

1/2

Detailhandel - horeca
Huis v.h. Kind
Indicering OCMW
trajectbegeleiding

30.000
78.928

VT

Soc. economie

stad

65.170

de

34.325

34.325

de

30.000
28.500
30.000
30.000

30.000
28.500
30.000
140.000

296.644

466.923

1/2
de
1/2
de
1/2
de
1/2

Totaal

Deze rekenoefening geeft in volgende figuur aan dat samenwerken een serieuze besparing oplevert voor de gemeente:

€ 29,66
€ 30,00

€ 22,82

€ 25,00
€ 16,95
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 5,00

Kosten met stadsregio
/inwoner

€ 10,86
€ 6,69

€ 6,41

€ 5,70

€ 5,80

kosten zonder
stadsregio/inwoner

€-
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ROL en IDENTITEITEN van de GEMEENTEN
Samenwerking die impact heeft op de kernactiviteiten
van een lokaal bestuur kan alleen maar lukken als elke
partner zich goed herkent in de gezamenlijke ambities
en vooropgestelde resultaten. Daarvoor is niet alleen
langetermijnvisie noodzakelijk, maar ook de expliciete
erkenning van de identiteit van elke gemeente. De
samenwerking moet die identiteiten versterken en
complementair een gezamenlijk profiel uitdragen.
Alle analyses hebben aangetoond dat de vier
gemeenten in een gezamenlijk stadsregionaal systeem
onderling afhankelijk zijn. Het zgn. Daily Urban System,
waarbij het gedrag van inwoners, bedrijven,
bezoekers… in kaart werd gebracht, bevestigt de
positie van de stadsregio als het stedelijk centrum voor
een ruim verzorgingsgebied.
De samenwerking tussen een centrumstad en haar randgemeenten is niet evident. Niet altijd is het duidelijk dat iedereen
zich een eigen positie in de stedelijkheid mag en kan blijven verwerven. Die evenwichtsoefening vergt permanente
aandacht en een explicitering van de identiteit die elke gemeente wil behartigen.
Die identiteiten hebben hun wortels in een ver verleden en in de wijze waarop de gemeenten gegroeid zijn. Binnen het
bestek van de studie hebben we de ontstaansgeschiedenis en de gevolgen daarvan niet gedetailleerd onder de loep
kunnen nemen. De besturen hebben zich echter wel duidelijk uitgesproken over wie ze zijn, wensen te blijven en willen
worden.
3.1. Beerse
Beerse kenmerkt zich als een oude woonkern met diensten en winkelen
en met Vlimmeren als landelijke kern. De wijk Den Hout ontstond samen
met activiteiten aan het kanaal als een grote woonverkaveling met open
bebouwing, woonbos.
In het Noordoosten is er een bos- en natuurrand, deels aansluitende op
oude kleiputten. De Laakbeekvallei manifesteert zich als groene vinger tot
de dorpskern. Bossen en oud landschap zijn prominent aanwezig richting
Vlimmeren, Wechelderzande en Lilse Bergen.

9

Beerse is tevens een industriële kern in de Kempen en
kent een evenwicht tussen tewerkstelling en werkenden,
maar er is toch veel stadsregionale mobiliteit voor werk
en diensten. Inkomende en uitgaande pendel is in
evenwicht met de N12 als baanlint los van het dorp,
gericht op verplaatsingen in de stadsregio. Beerse ziet
zichzelf als een economische groeipool binnen de
stadsregio met een duidelijk groen karakter.
3.2. Vosselaar

3.2. Vosselaar
Vosselaar is bij uitstek een groene residentiële gemeente zonder industriële activiteit met de N12 als groeiende drager van
(boven)lokale diensten en is grotendeels afhankelijk van externe tewerkstelling. Er is dan ook vooral uitgaande pendel
vanuit de woongebieden . Het dorp is tamelijk recent gegroeid vanuit een agrarisch verspreide bebouwing en een kern aan
de bedevaartskerk bij de Konijnenberg.

Vosselaar heeft nog een beperkte open ruimte op het grondgebied, maar sluit wel aan op grote groenstructuren:
landbouwrepel bij het stadsbos, omgeving Konijnenberg, landbouweiland langs E34 bij Grotenhoutbos, Raadsherenpark aan
de Visbeek-Aa-vallei, groene vinger bij domein Gielsbos richting Lilse Bergen. Het landschap Konijnenberg bevindt zich in
het hart van het dorp. Vosselaar ziet zichzelf als een groene woongemeente waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht
tussen authentiek dorp blijven en meer verstedelijking. Vosselaar is de dichtstbevolkte gemeente in de stadsregio met 857
inwoners per km².
3.3. Turnhout
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Turnhout is een historische Brabantse stad, met een oude bestuurlijke en economische rol in de regio. Turnhout is
een scholenstad met bovenlokale betekenis voor wonen, diensten en werkgelegenheid. De open ruimte rondom is
weinig versnipperd en loopt met groene vingers door tot aan het stadshart.
Naast de Industriële en dienstverleningsrol in de Kempen, vanuit oude en nieuwe sectoren ( voeding, papier &
drukkerij, bouw, metaal, logistiek , lichttechnologie …) kent Turnhout ook een groot en verspreid aandeel lokale en
bovenlokale KMO’s, is er een hoge niet-industriële tewerkstelling in het stadscentrum en is de stad een
tewerkstellingspool voor de hele regio. Dit impliceert veel inkomende regionale mobiliteit voor werk diensten,
maar omwille van de nabijheid van handel en diensten is er een opvallend hoog aandeel stappen en fietsen. De
R13 fungeert als regio-verdeler, de N19 als relatie met E34, N140 als ontsluiting bedrijventerreinen naar E34 en
R13. In Turnhout is het hoofdstation voor de regio gevestigd en heeft De Lijn haar kern van het streekvervoersnet
uitgebouwd.
Turnhout wil haar centrumrol ten volle blijven uitbouwen en is samen met Beerse de economische motor van de
regio.
3.4. Oud-Turnhout
Oud-Turnhout is een groen woondorp
met drie kernen, met het grootste
aandeel landbouw in de stadsregio en
een specialisatie in ouderenzorg.
De dorpskern bij de brug over de Aa-vallei
heeft historische allure, terwijl Oosthoven als
landelijk gehucht en Zwaneven als
woongebied in het bos elk een specifiek
karakter hebben.
De winkelfunctie situeert zich langs de
N18 in de dorpskern. Verder heeft de
gemeente grote woonverkavelingen
deels aansluitend bij de kern met
gesloten en halfopen bebouwing (De
Wijk, Eigen). Recentere verkavelingen
met open bebouwing zijn er vooral bij
Oosthoven- Werkendam.
KMO-activiteiten zijn geconcentreerd in
Bentel (semi-industrieel) en langs de N18Zwaneven (incl. handel), maar globaal is
er beperkte lokale tewerkstelling. Dit
impliceert een grote uitgaande pendel
vanuit Dorp en Oosthoven, waarbij het
busnetwerk langs de drie kernen
onvoldoende sterk is uitgebouwd. De
Liereman is een sterk groengebied en een
echt “merk”, aansluitend bij Arendonk,
Ravels, Vennengebied met het kanaal als
link. In het Zuiden zijn er robuuste open
gebieden als overgang naar het
structureel landbouwgebied KasterleeRetie.
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4
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
beknopt overzicht
Voor het eerst werd/wordt een breed gamma van data op stadsregionale schaal verzameld en bestudeerd. Met de jaartallen
van bebouwing van percelen (kadasterinfo) is de groei van de bebouwde ruimte in beeld gebracht, en gelinkt aan de groei
van de infrastructuren.Europa, België, Vlaanderen en ook Stadsregio Turnhout staat voor enorme maatschappelijke
uitdagingen, die hier kort worden toegelicht. Ze hebben betrekking op thema’s die steeds invloed zullen uitoefenen op de
woon- en leefcultuur in stadsregio Turnhout.
4.1. Demografie
De demografische projecties 2014-2029 laten een verminderde groei zien. Vooral het natuurlijk saldo neemt af. In Beerse
en vooral Oud-Turnhout wordt dat negatief.
De nieuwste projecties van de Vlaamse studiedienst tonen een meer gedifferentieerd beeld voor de verschillende stedelijke
regio’s en geven een beter beeld van het karakter van de vier gemeenten. Sommige denkbeelden moeten bijgesteld
worden.







Ook in de kleine gemeenten zijn de kleine gezinnen al sinds de jaren ’90 in de meerderheid.
De groei van grote gezinnen is beperkt, maar sterker naarmate de stad groter is. Ze is negatief in de kleine
gemeenten.
Beerse heeft een relatief jonge bevolking, maar met veel alleenstaanden in het centrum.
Vosselaar wordt stilaan ouder en het aantal grote gezinnen daalt.
Turnhout is een beetje aan het verjongen, maar veroudert vooral sterk. Het aantal alleenstaanden en het aantal
grote gezinnen stijgt sterker dan algemeen gedacht.
Oud-Turnhout heeft een oudere bevolking, met weinig verjonging.

Migratie, vergrijzing, vergroening en gezinsverdunning creëren andere woonnoden en andere zorg- en dienstverlening.
4.2. Klimaat
De invloed van de klimaatwijziging laat zich tot nu toe vooral voelen via de periodieke overstromingen in Vlaanderen. Op
termijn komen zomerse verdroging en de stedelijke hitte-eilanden ook als aandachtspunt naar voor.
De geothermieprojecten van VITO en Jansen Pharma hebben het potentieel om
de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Vooral als ze gekoppeld worden aan
lokale warmtenetten, duurzaam bouwen in nieuwe projecten en stimuleren
van duurzame renovatie van bestaande gebouwen.
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In de transportsector is het bevorderen van het fietsgebruik in de stadsregio de meest efficiënte strategie in combinatie
met het ruimtelijk mengen van functies, zodat nabijheid van “wonen-werken-voorzieningen”structureel wordt
vastgelegd.
De Vlaamse overstromingskaarten laten zien dat belangrijke
ontwikkelingszones in de stadsregio beïnvloed worden door
waterrisico’s. De ‘groene vingers’ uit het GRUP zijn een basis voor
watermaatregelen die tegelijk ook de verdroging en verhitting
tegengaan. Bovendien sluit het concept “groene vinger” ook dicht aan
bij een betere woonomgeving met meer ruimte voor groen, spelen en
recreatie. De strategie van scheiding van regenwater in de
rioleringsstelsels in combinatie met infiltratie- en buffervoorzieningen
geeft een oplossing aan verdroging en overstromingsrisico’s. Bij gepaste uitwerking wordt ook de ruimtelijke kwaliteit
ondersteund.
Op het vlak van energie hebben de vier gemeenten de Burgemeestersconvenant i.v.m. klimaatbeleid ondertekend en
streven dus naar een reductie van de CO2-uistoot met 20% tegen 2020. De Nulmeting geeft cijfers over het energiegebruik voor de start van het project. Niet onverwacht zijn wonen, bedrijvigheid en transport de grote gebruikers.
Aardgas en electriciteit zijn de grote bronnen voor warmte en kracht. Vanuit Vlaamse studie worden geothermie en
biomassa als de belangrijkste “streekeigen” alternatieve bronnen aangeduid.
4.3. Economische evoluties en tewerkstelling
De stadsregio is bovengemiddeld industrieel van karakter.
Dat houdt bedreigingen in, maar geeft ook kansen als er
gewerkt wordt aan een innovatieve maak-industrie.
Daarvoor is een stadsregionale strategie tussen overheid,
bedrijven en kennisinstellingen noodzakelijk. Louter voorzien
in voldoende bedrijventerreinen zal niet langer volstaan.
Anderzijds is de grootste tewerkstelling aanwezig in de
diensten- en overheidssector. De versterking van de
centrumfunctie van de stadsregio in de Kempen en de
ondersteuning van het kleinhandelsapparaat is daarom van
belang. De ontwikkeling van herkenbare en goed ontsloten
plaatsen voor kantoorachtigen kan de achterstand op het
vlak van commerciële dienstverlening verminderen. Voor
beide strategieën is een gepaste en vlotte mobiliteit
belangrijk:






Een goed functionerend net van snelweg en gewestwegen verbindt de stadsregio met Vlaanderen en
verder, verbindt de Kempen met de stadsregio en zorgt voor een goede bereikbaarheid van de
economische zones.
De woon- en werkomgevingen zijn multimodaal met mekaar verbonden: zowel de fiets-, de bus- als de
autovoorzieningen zijn structureel uitgebouwd om woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, dienstenverkeer
en vrijetijdsverkeer vlot mogelijk te maken.
De diensten- en winkelzones in de binnenstad zijn goed bereikbaar volgens het STOP-principe.

De provinciale studie Noorderkempen, het streefbeeld voor de gewestwegen en het stadsegionaal mobiliteitsplan geven
een goed kader, dat afgestemd moet worden op de ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen.
Wat economie en tewerkstelling betreft, is er voor het eerst een poging ondernomen om een volledig ruimtelijk overzicht
van de tewerkstelling en economie in de stadsregio te maken. Enerzijds een analyse van de toegevoegde waarde,
anderzijds een spreiding van tewerkstelling in de vier grote economische sectoren over de hele stadsregio.
Hieruit zijn een aantal lopende en nieuwe acties i.v.m. economische aspecten opgelijst. De analyse ondersteunt de inhoudelijk
programmatie van de verschillende projecten en geeft input bij de prioriteitsstelling van projecten, zoals bijvoorbeeld bij het
Streefbeeld voor de gewestwegen of de invulling van stadsvernieuwingszones.
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4.4. Maatschappelijke segregatie
Wereldwijd hebben we nog een grote demografische golf te verwerken. Het zou onredelijk zijn te verwachten dat onze rijke
regio hier niets van zou voelen. Oorlogsomstandigheden, economische crises, verwoestijning en natuurrampen hebben juist
de grootste impact in de wereldregio’s met de hoogste bevolkingsgroei. Dat zal migratiebewegingen veroorzaken; voor het grootste
deel in de getroffen regio’s zelf, maar ook met uitlopers tot in de
EU. In onze regio’s brengt dat bezorgdheid over het behoud van
onze levensstandaard naar boven. Bovendien groeit de kloof tussen
bevolkingsgroepen die wel sterk staan en zij die zwak staan. Ook in
onze eigen regio wordt dat ervaren. Het risico op maatschappelijke
segregatie stijgt daardoor. Ons Europees gedachtengoed streeft
naar welzijn voor iedereen. Dat vertaalt zich in een samenleving
zonder getto’s. Dat beschouwen we als een maatschappelijk
duurzame samenleving, die nodig is om onze levensstandaard en
ons levensgeluk te waarborgen. In de huidige omstandigheden is
dat niet vanzelfsprekend. Ook binnen de stadsregio zijn er vragen
rond gelijke kansen, solidariteit, welzijn voor iedereen.

14

5
10 HEFBOMEN
voor de realisatie van de langetermijnvisie voor stadsregio Turnhout
5.1. Doel en focus
Het globale doel van de 10 hefbomen is het regionaalstedelijk gebied als systeem goed te laten functioneren zodat we de
uitdagingen van nu en van de toekomst aankunnen via een bestuurskrachtige stadsregionale aanpak.
De gewenste ruimtelijke structuur van het RUP Afbakening blijft hiervoor de basis, maar het functioneren en de betekenis
van multifunctionele gebieden willen we vergroten. De grote verkeersinfrastructuren als noodzaak tot een drager van
ruimtelijke ontwikkeling moeten daarbij erkend worden.

Het GRUP Afbakening heeft toekomstgericht ruimte
voorzien voor de activiteiten die de stadsregio nodig
heeft om een regionaalstedelijke kern op Vlaams
niveau te ontwikkelen met ruimte voor industriële
bedrijven en diensten, voor wonen en voor
recreatie. Veel deelprojecten zijn gerealiseerd of
lopende. Met uitzondering van Bentel-Noord zijn de
noodzakelijke RUPs opgemaakt, sommige gebieden
worden best nog wel verder gedetailleerd, vooral
rond het kanaal in Beerse en Turnhout.
De meeste deelgebieden zijn projectmatig te
ontwikkelen op lokaal niveau, die processen zitten in
verschillende fases. De bruikbaarheid van die
gebieden is echter niet altijd goed, onder andere
omdat de bestaande bereikbaarheidsinfrastructuur
hier niet op berekend is.
Ook het woon-werkverkeer en de verplaatsingen naar de voorzieningen in het stadscentrum zijn onvoldoende duurzaam
gegarandeerd. Als gevolg hiervan blijven een aantal discussies leven, bijvoorbeeld rond de noordelijke ontsluiting van
Turnhout en de ontsluiting van de bedrijvenzones in Beerse naar de snelweg. Het intergemeentelijke mobiliteitsplan is
vooral georiënteerd op de huidige toestand, de gebiedsgerichte studie Noorderkempen biedt een zicht op de langere
termijn.
Om de bewoners, bedrijven en bezoekers van de stadsregio optimaal te laten gebruik maken van de kansen van het GRUP,
zijn een aantal projecten strategisch. Enkel zo kan de stadsregio ook functioneren zoals voorzien in het RSV en het GRUP.
Rekening houdend met de ervaringen uit het verleden willen we vermijden dat de verschillende plannen, acties, projecten…
los van elkaar en gemeente per gemeente moeten aangepakt worden. Daarom stellen we een geïntegreerde aanpak voor
die best (deel)gebiedsgericht aangepakt wordt en waarbij we streven naar de opbouw van een samenhangend
ontwikkelingsprogramma. Daarvoor willen we de relevante belanghebbenden samenbrengen om per deelgebied vanuit
gemeenschappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en middellange termijn te komen.
Drie strategische deelgebieden zijn nu op korte termijn aan te pakken om het functioneren van het stadsregionaal gebied in
de omliggende regio te garanderen:
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Gebied Bentel
Rond Bentel is een gedragen ontwikkelingsmodel nodig dat zowel in ruimte voorziet voor lokale bedrijvigheid, aandacht
voor de groenblauwe vinger tussen het stadscentrum, het domeinbos Doolhof, en via recreatiedomein De Hoogt en de
Aavallei naar Landschap De Liereman. Hierbij moet de woonkwaliteit van de aanliggende gehuchten versterkt worden.
Gebied Zuidelijke Ring
De zuidelijke ring is de best bereikbare plek met de grootste concentratie van bovenlokale voorzieningen in de stadsregio.
Maar de grenzen van goed functioneren zijn er overschreden. De R13 is zowel qua doorstroming als veiligheid een
probleem, en is bovendien een barrière in het midden van de stedelijke bebouwing. Groen- en waterinfrastructuur worden
doorsneden, maar voor alle vervoerswijzen is de R13 een verkeersbarrière tussen stad en buitenwijken. De beide
gewestwegen tussen de R13 en de snelweg zijn functioneel onaangepast. Vooral de N140 heeft een structurele
doorstromings- en veiligheidsproblematiek. Door oplossingen uit te werken die rekening houden met al de ruimtelijke en
verkeerskundige aspecten kan dit gebied de functioneel meest metropolitane kern van de stadsregio worden. De transitie
van de beide ziekenhuissites sluit hier bij aan.
Gebied Westrand
De westelijke rand van de stadsregio heeft een groen karakter, met grote en kleine vlekken van wonen en bedrijvigheid. Het
RUP afbakening heeft de bedrijvigheid langs het kanaal bevestigd, en het bedrijventerrein Beerse-Zuid uitgebreid. Er is
echter geen consensus over de ontsluiting van deze bedrijvenzones. Hierdoor lopen zowel woongebieden als open ruimte
het risico ongepaste verkeersstromen over zich heen te krijgen. Maar ook de economische activiteiten op de zones kunnen
moeilijk optimaal ontwikkeld worden. Langs het kanaal komen de belangen van de verschillende gebruikersgroepen met
mekaar in conflict. Door een proces waarbij al de belangen in heel deze “westrand” gezamenlijk in kaart gebracht worden
en gezocht wordt naar oplossingen die voor efficiënt en haalbaar zijn in het gehele plaatje. Dat moet de stilstand in
belangrijke dossiers in deze zone doorbreken.
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5.2. Thematisch : de 10 hefbomen kort toegelicht

Hefboom 1
Inzetten op troeven van de regio om het veelzijdig,
betaalbaar en duurzaam wonen uit te bouwen en te
promoten

Inzichten
Het GRUP bekeek vooral vanuit demografische behoeften (studie 1997-8, basis 1991) hoeveel woonuitbreidingsgebieden omgezet
moeten worden naar stedelijk woongebied. De vooropgestelde aantallen bijkomende woongelegenheden (7300 in periode 19912007) zijn ongeveer gehaald, bijna zonder de nieuwe deelgebieden aan te snijden. Als we een realistisch cijfer hanteren van de
verhouding renovatie/vernieuwbouw/invulbouw ten opzichte van de realisatie van nieuwe woongebieden/ verkavelingen blijkt dat
er slechts een beperkt deel van de bestaande woonzones en stedelijke woongebieden nog bijkomend moet aangesneden worden
om aan de behoefte tot 2025 en zelfs 2030 te voldoen. Hierbij moeten we rekening houden met onzekerheden in de projecties.
Invloed van grote nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of van grote migrantenstromen zijn opgenomen.
Daar tegenover staat een grote groep van projecten die op korte termijn opstartbaar zijn als eigenaars, ontwikkelaars en overheid
willen. Er is op stadsregionale schaal geen behoefte om nieuw woonreservegebied of woonuitbreidingsgebied aan te snijden. In
tegendeel, fasering van het huidige aanbod is gewenst.
Bijkomend thema is de vernieuwing van de oude woongebieden, zowel de “stedelijke” als de “verkavelingen”. De omzetting van
delen van te ruime verkavelingen met losbouwvilla’s naar een gepaste woonomgeving voor senioren is één van de thema’s die
onderzoek vergen naar vernieuwingsprocessen. Demografische evoluties (gezinsverdunning, vergrijzing, verzilvering, …) geven aan
dat nieuwe twoonypologieën noodzakelijk zijn. In het RSV en de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen staat kernversterking
en het vrijwaren van open ruimte voorop. Verdichting wordt hier duidelijk naar voren geschoven als de te volgen strategie. Dit
dient dus te gebeuren binnen de bestaande woonkernen. Verdichting moet ook gekoppeld worden aan de vernieuwing van de
oude woongebieden, zowel de “stedelijke” als de “verkavelingen”. Die zijn dikwijls niet meer aangepast aan de huidige behoeften,
zijn te eenzijdig op wonen gericht, hebben te weinig voorzieningen (vb in kader thuiszorg) of bevatten verouderde
gebouwcomplexen (betonplaten garagegroepen, oude ateliers, …).Om de gemeenten hierbij te inspireren deed de universiteit
Antwerpen ontwerpend onderzoek (in alle gemeenten). De resultaten werden in 2015 opgeleverd en werden in een tento
uitgewerkt, die in het woonlabo verder publieksgericht uitgewerkt wordt.
In de gemeenten van de stadsregio komen er op regelmatige basis aanvragen voor de bouw van meergezinswoningen. De vraag
naar deze vorm van wonen is afhankelijk van het aanbod. Op een gegeven ogenblik kan het aanbod van een type van
meergezinswoningen onvoldoende een markteconomische meerwaarde creëren, waardoor de ontwikkelaar een nieuw type van
meergezinswoningen zal ontwerpen en bouwen. De vraag naar dit nieuwe type van woningen zal dan tijdelijk kunnen stijgen en
vice versa. De behoefte naar meergezinswoningen is dusdanig moeilijk voorspelbaar. Verder zijn de klassieke meergezinswoningen
ook aan vernieuwing toe. De omgeving waarvoor een aanvraag ingediend wordt, moet voorafgaand goed geanalyseerd worden.
Wanneer er een meergezinswoning wordt gebouwd, zal het openbaar domein en de invulling hiervan een centrale rol krijgen. De
uitwerking van een meer kwalitatief en participatief proces, kan maximale winsten voor de (toekomstige) bewoners, de
omwonenden en de gemeente opleveren.
Lokale kindvriendelijke mobiliteit is een overal weerkerend thema: terugdringen sluikverkeer, veiligheid verhogen, ruimte voor
fietser en voetganger maximaliseren, bereikbaarheid bushaltes verbeteren.
Om sociale segregatie in “arme” en “rijke” buurten te voorkomen, werd een spreiding van sociale woningen vooropgesteld, met
een verplichting van 15% in elk woonproject. Dat instrument is even geofficialiseerd in het decreet grond- en pandenbeleid, maar
ondertussen is die regelgeving i.v.m. sociale last geschorst. Op stadsregionale schaal is een kader i.v.m. sociale mix daarom terug
meer noodzakelijk.
Voor wonen is ook de duurzaamheid een belangrijker aandachtspunt geworden: energetisch, waterbeheer, groenruimten,
sociale cohesie, betaalbaarheid zijn nieuwe aandachtspunten die onvoldoende aan bod komen bij klassieke
verkavelingsprocedures. In verkavelingen en projecten moet een minimum aan diversiteit van woonvormen, sociale mix en
aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimte opleggen (groen, spelen, buurtinfra). Een monitoringssysteem moet derhalve
uitgebouwd worden voor een aantal indicatoren rond demografie, gezinssamenstelling en woonbehoeften.
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Huidige beleid / acties
De stadsregionale samenwerking concentreert zich sedert 2009 op de taakstelling die door het grond-en pandendecreet en het
convenant met de vlaamse overheid is bepaald. In dat verband zijn er vijf verplichte opdrachten (visie-ontwikkeling,
dienstverlening, organisatie van het lokaal woonoverleg, woningkwaliteit en werken aan betaalbaar wonen) en hebben de
gemeenten ook al de ambitie uitgesproken om in te zetten op de private huurmarkt en duurzaam wonen.
Daarnaast bereiden we stadsregionaal een verdeelsleutel sociale huur-en koopwoningen voor en is er recent een
woonbehoeftenstudie gemaakt die aantoont dat er voorlopig geen behoefte is om woonreservegbieden aan te snijden.
Als uitloper van het strategisch project ruimtelijke planning hebben we met provinciale projectmiddelen een stadsregionaal
woonlabo opgestart, dat op basis van ontwerpend onderzoek van UA, een reizende tentoonstelling heeft uitgewerkt om de
uitdagingen op het vlak van wonen in dialoog te brengen met alle stakeholders.
Toekomst
Voor de (nabije) toekomst stellen we voor om werk te maken van volgende doelstellingen :
Woonlabo
Doel : draagvlak creëren voor nieuwe woonvormen, slim ruimtegebruik en een hoogwaardige leefomgeving. In het
stadsregionaal WoonLabo werken we actief met denkoefeningen die leiden tot verbeelding van toekomstige
woonconcepten rond wonen in de toekomst. Via een co-creatieve aanpak versterken we het draagvlak bij een breed
publiek ((nieuwe) inwoners, beleidsmakers en professionals). Onze partners :

AR-TUR (centrum voor architectuur, landschap en stedelijkheid in de Kempen)

Kamp C (provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen)

Provincie Antwerpen

Wonen-Vlaanderen
Het WoonLabo is één jaar actief. Tot op heden hebben we 700 mensen actief betrokken bij het WoonLabo. Intussen
krijgen de thema’s ‘verdichting’ en ‘nieuwe woonvormen’ steeds meer aandacht en (h)erkenning. De gemeenten van
de stadsregio botsen op grenzen van kennis, kunde, tijd en regelgeving om effectieve projecten met betrekking tot
nieuwe woonvormen, slim ruimtegebruik en kwalitatieve woonomgevingen te ondersteunen en kwalitatief te
begeleiden tot realisatie. Het WoonLabo wil een programma en aanbod uitwerken uitwerken ter versterking van de
gemeentelijke rol.
-

Diepe geothermie en warmtenetten
Onze regio biedt veel kansen om diepe geothermie als toekomstige energiebron aan te boren. In afwachting daarvan
is het nodig om samen met partners als VITO, EANDIS, INFRAX en IOK een strategie te ontwikklen om een
stadsregionaal warmtenet uit te rollen. Specifiek kennis-en projectmanagement is daarbij cruciaal zodat we mee aan
het stuur van de ontwikkelingen op het terrein kunnen blijven zitten.

-

Legislatuuroverschrijdend programma wonen
Het “project ‘wonen in de stadsregio’” loopt tot 1 juli 2018. De Vlaamse overheid legt momenteel de laatste hand aan
een nieuw beleidskader terzake en we volgen dit nauwgezet op zodat we tijdig een nieuw beleidsprogramma als
aanvraagdossier kunnen opmaken. Dit betekent dat we, rekening houdend met de overgangsbepalingen, hiermee
eind 2016 klaar moeten zijn.
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Hefboom 2
Inzetten op de troeven van de regio om de economische
kracht te verhogen.

Inzichten
In het GRUP is de economische taakstelling teruggebracht tot bedrijventerreinen en de buffering van aanpalende woonzones met
een onderscheid tussen bedrijven op lokale (=kleine) en regionale (=grote) schaal. Economie is echter meer dan bedrijfspercelen
creëren. Een groot deel van de economie en tewerkstelling situeert zich buiten de afgescheiden terreinen: gemengd met wonen en
diensten, in de centra, langs steenwegen. Met de uitbreiding Veedijk en Beerse- Zuid is er voorlopig genoeg ruimte voor grote
bedrijven. De ruimte voor kleinere bedrijven is onvoldoende uitgebouwd, onder andere door het achterblijven van Bentel-Noord.
Maar ook door de neiging om weg te trekken uit gemengde buurten als gevolg van angst voor burenhinder en verkeersproblemen.
De sterke en snelle ontwikkeling van het bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel N140 heeft het evenwicht met het
winkelen in het stadshart verbroken. Het strategisch project Turnova is al benoemd in het GRUP en zou mee moeten helpen dit
terug recht te trekken. Op stadsregionale schaal is er ook een samenwerkingsmodel rond het winkelen in de stads- en dorpskernen
uit te bouwen dat de concurrentiepositie ten opzichte van de baanwinkels terug verstevigt.
Tot op heden is in de stadsregio nog geen sterke uitbouw van kantoorcomplexen op zichtlocaties langs de snelweg (zoals bv. langs
de E313 tussen Geel en Wommelgem), dat blijft best zo door het uitbouwen van diensten- en kantoorlocaties op strategische
plekken die ook goed bereikbaar zijn voor OV-gebruikers en fietsers. Langsheen de steenwegen kan een ontwikkeling van diensten
en kantoren gekoppeld worden aan de uitbouw van hoogwaardig openbaar vervoer op de corridor N12-R13-N18.
Anderzijds is er aandacht nodig voor het uitbouwen van lokale netwerken van kennis-, productie- en waardeketens om de lokale
inbedding van bedrijven te versterken. In DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen) wordt daarvoor een basis gelegd. Zorg-innovatie
is voor de stadsregio een kansrijk thema, geothermie op dit moment een belangrijke kans voor uitbouw van warmtenetten. Dat
moet verbonden worden met de ontwikkeling van reële vestigingen en thematische polen. Maar ook de versterking van de
omgevingsfactoren voor bestaande bedrijven heeft dikwijls ook een ruimtelijke poot: betere ontsluiting, realisatie van
uitbreidingsmogelijkheden op bestaande sites, vlottere woon-werk-mobiliteit.
Naast het meer inzetten op creatie van tewerkstellingsplaatsen is het minstens even belangrijk om ook meer in te zetten op de
invulling van die plaatsen. Tewerkstelling is bovendien een belangrijke hefboom in de strijd tegen armoede.
Huidige beleid / acties
Stadsregionaal geven we al lange tijd invulling aan de regiefunctie op het vlak van sociale economie en is er een actieplan voor het
bevorderen van de tewerkstelling van kansengroepen. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VDAB is hierop gebaseerd.
Mede op basis van de inzichten uit het strategisch project werd in 2015 i.s.m. de provincie een tweejarig traject gestart
(detailhandelscoach) om een beleid te ontwikkeling ter versterking van de stads-en gemeentekernen in een samenhangende
stadsregionale visie en aanpak. Tot slot werd eveneens in 2015 een driejarig project gelanceerd ter ondersteuning van de horeca in
de stadsregio (innovatiecoach horeca).
Toekomst
Voor de (nabije) toekomst stellen we voor om werk te maken van volgende doelstellingen :
Diepe geothermie en warmtenetten
Onze regio biedt veel kansen om diepe geothermie als toekomstige energiebron aan te boren. In afwachting daarvan
is het nodig om samen met partners als VITO, EANDIS, INFRAX en IOK een strategie te ontwikklen om een
stadsregionaal warmtenet uit te rollen. Specifiek kennis-en projectmanagement is daarbij cruciaal zodat we mee aan
het stuur van de ontwikkelingen op het terrein kunnen blijven zitten.
-

Legislatuuroverschrijdend programma economie
Het is cruciaal dat we het actieplan voor de bevordering van tewerkstelling van kansengroepen in een ruimer
programma plaatsen waarbij tevens een stadsregionaal beleid wordt uitgewerkt dat inzet op :

Zorgeconomie en zorg-innovatie;

Kernversterking en detailhandel. Het traject dat we hierrond lopen, moet midden volgend jaar
een actieplan per gemeente opleveren binnen een stadsregionaal kader;

Een strategie met groeibedrijven om lokale kennis-, productie-en waardenketens hier sterker te
maken en te verankeren. De opportuniteiten die de erkenning als economisch ontwrichte zone
bieden, moeten daarbij actief gepromoot en ondersteund worden.

Een stadsregionale strategie om onze regio actief te promoten : regiobranding.
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Hefboom 3
Prioritering projecten mobiliteit op stadsregionaal
niveau.

Inzichten
De impact van het GRUP van 2004 is relatief klein op het vlak van de ontsluiting van het regionaalstedelijk gebied.. Het behandelt
enkel de categorisering van de primaire wegen. In het AWV-streefbeeld voor de primaire wegen van de stadsregio van 2005 zijn de
grote concepten vastgelegd voor een goede ontsluiting en aansluiting op het hoofdwegennet. De realisatie is echter slechts
partieel gebeurd, waardoor het functioneren van het autonetwerk op stadsregionale schaal niet meer het gewenste niveau haalt.
Doorstroming en veiligheid zijn structurele problemen op de R13, N140, N12, N19. De realisatie van de Kempische Noord-zuidas
heeft de relatie met de E313, de Zuiderkempen en Limburg verbeterd. De problematiek rond Antwerpen is echter ook nadelig voor
de bereikbaarheid van de stadsregio.
De trein is momenteel onvoldoende een alternatief, ondanks de uurverbinding met Brussel en Antwerpen. De betrouwbaarheid en
de frequentie van de verbinding met Brussel is onvoldoende, de reistijd naar Antwerpen te lang. Door de ligging aan het eind van
een doodlopend spoor zijn er onvoldoende relaties met Nederland en Limburg om een alternatief te vormen voor
autoverplaatsingen. Het Turnhoutse heeft daarom nood aan een grote inhaalbeweging zodat aan de basisvereisten kan voldaan
worden zoals voorzien in het stedelijk netwerk van het ontwerpbeleidsplan Ruimte.
De gemeentebesturen staan nog altijd achter de missie en conceptkeuzes van het GRUP voor de Afbakening. Ze zijn belangrijk om
het regionaalstedelijk gebied duurzaam te ontwikkelen en verder te laten groeien. Drie aspecten moeten echter procesmatig
hieraan gekoppeld worden:


De relatie tussen de gemeenten in het stedelijk gebied en buitengebied erkennen.
De afbakeningslijn wou een verschil maken tussen stedelijk beleid en landelijk beleid. Dat is inderdaad een dualiteit
waarmee beleid rekening moet houden. Maar anderzijds is Vlaanderen één grote rasterstad binnen West-Europa, met
intensieve en minder drukke gebieden. Bewoners en bedrijven bewegen zich constant over de afbakeningslijn en de
grens van hun woongemeente. Hun levenskwaliteit is afhankelijk van voorzieningen in stad én woongemeente én
buitengebied.



Werken met ruimte is meer dan bestemmingen vastleggen in plannen
Naast bestemmingen is ook de creatie van gedragen kaders, uitvoeringsplannen en projecten in samenwerking met
andere sectoren noodzakelijk om een duurzame regio uit te bouwen.



Versterken van de inhoudelijke samenwerking in de stadsregio.
Transparante processen om gezamenlijk de strategische keuzes te maken voor aanslepende knelpunten die door aparte
gemeentes niet opgelost kunnen worden.

Huidige beleid / acties
De stadsregionale samenwerking op het vlak van mobiliteit kadert in het gemeenschappelijk mobiliteitsplan, dat echter te weinig
een actieve leidraad is voor de uitwerking van concrete maatregelen en acties. De werking van de IGBC als intergemeentelijk en
interbestuurlijk overlegmodel benutten we ad hoc, waardoor een gezamenlijke langetermijnvisie met alle partners vooralsnog niet
bestaat.
Toekomst
We nemen initiatief om het netwerk met interbestuurlijke partners verder uit te bouwen zodat we via een gezamenlijke strategie
de nodige investeringen naar de stadsregio kunnen halen. In het kader van de gewestelijke streefbeeldstudie werden de
mobiliteitsacties in een ruimtelijk actieprogramma vertaald dat als kader dient voor de gesprekken met de Vlaamse
overheidsinstellingen. Dit legislatuuroverschrijdend programma vormt de basis voor zowel de drie afgebakende
programmagebieden (Bentel, Zuidelijke ring en Westrand), die we gebiedsgericht willen ontwikkelen als de creatie van
vervoersregio’s die de Vlaamse overheid wil opstarten. Stadsregio presenteert zich daarvoor als “early adaptor”.
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Hefboom 4
Inzetten op valorisatie open ruimte, groene karakter en
kanaal.

Inzichten
Voor toerisme en recreatie werd in het GRUP geen lokale inventaris opgemaakt. In het GRUP is dat enerzijds gekoppeld aan de
ontwikkeling van de kanaalzone als multifunctionele as met aandacht voor kanaalgebonden bedrijvigheid, transport,
groen,landschap én recreatie. Anderzijds aan de ontwikkeling van randstedelijke groengebieden en een stadsbos.
De kanaalzone blijft op regionale schaal een conglomeraat van aparte problemen, oplossingen en projecten. Het provinciaal
kader is onvoldoende in praktijk omgezet. Er is geen gedragen kader dat voor lokale vragen en projecten een integrale oplossing
biedt. Een breed gedragen masterplan voor de zone tussen Turnhout en Beerse is dringend noodzakelijk om de bedrijfsmatige
en landschappelijk-recreatieve projecten te realiseren (ontsluiting Beerse-West en Oost, fiets-o-strade, ontsluiting stadsbos,
wonen en vertoeven aan het water)
De realisatie van het stadsbos is achtergebleven door enerzijds lokale problemen met de invulling van de bestemming,
anderzijds financiering vanuit Vlaanderen. Het dossier “pastorie” steekt af en toe de kop op als kans.
De randstedelijke groengebieden rond Turnhout zijn deels gerealiseerd in samenhang met lokale projecten van de gemeenten.
Creatie van groenruimte is daarbij opgelegd bij de ontwikkeling van harde functies.
Buiten de grenzen van het GRUP is de groene vinger naar het Turnhouts Vennengebied ontwikkeld tot een recreatieve as die
stad en de noordelijke natuurgebieden verbindt. Het fietspad Bels Lijntje en wandelas Veldekensweg-Boones Blijk-Klein
Englandhoeve zijn het geraamte. Natuur, landbouw, streekproducten, erfgoed en duurzame recreatie zijn de werkthema’s. De
Stadsboerderij is hiervoor de basis, grotendeels deels gefinancierd door EU-Pure Hubs-programma en stedenfonds.
In het Vennengebied is een speelbos gecreëerd en andere extra recreatieve mogelijkheden.
Er ontwikkelen zich plannen om op een grotere schaal én grensoverschrijdend een ruim gebied als geheel verder te ontwikkelen
(Slow Leisure van Tilburg/ Midpoint of (be-)levende landschappen met o.a. RLGKN). Deze hopen op forse Europese subsidies.
Huidige beleid / acties
Tot nader order is er geen overkoepelende visie om een stadsregionaal programma voor de valorisatie van onze robuuste open
ruimtestructuren. Wel zijn er binnen de gemeenten ad hoc ontwikkelingen die de basis kunnen vormen om bottum up tot een
intgerale visie te komen : stadsboerderij en Klein Engelandhoeve in Turnhout, de herbestemming van de pannenfabrieksite en het
raamakkoord voor de Liereman in Oud-Turnhout, het groenhuis in Beerse.
Toekomst
Het is duidelijk dat we de ambities binnen deze hefboom op voldoende grote schaal moeten zien (tot zelfs over de landsgrenzen)
en dat ook vele partners (overheid en privé) betrokken partij zijn. Stadsregio wil dan ook actief mogelijke opportuniteiten binnen
dit grotere geheel opvolgen. Een belangrijke evolutie in dit verband is het traject dat provincie samen met Oud-Turnhout, Ravels
en Arendonk opgestart zijn en waarbij stadsregio en de stad betrokken worden. De opgebouwde contacten met het Nederlandse
Huis van de Brabantse Kempen en het Tilburgse Campina Collectief kunnen hiervoor ingezet worden.
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Hefboom 5
Gezamenlijk ontwikkelen van een strategisch plan zorg.

Inzichten
We worden met zijn allen ouder, ook in de stadsregio . Naarmate de leeftijd verhoogt neemt de kans op kwetsbaarheid toe. Dit
moeten we als samenleving aanvaarden en het daagt ons uit om ons hierop te organiseren. Welzijn en gezondheid zijn de sleutels
voor levenskwaliteit. Autonomie en verbondenheid zijn hierbij de centrale uitgangspunten. Om welzijn en goede gezondheid te
bewerkstelligen, te behouden en te verbeteren moeten we werk maken van een kwaliteitsvol woonzorg-, hulp- en
ondersteuningsaanbod ingebed in de samenleving.
De veranderende maatschappelijke, demografisch, financieel-economische, wetenschappelijke en technologische realiteiten
dagen ons echter uit om creatief te zoeken naar nieuwe wegen die de kwaliteit en betaalbaarheid van huisvesting, zorg en
ondersteuning van (kwetsbare) ouderen behouden en bevorderen. Als lokaal bestuur voeren wij in dit kader een inclusief en
integraal beleid. De ruimtelijke (stedenbouwkundige) planning van welzijns- en zorgvoorzieningen en de inplanting van gebouwen
en (zorg)woongelegenheden zijn hierbij van cruciaal belang in het kader van behoud van zelfstandigheid, integratie in de
samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg.
Huidige beleid / acties
Bovenstaande uitgangspunten maken het mogelijk om een ruimtelijk afwegingskader te maken voor de inplanting van
woonzorgvoorzieningen voor senioren. Het vormt de grondslag waarop de inplanting ervan zal worden afgewogen en welke
wijken prioritair en het meest aangewezen zijn om te investeren in woonzorgvoorzieningen. Er wordt ook een handleiding
(handelingskader) uitgewerkt voor het bouwen van woonzorgvoorzieningen waarin naast de ruimtelijke afwegingen ook de
kwaliteit van het aspect zorg zal worden bekeken.
Toekomst
In een tweede fase zal nagegaan worden op welke manier op stadsregionaal niveau de (keten)regie ten aanzien van alle
zorgactoren best kan opgenomen worden om te komen tot een afgestemd aanbod voor de toenemende zorgbehoevenden in
stadsregio Turnhout.
Op langere termijn willen we de doelgroep van het strategisch plan verruimen en dus niet enkel mikken op “senioren”. Het
stadsregionaal Huis van het Kind, dat in volle voorbereiding is, biedt hiervoor een uitgelezen kans.
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Hefboom 6
Ontwikkelen en implementeren nieuw model van
besluitvorming en overleg.

Inzichten
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (2001) voorziet in een lichte beheersstructuur voor de projectvereniging (de
juridische structuur van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout) : enkel een Raad van Bestuur is een verplicht orgaan om
de projectvereniging te besturen. De werking en de samenstelling van de Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten en het
huishoudelijk reglement. In het verleden is er echter gekozen om naast een Raad van Bestuur ook een Dagelijks Bestuur in het
leven te roepen dat de werking meer operationeel opvolgt en de Raad van Bestuur voorbereidt. De werking en de samenstelling
van het Dagelijks Bestuur is bepaald in het huishoudelijk reglement.
De laatste jaren zijn er tal van beleidsontwikkelingen geweest die – al dan niet opgelegd door de subsidiërende overheden –
nieuwe overlegstructuren in het leven hebben geroepen. Zo bestaan er bv. op het vlak van wonen een stuurgroep en lokale
woonoverleggen, is er op het vlak van de energieleningen een beleidsgroep en een kredietcommissie, inzake mobiliteit een
stadsregionaal overleg mobiliteit, op het vlak van sociale economie een stuurgroep, een stuurgroep ter opvolging van het
strategisch project ruimtelijke ordening, een stuurgroep voor het Huis van het kind, een voor de Innovatiecoach Horeca, een voor
detailhandel (kernversterking), …
Daarnaast zijn er nog tal van andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die, zoals blijkt uit de regioscreening, eveneens
overlegstructuren in het leven hebben geroepen die allemaal een appel doen op mandatarissen én ambtenaren. Een en ander
heeft tot gevolg dat de onderlinge verhoudingen tussen de diverse overleggen niet altijd even duidelijk zijn, soms zelfs overlap
vertonen en veel energie opslorpen van alle betrokkenen.
In het strategisch meerjarenplan 2013-2019 werd de ambitie geformuleerd om voorstellen uit te werken om meer transparantie
en eenvoud in het bestuurlijke overlegmodel te brengen. Een en ander werd inhoudelijk meer onderbouwd en gekaderd in de
uitkomsten van het strategisch project . Uitgangspunt daarbij is dat een nieuw bestuurlijk overlegmodel voorwaardenscheppend
is voor de realisatie van de doelstellingen van de stadsregionale samenwerking. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de autonomie
van de gemeenten gegarandeerd blijft. Gezamenlijk op te maken beleidskaderen moeten (intra-)gemeentelijk maatwerk
faciliteren. Tegelijk mag verwacht worden dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Indien dat toch niet lukt, is er een
gentlemens agreement om dit transparant en gemotiveerd te communiceren.
Huidige beleid / acties
In 2015 bracht stadsregio Turnhout een studiebezoek aan de Drechtsteden in Nederland. Dit samenwerkingsverband tussen
Dordrecht en enkele randgemeenten heeft een heel eigen overleg-en beslissingsstructuur uitgewerkt die zeer inspirerend is voor
onze werking. Momenteel loopt een proces om op onze eigen maat een nieuw model uit te bouwen. In het najaar 2016 willen we
de nieuwe aanpak lanceren.
Toekomst
De komende 2 jaar zal het nieuwe model verdiept worden. Eind 2018 plannen we een evaluatie om de werking bij te sturen met
het oog op de nieuwe legislatuur 2019 – 2025.
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Hefboom 7
Ontwikkelen en implementeren nieuw model van
“backoffice” : nieuwe versterkte ambtelijke
samenwerking op vlak van wonen, ruimtelijke ordening,
milieu, mobiliteit en strategische projecten.
Inzichten
De rol van de overheid in de samenleving verandert. Omdat maatschappelijke kwesties de bestuurlijke grenzen overstijgen
moeten steeds meer overheidspartijen samenwerken, al dan niet met burgers en bedrijven. De overheid zal daarvoor een
transformatie ondergaan. Dat betekent een andere manier van denken. De burger verwacht maatwerk. Daarbij past een
performante gemeente die dicht bij haar inwoners staat. Wat er achter het fysieke loket gebeurt, hoeft niet altijd door alle
gemeenten individueel georganiseerd te worden. Georganiseerd gebruik maken van alle aanwezige compententies en
capaciteiten is een vereiste om de complexiteit van de gemeentelijke opgaven het hoofd te blijven bieden.
Gemeenten hoeven niet te fuseren. Een overheid als netwerk maakt het juist mogelijk om samenwerkende diensten het volledige
palet aan dienstverlening overeind te houden voor de burger. Om die diensten te kunnen laten samenwerken moeten ze wel hun
regels eenduidig beschrijven en technisch (digitaal) toegankelijk en uitwisselbaar maken. Dat maakt allerlei nieuwe verbanden
mogelijk die veel meer flexibiliteit bieden met faciliteiten voor maatwerk.
Huidige Beleid / acties

De uitwerking van een gezamenlijke backoffice gaat in essentie om de bundeling van de ambtelijke capaciteiten om zowel
de uitdagingen (hefbomen 1 – 5) als verschillende kerntaken van de gemeenten kwaliteitsvol te kunnen blijven uitvoeren.
Gelet op de relatie tussen de dienstverlening binnen de gemeenten (frontoffice) en de ondersteunende dienst die stadsregionaal
(backoffice) gerealiseerd kan worden, dient zorgvuldig nagegaan te worden welke taken, functies en rollen stadsregionaal best
ingepast worden in een uit te tekenen structuur en welke communicatielijnen er moeten zijn met de taken, functies en rollen in
de gemeenten. Het organisatiemodel dat we uitbouwen is een open netwerkorganisatie.
Toekomst
Momenteel bereidt Stadsregio Turnhout een nota voor die de komende maanden de gewenste organisatiestructuur uittekent. De
flexibele inzet van medewerkers in functie van zowel de gemeentelijke behoeften als de stadsregionale agenda (strategische
projecten en hefbomen) zijn daarbij sturend.
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Hefboom 8
Ontwikkelen en implementeren model van
datamanagement, -analyse en GIS.

Inzichten
Reeds acht jaar geleden beklemtoonden de gemeenten van Stadsregio Turnhout de nood aan een systeem van
datamanagement, want onotbeerlijk voor kwalitatieve beleidsvoering. De context waarin maatregelen moeten genomen
worden vereist steeds meer kennis en inzicht in mogelijke effecten van het te voeren beleid. Bovendien moet steeds vaker op
basis van goede onderbouwde motivatie met diverse stakeholders gecommuniceerd worden. Ook daarvoor is de inzet van
datamanagement absoluut nodig.
Huidige beleid / acties
In de loop van het strategisch project RO is een basismodel voor de implementatie van een gebiedsgerichte werking op
stadsregionaal niveau uitgewerkt. Nog nooit werden zoveel data over de stadsregio verzameld en geanalyseerd. Een
datamonitiroingsysteem werd aangekocht (Swing+) en zal voor alle gemeenten ter beschikking zijn in het najaar.
Het systeem stelt ons in staat om ontwikkelingen permanent te monitoren en op basis van objectieve gegevens beleid vorm te
geven.
Toekomst
Datamanagement is een permanente opdracht. We zorgen ervoor dat de data actueel blijven en werken een procedure uit om op
een nog kwalitatievere wijze beleidsvragen naar onderzoeksvragen om te zetten en omgekeerd. Daarnaast willen we een
communicatiestrategie uitwerken die het gebruik van data en analyses helder omkadert.
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Hefboom 9
Ontwikkelen en implementeren model van verevening
voor de vernieuwde samenwerking.

In het verleden werden de kosten die gemaakt werden voor de gezamenlijke acties en projecten steeds volgens een vaste
verdeelsleutel verevend, nl. de verhouding van het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners van
de stadsregio. Per gezamenlijke actie/project willen we bekijken welke verevenigsformule best past (bv. vertrekken van output
i.pv. kosten).
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Hefboom 10
Ontwikkelen van gezamenlijke strategie naar hogere
overheden en besturen van het ruime verzorgingsgebied
van stadsregio om extra financiering te realiseren voor de
functies die het regionaal stedelijk gebied overstijgen.

Inzichten
Turnhout is sedert 2003 erkend als centrumstad. Het begrip centrumstad wijst in het Ruimtelijk Structuurplan van de Vlaamse
Overheid op steden met een relatief hoog aantal inwoners ten aanzien van hun omgeving, en die een centrale functie
uitoefenen op het vlak van onder andere werkgelegenheid, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning.
Via zowel het gemeentefonds als het stedenbeleid krijgt de stad voor haar centrumrol financiële compensatie. Tegelijk bepaalt
de overheid, via het GRUP Afbakening, dat hele regionaalstedelijke gebied (Turnhout én de drie gemeenten) een taakstelling
heeft om functies op te nemen ten behoeve van een veel groter verzorgingsgebied. Reeds lange tijd bestaat er onduidelijkheid
over hoe die functies er precies uitzien, welke functie welk verzorgingsgebied bedient, waar ze gelokaliseerd zijn en – vooral – of
ze voldoende gefinancierd worden via de geïnstitutionaliseerde mechanismen.
Tegelijk bieden zich in Vlaanderen steeds meer would-be centrumsteden aan. In hun argumentatie verwijzen ze daarvoor vaak
naar hun inwonertal dat soms groter is dan dat van Turnhout.
Ter vrijwaring en versterking van de rol van Turnhout als centrumstad en de rol die de gemeenten van het regionaalstedelijk
gebied bijkomend opnemen, is het nodig om een dossier op te bouwen dat in de te voeren debatten kan aangewend worden.
Belangrijk onderdeel van dat dossier betreft het inzicht in de financiering van onze centrumfuncties.

Huidige beleid / acties
Samen met Idea werd een traject opgestart waarbij i.s.m. Agentschap Binennlands Bestuur en de VVSG een analyse van de
financiering van de centrumfuncties in de stadsregio gemaakt wordt. Het studietraject bevindt zich in de finale fase. Doorheen
het traject hebben we gepoogd om belangrijke regionale actoren bij het proces te betrekken. Zo waren zowel het AZ als Janssen
Pharmaceutica gastheer voor onze bijeenkomsten en schetsten ze hun rol in de regio en wat zij nodig hebben om hun missie ook
in de toekomst te kunnen blijven waarmaken.
Toekomst
Een strategie naar andere en hogere overheid wordt voorbereid om de conclusies uit het rapport in dialoog te brengen.
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6
VRAGEN VOOR VLAANDEREN
De ambities van de vier gemeenten van stadsregio Turnhout kunnen enkel gerealiseerd worden indien ook andere
maatschappelijke actoren achter de langetermijnvisie staan. De belangrijkste actor op dit vlak is de Vlaamse overheid,
met wie we het gesprek ten gronde willen voeren.
De verwachtingen ten aanzien van de Vlaamse overheid zijn tweeledig :
6.1. Vanuit haar kaderstellende rol verwachten we dat de overheid het mogelijk maakt om flexibeler intergemeentelijk
te kunnen samenwerken. Het huidige decreet IGS biedt op dit ogenblik onvoldoende mogelijkheden. Zo is het absoluut
noodzakelijk dat volgende zaken mogelijk worden :


voor intergemeentelijke en regionale vraagstukken taken en verantwoordelijkheden te delegeren naar een
“stadsregioraad”, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is. Het overheidslandschap in het begin van de
twintigste eeuw was een hiërarchisch model, op basis van territoriale indelingen. Doorheen de vorige eeuw
werd dit behoorlijk complexer, nieuwe overheidslagen (bijvoorbeeld de Europese) kwamen er bij. Ook
versterkten lokale besturen zich in samenwerkingsverbanden. Zoals de inventaris van regioscreening laat zien is
er zeker ruimte voor bundeling van krachten en vereenvoudiging. Niet voor elke taakstelling moet immers een
aparte structuur worden opgericht. Maar de hedendaagse, genetwerkte overheid zal nooit de eenvoud kunnen
hebben van het simpele, negentiende-eeuwse huis met verschillende verdiepingen. Het ideaalbeeld van een
hiërarchische structuur, waarbij elke gemeente thuishoort in één overkoepelend regio-geheel, botst met de
hedendaagse samenwerkingsnoden. Een open regiomodel, waarbij verschillende samenwerkingsinitiatieven
verschillende schalen kunnen vereisen, sluit beter aan bij de genetwerkte samenleving. De aandacht moet
verlegd worden van de territoriale afbakeningen naar de kwaliteit van het samenwerken.
Stadsregio Turnhout hanteert het principe van verlengd lokaal bestuur als basis voor de bestuurlijke samenwerking. Verlengd lokaal bestuur wordt aangegaan ter versterking van de lokale slagkracht, waarbij de
gemeenten regie houden op de stadsregionale samenwerking. In de stadsregio willen we hier op dubbele wijze
invulling aan geven :
 de kaderstellende en controlerende rol van raadsleden staat in het verlengd lokaal bestuur
centraal, waarbij debat en sturing op hoofdlijnen vooraf plaats vindt en achteraf controle op de
uitvoering van het "stadsregiobestuur” (dagelijks bestuur) door de “stadsregioraad”.
 Daarnaast hechten de gemeenten van de stadsregio belang aan bestuurlijke en democratische
legitimatie : de invloed van gemeenteraden moet niet worden beperkt en er moet geen aparte
bestuurslaag ontstaan.



Een regio-indeling heeft zowel impact op de intergemeentelijke samenwerking als op de interbestuurlijke
samenwerking. In het nieuwe ontwerpdecreet IGS wordt de meervoudigheid van doelstellingen voor
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vernoemd. Maar er is ook het aspect van de vrijwilligheid
van samenwerking (één van de pijlers van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 2001 is). Die
vrijwilligheid van samenwerking mag niet gelijkstaan met vrijblijvendheid. Nieuwe instrumenten,
bijvoorbeeld modellen van financiële verevening, kunnen ervoor zorgen dat engagementen tussen
gemeenten onderling, harder kunnen gemaakt worden.



Maar ook in de interbestuurlijke samenwerking is er vaak sprake van vrijblijvendheid. Binnen een regiostrategie
is de Vlaamse overheid vaak een noodzakelijke maar ook moeilijk aanspreekbare partner. Dit heeft
verschillende oorzaken. De verkokering van de Vlaamse overheid botst vaak met de noodzaak van een
geïntegreerde aanpak over verschillende beleidsdomeinen heen. De vraag naar het proces en de toekomstige
kaders van de intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerking is relevanter dan de vraag naar territoriale
afbakeningen.
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Elk van de vier gemeenten heeft een eigen profiel en eigen functie in een gezamenlijk op te maken agenda. Er
zijn gezamenlijke taken en afzonderlijke taken, maar de samenhang in het gebied in het regionaalstedelijk
gebied is zo groot dat elke lokale prestatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de hele stadsregio. Stadsregio
Turnhout wil daarom voorop lopen in de intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen. Voor de komende
periode is de uitdaging om die samenwerking, bestuurlijk en ambtelijk, zo in te richten dat ze optimaal
bijdraagt aan de inhoudelijke agenda (hefbomen). Zowel tussen gemeenten onderling, als in relatie met de
maatschappelijke partners die de ontwikkeling van het gebied feitelijk realiseren.
Stadsregio Turnhout vraagt de Vlaamse overheid om haar een goed omkaderde experimenteerrruimte aan te
bieden om aan te tonen dat een nieuwe manier van intergemeentelijk en interbestuurlijk samenwerken werkt.
Stadsregio presenteert zich daarom ook als “early adaptor” van de operationale werking die in het kader van
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal uitgewerkt worden (“Regionaal samenwerken voor een geïntegreerd en
gebiedsgericht ontwikkelingsbeleid”).

6.2. Vanuit haar ondersteunende rol verwachten we dat de Vlaamse overheid financiële middelen ter beschikking stelt om :


dergelijke nieuwe samenwerkingsvormen organisatorisch en professioneel mogelijk te maken. Stimuli voor
lokale besturen die vormen van “fusie van diensten” willen realiseren.



in een interbestuurlijke samenwerking lokale besturen inzicht en inspraak te geven in de investeringsagenda van
de diverse beleidsdomeinen en agentschappen. Uiteraard geldt dit principe omgekeerd, zodat een gezamenlijk
investeringsprogramma kan opgebouwd worden.
Stadsregio Turnhout vraagt de Vlaamse overheid financiële ondersteuning voor de professionele begeleiding
van nieuwe samenwerkingsvormen en een engagement om te komen tot een gezamenlijk regionaal
investeringsprogramma.
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