MEMORANDUM VOOR
VLAAMSE EN FEDERALE REGERING
INLEIDING

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben, samen met
de gedeputeerden, op 25 februari 2015 het startschot gegeven aan het
‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’. Toekomstforum stelt zich tot doel om, zonder
bevoegdheidsoverdracht, de kwaliteit van het leven voor de 620.000 inwoners
van Halle-Vilvoorde te verhogen. Toekomstforum is een overleg- en
coördinatieplatform voor de streek.
We formuleren in dit memorandum een aantal urgente vragen voor de hogere
overheden. We doen een oproep aan alle politieke partijen om de voorstellen op
te nemen in hun programma met het oog op het Vlaamse en federale
regeerprogramma in de volgende legislatuur.
Het memorandum werd op 19 december 2018 voorgelegd aan de burgemeesters
van de steden en gemeenten van Halle-Vilvoorde en door hen goedgekeurd.
1.

HALLE-VILVOORDE IS EEN CENTRUMREGIO

Begin 2018 hebben we het dossier ‘Centrumregio-erkenning voor Vlaamse Rand
en Halle’ met geactualiseerde cijfers gepubliceerd (zie bijlage 1). De analyse van
de cijfers toont zwart op wit aan dat Vilvoorde, Halle en de brede Vlaamse Rand
geconfronteerd worden met (groot)stedelijke problematieken, vaak zelfs sterker
dan in andere centrumsteden van Vlaanderen. Momenteel is er slechts een
beperkte compensatie voor de steden Vilvoorde en Halle en voor de gemeente
Dilbeek. Dat is positief, maar het is niet voldoende om de problematiek, met
uitlopers over het hele grondgebied van het arrondissement, aan te pakken.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt een erkenning van Halle-Vilvoorde als
centrumregio. Deze erkenning zien we als een belangrijk politiek signaal inzake
de specifieke positie van Halle-Vilvoorde. De erkenning als centrumregio moet
extra financiering aanreiken waarmee de lokale besturen van de brede Vlaamse
rand projecten en acties kunnen opzetten die de (groot)stedelijke
problematieken aanpakken. In afwachting van een andere verdeling van de
middelen via het gemeentefonds vraagt Toekomstforum dat de extra-financiering
voor Vilvoorde, Halle en Dilbeek wordt gecontinueerd en dat er extra ‘Vlaamse
Rand middelen’ worden vrijgemaakt die, via projecten en acties, een thematisch
randbeleid ondersteunen bij alle lokale besturen van Halle-Vilvoorde, rekening
houdend met passende objectieve criteria.
2.

EN-EN AANPAK OM DE VERKEERSKNOOP TE ONTWARREN

De mobiliteitsproblematiek in onze regio ontwricht niet alleen de leefbaarheid
voor de bewoners maar fnuikt tevens de economische, sociale, culturele en
ecologische ontwikkelingen in de regio. Mobiliteit is in onze regio uiterst
primordiaal.
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Voor een vlot, duurzaam en veilig verkeer voor elke verkeersdeelnemer in de
centrumregio Halle-Vilvoorde is een integrale en samenhangende “EN–EN”
aanpak noodzakelijk.
Er is nood aan doordachte maatregelen op vlak van openbaar vervoer, voldoende
frequent en hoogwaardig, de uitbouw van fietsinfrastructuur van hoog niveau,
snelle fietsverbindingen naar de grote centra, de optimalisering van de
bestaande autosnelwegen, ringwegen en gewestelijke verbindingen, passende
flankerende maatregelen zoals slim mobiliteitsmanagement, vrachtroutenetwerk,
fiscale maatregelen, slimme technologische toepassingen, …
Alleen zo kunnen we op termijn het autosolisme en het autogebruik
verminderen. Ook maatregelen om het vrachtvervoer over de waterwegen en de
spoorwegen te stimuleren zijn nodig.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt dat de toewijzing van middelen voor de
realisatie van een meer-sporen-mobiliteitsbeleid wordt gebaseerd op een aantal
objectieve criteria, rechtstreeks verbonden met mobiliteit. We verwijzen naar
o.a. bevolkingsdichtheid, congestiegegevens, economische bedrijvigheid en
pendel, aanwezigheid centrumfuncties, aantal stations, km weginfrastructuur, …
De oprichting van een bijzonder investeringsfonds voor de centrumregio ‘HalleVilvoorde’ kan gespijsd worden met de opbrengsten van het rekeningrijden voor
vrachtwagens, en in voorkomend geval, met de meeropbrengsten uit
rekeningrijden voor personenwagens.
We vragen dat geplande investeringen (optimalisering ring, uitbreiding van GEN
of S-net, de aanleg van tram(bus)verbindingen, de fietssnelwegen naar Brussel
en naar de luchthaven) effectief en onverwijld worden uitgevoerd in de volgende
legislatuur. En dat het aanpakken van de congestieproblematiek in de
centrumregio Halle-Vilvoorde ook tijdens de nieuwe legislatuur een prioriteit
blijft. De detaildossiers inzake mobiliteit worden opgesomd in bijlage 2.
3.

WIJ KIEZEN VOOR SLIMME OPLOSSINGEN

Eind 2017 werd formeel het startschot gegeven voor een samenwerking aan een
slimme regio Halle-Vilvoorde. De technologische toepassingen beloven een meer
duurzame, efficiëntere, goedkopere, tijdbesparende werking en dienstverlening.
Samenwerking maakt technologische investeringen meer mogelijk, o.a. door het
realiseren van voldoende schaalgrootte. Echter, de Vlaamse overheid, afgestemd
met het federale niveau, moet een gepast kader scheppen om slimme
toepassingen kwalitatief in te kunnen zetten.
U vindt de uitgewerkte visienota in bijlage 4.
We vragen dat Vlaanderen zorgt voor ‘privacy-proofed’ data-platformen, die
zonder extra kosten door de lokale besturen kunnen worden gehanteerd.
Als centrumregio, met vergelijkbare problematieken als de centrumsteden, is het
logisch dat Halle-Vilvoorde gebruik kan maken van de middelen die voor de
centrumsteden in dit kader worden opengesteld.
4.

ONDERWIJS MET MEER KLASSE(N)

Er is een grote nood op vlak van schoolinfrastructuur. Ondanks de metingen met
de capaciteitsmonitor worden de reële noden in Halle-Vilvoorde nog steeds niet
erkend, onder andere door een systematische onderschatting van de
bevolkingsprognoses. Ook voor kleinere bouwprojecten en renovatiewerken is
het te moeilijk om middelen te bekomen.
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We vragen dat de Vlaamse overheid extra middelen aanreikt in ‘Vlabinvest’ om
ook infrastructuurinvesteringen in onderwijs in Halle-Vilvoorde te ondersteunen
en extra stimulansen en mogelijkheden aan te reiken die meer op maat van de
regio kunnen toegepast worden.
5.

DUURZAAM EN EVENWICHTIG LUCHTHAVENBELEID

Toekomstforum Halle-Vilvoorde waardeert absoluut de economische meerwaarde
en de bijhorende tewerkstellingscreatie van Brussels Airport. Toekomstforum
Halle-Vilvoorde stelt wel dat een uitbouw van Brussels Airport alleen mogelijk is
als er een (interbestuurlijke) consensus wordt gevonden tussen de economische
functie, het milieu en de leefbaarheid, de gezondheid en het woonrecht voor de
omwonenden. Een kwalitatieve oplossing zal slechts op basis van dialoog en
overleg tot stand komen. De federale regering heeft de plicht om te zorgen voor
een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast over de omliggende gebieden
van de luchthaven en voor de noodzakelijke rechtszekerheid door de
goedkeuring van een gepast wettelijk kader dat dit beginsel verankert.
Deze structurerende vliegwet legt de vliegprocedures en het baangebruik vast
met het oog op een billijke spreiding waarbij rekening wordt gehouden met de
aeronautische principes bij het opstijgen en het landen. Deze principes laten ook
toe om de milieu- en geluidslast te beperken en de veiligheid van het
vliegverkeer te waarborgen.
Een duurzaam en evenwichtig luchthavenbeleid vereist de garantie van de
leefbaarheid en de bescherming van de gezondheid voor alle omwonenden.
Uniforme milieukwaliteitsnormen en vergelijkbare rapporteringen van de
geluidsbelasting zijn daarbij essentieel. Er dient ook een oplossing gevonden te
worden voor de schadelijke nachtvluchten. Beleidsmaatregelen die de
verduurzaming van de luchtvaart kunnen versnellen, dienen onderzocht te
worden.
Het toekomstige exploitatiemodel van Brussels Airport moet gebaseerd blijven op
de mogelijkheden die vandaag beschikbaar zijn met de huidige
startbaanconfiguratie. Van een uitbreiding van de banen kan geen sprake zijn.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde wenst dat het Platform Luchthavenregio VlaamsBrabant, waarin de burgemeesters van de regio’s Halle-Vilvoorde en Leuven en
de provincie Vlaams-Brabant verenigd zijn, door de federale en Vlaamse overheid
erkend wordt als gesprekspartner om tot een duurzame oplossing te komen (Zie
bijlage 3).
6.

WIJ BEGRIJPEN ELKAAR

De lokale besturen in de brede rand rond Brussel hechten veel belang aan de
integratie van nieuwkomers, o.a. door het gebruik van de Nederlandse taal. De
taalproblematiek stelt zich in Halle-Vilvoorde scherper dan in de rest van
Vlaanderen o.a. door de nabijheid van Brussel en ligging langs de taalgrens. De
lokale besturen van Halle-Vilvoorde ontwikkelen een divers aanbod, op maat van
hun situatie en nood. Toekomstforum vraagt dat de Vlaamse overheid middelen
en mensen blijft investeren om de aanpak van de lokale besturen te
ondersteunen en te versterken. Zeker het aanbod ‘Nederlands’ voor specifieke
doelgroepen en/of trajecten moet versterkt worden in de centrumregio.
Ook VDAB dient een sluitend taalbeleid naar de anderstalige werkzoekenden te
voeren. Het huidige taalbudget staat niet in verhouding tot de grote groep van
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anderstalige werkzoekenden in Halle-Vilvoorde. We blijven pleiten bovendien
voor een actieve interregionale arbeidsmobiliteit in de beide richtingen, waarover
Brussel en Vlaanderen, conform de meerjarenovereenkomst, nog concrete
doelstellingen moeten afspreken.
Het aandeel leerlingen met thuistaal niet-Nederlands ligt bijzonder hoog in HalleVilvoorde. We zien de problematiek steeds meer uitdeinen naar de brede
Vlaamse Rand. Ook gemeenten die niet rechtstreeks aan Brussel grenzen,
worden ermee geconfronteerd. We vragen dat er in de opleiding ‘omgaan met
anderstaligheid in de klas’ wordt opgenomen en dat er, specifiek voor HalleVilvoorde, een bijkomend budget voor een actief taalbeleid in de scholen komt.
7.

VEILIGHEID VOOR IEDEREEN

Sinds 2014 beschikt Halle-Vilvoorde over een eigen parket, dat een eigen
onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context,
specifieke prioriteiten kan bepalen. En met een positief resultaat tot gevolg.
De burgemeesters stellen vast dat het parket van Halle-Vilvoorde (nog) niet
beschikt over de haar beloofde capaciteit. Toekomstforum Halle-Vilvoorde blijft
eisen dat deze middelen, op basis van objectieve criteria en op gelijke basis met
andere arrondissementen van gelijke omvang, worden toegewezen en dat een
volwaardig parket met alle technische mogelijkheden in de regio wordt
uitgebouwd.
De burgemeesters pleiten eveneens voor een regio-specifieke rechtspraak voor
Halle-Vilvoorde. Op dit ogenblik blijft Halle Vilvoorde verbonden met de Brusselse
rechtbank. Te vaak wordt de specifieke context van Halle-Vilvoorde onvoldoende
meegenomen. Het is bovendien weinig efficiënt dat inwoners uit Halle-Vilvoorde
en politie- en parketmedewerkers zich steeds moeten verplaatsen naar het
moeilijk bereikbare justitiegebouw in de hoofdstad.
De burgemeesters vragen tevens met aandrang een oplossing voor het
zogenaamde forumshoppen waarbij ‘taalkeuze’ wordt ingezet voor een
gunstige(re) rechtspraak, vaak in het nadeel van de betrokken slachtoffers. Om
de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde te behouden en
de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren is het essentieel dat ook
de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken.
De politiezones van Halle-Vilvoorde krijgen aanzienlijk minder financiële
ondersteuning van de federale overheid. Vooral het contrast met de Brusselse
politiezones valt op. De politiezones uit de Rand kampen met grote
rekruteringsproblemen. O.a. de hoofdstedelijke premie en taalpremie, enkele
honderden euro’s meer, maakt het voor politiemensen uit de Rand
aantrekkelijker om te werken bij de Brusselse politiezones.
Voor een efficiënt veiligheidsbeleid van Halle-Vilvoorde is het belangrijk dat de
politiezones een betere, lees gelijkwaardige financiële ondersteuning krijgen van
de federale overheid, zodat de inkomenskloof tussen politieagenten van
Brusselse zones en hun collega’s uit de Rand kan worden weggewerkt.
De organisatie van de brandweer is een structureel probleem in Halle-Vilvoorde.
De burgemeestersstellen vast dat de federale overheid niet uitvoert wat initieel
werd aangekondigd. De huidige federale financiering is ondermaats.
Toekomstforum eist een correcte financiële ondersteuning. Ook moet de werking
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en de organisatie van de operaties op een realistische en pragmatische wijze
uitgetekend worden, waarbij de veiligheid en het welzijn van de manschappen
gegarandeerd blijft.
8.

RUIMTE OM TE LEVEN

a. Wonen in de kernen
De bevolking in de regio blijft groeien en de gezinnen worden kleiner.
Bijkomende woningen worden nog steeds overwegend buiten de stads- en
dorpscentra gebouwd. Iedereen is het er over eens dat inzetten op verdichting in
de kernen de gepaste aanpak is om de bevolkingsgroei op te vangen en de open
ruimte in onze streek te beschermen tegen verdere verkaveling. Het huidige
gewestplan bepaalt echter een maximum van 2 woonlagen, met een uitzondering
van 4 woonlagen in de stadscentra van Halle, Asse en Vilvoorde. Deze beperking
verhindert in een aantal gemeenten van Halle-Vilvoorde het voeren van een
hedendaags woonbeleid. Het louter schrappen van het bewuste artikel 8 is ook
niet wenselijk, omdat een rechtlijnige verhoging van de norm niet overal
gewenst is.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt dat het provinciebestuur, in nauwe
samenwerking met de lokale besturen, een flexibel kader uitwerkt, waardoor de
gemeenten op maat van hun verschillende (woon)kernen een gepast beleid
kunnen voeren en het gewenste aantal bouwlagen kunnen laten bewonen, al dan
niet gecombineerd met kleinhandel, horeca en bedrijvigheid.
b. Investeren in economisch hergebruik
Het invullen van ruimte voor economie blijft een belangrijk speerpunt in het
regionale beleid. . Het versterkt inzetten op reconversie, verdichting,
herstructurering en hergebruik van ruimte voor economische activiteiten moet
zorgen voor een stijging van het beschikbare aanbod aan kwalitatieve en
duurzame bedrijfskavels. De aanwezige brownfields in de regio worden best
systematisch aangepakt. Het is hierbij van groot belang dat Vlaanderen zich
engageert om samen met de lokale en provinciale partners te zoeken naar de
gewenste ruimtelijke economische ontwikkelingen.
Een aantal maatregelen kunnende lokale besturen hierbij ondersteunen:
- subsidiëren van ‘een activeringsteam onbenutte bedrijfsterreinen’ specifiek voor
Halle-Vilvoorde om eigenaars van bedrijvenzones te ondersteunen en de
terreinen beschikbaar te houden voor bedrijvigheid
- bijzondere aandacht voor het reconversiegebied Machelen-Vilvoorde, voor de
reconversie in de Zennevallei en voor de luchthavenregio
- uitwerken van een nieuw instrumentarium (o.a. fiscale stimuli voor verwerving,
PPS mogelijkheden, …) om reconversie in functie van economische bedrijvigheid
mogelijk te maken
- middelen voorzien om ‘oude bedrijfsterreinen’ te revitaliseren door de
modernisering van het openbaar domein en het opzetten van parkmanagement
in functie van duurzaamheid
c. Schaarse open ruimte koesteren
Het (h)erkennen van de potenties van de open ruimte systemen van een streek
is een belangrijk vertrekpunt voor het beleid. Groen, natuur en landschap
kunnen motor worden voor duurzame (streek-)ontwikkeling.
Het zijn vooral de gemeenten met veel open ruimte die grote inspanningen
moeten leveren op het vlak van onderhoud en behoud ervan. Vlaanderen moet
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de lokale besturen met een ‘disproportionele’ uitdaging (blijven) ondersteunen.
Het budget van het huidige plattelandsfonds is te beperkt en verliest aan
slagkracht o.a. door de niet-indexering ervan.
9.

ZORG VOOR WELZIJN

Ook hier bevestigen de cijfers dat er in de regio Halle-Vilvoorde een schrijnend
en structureel tekort is aan welzijnsvoorzieningen. Er is in de voorbije tien jaar
beperkte vooruitgang merkbaar, maar toch blijft Halle-Vilvoorde achterop lopen
in vergelijking met de andere regio’s in Vlaanderen. Die achterstand is ook
merkbaar in de tewerkstellingsvoorzieningen voor mensen met een groter(e)
afstand tot de arbeidsmarkt.
Het budget van Vlab’zorg’invest voor investeringen in zorginfrastructuur is te
beperkt en moet ten volle gericht zijn op Halle-Vilvoorde. De bijkomende
investeringen in infrastructuur moeten gekoppeld zijn aan de toekenning van
bijhorende erkenningen en het toewijzen van werkingsmiddelen voor reguliere
werking. Sectoren waarop prioritair moet ingezet worden zijn: kinderopvang
(inclusief gesubsidieerde plaatsen door kind en gezin), bijzondere jeugdzorg,
algemeen welzijnsaanbod, psychiatrie en sociale economie, inclusief bijkomende
plaatsen maatwerk- en werkplekleren. Kortom, op alle vlakken zijn investeringen
broodnodig.
10.

STERK IN WERK

Jongeren zijn vaker werkzoekend en er is een hoger werkloosheidscijfer bij de
inwoners van niet-Belgische origine. Ook kennis van het Nederlands is een
cruciale factor voor het vinden van werk.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt ondersteunende acties van Vlaanderen,
o.a. de uitbreiding van het opleidingsaanbod Nederlands als tweede taal (NT2),
de ondersteuning van trajectbegeleiders van OCMW’s, de opheffing van de
beperking van de Vlaamse activiteitenlijst voor Wijk-werken, de versterking van
de samenwerking tussen de Vlaamse en Brusselse Regering.
11.

STREEKBELEID WERKT (SAMEN)

Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil de samenwerking op niveau van de streek
ook in de volgende legislatuur opnemen. Het burgemeestersoverleg wil de streek
op de kaart zetten en zal de belangen ervan verdedigen en, door overleg en
communicatie, bijkomende afstemming en efficiëntie realiseren.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde wenst het ‘versterkt streekbeleid’ te continueren
en vraagt aan het Vlaamse gewest een verderzetting van de financiering.
Vlaanderen zelf is ook een belangrijke partner in een ‘versterkt streekbeleid’ en
kan ruimte maken voor dialoog met de regio’s. Toekomstforum is alleszins bereid
om hieraan actief mee te werken.
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CONCLUSIE
HalleVilvoorde is een centrumregio die kampt met diverse grootstedelijke
problematieken. Toekomstforum vraagt aan de Vlaamse en federale overheid in
hun beleid deze specifieke context een duidelijke plaats geven door extra
middelen te voorzien om de problemen, die hieruit voorvloeien, ten gronde en
conform de bevoegdheden van het lokale bestuur, aan te pakken.
Belangrijkst eisen van Toekomstforum Halle-Vilvoorde:
- erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio
- toewijzing van mobiliteitsmiddelen op basis van objectieve criteria
- toegang tot de ‘smart-city’ middelen van de centrumsteden
- investeringssteun voor het uitbreiden van de scholeninfrastructuur in
Halle-Vilvoorde, op maat van de regio toepasbaar
- uitwerking van een structurerende vliegwet die de vliegprocedures en
het baangebruik vastlegt volgens de principes van billijke spreiding en op
basis van aeronautische principes bij het opstijgen en het landen.
- versterking van het taalbeleid in functie van de integratie van
nieuwkomers, bestrijding van werkloosheid, uitval uit de basisscholen en
het secundair onderwijs
- uitbouw van een efficiënt, regio-specifiek en samenhangend
veiligheidsbeleid in Halle-Vilvoorde
- flexibilisering van de mogelijkheden tot wonen in de kernen, op maat van
de gemeenten
- inzetten op revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
- inhaalbeweging op vlak van voorzieningen voor welzijn en zorg
- continuering van het ‘versterkt streekbeleid’
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Deze nota is een actualisering van de nota van RESOC Halle - Vilvoorde, 9 mei 2014, Specifiek statuut of ‘centrumregioerkenning’ voor de Vlaamse Rand en Halle.
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Inleiding

De Vlaamse Rand rond Brussel wordt gekenmerkt door een toenemende verstedelijkingsdruk vanuit
de Brusselse hoofdstad. Nochtans heeft Vlaams-Brabant slechts één centrumstad. Alleen Leuven is
erkend. Hoewel Vilvoorde en Halle eveneens een centrumrol in de regio vervullen. Er zijn zelfs vele
uitdagingen, indicatief voor de specifieke centrumproblematieken: de druk op de woningmarkt, de
aanwezigheid en de inwijking van anderstalige inwoners, een breder aanbod van stedelijke functies,
de toenemende jeugdwerkloosheid, de nood aan meer onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, de
verkeerscongestie, e.a.
Met dit dossier willen we (opnieuw) aantonen dat Vlaanderen dringend werk moet maken van een
versterkte financiering van de Vlaamse Rand en Halle om de steden en gemeenten, en ook andere
instanties zoals VDAB, CAW, scholen, … in de regio de kans te bieden de uitdagingen verbonden
aan de verstedelijking aan te pakken.
In de vaststelling van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel heeft de Vlaamse Regering al in
2011 toegegeven dat deze regio geconfronteerd wordt met grootstedelijke problemen. Tot op heden
heeft Vlaanderen echter geen werk gemaakt van een structurele oplossing.
Hieronder gaan we eerst in op de context van onze vraag voor een specifiek statuut van de Vlaamse
Rand conform de centrumstad-erkenning en maken we de vergelijking met de centrumsteden
betreffende financiële compensaties die zij ontvangen voor hun centrumfuncties. Tenslotte formuleren
we een aantal algemene conclusies en doen we voorstellen voor het Vlaamse beleid.

3

Context

Elke provincie heeft steden die een centrumfunctie opnemen voor een groter geheel van gemeenten.
Dat betekent dat ze zelf diensten leveren die (ook) ten goede komen van anderen dan de eigen
inwoners. Daarnaast kan de centrumfunctie ook het gevolg zijn van een ruime aanwezigheid van
diensten en activiteiten die door anderen dan het gemeentebestuur worden georganiseerd, zoals jobs
door ondernemingen, ziekenzorg door ziekenhuizen, dienstverlening van Vlaamse/federale
overheidsdiensten, …
Tenslotte kan de centrumfunctie ook het gevolg zijn van het feit dat een stad een bijzondere
aantrekkingskracht uitoefent op bepaalde groepen migranten, bv. omdat er al landgenoten wonen .
In Vlaams-Brabant is dus enkel Leuven erkend als centrumstad. Natuurlijk moeten we ook Brussel als
een centrumstad duiden. Echter, Vilvoorde en Halle vervullen eveneens een centrumrol voor de
gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en voor een aantal gemeenten buiten het
arrondissement. Na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde neemt echter de centrumrol van Brussel
af en is deze rol in Vilvoorde en in Halle vergroot, zowel administratief bestuurlijk en gerechtelijk. Door
de specifieke vorm en ligging van het arrondissement Halle-Vilvoorde wordt de centrumrol in het
arrondissement gedeeld opgenomen door 2 steden. Het zuiden van de regio Halle-Vilvoorde is gericht
op Halle. Vilvoorde vervult een centrumfunctie voor de gemeenten in het Noorden en Noordoosten.
De aantrekkingskracht van Vilvoorde en Halle reikt verder dan louter de direct omliggende gemeenten.
Aanvullend stellen we vast dat de Vlaamse Rand en Halle met steeds meer grootstedelijke fenomenen
worden geconfronteerd. Er is een duidelijke relatie met Brussel, die zich zichtbaar steeds meer in de
Vlaamse randgemeenten manifesteert. Met de Noordrand vooraan, zien we dit in de hele rand en
Halle opduiken, met nadruk in de gemeenten die langs de oude industriële as langs de Zenne en het
kanaal liggen van Halle tot Vilvoorde. Deze verstedelijkingsdruk zorgt voor noden en problemen die
vergelijkbaar zijn met de noden en problemen van de centrumsteden. Een specifieke aanpak op maat
van de Vlaamse Rand en Halle dringt zich dus op. Ook de aanwezigheid van de internationale
luchthaven van Zaventem heeft duidelijke economische voordelen maar zorgt tegelijkertijd voor
bijkomende noden waarvoor de (lokale) overheden oplossingen moeten formuleren.
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4

Cijfergegevens

4.1

De bevolkingsgroei

4.1.1

Bevolkingsgroei in centrumsteden, Vilvoorde en Halle

STAD

2001

2006

2011

2016

Vilvoorde

100,00

106,21

115,23

122,41

Vilvoorde en Halle

100,00

104,82

111,45

118,03

Antwerpen

100,00

103,57

110,76

116,04

Gent

100,00

103,75

110,15

114,40

Halle

100,00

103,37

107,51

113,47

Roeselare

100,00

102,57

106,92

112,18

Hasselt

100,00

102,43

107,95

112,16

Leuven

100,00

102,40

109,44

112,09

Mechelen

100,00

103,58

108,43

111,86

Arr. Halle-Vilvoorde

100,00

102,83

106,93

111,09

Turnhout

100,00

102,78

106,59

110,98

Aalst

100,00

101,16

106,00

110,28

Sint-Niklaas

100,00

101,99

105,85

110,01

Vlaams gemiddelde

100,00

102,12

105,95

108,82

Oostende

100,00

102,37

103,56

104,85

Genk

100,00

101,47

103,38

104,50

Kortrijk

100,00

98,81

100,44

101,29

Brugge

100,00

100,57

100,28

101,28

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie 2016 - https://provincies.incijfers.be/ - eigen
bewerking

Vilvoorde en Halle zijn koplopers wat betreft bevolkingsgroei. En dit fenomeen stellen we ook vast in
andere steden en gemeenten van de Halle-Vilvoorde. Het arrondissement heeft het groeiritme van
steden zoals Mechelen en Turnhout, en heel wat sterker dan het gemiddelde groeiritme van
Vlaanderen. We zien in onderstaande tabel dat de groei zich niet beperkt tot de gemeenten in de
Vlaamse Rand. Naast Halle staat ook Opwijk, Steenokkerzeel, Affligem, Zemst en Galmaarden in de
top 15 van het arrondissement.
2
In “Een blik op de Vlaamse rand 2017” van het Departement Kanselarij en Bestuur, Studiedienst van
de Vlaamse Regering, stelt men dat de nabijheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een grote
invloed heeft op de migratie van en naar de Vlaamse Rand. Bijna 44% van de personen die zich in
2015 van een andere Belgische gemeente in de Vlaamse Rand zijn komen vestigen, zijn afkomstig uit
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

2

Een blik op de Vlaamse rand 2017, Departement Kanselarij en Bestuur, Studiedienst van de Vlaamse Regering,
Depotnummer D/2017/3241/197, p.8
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4.1.2

Top 15 bevolkingsgroei in Arr. Halle-Vilvoorde

STAD

2001

2006

2011

2016

Machelen

100

105,03

113,99

124,06

Vilvoorde

100

106,21

115,23

122,41

Zaventem

100

105,49

115,04

121,63

Opwijk

100

103,45

113,68

120,09

Asse

100

104,23

109,11

115,70

Drogenbos

100

104,32

105,58

114,93

Wemmel

100

105,03

108,69

114,17

Halle

100

103,37

107,51

113,47

Steenokkerzeel

100

102,85

110,00

113,18

Merchtem

100

104,10

109,15

112,83

Affligem

100

102,56

106,89

112,19

Sint-Pieters-Leeuw

100

102,64

106,04

111,51

Grimbergen

100

103,01

107,49

111,43

Zemst

100

102,88

105,93

111,28

Galmaarden

100

103,36

109,22

111,21

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie 2016 - https://provincies.incijfers.be/ - eigen
bewerking

4.2

Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²) ligt in heel wat gemeenten hoger dan in veel
centrumsteden.
STAD

2016

GEMEENTE

2016

Antwerpen

2.528 Kraainem

2.362

Vilvoorde

2.003 Drogenbos

2.157

Oostende

1.871 Wezembeek-Oppem

2.067

Leuven

1.753 Vilvoorde

2.003

Gent

1.646 Wemmel

1.837

Mechelen

1.297 Liedekerke

1.282

Vilvoorde en Halle

1.250 Machelen

1.273

Aalst

1.080 Zaventem

1.196

Roeselare

1.020 Linkebeek

1.145

Kortrijk

944 Dilbeek

1.007

Sint-Niklaas

898 Grimbergen

952

Halle

862 Halle

862

Brugge

853 Sint-Pieters-Leeuw

830

Turnhout

766 Beersel

825

Hasselt

750 Sint-Genesius-Rode

798

Genk

748

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie 2016 - https://provincies.incijfers.be/ - eigen
bewerking
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De sterke bevolkingstoename en hoge -dichtheid zetten een grote druk op de grond- en woonprijzen,
druk op de open ruimte, druk op onderwijs, kinderopvang, sociale voorzieningen, zorgen voor
mobiliteitsproblemen, ...
4.3

Aantrekkingskracht op migranten

4.3.1

Aantal personen met een vreemde nationaliteit - centrumsteden – 2016
% Vreemd. Nat.
STAD
Vreemde Nationaliteit
Tot. Bevolking
/Tot. Bevolking.
Antwerpen
Leuven
Turnhout
Vilvoorde

105.716

517.042

20,45

16.995

99.288

17,12

6.472

42.965

15,06

6.214

43.017

14,45

Gent

36.082

257.029

14,04

Genk

7.863

65.691

11,97

Vilvoorde en Halle

9.157

81.306

11,26

Mechelen

8.472

84.523

10,02

Oostende

6.170

70.600

8,74

Sint-Niklaas

6.072

75.208

8,07

Halle

2.943

38.289

7,69

Aalst

5.854

84.329

6,94

Kortrijk

5.170

75.506

6,85

Roeselare

4.135

60.999

6,78

Hasselt

5.053

76.685

6,59

Brugge

5.878

118.053

4,98

Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2016 – Vlaamse DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat Vilvoorde en in mindere mate Halle, een aantrekkingskracht hebben op
buitenlanders. In verhouding tot de bevolking staat Vilvoorde in de top 5. Halle bevindt zich in het
midden van het peloton.
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4.3.2

Aantal personen van buitenlandse herkomst – centrumsteden - begin 2015
% Buit. Herk./ Tot.
STAD
Buitenlandse Herkomst Tot. Bevolking
Bevolk.
Genk

36.571

65495

55,84

Vilvoorde

20.501

42.422

48,33

Antwerpen

240.883

514.255

46,84

Vilvoorde en Halle

28.718

80.432

35,70

Gent

79.631

252.977

31,48

Mechelen

25.973

84.031

30,91

Leuven

28.677

98.309

29,17

Turnhout

11.572

42.666

27,12

Sint-Niklaas

17.366

74.655

23,26

Halle

8.217

38.010

21,62

Oostende

13.911

70.698

19,68

Hasselt

14.419

76.428

18,87

Aalst

15.352

83.792

18,32

Kortrijk

12.957

75.504

17,16

7.367

60.637

12,15

13.928

118.194

11,78

Roeselare
Brugge

Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2016 – Vlaamse DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR

Bijna 5 op 10 inwoners in Vilvoorde is van buitenlandse origine. In Halle is dat 1 op 5. Qua aantallen
zien we dat Vilvoorde en Halle samen alleen Genk, Antwerpen en Gent moeten laten voorgaan. Deze
sterke aantrekkingskracht op personen van buitenlandse afkomst is direct gelinkt aan de nabijheid van
Brussel. Een fenomeen dat ook andere randgemeenten kenmerkt. De sterke demografische groei van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt voor een sterke stijging van het aantal inwijkelingen in de
randgemeenten rond Brussel. Het gaat veelal om personen en gezinnen die sociaaleconomisch
minder sterk staan dan de modale Vlaming.
4.3.3

Aantal personen met een vreemde nationaliteit – arr. Halle-Vilvoorde – 2016

STAD/GEMEENTE

Vreemde Nationaliteit

Tot. Bevolking

% Vreemd. Nat./Bevolk.

Kraainem

4.265

13.713

31,10

Wezembeek-Oppem

3.426

14.095

24,31

Zaventem

7.160

33.034

21,67

Drogenbos

1.114

5.372

20,74

Overijse

4.814

24.959

19,29

Sint-Genesius-Rode

3.271

18.171

18,00

Hoeilaart

1.858

10.915

17,02

Vilvoorde

6.214

43.017

14,45

686

4.752

14,44

Sint-Pieters-Leeuw

4.731

33.512

14,12

Wemmel

2.229

16.059

13,88

Gem. centrumsteden

219.932

1.627.918

13,51

Vlaams gemiddelde
Asse

937.469
3.478

7.665.694
32.402

12,23

2.587

24.745

10,45

Linkebeek

Beersel

10,73

Bron: : Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2016 – Vlaamse DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR
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4.3.4

Aantal personen van buitenlandse herkomst – arr. Halle-Vilvoorde - begin 2015

STAD/GEMEENTE

Buitenlandse Herkomst

Tot. Bevolking

% Buit. Herk./Bevolk.

Machelen

7.128

14.452

49,32

Vilvoorde

20.501

42.422

48,33

Drogenbos

2.512

5.214

48,18

Kraainem

6.563

13.632

48,14

Zaventem

14.815

32.658

45,36

5.706

14.007

40,74

Wezembeek-Oppem
Wemmel

6.260

15.707

39,85

Sint-Pieters-Leeuw

12.833

33.248

38,60

Sint-Genesius-Rode

6.600

17.961

36,75

Linkebeek

1.545

4.743

32,57

518.607

1.617.641

32,06

7.845

24.746

31,70

3.394

10.793

31,45

9.891

32.096

30,82

2.104.007

7.635.854

27,55

Gem. centrumsteden
Overijse
Hoeilaart
Asse
Vlaams gemiddelde

Bron: : Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2016 – Vlaamse DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR

De verkleuring laat zich voelen in het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde, in het bijzonder in de
Vlaamse rand. Niet minder dan elf gemeenten uit de Vlaamse rand zitten boven het Vlaamse
gemiddelde en boven het gemiddelde van de centrumsteden wat betreft het aandeel personen van
vreemde nationaliteit.
Het aandeel personen van buitenlandse afkomst ligt voor veertien gemeenten boven het Vlaamse
gemiddelde. De uitschieters zijn de gemeenten in de Noordrand en enkele faciliteitengemeenten.
Het valt te verwachten dat de internationalisering van de Vlaamse Rand zich in de toekomst nog zal
doorzetten.
4.4

Aantal leerlingen volgens vestigingsplaats (kleuter, lager en secundair)

STAD
Antwerpen
Gent
Brugge
Leuven
Mechelen
Sint-Niklaas
Aalst
Kortrijk
Halle en Vilvoorde

Aantal leerlingen

STAD
163.739
83.861
42.183
35.773
30.694
30.366
29.036
28.336
28.188

Aantal leerlingen

Hasselt
Roeselare
Genk
Oostende
Turnhout
Halle
Vilvoorde
Vlaams gem.

27.355
21.691
21.053
18.496
17.497
14.680
13.508
4.600

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (2016) – https://provincies.incijfers.be/

Uit de cijfers blijkt dat de steden Halle en Vilvoorde duidelijk een centrumfunctie opnemen voor de
omliggende gemeenten in de regio Halle-Vilvoorde. Het aantal leerlingen dat school loopt in deze 2
steden ligt beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Nemen we Halle en Vilvoorde samen dan
zien we dat de cijfers vergelijkbaar zijn met andere centrumsteden. Ondanks de nabijheid van Brussel,
die ongetwijfeld ook een deel leerlingen aantrekt, blijken Vilvoorde en Halle dus op dit vlak een
duidelijke rol als centrumstad op te nemen.
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4.5

Thuistaal niet-Nederlands in het basisonderwijs

4.5.1

Aandeel thuistaal niet-Nederlands in het basisonderwijs t.o.v. centrumsteden
Aandeel thuistaal
Nederlands

STAD

NIET

STAD

Aandeel
thuistaal
NIET Nederlands

Antwerpen

44,71 Turnhout

22,39

Arr. Halle-Vilvoorde

33,23 Leuven

21,75

Gent

31,37 Sint-Niklaas

21,73

Genk

29,56 Kortrijk

17,87

Mechelen

27,47 Roeselare

12,99

Oostende

25,47 Hasselt

12,97

Aalst

24,45 Brugge

8,5

Bron: cijfers AGODI

4.5.2

Aandeel thuistaal niet-Nederlands in het basisonderwijs in de regio
Aandeel thuistaal
Nederlands

STAD

NIET

STAD

Aandeel
thuistaal
NIET Nederlands

Kraainem

66,10 Overijse

44,02

Wezembeek-Oppem

63,86 Hoeilaart

41,34

Machelen

58,90 Asse

40,15

Sint-Genesius-Rode

58,68 Herne

39,29

Vilvoorde

54,41 Beersel

38,49

Wemmel

53,35 Grimbergen

34,46

Zaventem

52,54 Dilbeek

33,11

Sint-Pieters-Leeuw

52,48 Liedekerke

32,39

Bron: cijfers AGODI

4.5.3

Evolutie thuistaal niet-Nederlands in het basisonderwijs in de regio (top 10)

STAD/GEMEENTE

Thuistaal NIET Nederlands
2011-2012

Thuistaal NIET Nederlands
2016-2017

Evolutie

Merchtem

159

366

+ 130

Lennik

116

263

+ 127

Londerzeel

110

230

+ 109

Liedekerke

246

388

+ 58

Asse

770

1.213

+ 57,53

Grimbergen

785

1.163

+ 48,15

Steenokkerzeel

149

220

+ 47,65

Meise

401

588

+ 46,63

Kraainem

163

232

+ 42,33

Zaventem

980

1.377

+ 40,51

Bron: cijfers AGODI
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4.5.4

Evolutie thuistaal niet-Nederlands in het basisonderwijs t.o.v. Antwerpen en Gent
Thuistaal NIET Nederlands Thuistaal NIET Nederlands
STAD/REGIO
2011-2012
2016-2017
Evolutie
Abs. aantallen
Abs. aantallen
Antwerpen

27.457

20.658

+ 32,91

Arr. Halle-Vilvoorde

19.144

14.343

+ 33,47

8.598

6.764

+ 27,11

Gent
Bron: cijfers AGODI

4.6

Tewerkstelling

STAD

Aantal tewerkgestelden

Antwerpen
Gent
Brugge
Leuven
Aalst
Mechelen
Vilvoorde en Halle
Hasselt
Kortrijk
Sint-Niklaas
Roeselare
Oostende
Genk
Vilvoorde
Turnhout
Halle

Loontrekkend
Zelfstandige
Totaal
159.022
28.749
88.669
16.754
42.763
8.881
38.030
5.596
31.174
5.146
30.350
4.420
29.652
3.978
27.309
5.917
25.351
6.470
25.273
4.617
22.088
4.634
21.479
4.176
20.482
3.381
15.280
1.930
14.879
2.183
14.372
2.057

187.771
105.423
51.644
43.626
36.320
34.770
33.630
33.226
31.821
29.890
26.722
25.655
23.863
17.210
17.062
16.429

Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, webtoepassing (2013)

Halle en Vilvoorde samen stellen meer mensen te werk dan Oostende, Sint-Niklaas, Kortrijk,
Roeselare, Hasselt en Genk. Ondanks de nabijheid van de grote tewerkstellingspool Brussel trekken
zij vele werknemers aan uit de buurgemeenten. Ook de jobratio (aantal tewerkgestelden ten opzichte
van het aantal inwoners op arbeidsleeftijd) toont aan dat Vilvoorde een uitgesproken
tewerkstellingspool is. Kijk ook naar de buurgemeenten Zaventem en Machelen. Samen met
Machelen en Zaventem zorgt Vilvoorde voor bijna 100.000 jobs gekoppeld aan o.a. de aanwezigheid
van de luchthaven. Ook Halle neemt voor het zuiden van de regio een centrumrol op en scoort hoger
dan Oostende, Sint-Niklaas en Aalst.
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STAD

Jobratio

STAD

Jobratio

291,3 Brugge
201,8 Mechelen

Zaventem
Machelen

99,4
98,8

119,6 Halle & Vilvoorde
116,4 Antwerpen

Leuven
Hasselt

90,6
86,9

109,0 Genk
108,2 Halle

86,9
79,0

Roeselare

105,3 Oostende
105,0 Sint-Niklaas

Vilvoorde

101,7 Aalst

69,9

Kortrijk
Gent
Turnhout

79,4
74,6

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA, FOD Economie
– Bevolkingsstatistieken (2016)

4.7

Tewerkstelling binnen de overheidsdiensten3
de

Uit de onderstaande cijfers blijkt dat Vilvoorde op de 7 plaats staat van steden in Vlaanderen met het
hoogste aantal jobs in overheidsdiensten. Hieruit kan duidelijk worden afgeleid dat Vilvoorde een rol
vervult als administratief centrum. In Halle ligt dit aantal lager, maar wel beduidend hoger dan in de
andere gemeenten van het arrondissement. Samen behoren Vilvoorde en Halle tot de steden met het
hoogste aantal jobs in overheidsdiensten.
Ook vele andere overheids- en maatschappelijke diensten zijn gehuisvest in Vilvoorde en Halle.
STAD

Aantal jobs in
overheidsdiensten

STAD

Aantal jobs in
overheidsdiensten

Antwerpen

19.036

Aalst

2.612

Gent

12.065

Oostende

2.487

Brugge

9.593

Sint-Niklaas

2.180

Leuven

5.881

Turnhout

2.159

Hasselt

5.759

Roeselare

1.580

Halle & Vilvoorde

3.627

Genk

1.573

Mechelen

3.519

Halle

658

Vilvoorde

2.969

Vlaams gemiddelde

509

Kortrijk

2.676

Gemiddelde H-V

358

Bron: www.werk.be, Gemeentefoto: Jobs, sectorale structuur 2010 + eigen bewerkingen

4.8

Aantal ziekenhuisbedden

De aanwezigheid van één of meerdere algemene ziekenhuizen is een uiting van de centrumrol die
door het lokale bestuur wordt opgenomen. Zowel Vilvoorde als Halle hebben beide een algemeen
ziekenhuis op hun grondgebied. In vergelijking met de centrumsteden is het aantal ziekenhuisbedden
iets lager, met uitzondering van Mechelen. Samen hebben Vilvoorde en Halle een vergelijkbaar aantal
ziekenhuisbedden met Turnhout, Genk en Hasselt, ondanks de nabijheid van het UZ Jette (750
bedden) en EZ Erasmus (850 bedden).

3

Openbaar bestuur, Justitie, Defensie, Politie & Sociale Zekerheid,
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Aantal ziekenhuis-bedden
(2017)

STAD
Antwerpen
Gent
Leuven
Brugge
Kortrijk
Sint-Niklaas
Roeselare
Oostende

STAD

Aantal ziekenhuis-bedden
(2017)

4.625 Aalst
3.532 Hasselt

966

2.023 Halle & Vilvoorde
1.762 Genk

756

1.174 Turnhout
1.171 Vilvoorde

647
406

1.008 Mechelen
977 Halle

350

891
697

388

Bron: https://www.health.belgium.be.pdf - situatie op 1/10/2017)

4.9

Aanwezigheid van (kans)armoede

4.9.1

Gemiddeld inkomen per inwoner
Gemiddeld inkomen per
inwoner (€)

STAD

Gemiddeld inkomen per
inwoner (€)

arr.HV

20.518 Opwijk

20.964

Leuven

20.261 Beersel

20.962

Hasselt

20.035 Affligem

20.811

Brugge

19.727 Roosdaal

20.700

Aalst

19.212 Linkebeek

20.634

Halle

19.113 Kraainem

20.522

Vlaams Gewest

18.949 arr.HV

20.518

Kortrijk

18.869 Asse

19.778

Mechelen

18.633 Bever

19.166

Roeselare

18.261 Halle

19.113

Gent

18.013 Vlaams Gewest

18.949

Sint-Niklaas

17.853 Liedekerke

18.786

Oostende

17.768 Zaventem

18.492

Turnhout

17.628 Sint-Pieters-Leeuw

18.011

Vilvoorde

17.286 Vilvoorde

17.286

Genk

16.485 Drogenbos

16.571

Antwerpen

15.615 Machelen

16.316

STAD

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Fiscale inkomens https://provincies.incijfers.be/ - eigen bewerking

Als we kijken naar het gemiddelde inkomen per inwoner wordt duidelijk dat Halle-Vilvoorde en de
Vlaamse rand rond Brussel een welvarende regio is. Het gemiddeld inkomen per inwoner van het arr.
Halle-Vilvoorde is hoger dan het Vlaamse gemiddelde en hoger dan alle centrumsteden. Als we de
gemeenten in detail bekijken zien we dat Machelen, Drogenbos, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw,
Zaventem, Liedekerke een gemiddeld inkomen hebben dat lager is dan het Vlaamse gemiddelde.
4.9.2

Aangiftes van minder dan € 10.000

Als we kijken naar het aandeel van de aangiftes onder € 10.000 dan valt het op dat er een grote
dualiteit is in de gemeenten van het arr. Halle-Vilvoorde. Met 13,20% ligt aandeel van de lage
inkomens in het arr. Halle – Vilvoorde een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde en zelfs hoger dan
het gemiddelde van de centrumsteden (12,98%). Met andere woorden: de groep mensen die een zeer
laag inkomen heeft, ligt in Halle-Vilvoorde hoger dan gemiddeld. Vooral in de faciliteitengemeenten is
de situatie precair. Maar in 25 van de 35 gemeenten het aandeel van lage inkomens hoger dan
gemiddeld.
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STAD

Aandeel aangiftes
< €10.000

STAD

Aandeel aangiftes
< €10.000

Leuven

15,00% Kraainem

17,70%

Antwerpen

14,70% Sint-Genesius-Rode

16,50%

Gent

14,40% Drogenbos

15,00%

Vilvoorde

14,30% Machelen

14,70%

Genk

14,10% Overijse

14,60%

Kortrijk

13,20% Zaventem

14,40%

arr.HV

13,20% Vilvoorde

14,30%

centrumsteden

12,98% Beersel

14,00%

Mechelen

12,80% Meise

13,80%

Turnhout

12,70% Pepingen

13,60%

Brugge

12,40% Wemmel

13,60%

Oostende

12,40% Sint-Pieters-Leeuw

13,50%

Vlaams Gewest

12,20% Asse

13,30%

Roeselare

12,10% Dilbeek

13,30%

Sint-Niklaas

11,90% Hoeilaart

13,10%

Hasselt

11,80% Kampenhout

12,70%

Halle

11,70% Bever

12,60%

Aalst

11,20% Grimbergen

12,50%

Affligem

11,50% Lennik

12,40%

Liedekerke

11,40% Ternat

12,40%

Londerzeel

11,30% Gooik

12,30%

Roosdaal

11,30% Zemst

12,30%

Kapelle-op-den-Bos

10,80% Vlaams gewest

12,20%

Gemeente Galmaarden

10,00% Merchtem

12,00%

Gemeente Opwijk

9,90% Steenokkerzeel

11,90%

Wezembeek-Oppem

18,30% Herne

11,80%

Linkebeek

17,80% Halle

11,70%

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Fiscale inkomens https://provincies.incijfers.be/ - eigen bewerking

De kinderarmoedebarometer bevestigt deze stelling (cijfers 2014). Van de 70 gemeenten die aan de
hand van 7 criteria worden aangeduid als een gemeente met sterke indicatie van kinderarmoede, zijn
4
er 14 gemeenten van de Vlaamse rand . Samen met de centrumsteden is bijna 40% van de
gemeenten met een duidelijke indicatie op kinderarmoede geduid. Uit bovenstaande analyse kunnen
we concluderen dat de Vlaamse Rand en de steden Vilvoorde en Halle in meer dan belangrijke mate
worden geconfronteerd met een (kans)armoede problematiek.
4.10 Cijfers criminaliteit
Een typisch grootstedelijk fenomeen is een grotere aanwezigheid van criminaliteit in de stad.
Gekeken naar de criminaliteitscijfers blijkt dat de Vlaamse Rand hoger dan het gemiddelde wordt
geconfronteerd met o.a. autodiefstallen en inbraken.

4

https://armoede.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/bijlage_lijst_gemeenten_20140207.pdf
CONFIDENTIAL
19

4.10.1 Autodiefstallen – aantal geregistreerde feiten per 10.000 auto’s
STAD

Autodiefstallen
10.000 auto’s

per

STAD

Aandeel
€10.000

aangiftes

<

Antwerpen

22,90 Drogenbos

27,17

Vilvoorde

21,98 Vilvoorde

21,98

Hasselt

13,59 Sint-Pieters-Leeuw

17,12

Genk

12,70 Dilbeek

16,27

Sint-Niklaas

8,85 Sint-Genesius-Rode

14,05

Gent

8,69 Hoeilaart

13,47

Kortrijk

8,30 Asse

13,45

Halle

7,77 Wemmel

13,03

Mechelen

7,36 Lennik

10,58

Aalst

7,07 Liedekerke

10,25

Turnhout

4,78 Londerzeel

10,15

Oostende

4,38 Halle

7,77

Roeselare

4,32 Ternat

5,22

Leuven

4,20 Merchtem

5,21

Brugge

3,54 Meise

5,03

Overijse

4,67

Steenokkerzeel

4,12

Bron: DRIBIPOL-politionele criminaliteitsstatistieken - 2016

De concentratie van autodiefstallen in Brussel en in de brede Vlaamse rand is duidelijk zichtbaar op
onderstaande kaart van Vlaanderen.
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4.10.2 Inbraken – aantal geregistreerde feiten per 10.000 woonentiteiten
STAD

Inbraken per
wooneenheden

10.000

STAD

Inbraken per
wooneenheden

10.000

Halle

145,50 Herne

261,32

Gent

122,92 Beersel

228,14

Genk

117,57 Drogenbos

222,96

Turnhout

112,97 Dilbeek

213,55

Vilvoorde

111,73 Sint-Genesius-Rode

202,71

Antwerpen

110,32 Ternat

202,50

Aalst

95,02 Pepingen

199,76

Hasselt

91,80 Wemmel

199,14

Sint-Niklaas

82,42 Sint-Pieters-Leeuw

193,20

Leuven

82,24 Meise

161,33

Mechelen

78,80 Asse

153,48

Kortrijk

73,12 Lennik

150,17

Brugge

48,45 Zaventem

146,70

Oostende

42,82 Halle

145,50

Roeselare

39,76 Overijse

143,52

Roosdaal

126,55

Affligem

121,18

Zemst

113,88

Vilvoorde

111,73

Bron: DRIBIPOL-politionele criminaliteitsstatistieken - 2016

De concentratie van inbraken in Brussel en in de brede Vlaamse Rand is duidelijk zichtbaar op
onderstaande kaart van Vlaanderen.
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4.11 De aanwezigheid van een internationale luchthaven
Naast de (groot)stedelijke problemen waar de Rand rond Brussel steeds meer mee wordt
geconfronteerd, is de situatie van de Vlaamse Randgemeenten ook nog bijzonder omwille van de
aanwezigheid van de internationale luchthaven van Zaventem. De aanwezigheid van de luchthaven
biedt ontegensprekelijke voordelen, zoals veel tewerkstelling en economische meerwaarde. De
luchthaven van Zaventem is na de Haven van Antwerpen, de tweede belangrijkste economische
toegangspoort van België. Rechtstreeks en onrechtstreeks worden dankzij de luchthaven ongeveer
5
40.000 mensen tewerkgesteld .
Enkele andere aspecten uit de studie van de Nationale Bank van België:
Toegevoegde waarde van de luchthaven: 6 miljard €, Dit is 1,5 % van BBP.
Rechtstreekse investeringen in de luchtvaartsector: 456 miljoen €
Tegelijk zien we dat de aanwezigheid van de luchthaven ook heel wat bijkomende noden
problemen met zich meebrengen:
- veel bijkomend verkeer en parkeerhinder in de omliggende gemeenten
- geluids- en milieuhinder
-…
4.11.1 Vliegbewegingen luchthaven van Zaventem
Tijdstip
Vliegbewegingen 2016
Dag (06:00 - 23:00)
207.937
Nacht (23:00 – 06:00)
15.751
Totaal
223.688

Vliegbewegingen 2015
222.828
16.521
239.349

en

verschil
-6,7%
-4,7%
-6,5%

Voornaamste oorzaak van de daling is de impact van de aanslagen van 22/3/2016
4.11.2 Geluidscontourenstudie (Waves UGent)
Tijdstip
Potentieel
gehinderden 2016
Lday 55 dB(A)
31.057
Levening 50 dB(A
245.949
Lnight 45 dB(A)
161.216
Lden contour van 55 dB(A)
99.680

Potentieel
gehinderden 2015
35.056
202.444
161.524
96.075

verschil
-11,4%
+21,5%
-0,2%
-3,8%

Voornaamste oorzaak (ondanks daling vliegbewegingen): wegens werken aan baan 19 meer gebruik
van baan 25R
Deze problemen vergen van de omliggende gemeenten dan ook bijkomende investeringen om de
overlast te beperken en tegelijk de Luchthaven maximaal te ondersteunen in zijn werking.

4.12 Achterstand in de welzijnssector
De Dienst Sociale Planning van de Provincie Vlaams-Brabant deed een vergelijkend onderzoek
6
tussen de provincies en regio’s op het vlak van de welzijnssector in 2015. Er werd voor de regio
Halle-Vilvoorde een structurele achterstand vastgesteld in bijna alle aspecten van welzijn.

5

Studie Nationale Bank van België, Analyse van het economisch belang van de luchtvaart- en
luchthavenactiviteiten in België, publicatie 06-07-2017, periode 2013-2015, update van studie uit 2014
over periode 2009-2012
6
Rapport 2015 I Provincie Vlaams-Brabant, dienst welzijn - Steunpunt sociale planning
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Overzicht van enkele welzijnsaspecten:
4.12.1 Enveloppefinanciering (in EURO) van de centra algemeen welzijnswerk

STAD

2006
Per inwoner

2006

2015
Per inwoner

2015

Index 2006–2015 (2006
= 100)

15.587.256

9,23

23.165.325

12,78

148,6

5.812.050

7,13

8.939.861

10,39

153,8

Oost-Vlaanderen

11.894.682

8,56

18.718.854

12,67

157,4

West-Vlaanderen

11.826.598

10,36

17.122.319

14,52

144,8

Vlaams-Brabant

7.116.113

6,82

11.545.257

10,36

162,2

CAW Oost-Brabant
CAW Halle7
Vilvoorde
Brussel

4.917.866

10,09

6.902.895

14,17

140,4

2.198.248

3,50

4.642.362

7,40

211,2

3.968.535

11,8

5.576.413

15,82

140,5

52.236.699

8,59

79.491.616

12,34

152,2

Antwerpen
Limburg

Vlaanderen

Bron: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en samenleving

Voor de regio Halle-Vilvoorde werd weliswaar een inhaalbeweging ingezet, maar toch komt CAW
Halle-Vilvoorde slechts aan een budget van 7,40 euro per inwoner, terwijl dit gemiddeld
voor Vlaanderen 12,34 euro bedraagt. In het algemeen welzijnswerk moet er nog een doorgedreven
inhaaloperatie volgen.

Brussel

27,20

35,30

27,30

11,90

24,80

6,00

19,90

11,40

0,00

0,20

0,00

0,00

0,40

0,10

0,00

1,10

0,00

Onthaal en oriëntatie

3,60

2,70

2,80

2,50

1,60

2,70

1,60

1,70

1,60

Dagcentra

5,10

4,10

7,70

6,40

2,90

5,10

1,70

4,50

2,60

Thuisbegeleidingsdiensten

19,40

14,60

16,70

13,50

11,10

15,60

14,30

6,80

10,50

Begeleid zelfstandig wonen

5,00

2,50

3,00

4,00

2,50

3,50

2,50

2,60

4,20

56,50

51,30

65,50

53,60

30,00

51,70

26,00

36,50

30,20

Begeleidingstehuizen

Totaal

WestVlaand.

23,50

Gezinstehuizen

STAD

OostVlaand.

Leuven

HalleVilvoorde

Vla (≠Brus)

VlaamsBrabant

Limburg

Antwerpen

4.12.2 Aantal plaatsen per werkvorm in de Bijzondere Jeugdzorg per 10.000 jongeren (2012)

Bron: Agentschap Jongerenwelzijn

Per 10.000 jongeren zijn er slechts 26 plaatsen of modules in de BJB in Halle-Vilvoorde. In
Vlaanderen zijn er gemiddeld 55 plaatsen per 10.000 jongeren. In Halle-Vilvoorde is dat dus slechts
de helft van het gemiddelde aanbod in Vlaanderen.

7

Cijfers 2006: CAW Zenne en Zoniën, CAW Delta en CAW Vilvoorde samengeteld
CONFIDENTIAL
23

4.12.3 Capaciteit Centra Kinderzorg/Gezinsondersteuning per 10.000 kind. tot 12j (2014)

Bron: Kind en Gezin, preventieve gezinsondersteuning

In het residentiële aanbod kinderzorg- en gezinsondersteuning kent Vlaams-Brabant een grote
achterstand. Er zijn 2 plaatsen per 10.000 kinderen in Vlaams-Brabant tegenover 5 plaatsen per
10000 kinderen in Vlaanderen. Het is vooral Halle-Vilvoorde dat een beperkt aanbod heeft.
4.12.4 Aantal VTE per 10000 inwoners in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (2014)

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en verdeling VTE Vlaams-Brabantse CGG’s

Het arr. Halle-Vilvoorde heeft het minst aantal VTE heeft per 10.000 inwoners. Er is een duidelijke
achterstand tgo de andere regio’s in Vlaanderen en tgo Brussel
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4.12.5 Gerealiseerde uren op de programmatie van de gezinszorg (2014)

Bron: Agentschap zorg en gezondheid

Het aantal gerealiseerde uren gezinszorg is in Halle Vilvoorde gevoelig minder. Op het gebied van de
thuiszorg wordt in Halle-Vilvoorde slechts 50% van de geprogrammeerde uren in de gezinszorg en
aanvullende thuiszorg gerealiseerd. Gemiddeld in Vlaanderen is dit 77%.
Om effectief werk te maken van een inhaalbeweging, moet er een gerichte regionale benadering
komen, gekoppeld aan het ter beschikking stellen van de bijkomende kredieten, waarbij de
financiering toelaat te differentiëren in functie van de eigenheid van de regio.

5

Algemene conclusie

Uit de bovenstaande analyse blijkt onmiskenbaar dat Vilvoorde, Halle en de brede Vlaamse Rand
geconfronteerd worden met een (groot-)stedelijke problematiek zoals deze zich in de centrumsteden
van Vlaanderen manifesteert. De maatschappelijke uitdagingen zoals de bestrijding van
kansarmoede, de aanpak van de werkloosheid, een gepast huisvestingsbeleid om de grote
bevolkingstoename en de diversificatie van de bevolking aan te kunnen, de aanwezigheid van de
Internationale Luchthaven van Zaventem vragen specifieke investeringen en acties in de brede regio,
ten gunste van het verzoenen van de stedelijke en economische functies met de sociale, ecologische
en culturele leefbaarheid van de brede regio. Uit onze analyse in 2014 weten we dat de erkende
Vlaamse centrumsteden structureel en beduidend meer middelen krijgen om deze uitdagingen aan te
8
pakken en hun centrumfunctie te versterken . Andere gemeenten (o.a. de kuststeden, Brugge) krijgen
specifieke financiering, gekoppeld aan hun rol en positie.
Momenteel is er slechts een minimale compensatie voorzien voor het opnemen van een centrumrol
voor Vilvoorde, Halle en Dilbeek. De lokale besturen van de brede Vlaamse rand worden op geen
enkel manier gehonoreerd voor hun omgang met de aantoonbare aanwezigheid van de (groot)stedelijke problematiek in de regio. Toekomstforum Halle-Vilvoorde pleit voor de erkenning van
Vilvoorde en Halle als centrumstad en pleit voor de erkenning van de Vlaamse Rand als centrumregio.
Er zijn meer middelen nodig om de Vlaamse Rand en bij uitbreiding de regio Halle-Vilvoorde als
economische motor van Vlaanderen te behouden, echter zonder de sociale, ecologische en culturele
leefbaarheid van de regio verder aan te tasten.

8

Nota RESOC Halle - Vilvoorde, 9 mei 2014, Specifiek statuut of ‘centrumregio-erkenning’ voor de Vlaamse Rand en Halle,
pag. 18-23
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BIJLAGE 2: CONCRETE DOSSIERS MOBILITEIT
ALGEMEEN
BELEID

TE VOET

FIETSEN

OPENBAAR
VERVOER

TREIN

Voor een kwalitatieve werking van een vervoersregio Halle-Vilvoorde is naast het
engagement van de lokale besturen ook een constructieve betrokkenheid van de
actoren op Vlaams en federaal niveau noodzakelijk met het oog op communicatie,
visievorming en afstemming. Specifiek voor Halle-Vilvoorde is daarbij nood aan
informatie over en afstemming met het Brusselse mobiliteitsbeleid, o.a. in functie van
eventuele slimme en innovatieve mobiliteitstoepassingen gericht op betere
doorstroming, meer duurzame mobiliteit, modal shift, waarbij schaalvoordelen en
werken met standaarden van belang zijn.
Er wordt ingezet op visieontwikkeling de koppeling van ruimtelijke planning met
wonen, bedrijvigheid en recreatie met de uitbouw van openbaar vervoer met
multimodale knooppunten
Herwaarderen van de betekenis van “het algemeen belang” in functie ter beschikking
stellen spoorweginfrastructuur door Infrabel & NMBS
- verminderen van vergoedingen voor gebruik van rijpaden
- herbekijken aanpak bezettingsvergoeding: procedures vereenvoudigen en de
kosten hiervoor verlagen
- komen tot gestroomlijnde communicatie van NMBS en Infrabel met de lokale
besturen
- het multimodale aanbod in de stations versterken o.a. ondersteuning fietspunten,
fietsen op de trein, verhuur en stalling fietsen,…
De reiziger is het uitgangspunt:
- de vervoersmaatschappijen zorgen voor een complementair/aanvullend aanbod
voor de reiziger
- de vervoersmaatschappijen bieden een gezamenlijke abonnementsformule aan, het
is mogelijk om met 1 ticket/abonnement het openbaar vervoer te gebruiken in de
volledige GEN–zone/S-net
‘concept bebouwde kom’: Er zijn een aantal (stedenbouwkundige) verplichtingen, die
achterhaald zijn of weinig lokale flexibiliteit toe laten. Lokale besturen moeten meer
mogelijkheden krijgen om gemotiveerd af te wijken o.a. van de verplichting om
voetpaden en fietspaden te voorzien, i.v.m. het parkeren van vrachtwagens binnen
de bouwde kom, van het verkeersreglement i.f.v. verkeersveiligheid …
Versneld uitvoeren en afwerken van alle fietssnelwegen naar Brussel en naar de
economische knooppunten in de regio:
- F1 - Antwerpen-Brussel, via Vilvoorde
- F2 - Denderleeuw-Ternat-Brussel
- F3 - Leuven-Brussel, inclusief ontsluiting luchthaven en industriezones in Zaventem,
Machelen/Diegem
- F20 - Halle-Brussel
- F23 - Brussel-Boom
- F27 - Londerzeel-Aalst
- F209 - Liedekerke – Dilbeek – Brussel
- F212 – Asse – Brussel
Toeleiding naar fietssnelwegen vanuit dorpskernen, woonwijken en
bedrijventerreinen onderzoeken en in overleg met de lokale besturen erkennen ifv
toekenning middelen
Luchthaven van Zaventem verder uitbouwen als een multimodaal (openbaar)
vervoersknooppunt voor de regio
- met een multimodale ontsluiting naar omliggende industrieterreinen
- met aandacht voor de vroege en late werkuren van de medewerkers
- met een alternatieve financiering voor de Diabolotaks (die een optimale uitbouw
van Zaventem als multimodale hub verhindert)
Overleg met Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en Waalse Gewest en hun
respectievelijke vervoersmaatschappijen in functie van afstemming en efficiëntie
Volledige implementatie van het Gewestelijk Expressnet (GEN)/S-net als het
prioritaire project van NMBS/Infrabel.
- uitvoeren van de geplande investeringen
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- structureel middelen voorzien voor de exploitatie, gericht op een hoogwaardige
uitbouw (hoge kwaliteit, hoge frequentie, hoge snelheid, sterk comfort, …) van het
openbaar vervoer
- promoten van het treinaanbod in de gehele GEN zone, in nauwe samenwerking met
de lokale besturen.
NMBS moet blijven investeren in de uitbouw van het S-net in de GEN-zone met het
oog op het wegnemen van alle mogelijke drempels die ervoor kunnen zorgen dat het
gebruiken van de trein wordt bemoeilijkt of ontmoedigd. We denken o.a. parkeren
aan de stations, beveiligde fietsstallingen, voldoende ticketautomaten, comfort voor
de reizigers zoals sanitair, … in samenspraak met de gemeenten en de streek
Maximaal inzetten op modernisering en verfraaien van (kleinere) stations en
randinfrastructuur zoals parkings, fietsstalling, enzovoort) in functie van
woonwerkverplaatsing binnen de GEN-zone
- Station Asse: dringend vernieuwen van de tunnel tussen de perrons en vernieuwen
en verhogen van de perrons om het instappen voor oudere mindermobiele te
verbeteren
- Stations Huizingen en Lot: verbeteren fietsstallingen conform het vademecum
fietsvoorzieningen, fietsdeelsysteem voorzien, uitbreiden/optimaliseren
parkeergelegenheid voor pendelaars uit regio.
- Stations Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Sint-Martens-Bodegem: realiseren van beter
beveiligde fietsparkings en bijkomende parking aan station Dilbeek.
- Onderzoeken van een bijkomende stopplaats in Schepdaal (kruising van de N8 met
de spoorlijn).
- Station Tollembeek: herstellen van parking, die schade opliep bij werkzaamheden
- Station Halle: realiseren van het parkeergebouw
- Station Liedekerke: hertellen van aantal reizigers per dag in functie van aanpassing
toegewezen categorie van het station
- Station Londerzeel en Malderen: verhogen van perrons om op- en afstappen te
vergemakkelijken ifv toegankelijkheid en extra ticket-automaat ifv veiligheid
- Station Machelen Kerklaan: opnemen van investeringen in de Kerklaan in de
meerjarenplanning tot 2020
- Station Diegem: exploitatie versterken; ook treinen van en naar de luchthaven
moeten in Diegem stoppen in functie van de ontsluiting economische zone
- Station Merchtem: uitbreiden parking
- Station Opwijk: werken aan toegankelijkheid en de verhoging van de perrons
- Station Ruisbroek: afstemmen met lokaal parkeerbeleid, optimaliseren van de
fietsstallingen.
- Station Vilvoorde: versneld renoveren van het station
- Station Zaventem: plaatsen van een systeem van fietskluizen
Uitvoeren van de besliste prioritaire tramverbindingen en trambusverbindingen in de
regio:
- De Sneltram: tramverbinding langs A12: verbinding Willebroek – Jette (via Heyzel)
- De Ringtram: trambusverbinding langs Brusselse Ring 0: verbinding Jette –
Zaventem (via Vilvoorde)
- De Luchthaventram: tramverbinding Brussel-Noord - Zaventem
Met aandacht voor parallelle fietssnelwegen, multimodale overstapmogelijkheden,
fietsparkings, …
Onderzoeken hoe het openbaar vervoer op een hoogwaardige manier uitgerold kan
worden. Het doel is bijkomend hoogwaardig openbaar vervoer. Hierbij kunnen
tramverbindingen, maar ook trambussen, worden aangewend, cfr. Mobiliteitsvisie
2020 van “De Lijn”.
Visievormen over basisbereikbaarheid en de inzet van treinnet (ruggengraat), kernnet
van bussen en trams (streekvervoer), aanvullend net (aanvoer en functioneel) en
vervoer op maat (lokaal) met aandacht voor de centrumregio enerzijds en de
verscheidenheid van de gemeenten in Halle-Vilvoorde anderzijds
Evaluatie busverbindingen van en naar luchthaven van Zaventem in functie van
afstemming met tram en trambus, inspelen op behoeften (behoeften late avond en
vroeg ochtend), verbeteren van doorstroming
Realiseren van een optimalisering van de Brusselse ring, door het scheiden van het
doorgaand en het lokaal verkeer
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- effectieve uitvoering zoals opgenomen in de meerjarenplanning van AWV (o.a.
Noordelijke ontsluiting luchthaven, fietssnelweg Diegem-Zaventem met fietsbrug over
R0, structureel onderhoud Kraainem en flankerende ecologische maatregelen
- strakke opvolging van de gestelde timing voor de optimalisering van R0
Omvorming A12 tot volwaardige autosnelweg
- veilige en betere aansluiting op R0
- betere af- en oprit in functie van de ontsluiting van de bedrijvenzones in Meise en
Londerzeel
Omvorming A8 (doortocht Halle) tot volwaardige autosnelweg zonder gelijkgrondse
kruisingen: optimalisatie kruispunten
Optimaliseren van meerdere gewestwegen
- N2: kruispunt met N262 in Zaventem
- N9: de realisatie van de rondweg rond Asse (N9)
- N8: verbeterde doorstroming en aansluiting op de R0 en voldoende afstemming met
Brussel
- N6: doortocht St Pietersleeuw
- R22: Woluwelaan (Machelen – Diegem)
Intergemeentelijke projecten ter bestrijding van sluipverkeer – opvolging project car
floating data
Degelijke en veilige ontsluiting van Parking C (Grimbergen – Wemmel)

PARKEREN
PERSONENVERVOER

TRANSPORT
MET VRACHTWAGENS

TRANSPORT
OVER DE
WATER- WEGEN

LANGE
TERMIJN

Opvolgen de aanpassingen die het Brusselse Gewest voorziet aan de wegen en
tunnels van en naar Brussel. Het betreft alle dossiers die een mobiliteitsimpact
hebben op Halle-Vilvoorde, o.a. 4 armenkruispunt, Leonard, versmallen invalswegen
tot groen boulevards, …
Realiseren van bijkomende Park & Ride mogelijkheden aan (GEN-)stations,
multimodale knooppunten, dorpscentra, … in de Vlaamse rand in functie van modalshift
- Park & Ride op 30 km van het Brussels Gewest met een sterke OV ontsluiting
- Park & Ride in de Vlaamse Rand: hanteren van gedifferentieerd prijzenbeleid dat
rekening houdt met afstand, modus en de lokale context.
- Telkens (beveiligde) fietsparkeerplaatsen voorzien
- Aandacht voor Kiss & Ride
- Overleg en (operationele) afstemming met Brussel
Bij de evaluatie van het rekeningrijden voor vrachtwagens:
- tegengaan van mogelijke neveneffecten: het vrachtverkeer weren uit de
dorpskernen en tarieven koppelen aan het gebruik van het uitgewerkte
vrachtroutenetwerk
- financieel ondersteunen van de lokale besturen (financieel) bij de implementatie en
invoering van het vrachtroutenetwerk
Visie vormen over de parkeer- en kampeerproblematiek van
vrachtwagens(chauffeurs) langsheen gewestwegen, wegen op industrieterreinen en
andere lokale wegen die hiervoor niet zijn uitgerust of bedoeld en ernstige overlast
veroorzaken.
Moderniseren en verbeteren van het economisch gebruik van het zeekanaal Brussel
– Schelde (o.a. in Vilvoorde – Cargovil) en het kanaal Brussel – Charleroi (o.a. in
Halle en Sint-Pieters-Leeuw) in functie van duurzaam transport en watergebonden
economische activiteiten. De streefbeeldstudie is opgemaakt. Deze plannen moeten
systematisch worden uitgevoerd, o.a. de brug aan “Drie Fonteinen” (Beersel).
Visie ontwikkelen inzake ruimtelijke inplanting en organiseren van één of meerdere
“regionale watergebonden overslagcentra” in de regio
Onderzoeken van mogelijkheden tot (gedeeltelijke) overkapping van de Brusselse
ring. Het is wenselijk om in functie voor een breed draagvlak voor de optimalisering
van de Ring 0 te onderzoeken welke flankerende maatregelen nodig en gewenst zijn
om het project te doen slagen.
Invoeren van de bijzondere wegvakken voor moto’s en scooters in het verkeer. Er
kan gezorgd worden dat de bijzondere overrijdbare beddingen (o.a. busbanen)
worden open gesteld voor moto’s en scooters. Hiermee wordt de veiligheid voor elke
weggebruiker verbeterd. De Lijn is hiermee ook akkoord.
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Onderzoeken van een mogelijke ondergrondse sluiting van de Brusselse ring langs
het zuiden in functie van betere bereikbaarheid van de gemeenten onder Brussel,
eventueel gefinancierd via een tolsysteem (cfr Liefkenshoektunnel)
Betere afspraken over de inzet van grote/zware landbouwvoertuigen op (smalle)
landelijke wegen die onvoldoende uitgerust voor dergelijk zwaar vervoer
Onderzoeken hoe “slim rekeningrijden” voor personenwagens een onderdeel kan
vormen van een flankerend mobiliteitsbeleid
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BIJLAGE 3: BASISTEKST LUCHTHAVENREGIO
Situering
Toekomstforum Halle-Vilvoorde (burgemeestersoverleg) heeft binnen het ‘versterkt streekbeleid’
acties voorzien in functie van een evenwichtige uitbouw van Brussels Airport, waarbij rekening wordt
gehouden met leefbaarheid, gezondheid, woonrecht van de omwonenden, ecologie én economie.
Ook het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant heeft een duidelijk standpunt ingenomen en koppelt de
evenwichtige uitbouw aan een billijke verdeling van de lasten van de luchthaven.
Het provinciebestuur is pleitbezorger voor een samenhangend toekomstplan voor de komende 25 jaar
met een stabiel juridisch kader voor oplossingen op het vlak van economie, mobiliteit, ecologie en
leefbaarheid.
Inhoudelijk kader
Vanuit de standpunten, teksten en actieplannen van de betrokken besturen en partners kunnen we
een inhoudelijke kader distilleren en werken aan een gezamenlijke strategie voor een evenwichtig
luchthavenbeleid voor de regio.
Vlaams-Brabantse besturen zijn het erover eens dat:
een evenwichtig luchthavenbeleid voor Brussels Airport slechts kan gerealiseerd worden als er
rekening wordt gehouden met leefbaarheid, gezondheid en woonrecht van de omwonenden én
met ecologie én economie;
conform de uitvoering van de Europese richtlijnen betreffende het omgevingslawaai, het
noodzakelijk is om het omgevingslawaai veroorzaakt door de vliegtuigen en de
luchthavenactiviteiten, structureel te reduceren;
een billijke spreiding van de lasten door het vliegverkeer en de luchthavenactiviteiten mee
onderdeel is van een evenwichtige oplossing;
een stabiel juridisch kader nodig is om de sociaaleconomische functie en de tewerkstellingscreatie
op langere termijn veilig te stellen. Dit zal ook toelaten om o.a. investeringsprogramma’s op te
nemen teneinde het vliegtuiglawaai terug te dringen en de geluidshinder per individu te beperken.
dat deze maatregelen een afstemming noodzaken tussen het lokale, provinciale, gewestelijke en
federale niveau;
Brussels Airport de tweede strategische economische poort is van Vlaanderen en dat deze
optimaal ingevuld moet worden met het oog op welvaart en meerwaardecreatie voor de brede
luchthavenregio en Brussel, waarbij rekening wordt gehouden met het omliggende dichtbevolkte
woongebied, om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.
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De gemeenschappelijke actiepunten van de Vlaams-Brabantse partners zijn:
Rekening houdend met het economisch belang en gegeven de internationale rol van Brussel als
hoofdstad van Europa, moet de Federale regering onverwijld werk maakt van een structurerende
vliegwet. Een evenwichtige vliegwet legt de vliegprocedures en het baangebruik vast volgens de
principes van billijke spreiding en op basis van aeronautische principes bij het opstijgen en het
landen. Deze principes laten ook toe om de milieulast te beperken en de veiligheid van het
vliegverkeer te waarborgen. Uitstoot van lawaai, fijnstof en uitlaatgassen worden drastisch
gereduceerd bij opstijgen volgens aeronautische principes.
Bij uitwerking van deze vliegroutes wordt rekening gehouden met een maximaal toegelaten
belasting per omwonende. De belasting wordt vastgelegd in milieukwaliteitsnormen, gebaseerd op
objectieve gezondheidsstudies en uitgaande van een gelijke toepassing in de betrokken
gewesten.
De gewesten zorgen dus voor gelijke milieukwaliteitsnormen en rapporteringen teneinde een
homogeen vliegbeleid rond de luchthaven voor de brede luchthavenregio en Brussel mogelijk te
maken. Een congruente toepassing van de geluidsnormering in Vlaanderen en Brussel is
noodzakelijk.
Een overleg met alle betrokken overheden moet resulteren in een samenwerkingsakkoord tussen
de federale overheid en de gewesten. Dat Brussels Airport initiatief neemt tot een Forum waarmee
een grotere participatie van alle betrokken partijen wordt beoogd, is zeker toe te juichen. Maar dat
ontslaat de verkozen besturen niet van hun opdracht om evenwichtige afspraken te maken.
De gewesten moeten, eenmaal een globaal samenwerkingsakkoord is gemaakt, een aangepast
actieplan uitwerken teneinde de hinder optimaal in kaart te brengen, de geluidslast te beperken
aan de bron en maximaal terug te dringen.
Er wordt juridische zekerheid verschaft aan de burgers en bedrijven door een coherent
stedenbouwkundig kader uit te werken.
Strategie en aanpak
Doelstelling
Met de Vlaams-Brabantse besturen wordt gezocht naar een gemeenschappelijke strategie en
worden er maximaal gedragen en overlegde standpunten ingenomen, met het oog op overleg en
debat met de federale en gewestelijke overheden en instanties én met de private uitbater van
Brussels Airport.
De Vlaams-Brabantse besturen beseffen dat het een moeilijk en delicaat dossier betreft en weten
dat ze formeel gezien, noch de provincie, noch de lokale besturen, een bevoegdheid ten gronde
hebben. De besturen zijn er wel van overtuigd dat een kwalitatieve oplossing slechts op basis van
dialoog en overleg tot stand zal komen. De lokale besturen en de provincie willen constructief
meewerken aan een structurele en evenwichtige oplossing voor Brussels Airport en aan een
duurzaam luchthavenbeleid.

Aandachtspunten
Platform Luchthavenregio wil via overleg en debat onderbouwde beleidsoplossingen aandragen
voor een duurzame ontwikkeling van Brussels Airport.
Er wordt vertrokken van de lokale belangen, met aandacht voor de realiteit van de andere
stakeholders.
Om een resultaat te bekomen, zal het nodig zijn om een compromis te kunnen maken, waarbij
rationalisering en objectivering essentieel (zullen) zijn.
De beslissingen worden niet genomen door de lokale besturen, noch door de provincie. De
gewestelijke en federale overheden zijn aan zet. Het is wel relevant om te bepalen wat kan
worden opgenomen door de lokale besturen en de provincie, om bij te dragen tot een mogelijke
oplossing.
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De drie belangrijke stakeholders, m.n. Federale regering, de Brusselse regering en de Vlaamse
regering moeten inzicht en bestuurskracht betonen betreffende dit luchthavendossier, dat cruciaal
is voor de economische toekomst én de leefbaarheid van onze provincie.
We willen goed onderbouwde standpunten om alle stakeholders te overtuigen van het belang en
de noodzaak van de ontwikkeling van Brussels Airport, welke zowel voor België, Vlaanderen en
voor Brussel belangrijke meerwaarde biedt in functie van behoud van welvaart.

Tijdelijk Platform bestaande uit bestuurders
Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant
Het platform Luchthavenregio is een tijdelijke constructie en staat in voor het bepalen van de
inhoudelijke standpunten en de strategieën voor de regio. Het platform bestaat uit:
de burgemeesters van het Toekomstforum Halle – Vilvoorde
de burgemeesters van Oost-Brabant
de gedeputeerden, de gouverneur en de raadsvoorzitter van de provincie
Delegatie Luchthavenregio Vlaams-Brabant
Het Platform Luchthavenregio heeft een delegatie aangeduid. Deze delegatie kan het Platform
Luchthavenregio vertegenwoordigen, kan standpunten voorbereiden en kan deelnemen aan het
Forum 2040, dat door Brussels Airport Company wordt georganiseerd in functie van de opvolging van
de toekomstvisie voor Brussels Airport. De delegatie zorgt voor transparantie en gerichte
terugkoppeling aan het Platform Luchthavenregio. De delegatie coördineert de acties die nodig zijn
om het draagvlak voor een evenwichtige ontwikkeling van Brussels Airport te bekomen.
De contouren van de samenstelling zijn:
vertegenwoordigers van gemeenten met luchthaveninstallaties (4)
vertegenwoordigers van Toekomstforum Halle-Vilvoorde (2)
vertegenwoordigers van Burgemeestersoverleg Oost Brabant (2)
vertegenwoordigers van de deputatie Vlaams-Brabant (2)
gouverneur Vlaams-Brabant (1)

Personele ondersteuning
Medewerkers van Regioteam faciliteren de voorbereiding, de bijeenkomsten en de werking van het
Platform met het oog op het bekomen van maximaal gedragen en overlegde standpunten. Zij zorgen
voor interne en externe communicatie en brengen informatie en kennisaspecten over de verschillende
thematieken ter voorbereiding en ter onderbouwing van eventuele standpunten of acties.
Jo Discart, jo.discart@toekomstforum.be, 0494 86 71 00
Koen Neyens, koen.neyens@toekomstforum.be, 016 26 74 44
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BIJLAGE 4: SLIMME REGIO HALLE-VILVOORDE

Slimme Regio Halle-Vilvoorde
Visietekst en Actieplan 2018
Nils Walravens (imec)
Mathias Van Compernolle (imec)
Ruben D’Hauwers (imec)
Koen Borghys (imec)
Cil Cuypers(Toekomstforum)
Jo Discart (Toekomstforum)

Managementsamenvatting
Dit document geeft de visie weer voor een slimme regio Halle-Vilvoorde aan de hand van vier groepen
van principes en een aantal kritische succesvoorwaarden. De principes zijn gekoppeld aan de
belangrijkste actoren in de regio: lokale overheden, burgers en lokale stakeholders. Bovendien
worden een aantal overkoepelende principes rond ICT en data opgenomen.
Principes rond de burger
De inwoners van regio Halle-Vilvoorde zijn van groot belang in de vormgeving van een slimme regio,
het aanpakken van de uitdagingen die hen rechtstreeks aangaan staat centraal. De slimme regio zet
in op doorgedreven informatie, communicatie, participatie, sensibilisering en dienstverlening naar haar
burgers. De diversiteit aan burgers en hun privacy is een aandachtspunt.
Principes voor lokale overheden: samenwerking over de grenzen heen
Om een slim regionaal beleid te voeren is er nood aan meer en nieuwe samenwerking tussen de
lokale overheden. De autonomie van de lokale besturen wordt mogelijk gemaakt doordat er meerdere
actie-sporen worden aangeboden, rekening houdend met de verschillen tussen de lokale besturen.
Samenwerking wordt gezien als een manier om de financiële middelen efficiënter in te zetten.
Toekomstforum zal als bruggenbouwer de samenwerking maximaal faciliteren.
Principes rond lokale stakeholders: kennisinstellingen, middenveld en bedrijven
Om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken die het niveau van individuele organisaties
overstijgen is er nood aan ‘netwerk-denken’. Verschillende partijen uit de quadruple helix (overheid,
bedrijven, middenveld, kennisinstellingen en burgers) krijgen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en
in dialoog te gaan, zowel online als fysiek. Het doel is om meerwaarde te creëren voor alle betrokken
partijen, in diverse domeinen: economisch, ecologisch, welzijn, mobiliteit, cultureel, omgeving,
enzovoort.
Principes rond ICT-infrastructuur en data: samenaankopen en delen
Technologie is een instrument en een ‘enabler’, geen doel op zich. Om te voorzien in de
basisbehoeften van de lokale besturen omtrent ICT- infrastructuur, wordt ingezet op een meer gedeeld
(infrastructuur)beleid. Dit wordt bijvoorbeeld mogelijk door het organiseren van samenaankoop, het
delen van expertise en data en infrastructuur.
Gekoppeld aan deze principes worden een aantal kritische succesvoorwaarden opgesomd die van
belang zijn voor de regio:
- Samenwerking via Toekomstforum
- Samenwerking met Brussel (stad en Gewest)
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Afstemming tussen verschillende initiatieven en overheidsniveaus, in het bijzonder met de
provincie Vlaams-Brabant, Vera apb en Haviland
Identificatie en verzameling van middelen
Een ondersteunend kenniscentrum
Aandacht voor “offline” participatie
Aandacht voor de diversiteit onder de lokale besturen

Rekening houdend met de principes in de visietekst werd er een actieplan opgesteld om de visie te
concretiseren. In het actieplan worden een aantal potentiële pilootprojecten beschreven, die tijdens
het traject werden geïdentificeerd. Er wordt een lijst van 11 interessante pistes meegegeven, waarvan
er vier meer in de diepte zijn uitgewerkt. Deze vier piloten gaan over:
- Een geïntegreerde applicatie voor afvalbeheer en sluikstorten in de regio
- Een offline en online burgerplatform
- Een ‘Smart Region Innovation Space’ waar lokale actoren elkaar kunnen ontmoeten
- Het combineren en inzetten van mobiliteitsdata van verschillende bestuursniveaus
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Visie
Proces
De lokale besturen van regio Halle-Vilvoorde besloten eind 2017 om samen te werken aan een
slimme regio Halle-Vilvoorde waarbij nieuwe technologische toepassingen ingezet worden met als
doel de kwaliteit van het leven voor de inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van
werken, wonen, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. en de leefbaarheid van de regio te versterken.
Verschillende stappen werden gezet: een brainstorm (20 december 2017), een online-bevraging van
de lokale besturen (maart 2018), een kennismakings- en inspiratiedag (11 april 2018), een
stakeholdersbevraging (juni-juli 2018) en een co-creatie workshop (6 juni 2018). Een ontwerp van
visietekst met principes, randvoorwaarden en een aanzet tot concrete pilootprojecten werd besproken
op een visie-afstemmingsdebat (5 september 2018) waarbij ook lokale stakeholders zoals bedrijven en
middenveld werden bevraagd.

Doel
Het doel van deze visietekst is een kader te bieden, een aantal principes aan te reiken aan lokale
besturen en hun partners (middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven, starters, burgers
enzovoort). Het actieplan brengt deze principes in de praktijk.

Visie op een Slimme Regio
Deze visietekst is gestructureerd rond actoren in de regio: lokale overheden, burgers en andere lokale
stakeholders. De principes die voor elk van deze actoren van belang zijn, worden beschreven. We
zetten eerst de belangrijkste uitdagingen voor de regio op een rij. Deze uitdagingen zijn indicatief voor
de uitwerking van concrete slimme toepassingen. Ze duiden de prioriteiten aan en zijn voor de lokale
besturen strategische informatie om keuzes te maken inzake investeringen, technische oplossingen,
samenwerkingspartners, enzovoort. De principes omtrent ICT-infrastructuur en data bieden een
ondersteunend kader voor een slimme aanpak.
Specifieke uitdagingen voor centrumregio Halle-Vilvoorde
Centrumregio
De regio Halle-Vilvoorde, meer specifiek de brede Vlaamse Rand, wordt geconfronteerd met diverse
(groot)stedelijke problematieken. Slimme technologieën worden ingezet om de stedelijke en
economische functies beter te verzoenen met de sociale, ecologische en culturele leefbaarheid van de
regio. De belangrijkste domeinen of sectoren zijn: onderwijs en taal, (duurzame) mobiliteit, veiligheid
(en de-radicalisering), zorg en welzijn, werk en economie, wonen en ruimtelijke ordening.
Samen bouwen aan slimme dienstverlening
Het takenpakket van de gemeenten zal in de toekomst nog toenemen. Een slimme gemeente zal een
(ver)sterk(t)e gedigitaliseerde dienstverlening moeten aanbieden. In een slimme regio zal iedereen
toegang moeten hebben tot eenvoudige, tijdige en correcte dienstverlening.
Door in te zetten op samenwerking en slimme technologie zullen gemeenten in staat zijn een beleid te
voeren dat steunt op kwalitatieve en betrouwbare data. Ook burgerparticipatie is onderdeel van de
aanpak en vormt een belangrijke informatiebron voor het beleid.
Investeren in economisch hergebruik
Het creëren van ruimte voor economie blijft een belangrijk speerpunt in het regionale beleid. Er wordt
ingezet op de realisatie, optimalisering en intensifiëring van de bestaande economische zones door
reconversie, verdichting, herstructurering en hergebruik. Een bovenlokale aanpak dringt zich op,
waarbij de gemeenten hun krachten bundelen, eventueel samen met andere actoren. GIStoepassingen en het openstellen van de data zijn onderdeel van een kwalitatieve aanpak zijn. Een
publiek-private samenwerking zal hierbij vanzelfsprekend zijn.
Iedereen aan het werk
De werkloosheidscijfers voor Halle-Vilvoorde tonen sinds 2014 een dalende trend. Toch blijft het
aandeel van niet-werkende werkzoekenden te hoog in de Vlaamse Rand en in de Zennevallei.
Jongeren zijn vaker werkzoekend en er is een hoger werkloosheidscijfer bij de inwoners van nietBelgische origine. Bijna 4 op 10 werkzoekenden in arrondissement Halle-Vilvoorde heeft geen of een
beperkte kennis van het Nederlands. De lokale besturen hechten veel belang aan taalkennis en de
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integratie van nieuwkomers. Slimme technologieën zijn inzetbaar voor een betere matching, voor het
aanreiken van informatie over het aanbod, enzovoort.
Lusten en lasten luchthaven
Toekomstforum Halle-Vilvoorde waarderen de economische meerwaarde en de bijhorende
tewerkstellingscreatie van Brussels Airport. De luchthaven is de tweede economische motor van
Vlaanderen. Een verdere uitbouw van Brussels Airport is alleen mogelijk indien de economische
functie kan worden gecombineerd met de leefbaarheid, de gezondheid en het woonrecht voor de
omwonenden. Slimme technologieën of concepten die een bijdrage kunnen leveren om tot een beter
evenwicht te komen, zijn wenselijk, niet in het minst om de samenwerking tussen de gemeenten en
Brussel te versterken.
En-en aanpak om verkeersknoop te ontwarren
De centrale ligging van Halle-Vilvoorde, de bevolkingsconcentratie, de concentratie van
werkgelegenheid, het netwerk van (snel)wegen zorgen voor een acute en chronische
mobiliteitsproblematiek. Voor een vlot, duurzaam en veilig verkeer in de centrumregio is een integrale
en samenhangende “EN–EN” aanpak noodzakelijk. Er moet ingezet worden op het openbaar vervoer,
het gebruik van de fiets, de optimalisering van de bestaande autosnelwegen, ringwegen en
gewestelijke verbindingen, flankerende maatregelen die het autosolisme en het autogebruik kunnen
verminderen, en het gebruik van de waterwegen en de spoorwegen voor vrachtverkeer.
Er is nood aan een geïntegreerd platform van verschillende vervoersmodi die de gebruiker in staat
stellen om zich op een betaalbare en betrouwbare manier te verplaatsen, met
toepassingsmogelijkheden in elke gemeente. Om een modale shift te stimuleren, zal een aanbod
‘mobiliteit as a service’ moeten worden uitgebouwd. Onder meer het aanbod aan elektrische
laadpalen moet worden uitgebouwd.
Integraal veiligheidsbeleid
Sinds 2014 beschikt Halle-Vilvoorde over een eigen parket, dat een eigen onderzoeksbeleid voert en
op basis van de lokale context specifieke prioriteiten bepaalt. En met een positief resultaat tot gevolg.
De regio zal in de komende maanden en jaren een netwerk van ANPR-camera’s uitrollen, waarbij de
politiezones samen streven naar een gebiedsdekkende aanpak rond het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Naast politionele gebruik van deze data zullen er nog andere toepassingen mogelijk worden
waarmee collectieve of individuele dienstverlening aan de inwoners en bedrijven kan worden
uitgewerkt. De data kunnen gecombineerd worden met andere ‘big data’ om het samenleven in de
regio te verbeteren en het lokale beleid extra onderbouw te geven. De onderfinanciering en
onderbezetting bij de politie kan hiermee worden gecounterd.
Klimaatneutraal Halle-Vilvoorde
Een belangrijke voorwaarde voor ‘klimaatneutraliteit is het ter beschikking hebben van betrouwbare en
accurate real-time data. De lokale besturen beschikken over gegevens inzake verkeer, fijn stof, CO2,
energieverbruik… maar deze informatie is versnipperd. Een eerste stap bestaat erin te zorgen voor
accurate metingen, gekoppeld aan het open en overzichtelijk ter beschikking stellen van de data.
Overheden, zeker lokale overheden, spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van informatie en
kunnen de burger en bedrijven aansporen om rekening te houden met ecologische inzichten.
Onderwijs met meer klasse(n)
Er is een grote nood op vlak van schoolinfrastructuur in Halle-Vilvoorde. Deze noden worden
vooralsnog onderschat. Slimme technologieën kunnen hieraan verhelpen.
Principes rond de burger
De inwoners van de regio Halle-Vilvoorde spelen een belangrijke rol in de vormgeving van een slimme
regio, het aanpakken van de uitdagingen die hen rechtstreeks aangaan staat centraal. De slimme
regio zet daarom in op doorgedreven informatie, communicatie, participatie, sensibilisering en
dienstverlening naar haar burgers.
De burger wordt op een correcte en tijdige manier geïnformeerd over wat er op beleidsmatig
vlak gebeurt. Dit verkleint de afstand tot de burger en zorgt ervoor dat deze zich betrokken
voelt bij beslissingen.
Er wordt werk gemaakt van een (sociale en digitale) communicatie-infrastructuur waar burgers
gemakkelijk met elkaar en met de lokale overheid kunnen communiceren. Zo wordt de afstand
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tussen burgers onderling en met de overheid verkleint. Het opzet is investeren in gedeelde
infrastructuur, toepassingen en applicaties binnen de regio.
Het is hierbij belangrijk dat initiatieven die al genomen werden in de verf gezet worden om hun
gebruik verder aan te moedigen. De uitgevoerde investeringen moeten (verder)
gevaloriseerd worden.
De slimme regio wil sensibiliseren over een aantal maatschappelijke uitdagingen om
gedrag (bij) te sturen.
Het is belangrijk in te spelen op de lokale noden van alle burgers binnen de regio met een
digitale, vraaggestuurde dienstverlening, die aandacht heeft voor zowel de bewoners van
de landelijke gemeenten als die van de steden. In dergelijke aanpak staat de burger centraal
en vertrekt men vanuit dienstverlening, niet de interne organisatie van de lokale overheid.
Om de initiatieven binnen de slimme regio inclusiever te maken en dichter bij de burger te
brengen, staat participatie centraal. Burgers worden bijvoorbeeld betrokken door het
9
organiseren van informatieavonden, lokale inspraakmogelijkheden, hackathons en concrete
projecten waar burgerparticipatie gevraagd wordt.
Het is wel van belang duidelijk af te bakenen wat een burger van het lokale bestuur mag
verwachten. Er mogen geen verwachtingen worden gecreëerd die niet haalbaar zijn.
Duidelijke communicatie inzake participatie is een uitdaging.
Het is belangrijk aandacht te hebben voor de diversiteit aan burgers in de regio: zowel wat
de grootte en het karakter van de gemeente betreft (bijvoorbeeld stedelijk of landelijk), als wat
betreft de demografische kenmerken van de inwoners. Bovendien is de taaldiversiteit binnen
de regio een specifiek aandachtspunt dat eventueel door digitale oplossingen (gedeeltelijk)
kan worden aangepakt.
Elke inwoner moet de vruchten kunnen plukken van de technologische innovaties die ingezet worden
in de slimme regio. Bij elke actie wordt gezocht naar een manier om de digitale kloof te overbruggen,
vanuit het principe van e-inclusie. Toepassingen moeten gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn.
Er wordt streng gewaakt over de privacy van burgers en bij het uitwerken van nieuwe oplossingen
10
wordt ‘privacy by design’ nagestreefd, met als doel misbruik uit te sluiten.
Principes voor lokale overheden: samenwerking over grenzen heen
Respect voor de autonomie van het lokale bestuur is het uitgangspunt bij gerichte samenwerking op
projectbasis. De samenwerking houdt in dat er gezorgd wordt voor een correct inhoudelijk en
financieel engagement vanuit het lokaal bestuur.
De autonomie van de lokale besturen wordt mogelijk gemaakt door het aanbieden van meerdere
sporen, rekening houdend met de diversiteit van de lokale besturen. Dit wil zeggen dat er per project
groepen van gemeenten zullen participeren. De gemeenten zullen niet aan elk traject moeten
deelnemen.
Om een slim regionaal beleid te voeren is er nood aan meer samenwerking tussen de lokale
overheden:
Een speciale aandacht voor de uitdagingen die gepaard gaan met de nabijheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een impact hebben op de regio (zoals bijvoorbeeld
mobiliteit rond de luchthaven, taal, huisvesting…).
Een gezamenlijke strategie/masterplan, vooral binnen domeinen die een regionale planning
vragen (zoals bijvoorbeeld mobiliteit, onderhoud openbaar domein, luchtkwaliteit, een groene
gordel enzovoort). Langetermijndenken is hierbij van belang.
De uitbouw van een projectmatige werking. Hiertoe wordt idealiter een coördinator
aangeduid.
Gezamenlijke, duurzame ingrepen in gemeenten, met op elkaar afgestemde lokale
regelgevingen binnen de bevoegdheden van de lokale besturen (zoals bijvoorbeeld bij
nieuwe woonvormen).
9

Evenementen waar geëngageerde mensen samen komen om binnen een bepaald domein of rond
een bepaald topic innovaties te ontwikkelen of creatieve oplossingen te bedenken, binnen een
tijdspanne van enkele uren of dagen.
10
Privacy by design verwijst naar de idee dat nieuwe toepassingen op zo’n manier ontwikkeld worden
dat ze de privacy van gebruikers automatisch beschermen.
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Bewustwording over het belang en de impact van innovatie- en data-gerelateerde
regelgeving (zoals GDPR of het Decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) om bestaande
misverstanden en gebrek aan kennis aan te pakken.
Kruisbestuiving betreffende innovaties, ideeën en werkvormen (Offline innovatieplatform, zie
verder).
Daarnaast is samenwerking een manier om mensen en middelen efficiënter in te zetten via:
Het gezamenlijk verwerven van middelen via diverse kanalen (bijvoorbeeld hogere
overheden, deelname aan projectoproepen...) binnen gezamenlijke trajecten.
Het delen van expertise en personeel (bijvoorbeeld een regionale centrummanager, dataanalist, ‘slimme regio’-coördinator…). Een gezamenlijke kennis- en informatiedeling over de
gemeentegrenzen heen. Het opleiden en vormen van het personeel kan ook gezamenlijk
worden aangepakt.
Het samen aanschaffen van digitale oplossingen, waarbij publiek-private samenwerking
een belangrijke rol spelen. Daarnaast kan het gezamenlijk uitspelen van
leveranciers/aanbieders in het aankoopbeleid van de regio efficiëntiewinsten opleveren.
Het gebruik maken van schaalvoordelen binnen de regio, waarbij samenwerking rond data
een belangrijke rol speelt (zie ook verder).
Een (transversale) themawerkgroep binnen de werking van Toekomstforum HalleVilvoorde, die op geregelde basis samenkomt, met deelnemers die de klassieke domeinen
overstijgen en ‘single points of contact’ (SPOCs) binnen de verschillende lokale besturen
verenigen. Toekomstforum kan hier een verbindende en faciliterende rol opnemen en zorgen
voor een beleidsdomein-overschrijdende aanpak.
Principes rond lokale stakeholders: kennisinstellingen, middenveld en bedrijven
Om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, die het niveau van de individuele
organisaties overstijgen, is er binnen de regio nood aan netwerk-denken. Dit houdt in dat
verschillende partijen uit de quadruple helix (overheid, bedrijven, middenveld, kennisinstellingen en
burgers) de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten en in dialoog te gaan, waarbij:
technologie en data samenwerking kunnen faciliteren
offline overleg noodzakelijk blijft om actoren bij elkaar te brengen
een duidelijke initiatiefnemer/organisator/facilitator cruciaal is om projecten en initiatieven
op te starten, partijen te overtuigen, het netwerk uit te breiden, samen te houden en om de
stakeholders te betrekken
De mogelijkheid voor alle actoren en stakeholders om elkaar fysiek te ontmoeten blijft belangrijk. Dit
kan de vorm aannemen van een lokaal en fysiek innovatieplatform waar ervaringen en good
practices gedeeld worden (alsook lessen uit mislukte initiatieven). Deze ontmoetingen gebeuren best
op gedeelde of wisselende locaties omwille van de moeizame mobiliteit binnen de regio. Binnen
dergelijk innovatieplatform kan de visie op een slimme regio verder in de praktijk vertaald worden door
met actoren uit de quadruple helix projecten en initiatieven op te zetten rond uiteenlopende thema’s
zoals duurzaamheid, mobiliteit, inclusiviteit, veiligheid, enzovoort.
Binnen de context van een slimme regio moet er ruimte zijn voor experiment. Door een
implementatie-gedreven aanpak te hanteren en in samenwerking met lokale partners te willen “leren
door te doen”, kan innovatie meer plaats krijgen.
Ruimte creëren om te falen houdt wel in dat er middelen beschikbaar zijn om dit te doen. Dit
kan in een proeftuin-omgeving, die niet enkel door technologische vooruitgang gedreven
wordt, maar ook door maatschappelijke innovatie.
Dergelijke proeftuin kan samen met de actoren uit de quadruple helix vormgegeven en
gefinancierd worden.
Doelstelling van de samenwerking is meerwaarde creëren voor inwoners en bedrijven. Dit kan gaan
om uiteenlopende vormen van meerwaarde: economisch, maatschappelijk, welzijn, cultureel,
enzovoort.
Om effectief meerwaarde te creëren is het belangrijk dat er aan concrete doelstellingen
gewerkt wordt en dat het proces en de kritieke prestatie-indicatoren (KPIs) die aan deze
doelstellingen gekoppeld worden voor alle betrokken partijen duidelijk zijn. Het is hierbij ook
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van belang dat het samenwerkingsverband een gemeenschappelijke identiteit heeft, en streeft
naar een gemeenschappelijk doel dat de verschillende partners verbindt.
Principes rond ICT-infrastructuur en data: samenaankopen en delen
Technologie is een instrument en een ‘enabler’, geen doel op zich.
Om beter te voorzien in de behoeften van de lokale besturen omtrent ICT-infrastructuur, wordt ingezet
op een meer gedeeld (infrastructuur)beleid. Er bestaat momenteel een uiteenlopende maturiteit wat
digitalisering betreft. Een meer gedeeld beleid moet er onder andere op gericht zijn gezamenlijke
stappen voorwaarts te zetten.
Er wordt op een slimme manier nieuwe infrastructuur ontwikkeld die beter op de gezamenlijke noden
is afgestemd met als doel een kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame infrastructuur uit te bouwen. Er
wordt onderzocht in welke mate technologie samengevoegd of samen aangekocht kan worden op
regionaal niveau.
Waar mogelijk wordt bekeken in welke mate bestaande informatie-infrastructuur beter gedeeld kan
worden. Dit houdt in dat er een gestructureerd overzicht komt van bestaande infrastructuur en
voorstellen om deze te delen. Al dan niet kan dit via een (aan te kopen) softwarematige oplossing.
Het hergebruik van reeds ontwikkelde oplossingen en infrastructuur wordt vooropgesteld en
maximaal nagestreefd.
Er wordt ingezet op het koppelen van databronnen om inzicht te krijgen op een aantal complexe en
(gemeente)grensoverschrijdende uitdagingen (bijvoorbeeld mobiliteit, luchtvervuiling, veiligheid,
beheer openbaar domein, enzovoort). Dit houdt het uitwerken van een meer gezamenlijk
informatiebeheer in.
Wat de voorgaande principes rond samenaankoop, delen van expertise en gedeelde infrastructuur
betreft neemt Vera apb vandaag verschillende initiatieven zoals het opzetten van raamcontracten; het
ter beschikking stellen van IT-beheerders, projectleiders en data protection officers aan lokale
besturen; het opbouwen van een overzicht op de IT-infrastructuur bij de lokale besturen; en het
overleggen met leveranciers om de vragen van lokale besturen te bundelen. Deze activiteiten worden
enkel van toenemend belang in een slimme regio-aanpak en moeten blijvend ondersteund worden.
Door data open te stellen voor hergebruik kunnen nieuwe diensten worden gecreëerd door
bedrijven, startups, middenveld en burgers.
Het openen van data kan ook voor het lokale bestuur efficiëntiewinsten opleveren binnen de
organisatie, omdat gegevens makkelijker terug te vinden zijn.
De modaliteiten worden nog verder bepaald binnen de werking van het Toekomstforum, en
sluiten aan bij de bepalingen van de Vlaamse Overheid.
Op basis van meer en betere beschikbare (open) data kunnen betrouwbare nulmetingen en
rapportering worden opgemaakt. Gebruik maken van bestaande standaarden, zoals bijvoorbeeld de
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Vlaamse OSLO-standaard is hierbij van belang.
Bovenstaande elementen houden een bewustwording in betreffende het belang van data in de
samenwerking met externe leveranciers. Dit wil zeggen dat er tot op het niveau van de individuele
werknemer moet kunnen worden meegegeven hoe men interne datahygiëne kan onderhouden.
Gedeelde principes betreffende (open) data zullen ondersteunend werken (in combinatie met een
vertaling hiervan naar bestekken, contracten en concessies). De lokale besturen en de partners
onderschrijven het “Open Data Charter” dat in het kader van Smart Flanders werd uitgewerkt (zie
bijlage 1). Hiermee spreken we de ambitie uit om in de toekomst deze principes maximaal toe te
passen en als kader te gebruiken om een meer coherent en gezamenlijk beleid rond open data vorm
te geven. Het charter geeft de betrokken gemeenten en partners een houvast om van start te gaan
met een ambitieus en duurzaam open data beleid. Er wordt dus verder gewerkt aan een lange
termijn visie op ICT-infrastructuur in de regio, zodat er meer leiderschap rond dit topic komt. Een
stappenplan voor digitaal werken in de regio is gepast, gekoppeld aan een budgetplan.
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De ‘Open Standaarden voor Lokale Overheden’ zijn eenduidige standaarden voor de uitwisseling
van informatie tussen lokale besturen die hen toelaat om gegevens van een andere dienst of
toepassing te interpreteren en de informatie direct te kunnen hergebruiken.
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Kritische succesvoorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van de bovenvermelde principes. Deze
voorwaarden zijn in sommige gevallen externe factoren, waar niet altijd rechtstreekse invloed op
uitgeoefend zal kunnen worden.
Samenwerking via Toekomstforum
Toekomstforum Halle-Vilvoorde neemt haar rol op om de samenwerking tussen de verschillende
lokale besturen te faciliteren om zo een grensoverschrijdende aanpak van gemeenschappelijke
inhoudelijke dossiers en uitdagingen te bevorderen. Toekomstforum zal, in overleg met Vera apb en
Haviland, hierbij:
- het ontstaan van projectgroepen faciliteren die samen rond bepaalde gemeenschappelijke
thema’s en uitdagingen oplossingen zullen formuleren,
- partners aanduiden voor het verzekeren van de realisatie van projecten,
- voor een algemene gedragenheid bij de lokale besturen zorgen, zowel politiek als ambtelijk.
Toekomstforum kan de noden bij de lokale besturen identificeren en de vertaling naar concrete
projecten maken. Het komt erop aan zoveel mogelijk expertise/deskundigheid te benutten van
bestaande samenwerkingsverbanden en actoren.
Samenwerking met Brussel
Te vaak wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een blinde vlek behandeld, hoewel de impact
op de omliggende regio groot is. Vermits zowel het Gewest als Stad Brussel een werking hebben rond
Smart City-initiatieven (zie respectievelijk https://smartcity.brussels en https://smartcity.bruxelles.be),
wordt onderzocht in welke mate Brussel als partner of stakeholder kan deelnemen aan een van de
pilootprojecten die binnen slimme regio Halle-Vilvoorde worden opgezet. Door in een pilootproject
concreet met elkaar te gaan samenwerken - of tenminste door elkaar te ontmoeten en bevragen - kan
een aanzet gegeven worden voor verder toenadering.
Afstemming tussen verschillende initiatieven en overheidsniveaus
Momenteel worden op verschillende overheidsniveaus en door actoren in de quadruple helix
uiteenlopende initiatieven rond smart cities genomen. Een kritische factor voor het uitbouwen van een
succesvolle strategie is dat er afstemming komt tussen deze initiatieven en dat er wordt vermeden dat
zaken parallel of overlappend lopen. Het is niet de bedoeling iets te ontwikkelen of aan te besteden
wat elders al beschikbaar is.
Voor de regio Halle-Vilvoorde verwijzen we naar: de provincie, intercommunale Haviland, Vera apb,
VVSG, de Vlaamse Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er kan gewerkt worden aan een
beter inzicht in wat er door de verschillende partners wordt aangeboden qua producten en
ontwikkelingen. Meer overleg en gecentraliseerde informatiedoorstroming is dus van groot belang. Het
op de hoogte blijven en houden van de partijen is een eerste stap. Concrete samenwerking en
afstemming kan groeien door een gezamenlijk (piloot)project.
Middelen identificeren en samenbrengen
Een cruciale randvoorwaarde is uiteraard het vinden of samenbrengen van voldoende middelen om
een slimme regiovisie in de praktijk uit te voeren. Toekomstforum kan een ondersteunende rol
opnemen door mogelijke subsidiekanalen (Vlaams, Europees, privaat, …) op te volgen en hierover op
geregelde basis te communiceren. Het inrichten van een offline innovatieplatform (zie principes) kan
een forum creëren om met actoren uit de regio voorstellen te formuleren. Ook om te experimenteren
zijn bijkomende middelen nodig.
Ondersteunend kenniscentrum
Er lijkt binnen de regio nood aan meer projectmatig denken en werken. Een lokaal kenniscentrum,
gericht op de ontwikkeling van gemeenschappelijke projecten, versterkt het projectmatig denken en
werken en kan projectmanagement ondersteunen. Het kenniscentrum biedt een pakket aan waar
lokale besturen zich bij kunnen aansluiten en ondersteunt bij het onderhandelen of bemiddelen in
projectcontext. Er kan een koppeling gemaakt worden tussen verschillende beleidsthema’s, waarbij
Toekomstforum Halle-Vilvoorde optreedt als beleidsnetwerk. In deze context kan ook kennis gedeeld
worden, met specifieke aandacht voor de lessen uit initiatieven of projecten die hun doelstellingen niet
haalden.
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Aandacht voor “offline” participatie
Zoals eerder werd aangehaald is offline deelname minstens even belangrijk als de inzet van digitale
middelen. De slimme regio Halle-Vilvoorde ziet technologie als een middel en zet sterk in op fysieke
ontmoetingen met relevante actoren en offline-communicatie, met als doel de juiste
communicatiemiddelen te gebruiken naargelang het doelpubliek.
Aandacht voor de diversiteit onder de lokale besturen
Een specifieke succesfactor en aandachtspunt is de diversiteit aan lokale besturen binnen de regio. In
de praktijk zal dit betekenen dat niet noodzakelijk alle besturen deelnemen aan alle slimme projecten,
maar dat er verschillende keuzemogelijkheden zijn voor uiteenlopende projecten.

Conclusie: Een slimme regio werkt samen
Samenwerking is cruciaal. Elk bestuur zet in op een minimale ICT-infrastructuur en digitale maturiteit.
Lokale besturen, bedrijven, onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties beschikken over veel knowhow en data. Een slimme regio betrekt alle partners, zorgt voor kennisuitwisseling en stimuleert cocreatie. De lokale besturen van Halle-Vilvoorde vertrekken van een reeks gemeenschappelijke
uitdagingen en doelstellingen. Door samenwerking wordt het uitbouwen van innovatieve projecten en
oplossingen beter haalbaar, betaalbaar en kwaliteitsvol.
Een slimme regio is geen feit, het is een (gezamenlijk) proces dat gaandeweg en stap voor stap wordt
gerealiseerd.

Actieplan: Pistes voor pilootprojecten
Context
De piloten werden bepaald met input uit de ontwikkeldag en het visie-afstemmingsdebat. De keuze
voor de beleidsdomeinen werden gehaald uit de werking van Toekomstforum (wonen, werk en
economie, veiligheid, mobiliteit, onderwijs, zorg en welzijn), aangevuld met domeinen die gedurende
het traject werden geïdentificeerd. De piloten werden verder vormgegeven op basis van de ervaring
van imec.
Bij het bepalen van de concrete projecten gaat een bijzondere aandacht naar een verbeterde
dienstverlening van lokale besturen, waarbij tevens gewerkt wordt aan een minimum digitaal aanbod
voor alle burgers van de regio Halle-Vilvoorde.
Er zijn drie onderdelen in het actieplan
- een ‘longlist’ van 57 projectideeën (in bijlage)
- een lijst van 11 pilootprojecten, met een concreet potentieel voor de regio
- uitgebreide weergave van 4 pilootprojecten uit deze lijst van 11
De 57 projectideeën werden opgepikt tijdens het visietraject en worden volledigheidshalve en ter
inspiratie in bijlage weergegeven.
11 mogelijke piloten werden geselecteerd in functie van een goede spreiding over volgende criteria:
- spreiding korte termijn/lange termijn
- rekening houdend met de diversiteit aan lokale besturen in de regio
- rekening houdend met de actuele thema’s en beleidsdomeinen binnen de actieve werking van
Toekomstforum Halle-Vilvoorde
Tijdens het visie-afstemmingsdebat van 5 september werd er gewerkt rond vier piloten om de hoger
beschreven principes tastbaar te maken.
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Lijst van elf pilootprojecten
Project

Beknopte omschrijving

Geïntegreerde
applicatie voor slim
afvalbeheer

Burgers, stadsdiensten en intercommunales krijgen alle informatie over
afvalophaling in een digitale applicatie. Via diezelfde applicatie kunnen
ze onderling met elkaar communiceren, o.a. voor meldingen van
bijvoorbeeld sluikstorten of kunnen burgers rechtstreeks bepaalde
diensten aanvragen. De digitale applicatie kan ook gebruikt worden
door de ophaaldiensten om deze efficiënter en professioneler te
organiseren.
Opschaling van het project van de kleine coöperatie PajoPower uit
Halle die in 2016 het initiatief nam om 445 straatlampen langs vier
grote invalswegen van Halle te vervangen door LED-licht. Uniek was
dat de kosten (225.000 euro) grotendeels voor rekening van
tweehonderd coöperanten was. Die worden terugbetaald met het geld
dat de stad uitspaart door de lagere energierekening.

Project van
participatie in
duurzame
straatverlichting
(Halle) opschalen
naar alle steden in
Halle-Vilvoorde
Gedeelde
centrummanager

Niet enkel delen van de personeelskost, maar ook inzetten op de
gepaste competenties om een digitale strategie uit te tekenen voor de
regio met focus op stimuleren lokale handel.

Domein

Kritische succesvoorwaarden

Tijd

Afval

Samenwerking met de
verschillende
afvalintercommunales die rond
afval actief zijn in de regio

MLT

Infrastructuur,
energie en
klimaat

Project opschalen naar de hele
regio (vinden van voldoende
coöperanten).

KT

Lokale
economie

Goed profiel vinden.

MLT

Smart Region
Innovation Space

Innovatieve Hub waar studenten in contact kunnen komen met
Onderwijs
bedrijven/ jobs in de technische en technologiesector, STEM-research.
Burgers samenbrengen, onderwijzen, warm maken voor technologie,
digitalisering en 'smart' projecten in de regio. Proeftuinomgeving waar
bedrijven kunnen experimenteren, testen, elkaar ontmoeten, enzovoort.

Relevante actoren uit de regio
betrekken en concrete piloten
definiëren.

MLT

Faciliteren nieuwe
woonvormen/
samenhuizen

Afstemmen van lokale regelgeving/ applicatie info beschikbaarheid
nieuwe woonvormen. Zorgen voor facilitatie van nieuwe woonvormen.

Wonen

Afstemmen lokale regelgeving,
afstemming lokaal woonoverleg

MLT

Applicatie om
boodschappen op
te halen voor
(minder mobiele)
buurtbewoners

Een systeem dat mensen helpt om dagdagelijkse boodschappen (bij
bijvoorbeeld de bakker...) te laten gebeuren door andere personen.
Bijzonder interessant voor minder mobiele en oudere personen, maar
ook voor andere deelnemers.

Zorg, Slimme
Diensten

Voldoende burgers en handelaars KMT
op platform krijgen
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Project

Beknopte omschrijving

Domein

Kritische succesvoorwaarden

Tijd

Burgerplatform

Platform om te communiceren over activiteiten en projecten, zowel
Burger, Slimme opzetten van burgerplatform,
online en offline, in eerste instantie van de overheid naar de burgers.
Diensten
voldoende burgers bereiken en
Maar de omgekeerde richting is ook mogelijk: burgers kunnen
laten bijdragen, feedbackproces
informatie en ideeën overmaken aan de overheid. Specifieke aandacht
voor inclusie met zeer divers publiek in de regio.

KMT

ANPR Camera's
om gewenst
verkeersgedrag te
stimuleren

Camera's met nummerplaatherkenning inschakelen voor diverse
toepassingen waaronder in kaart brengen van verkeersstromen,
stromen sturen (bewustwording rond welke routes nemen,
aanmoedigen), identificeren van verdachte voertuigen en dergelijke.

Uitrollen camera- netwerk, met
aandacht voor mogelijke latere
toepassingen (privacy)

MLT

Data van
veelgebruikte
fietsroutes naar het
werk openstellen
voor burgers.
Structureel delen
mobiliteitsdata met
betrokken actoren

Via website en/ of applicatie inwoners hun fietsroutes laten delen,
Mobiliteit
eventueel aangevuld met een ratingsysteem. Zo kunnen veilige
fietsroutes worden gedeeld. In samenwerking met bedrijven in de regio
wordt fietsgebruik gestimuleerd.

Lokale besturen en bedrijven
meenemen in het verhaal

KT

Samenwerkingen met Brussel, de openbaar vervoersbedrijven, lokale Mobiliteit
bedrijven, maar ook bij voorbeeld de samenaankoop onderzoeken van
floating car data (bijvoorbeeld bij Be-Mobile) om de lokale mobiliteit
beter vorm te geven. Open data ter beschikking stellen van burgers en
bedrijven op basis van deze samenwerking (Zie model samenwerking
met S-LIM). Als piloot één steenweg nemen die over verschillende
gemeente loopt en verkeersdata meten en delen om beslissingen te
nemen (bijvoorbeeld verkeerslicht aan knooppunten). Sluipverkeer in
kaart brengen om het tegengaan.

Samenwerking tussen gemeenten LT
en stakeholders, data meten en
analyseren

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk
mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om
op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te
promoten. Inrichten van dergelijke mobipunten op strategische
plaatsen binnen de regio. Eventueel in samenspraak/ samenwerking
met grote bedrijven zoals Colruyt.

Samenwerking met mobipunt en
afstemming met de lokale
besturen

Inzetten op
mobipunten

Veiligheid

Mobiliteit

MLT
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Uitgebreide weergave van vier pilootprojecten
Geïntegreerde applicatie voor slim afvalbeheer
Domein:
Afval
Timing
Middel/lange termijn
Concept
Via een digitaal platform (website en/of applicatie) kunnen burgers, stadsdiensten en de verschillende
afvalintercommunales alle informatie krijgen over afvalbeheer en -dienstverlening (afvalophaling,
recyclageparken, enzovoort.).
Het platform kan ook dienst doen als communicatiekanaal tussen de burgers, stadsdiensten en
intercommunales (bijvoorbeeld: sluikstorten kan door burgers eenvoudig gemeld en doorgeven worden,
automatisch bij de juiste dienst).
En het platform kan de betrokkenheid van de burgers vergroten. Via de communicatiekanalen van het
platform en de bekomen data kan aan bewustwording en sensibilisering van burgers worden gedaan rond
vermindering van afvalproductie, sorteren van afval en sluikstorten. Daarnaast kunnen mensen ook op
een interactieve wijze worden gestimuleerd om minder afval te produceren of beter te sorteren
(bijvoorbeeld het meten van eigen afvalproductie via de applicatie zou kunnen toelaten mensen te
belonen die hun afvalproductie te verminderen.
Ook kunnen bepaalde diensten naar de burger rechtstreeks via het platform georganiseerd worden,
zoals de uitgifte van toegangskaarten tot recyclageparken, het aanvragen van een extra ophaling aan
huis of de betaling van geleverde diensten.
Verder kan de afvalophaling een stuk professioneler en efficiënter georganiseerd worden via de
uitbouw van een sterke backoffice, die de verschillende gerelateerde stadsdiensten en
afvalintercommunales met elkaar verbindt. Zo kunnen zij elk de door hen gegenereerde data verzamelen,
opslaan en uitwisselen via het platform en op die wijze beter en efficiënter samenwerken. De organisatie
van de afvalophaling an sich kan ook worden bijgestuurd. Zo kan de app gebruikt worden door de
ophaaldiensten, bijvoorbeeld bij het leegmaken worden de gegevens van elk vuilnisbak of container
geregistreerd: de vullingsgraad, de hoeveelheid vuil in de vuilnisbak of container... Via GPRS wordt de
locatie van de vuilnisbak bepaald. Op basis van deze data kan beslist worden om op sommige plekken
meer of juist minder afvalbakken of containers te zetten, of een ander type. Ook de ophaalronde kan
worden aangepast zodat er minder kilometers worden gereden. Deze data vormen ook de basis om
samen met de gemeenten, de scholen en de zwerfvuilvrijwilligers netheidsacties op te zetten.
Het platform kan op verschillende vlakken nog worden uitgebreid, zo zouden bijvoorbeeld
kringloopwinkels kunnen aangesloten worden.
Op heel lange termijn kunnen sensoren en slimme afvalbakken worden aangekocht en geïnstalleerd.
De gegenereerde data kunnen worden toegevoegd op het bestaande platform.
Belangrijke uitdagingen
Verschillende intercommunales zijn in de regio actief en zullen moeten samenwerken om het platform op
te zetten, te organiseren en te doen (samen)werken. Gezien deze intercommunales op hun beurt de
aangesloten gemeenten vertegenwoordigen, zal een goed uitgewerkte structuur,
samenwerkingsmodel, taakverdeling en communicatie nodig zijn tussen de verschillende
betrokkenen, inclusief een sterke (onafhankelijke?) coördinatie.
Omdat de gemeenten via deze intercommunales hun lokale afvalbeheer organiseren, zullen zij gebonden
zijn aan de beslissingen van hun intercommunale. Er zal dus een sterke en duidelijke communicatie
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vanuit de intercommunales naar de gemeenten moeten worden gevoerd en een goede afbakening
van beslissingen waarvoor bijkomende goedkeuringen nodig zijn vanuit de steden en gemeenten zelf.
Zoals hierboven beschreven zijn de mogelijkheden van het platform bijna eindeloos, maar onder andere
rekening houdend met de beschikbare middelen, zullen er zeker op korte termijn keuzes moeten
gemaakt worden welke functionaliteiten al dan niet geïmplementeerd worden. Het zal op voorhand
duidelijk moeten worden afgesproken hoe het platform er initieel zal uitzien (dus met welke concrete
functionaliteiten) en wat er op middellange en lange termijn kan/ zal worden gerealiseerd.
De website en/of applicatie die bij het platform horen zullen digitaal zijn, terwijl een deel van de bevolking
hier (nog) niet mee vertrouwd is. Om inclusief te zijn zal dit, zeker op korte termijn, moeten opgevangen
worden door (het behoud van) een voldoende uitgebreide maar ook eenvoudige ‘offline’/fysieke
dienstverlening en communicatie. Goede afspraken binnen de gemeenten zijn daartoe nodig tussen
afgevaardigden, schepenen en ambtenaren.
Dit project raakt vele steden en gemeenten. Daarom is het belangrijk dat een initiatiefnemer opstaat die
het project trekt zoals Toekomstforum.
De complexiteit van de achterliggende structuren zou niet zichtbaar mogen zijn voor de burger en het
platform kan slechts een meerwaarde betekenen wanneer dit eenvoudig en gebruiksvriendelijk is en
wanneer de burger bijvoorbeeld snel in contact kan komen met zijn of haar eigen lokale bestuur.
Technologie is hier slechts een ‘enabler’ die op een eenvoudige manier bepaalde zaken mogelijk moet
maken en die moet zorgen voor een snelle en eenvoudige terugkoppeling naar de juiste stadsdiensten of
intercommunales.
Het platform zelf kan vermoedelijk ontwikkeld worden als een op de cloud aangesloten platform. Voor de
ontwikkeling zelf gaat in de eerste plaats de vraag zich stellen of dit intern (door de intercommunales of
de stads- en of gemeentediensten zelf) of door een externe ontwikkelaar zal gebeuren. In het tweede
geval zal bepaald moeten worden met wie de intercommunales in zee gaan en tegen welke prijs. Ook
hier kan mogelijks een overkoepelende organisatie in naam van de intercommunales/ steden en
gemeenten de aanbesteding uitschrijven en de gunning doen.
Rol van het lokaal bestuur
Omdat gemeenten hun afvalbeheer organiseren via verschillende bestaande intercommunales, waarvan
zij aandeelhouder en dus eigenaar zijn, zullen het de intercommunales het voortouw nemen in de
concrete uitwerking van het platform. De intercommunales moeten het platform samen uitwerken in een
op te richten projectwerkgroep. De steden en gemeenten zullen voornamelijk geïnformeerd worden en
kunnen afhankelijk van het belang van de beslissing instemmen met de keuzes van de projectwerkgroep.
Mogelijke volgende stappen
Vooraleer concreet van start te gaan met het project dient een duidelijke inventarisering te gebeuren van
alle bestaande structuren, diensten en organisaties binnen het domein van afvalbeheer in de regio.
Hiermee rekening houdend zal het concrete project worden uitgewerkt op drie niveaus:
Een eerste niveau zal een projectwerkgroep zijn, bestaande uit experten/vertegenwoordigers van de
bestaande intercommunales. De projectwerkgroep zal samenkomen voor de uitwerking van het project.
Daarin zal de projectwerkgroep, afhankelijk van de concrete korte, middellange en lange termijn noden
én afhankelijk van de opdrachtformulering door de achterliggende steden en gemeenten, een actieplan
met mijlpalen en middelen opmaken. Eens het project is gestart zal de projectwerkgroep 6-wekelijks
samenkomen om het project op te volgen, acties uit te voeren en te evalueren.
Een tweede niveau kan een stuurgroep zijn van de schepenen van milieu (in plaats van
gemeenteraadsleden) van de verschillende deelnemende steden en gemeenten aan wie de
projectwerkgroep haar plannen voorlegt en tussentijds rapporteert.
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Een derde niveau kan een coördinerend orgaan zijn, een rol die zou kunnen opgenomen worden door
het Toekomstforum. Dit orgaan coördineert het hele project en de samenwerking tussen de twee andere
niveaus en monitort of de vooropgestelde mijlpalen worden gehaald en de toegekende middelen op een
correcte en efficiënte wijze worden besteed. Daarnaast zou zij ook dienst doen als netwerkmakelaar
tussen alle actoren binnen de afvalsector o.a. via het organiseren van gerelateerde evenementen. Tot
slot verzorgt zij de externe communicatie en voortgang betreffende het project naar de buitenwereld toe
(burgers, bedrijven, middenveld).
Er bestaat een interessant initiatief bij de afvalintercommunale Interza (actief is in Kampenhout,
Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem). Interza heeft een ‘Recycle app’ waarop de
ophaalkalender voor de hierboven opgesomde gemeenten kan worden teruggevonden. Er zou binnen het
toekomstforum nagedacht kunnen worden om dit project op te schalen naar de hele regio.
Interessante links en projecten
Slimme container: ‘r’evolutie in gemeentelijke afvalinzameling:
https://suezbelgium.be/nl/nieuws/slimme-container-revolutie-in-gemeentelijke-afvalinzameling
Slim afvalbeheer houdt de buurt proper: https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/slimafvalbeheer-houdt-buurt-proper/
Afvalbeheer: http://www.smartcities.vlaanderen/afvalbeheer/
BigBelly. Smart City Solutions: Koen Van Elsen
Clean Management Console: Koen Van Elsen
In ‘slim beheer openbaar domein’ dat één van de goedgekeurde projecten is binnen City of Things
(VLAIO) wordt er nagedacht om camera’s op wagens te plaatsen (ook op afvalwagens), om
bijvoorbeeld sluikstorten beter op te volgen.
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Smart Region Innovation Space
Domein
Onderwijs/Innovatie
Timing
Middel/lange termijn
Concept
Smart Region Innovation Space is een innovatieve hub en proeftuinomgeving waar bedrijven nieuwe
oplossingen kunnen testen, experimenten opzetten in samenwerking met lokale besturen, elkaar
ontmoeten, enzovoort. Burgers komen hier in aanraking met nieuwe technologie, digitalisering en ‘smart’
projecten uit de regio. De link kan ook worden gelegd naar onderzoek en onderwijs door leerlingen en
studenten in contact te brengen met bedrijven/jobs in de technische en technologiesector en STEMonderwijs en -onderzoek.
Belangrijke uitdagingen
Een eerste uitdaging is voldoende focus: een lokaal innovatieplatform kan vele vormen aannemen en
uiteenlopende doelstellingen voor ogen hebben. Daarnaast bestaan er al veel overlegplatformen en
ontmoetingsplaatsen (zoals burgemeestersoverleg, secretarissenoverleg, Living Tomorrow, lokale
werkgroepen, enzovoort). Een nieuw initiatief moet een voldoende duidelijke toegevoegde waarde
hebben. Het komt er op aan om in kaart te brengen wat de behoeften zijn binnen de regio. Dit kan
gebeuren via participatieve methoden die een brede groep van belanghebbenden in de regio bevragen.
Een belangrijke keuze die hier aan gerelateerd is of het platform moet focussen op innovatie of
research & development (R&D). Deze twee vragen namelijk een andere methodiek en aanpak. Ook de
doelgroep is afhankelijk van deze keuze: wordt er vertrokken vanuit een vraag bij lokale besturen die mee
door (lokale) bedrijven beantwoord kan worden of is het startpunt de innovaties die vanuit bedrijven
worden voorgesteld? Wij kiezen voor vraaggedreven werking vanuit noden en wensen die leven bij lokale
besturen en hun partners.
Indien er aandacht moet zijn voor de onderwijscomponent van een lokaal innovatieplatform, moet een
duidelijke keuze worden gemaakt over welk onderwijsniveau men wil aanspreken.
Een meer praktische vraag is hoe het fysieke aspect van dit platform wordt vormgegeven: de
mobiliteitsproblemen in de regio maken het niet altijd makkelijk zich te verplaatsen. Er kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan roterende locaties en een ondersteunende digitale component (bijvoorbeeld een
online netwerk- of discussieplatform).
De rol van de burger blijft ook een concrete uitdaging. De participatieve methoden die gebruikt kunnen
worden, hangen af van de doelstellingen en uitdagingen die men wil aanpakken. Het is erg belangrijk
hierbij op te merken dat participatie als een doelgericht middel wordt gebruikt om uitdagingen te
identificeren en mogelijke oplossingen te concretiseren. Ook het voorzien van offline participatie valt hier
te benadrukken, om niemand uit te sluiten.
Welke vorm er ook gekozen wordt, er moet een transparante structuur en bestuursmodel opgezet
worden, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Ook deze werking kan participatief worden
vormgegeven, maar er is wel een centrale trekker nodig die het proces in gang kan zetten. Deze initiële
start kan bijvoorbeeld in de schoot van het Toekomstforum worden vormgegeven en later eventueel aan
een andere entiteit worden overgedragen, indien wenselijk.
Rol van het lokaal bestuur
Afhankelijk van het toepassingsgebied dat voor een lokaal innovatieplatform uitgetekend wordt, zal de rol
van een lokaal bestuur variëren. Het lijkt minder waarschijnlijk dat besturen hier een trekkende rol in
zouden spelen, maar eerder die van actieve deelnemer. Het belang van een goed netwerk met diverse
partijen uit de regio werd duidelijk tijdens het visie-afstemmingsdebat van 5 september 2018. Dergelijk
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overleg over een aantal concrete thema’s of uitdagingen kan waardevolle nieuwe samenwerkingen
opleveren. Dit zal wel een (tijds)investering vragen.
Mogelijke volgende stappen
Samenvattend worden volgende stappen of projectfasen voorgesteld:
- een behoeftebepaling (via participatieve methodieken) die de belangrijkste noden bij lokale besturen
en andere stakeholders in kaart brengt
- keuze van het toepassingsgebied op basis van de top 10 behoeften en het belang voor de regio
- actoren in kaart brengen (ontbrekende actoren of schakels)
- betrokkenheid verhogen en eigenaarschap creëren
- projectstructuur uittekenen (governance)
- beschikbare data en oplossingen in kaart brengen
- financiering zoeken en concrete projecten definiëren
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Burgerplatform
Domein
Slimme dienstverlening - relatie burger en bestuur
Timing
Korte termijn
Concept
Dit idee betreft een platform om te communiceren over activiteiten en projecten, zowel online en offline, in
eerste instantie van de overheid naar de burgers. Maar de omgekeerde richting is ook mogelijk: de
bevolking kan informatie en ideeën overmaken aan de overheid, complementair aan de huidige offline
werkvormen. De voorkeur leeft om dit te doen door het aankopen van bestaande, reeds ontwikkelde
systemen. Bekende zijn Citizenlab, Hoplr, S-elect en Fix My Street. Deze hebben telkens een andere
finaliteit. Waar Hoplr een tool is om lokale communities te vormen en mensen met elkaar in contact te
brengen (bijvoorbeeld voor het delen van kennis, goederen...), biedt Citizenlab eerder een dienst aan
besturen om ideeën te verzamelen bij burgers, of om voorkeuren rond beleidsopties af te toetsen. S-Elect
werd ontwikkeld door de gemeente Kortemark en laat toe om burgers mee te laten denken om vrije
beleidsruimte in te vullen, en de financiële impact ervan te visualiseren. Fix My Street dient dan weer om
meldingen over de staat van de weg te maken bij het eigen bestuur. Citie ontwikkelde de Citie-app
waarbij burgers gestimuleerd worden door middel van een puntenkaart die ze verdienen bij aankopen van
goederen en diensten bij lokale handelaars. De ingezamelde punten kunnen dan gebruikt worden als
korting bij deze handelaren of publieke diensten. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om bepaalde
activiteiten of boodschappen vanuit het bestuur bekend te maken.
Belangrijke uitdagingen
Verdere prioritering moet gebeuren: ligt de nadruk op de communicatie vanuit het lokale bestuur naar de
burger of andersom? Hoe dan ook moet elke deelnemende gemeente voldoende matuur zijn om de input
die uit de data komt op te vangen, of bereid zijn tijd te besteden aan de opvolging ervan. Specifieke
aandacht voor inclusie voor mensen die geen toegang hebben tot bijvoorbeeld een smartphone of
computer is nodig, alsook die doelgroep die wel toegang heeft, maar er niet mee kan werken.
Door vanuit de regio gezamenlijk de aankoop te organiseren, zijn de voordelen vooral: schaalvoordelen,
gezamenlijke analyses en kennisuitwisseling.
Rol van het lokaal bestuur
Burgers identificeren zich in eerste instantie met hun gemeente of stad, meer dan met de regio HalleVilvoorde. Het lokale bestuur is met andere woorden directe uitvoerder en medegebruiker van de
toepassing.
Mogelijke volgende stappen
Inhoudelijke afbakening dringt zich op. Dit kan door te spreken met ervaren besturen die gebruik maken
van de verschillende applicaties. Dit zal ook een eerlijker beeld geven van wat werkt en welke informatie
of wat realistische verwachtingen kunnen zijn, wat niet altijd af te leiden is uit gesprekken met
leveranciers. Dit zou kunnen door het opzetten van een light-weight werkgroep die de analyse maakt en
van daaruit de keuze uitwerkt.
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Structureel delen mobiliteitsdata met betrokken actoren
Domein
Mobiliteit
Timing
Lange termijn
Concept
Het samenwerken met verschillende stakeholders in het mobiliteitsecosysteem (de stad Brussel, de
openbare vervoersmaatschappijen, de Vlaamse Overheid...) rond het delen van lokale mobiliteitsdata.
Bijvoorbeeld verzamelen van extra kwaliteitsvolle data door de samenaankoop van floating car data
(bijvoorbeeld bij Be-Mobile). Het is de bedoeling om deze data op een gezamenlijke, gedeelde plaats te
bewaren.
De lokale besturen kunnen deze data gebruiken om het beleid op bij te sturen.
Vervolgens kunnen deze data als open data beschikbaar gesteld worden aan burgers en (mobiliteits)bedrijven, starters op basis van deze samenwerking met de mogelijkheid om daar als derde partij
applicaties en/of analyses op te maken.
Het s-Lim platform zou als voorbeeld kunnen dienen. s-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via
samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel
landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de
welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen. S-Lim zelf doet dit
hoofdzakelijk door technologie centraal aan te kopen voor Limburgse steden en gemeenten. Om deze
technologieën vervolgens ook slim te maken, worden zowel bestaande als nieuwe technologieën uit
verschillende domeinen gekoppeld aan een centrale datahub. Deze koppeling werkt kruisbestuivend door
data uit verschillende domeinen op een slimme manier met elkaar te combineren en beschikbaar te
stellen voor verschillende stakeholders. Een eerste use-case is één van een gedeelde slim
verkeersmanagement.
Binnen de piloot voor de slimme regio Halle-Vilvoorde zou men één steenweg kiezen die over
verschillende gemeenten loopt en dan verkeersdata meten en delen. Dit zou beslissingen kunnen
faciliteren. Een use case zou kunnen zijn om het sluipverkeer in kaart te brengen.
Belangrijke uitdagingen
Een belangrijke uitdaging is het ter beschikking stellen/ overzicht verkrijgen van beschikbare data
voor lokale besturen. Vlaanderen biedt veel data aan maar dit is niet altijd gekend bij de gemeenten.
Vlaanderen stelt bijvoorbeeld geanonimiseerde data van ANPR-camera’s ter beschikking.
De vraag is hoe we de bestaande informatie ter beschikking kunnen stellen aan de lokale besturen. De
rol van Vera apb hierbij is belangrijk, als een intermediaire tussen Agentschap Informatie Vlaanderen en
de lokale besturen
Ook een vlotte informatiedoorstroming en dataverzameling over de grenzen heen is belangrijk. Er
zijn verschillende vervoersregio's, openbare vervoer instanties, het Brusselse gewest, MIVB, de
politiezones. Brussel staat momenteel niet zo open om samen te werken, hoewel het Agentschap
Informatie Vlaanderen eerste samenwerkingsverbanden heeft opgezet via enkele piloten. Er is nood aan
een officiële samenwerking met Brussel die moet leiden tot 2- richtingsverkeer tussen de lokale besturen
en de stad Brussel
Het is belangrijk om te evolueren naar een gedeelde infrastructuur, die het delen van data
gemakkelijker en goedkoper maakt.
Rol van het lokaal bestuur
Een coördinator kan die verschillende stakeholders (waaronder lokale besturen) samenbrengen. De
lokale besturen delen in eerste instantie beschikbare data en infrastructuur. Kunnen vervolgens de data
CONFIDENTIAL
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analyseren om ze te gebruiken voor het beleid. En vervolgens kunnen lokale besturen deelnemen aan
het aligneren van doelstellingen over de grenzen heen.
Mogelijke volgende stappen
Samenvattend worden volgende stappen of projectfasen voorgesteld:
- Het bepalen van een coördinerende actor
- Het identificeren van belanghebbende actoren
- Het opzetten van een behoefteanalyse om ‘use-cases’ te kunnen bepalen
- Het opzetten van een projectstructuur
- Het opzetten van een gemeenschappelijke data infrastructuur
- Het uitwerken van een piloot die voor grote leereffecten kunnen zorgen
- Middelen vinden

CONFIDENTIAL
7

Aanbevelingen voor eerstvolgende stappen
Vooral de kritische voorwaarden, zoals beschreven op p 10 en 11 van de visietekst, zijn cruciaal bij het
nemen van de volgende stappen.
Faciliteren van keuze
Niet elk bestuur zal aan elk project willen deelnemen, gegeven de diversiteit onder de besturen. Er zullen
wel overwogen en geïnformeerde keuzes moeten worden gemaakt. Toekomstforum kan dit keuzeproces
ondersteunen door een event te organiseren waar verschillende projectideeën in detail worden
voorgesteld met het oog op het identificeren van projectgroepen. De besturen kunnen kenbaar maken op
welke manier ze willen bijdragen. Er zijn verschillende vormen van betrokkenheid: trekker, opvolgen van
resultaten, actief bijdragen aan werkgroepen, opzetten van concrete experimenten,
informatieverspreiding, enzovoort).
Projectwerking definiëren en formaliseren
Wanneer een groep van besturen kozen om samen een specifiek project te realiseren, is het van belang
de projectuitvoering op te zetten. De projectwerking moet worden geformaliseerd in een
(samenwerkings)overeenkomst tussen de verschillende partners, of deze nu lokale besturen omvatten of
andere betrokken partijen. Dergelijke overeenkomst maakt duidelijk: projectcoördinator, tijdlijn,
deliverables, milestones, taken, verantwoordelijkheden, risico-analyse, enzovoort.
Middelen identificeren
Samen met het opzetten van een projectwerking moeten er uiteraard ook middelen vrijgemaakt en/of
gevonden worden. Er wordt vanuit een centrale blik nagegaan welke middelen voor de regionale
projecten kunnen worden ingezet en er wordt met de lokale besturen overlegd in welke mate zij kunnen
en willen bijdragen. Deelname aan projecten vraagt ook een inspanning van medewerkers die voldoende
ruimte moeten krijgen om tot resultaten te komen.
Kennisopbouw vormgeven en initiëren
Verder kennis opbouwen over ‘Smart Region’ is ook belangrijk. Het op zoek gaan naar goede (en
slechte) praktijken werkt inspirerend en kan tot nieuwe inzichten leiden. Welke actoren zijn in de regio
met bepaalde topics bezig? Hoe kunnen we een netwerk uitbouwen om het identificeren van relevante
projecten en gerelateerde middelen makkelijker en sneller te laten verlopen? Binnen de werking van
Toekomstforum en de transversale themawerkgroep wordt deze taak ter harte genomen en wordt er
afgestemd met de andere partners en actoren zoals Vera apb en Haviland.
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BIJLAGE 1: Open Data Charter: 20 Principes
Principes
De principes in dit charter werden besproken, opgesteld en vastgelegd door de 13 centrumsteden, de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en imec. Het Open Data Charter werd in de zomer van
2018 goedgekeurd en bekrachtigd door de 13 Vlaamse centrumsteden.
1. Open by default: data die door, in of over de stad gecapteerd worden, worden standaard als
open data ter beschikking gesteld voor hergebruik.
2. Comply or explain: wanneer data niet opengesteld worden, dient er een beargumenteerde
verklaring te worden gegeven waarom dit zo is.
3. Only once: gegevens worden slechts één keer verzameld en zo dicht mogelijk bij de bron
gepubliceerd (decentraal).
4. Data worden ontsloten in kader van transparantie en het maximaal stimuleren van hergebruik,
zowel niet-commercieel als commercieel.
5. Dialoog met alle partijen die data verzamelen wordt aangemoedigd en actief opgezet, op
initiatief van het aanspreekpunt voor open data dat binnen de stad wordt aangeduid.
6. Er wordt ingezet op een goede interne data-hygiëne met een databeheer- en datadocumentatiebeleid (via metadatering) als uitgangspunt.
7. Om domeinexpertise te bewaken wordt er op gericht metadatering “zo dicht mogelijk” bij de
originele bron te laten gebeuren.
8. Om tot een goede metadatering en datahygiëne te komen wordt er actief ingezet op opleiding
en kennisdeling omtrent open data.
9. Data worden maximaal gestructureerd en gepubliceerd volgens open en machine- leesbare
formaten en standaarden.
10. Bij het aanmaken van nieuwe databronnen wordt ingezet op Linked Open Data, zeker voor
authentieke bronnen en datasets die veel gedeeld worden (ook tussen overheden).
11. De kwaliteit van de data die ontsloten wordt is gelijk aan de kwaliteit die volstaat voor het interne
gebruik van de gegevens (binnen de diensten van de stad).
12. Het web wordt gebruikt als primair publicatieplatform en er wordt een decentrale publicatie van
data nagestreefd.
13. Er wordt geambieerd de vertraging tussen een meting in de echte wereld en de representatie in
de data zo klein mogelijk te houden en relevante historiek ook als open data te publiceren.
14. Om datadeling te automatiseren wordt maximale aansluiting gezocht bij interne en externe
initiatieven en samenwerking over bestuurslagen heen actief nagestreefd.
15. Er wordt maximaal ingezet om data (via metadatering) automatisch door te laten stromen naar
het Vlaams Open Data Portaal en zo naar het federaal, Europees en eventueel andere open
data portalen.
16. Er wordt gestreefd naar een beperkte set van licenties waaronder data gepubliceerd worden, die
open, internationaal bruikbaar en machine-leesbaar zijn.
17. De dialoog met mogelijke hergebruikers van data wordt actief aangegaan.
18. De partijen die data publiceren streven duurzaamheid na en engageren zich geopende data te
onderhouden, minstens zo lang als deze voor intern gebruik beschikbaar moeten zijn.
19. Er wordt in aanbestedingen en bij heronderhandeling van bestaande concessies en
overeenkomsten aandacht besteed aan regelingen omtrent open data en er wordt ingezet hier
rond bewustwording te creëren binnen de relevante diensten.
20. De partijen die dit charter ondertekenen engageren zich ertoe de principes die erin vervat staan
uit te dragen binnen hun eigen organisatie (en daarbuiten).

CONFIDENTIAL
9

Kader
Dit charter is opgesteld in kader van het Smart Flanders programma met als doel de 13 Vlaamse
centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel te steunen in hun ontwikkeling tot
smart cities. Het charter wil dit doen door te focussen op de ontsluiting van real-time open data en is
erop gericht samenwerking tussen steden onderling en actoren uit de quadruple helix te stimuleren.
Data vormen de basis van innovatieve Smart City-oplossingen en zijn een conditio sine qua non voor elke
nieuwe app of dienst die men zich in stedelijke context kan inbeelden. Wanneer deze gegevens
opengesteld worden zodat burgers, kleine en grote bedrijven, het middenveld en andere geïnteresseerde
partijen ze ook kunnen hergebruiken, wordt dit potentieel gemaximaliseerd.
In dit charter worden 20 principes uitgesproken die erop gericht zijn data op een duurzame manier te
ontsluiten, met het oog op die transparantie en het maximaliseren van hergebruik door derde partijen.
De partijen die dit charter ondertekenen spreken de ambitie uit om in de toekomst deze principes
maximaal toe te passen en als kader te gebruiken om een meer coherent en gezamenlijk beleid rond
open data vorm te geven. Het charter bevat dus geen bindende bepalingen en verbindt de partijen die het
ondertekenen formeel tot niets, maar wil een gezamenlijke visie en ambitie uitspreken. Het wil de
betrokken steden een houvast geven om van start te gaan met een ambitieus en duurzaam open data
beleid.
Afbakening Open Data
Data: In het kader van dit charter verwijst de term data naar gegevens die door, over of in de stad
gemeten, verzameld of gegenereerd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types data:
1. Gegevens verzameld door de stad, geregeld volgens het Decreet Hergebruik van
Overheidsinformatie (2007/2015) en volgens de definitie van ‘bestuursdocumenten’ die hierin
gehanteerd wordt.
2. Gegevens verzameld in opdracht van de stad waarvan het eigenaarschap, gebruik en delen
geregeld wordt via concessies, lastenboeken, contracten en dergelijke meer.
3. Gegevens verzameld door (private) partijen buiten controle van de stad, waarvoor er op zoek
gegaan wordt naar samenwerking.
Wat het eerste type data betreft aligneert dit charter zich met het vermelde decreet en worden er
principes uitgesproken rond standaardisering en samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.
Voor het tweede soort data worden er concrete ambities uitgesproken om het eigenaarschap, gebruik en
delen van deze gegevens op een duurzame manier te regelen en dienen de principes in dit licht gelezen
te worden.
Wat het derde type data betreft, stelt dit charter als doel een aantal ‘best practices’ en basisprincipes aan
te reiken die nuttig kunnen zijn in gesprekken met derde partijen, zowel op technisch als strategisch
niveau. Waar de stad geen rechtstreekse impact heeft, worden de volgende principes gehanteerd als
basis voor een dialoog met derde partijen die data capteren.
Open: Wanneer er naar open data verwezen wordt, hanteren we de definitie zoals geformuleerd op
http://opendefinition.org. Deze stelt dat open wil zeggen dat gegevens vrij toegankelijk zijn, gebruikt,
verwerkt en gedeeld mogen worden door eenieder en voor elk doel. Hieronder vallen geen
persoonsgegevens of privacy-gevoelige data, noch data waarvan de ontsluiting bestaande regelgeving
zou overtreden. Data worden gepubliceerd in open en machine-leesbare formaten zoals bvb JSON, XML,
CSV, etc.
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BIJLAGE 2: LONGLIST MET 57 PROJECTIDEEËN
Deze longlist biedt inspiratie en rijkt een aantal links en cases aan die potentieel interessante piloten kunnen zijn voor de regio Halle-Vilvoorde.

De ene case is meer uitgewerkt dan de andere, afhankelijk van de bron, maar er is meestal een link voorzien voor meer informatie.
PROJECT
Slimme vuilnisbakken
App om sluikstorten te
melden

Slim afvalbeheer via app
voor ophaaldienst

Digitaal dossier voor
armoedebestrijding
Centraal loket met alle data
Investering gedeelde digitale
basisinfrastructuur (cfr. SLim)
Online platform dat
initiatieven bundelt
Samenvoegen servers/
warmte datacenters
hergebruiken/ vermarkten
GFT afval omzetten in
elektriciteit

BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Vuilnisbakken op zonne-energie met perssysteem
en chip die doorgeeft wanneer vuilbak vol is.

THEMA
Afval

De inwoners en stadsdiensten kunnen sluikstorten
Afval
melden via een app.
Bij het leegmaken worden de gegevens van elk
vuilnisbak geregistreerd met een app: de
vullingsgraad, de hoeveelheid huisvuil in het bakje,
het aantal peuken… Via gprs wordt de locatie van
Afval, data
de vuilnisbak bepaald. Op basis van deze data kan
beslist worden om op sommige plekken meer of juist
minder bakjes te zetten, of een ander type.
Een geïntegreerd digitaal dossier om
armoedebestrijding efficiënter aan te pakken.

Armoedebestrijding

TIJDSPAD
LT
MLT

LINK
http://bigbelly.com
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/vuilnisbak-stuurt-bericht-wanneer-is/
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/burger-helpt-stad-leefbaar-houden/

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/slim-afvalbeheer-houdt-buurt-proper/

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/centrumsteden-geven-slimme-boostaan-armoedebestrijding/

Data
o.a. ANPR, data-platform, …

Data

LT
(strategisch)

Portaal-app waar organisaties hun data aan kunnen
toevoegen waardoor er een aanbod van
microdiensten ontstaat waaruit elke gebruiker kan
kiezen wat voor hem het meest interessant is.

Data

MLT

Energie

LT

Energie

MLT
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https://www.s-lim.be

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/regionale-boost-slimme-oplossingen/

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/ivvo-verwarmt-gft-afval/
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Opstellen klimaatplan (+
opvolging/ rapportering) voor
verschillende steden en
gemeenten via app
Energie advies door burgers

Medebewoners die zich vrijwillig engageren om hen
thuis advies te geven over energiebesparing.

Slim glasvezelnetwerk

Project van participatie in
duurzame straatverlichting
(Halle) opschalen naar alle
steden in Halle-Vilvoorde

Slim stadsmeubilair
Infrastructuur & ruimtelijke
planning (winkels, café,
sport, fiets, openbaar
vervoer,..) aanpassen dmv
prognoses op basis van
gebruikersdata
Innovatieve shopping app
die alles rond shopping
bundelt
Regionale klantenkaart om
punten te sparen

https://cities.futureproofed.be

Energie en klimaat

De kleine coöperatie PajoPower uit Halle nam in
2016 het initiatief om 445 straatlampen langs vier
grote invalswegen van Halle te vervangen door ledlicht. Uniek was dat de kosten (225.000 euro)
grotendeels voor rekening van tweehonderd
coöperanten was. Die worden terugbetaald met het
geld dat de stad uitspaart door de lagere
energierekening.
Slim meubilair dat communicatie tussen
stadsdiensten en burgers in 2 richtingen toelaat.

Energie, sociale
cohesie

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/zonnige-kempen-helpt-bewonersbewust-energie-omgaan/
https://6aika.fi/climate-street/
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/dendermonde-rolt-slim-glasvezelprojectuit/

Infrastructuur

LT

Infrastructuur

KT

https://www.susanova.be/artikels/stadhalle-laat-inwoners-participeren-induurzame-straatverlichting

Infrastructuur

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/aalter-kiest-slim-stadsmeubilair/

Infrastructuur, data LT

Innovatieve app die alles rond shopping bundelt
(navigatie, parkeren, bancontact, klantenkaart, info,
mobiel bestellen)

Lokale economie

MLT

Lokale economie

MLT

http://www.detailhandelvlaanderen.be/inn
ovatie/roeselare-de-eerste-smart-city-vanbelgie
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App/ online platform voor
lokale handel/ buurtwinkels
Gedeelde centrummanager
die digitale strategie
uittekent voor regio met
focus op stimuleren lokale
handel
Data van veelgebruikte
fietsroutes naar het werk
openstellen voor burgers

Inzetten op mobipunten

één mobiliteitsticket voor alle
vervoersmiddelen

De logistieke kaart

Website bevat een kaart waarop elke lokale
handelszaak terug te vinden is. Elke handelaar
beschikt over zijn eigen online fiche. Hij kan zelf de
inhoud beheren, openingsuren aanpassen,
promoties in de kijker plaatsen, foto’s toevoegen,
enzovoort.

lokale economie

MLT

Lokale economie

MLT

Via website en/ of applicatie inwoners hun
fietsroutes laten delen, eventueel aangevuld met
Mobiliteit
een ratingsysteem. Zo kan veilige fietsroutes worden
gedeeld.
Een mobipunt is een fysieke plaats waar
verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies
elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op Mobiliteit
kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te
maken en te promoten.
Mobiliteit
De Logistieke Kaart is een beleidsondersteunend
instrument en communicatiemiddel waarmee
gegevens die de voorkeursroutes van vrachtwagens
bepalen, gebundeld, verrijkt en ontsloten worden. In
eerste instantie worden de data ontsloten via deze
interactieve kaartapplicatie:
Mobiliteit
https://www.delogistiekekaart.be/ Daarnaast wordt
het ook mogelijk om via API’s de achterliggende
database te consulteren en de data eenvoudig te
gebruiken in andere applicaties zoals routeplanners,
…

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/app-en-online-platform-zettenbuurtwinkels-kijker/

KT

https://www.biketowork.be/nl/overbiketow
ork

MLT

http://mobipunt.be
https://www.deinze.be/mobipunten

LT

KT

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/resultaatproject-de-logistieke-kaart
https://www.delogistiekekaart.be/over-hetproject
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Citrus-app

Fietsregistratiesysteem

Via het project CITRUS wil de Vlaamse overheid de
verkeersveiligheid op de Belgische (autosnel)wegen
verhogen, de CO2-uitstoot verlagen, en de mobiliteit
bevorderen door gebruik te maken van C-ITS
systemen.
Mobiliteit
Ingewonnen data uit voertuigen en/of
wegkantsystemen wordt gebruikt om in real-time
weggebruikers pro-actief te informeren. Beschikbare
real-time verkeersinformatie moet snel, efficiënt en
effectief worden gedeeld in het transportnetwerk.
Via een draadloos systeem aan de fietsenstalling
worden alle fietsers geregistreerd via een RFID-chip
(aangebracht in voorwiel of fietshelm). Op een
leuke, eenvoudige en veilige manier worden zo de
Mobiliteit
fietskilometers van thuis naar school of werk
vastgelegd. Fietsers kunnen op dergelijke manier
beloond worden voor het gebruik van de fiets.

Organisatie voor stedelijke
fietsoplossingen
(samenaankoop, huur,..)

Service die bestaat in de vorm van leasing, huur of
een groepsaankoop.

Shop & Go parkeersysteem

Op de Shop&Go parkeerplaatsen parkeer je zonder
ticket maximaal 30 minuten. Een sensor in de grond
Mobiliteit
registreert wanneer je aankomt en wanneer je
vertrekt.

Scanscooter
Meldingssysteem schade
straten en paden

Scanscooter om parkeren te controleren.

App waarmee burgers incidenten kunnen melden in
de openbare ruimte
Slimme led-verlichting die zich aanpast aan de
situatie (zichtbaarheid, passage) en die hierdoor
Smart lightning (die passage minder energie verbruikt. Aan de slimme verlichting
monitort)
kunnen ook meters worden gekoppeld die
bijvoorbeeld de passage van voertuigen kunnen
meten alsook hun snelheid.

Mobiliteit

KT

https://www.citrus-project.eu

KT

https://www.duurzamemobiliteit.be/goede-praktijkfietsregistratiesysteem-bonheiden

KT

Cyclevalley:
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/cycle-valley-laat-organisaties-vlotterrijden/

MLT

http://parko.be/parkeren-op-straat
https://www.agoria.be/nl/Smart-CityBrugge-Wat-een-simpele-scooter-leertover-parkeren

Mobiliteit

MLT

Mobiliteit

KT

https://fixmystreet.brussels

Mobiliteit
Energie, Klimaat
en Afval

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/slimmeverlichting-villagexpo/
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De bouw van een fietssnelweg op de oude
trambeding tussen Gooik en Oetingen. Hierop kan
dan verder worden geëxperimenteerd met slimme
verlichting en oplaadpunten
Academy die opleidingen/ lezingen rond STEM
STEM academy
(Science – Technology – Engineering –
Mathematics) bundelt
Een Codescool word je door met je school één of
meerdere Codeklassen in te richten.
Een Codeklas is een groepje leerlingen van het 5e
Codescool
(of het 6e leerjaar) die wekelijks een uurtje na school
samen hun codeervaardigheden oefenen en
uitbreiden.
Innovatieve Hub waar studenten in contact kunnen
Smart City Innovation Space komen met bedrijven/ jobs in de technische en
technologiesector
Een wiki-gemeente: een overzicht met alle diensten
Slimme informatie (cfr.
van de gemeente in 1 overview/website, over de
Happy Hageland)
gehele regio
Systeem om thuis voor PC
lengte wachtrijen loket te
zien
Fietsostrade op oude
trambedding

Participatie van burgers

Digitaal afspraken maken
met stadsdiensten
Online meldingsplatform

Multikanale dienstverlening

Chatbot om te communiceren met stadsdiensten of
met andere burgers

Mobiliteit,
Energie, Klimaat
en Afval

LT

Onderwijs

MLT

Onderwijs

MLT

https://codescool.odisee.be

Onderwijs

MLT

https://www.cipalschaubroeck.be/agoriac
ompanytour2017/

Smart Diensten

MLT

Smart Diensten

KT

Smart Diensten

KT

Smart Diensten

KT

Online platform waarmee bezoekers en inwoners op
een eenvoudige manier informatie geven omtrent
Smart Diensten
bepaalde thema’s.
Stadsbreed programma waarbij tegelijk de
loketwerking klantgerichter wordt georganiseerd en
Smart diensten
de telefonische en digitale dienstverlening verder
worden ontwikkeld.

https://www.visitantwerpen.be/nl/goedom-te-weten/apps/ask-antwerp
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/chatbot-wijst-inwoners-weg/
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/digitale-afspraken-vermijden-langewachtrijen/

KT

https://izegem.trimblefeedback.com

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/roeselare-zet-op-betere-multikanaledienstverlening/
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Digitaal loket (voor
ondernemers)

StadsApp

ANPR Camera's

Startersloket en -hub waar ondernemers en starters
terechtkunnen met al hun vragen.
App die verbonden is met de achterliggende
backoffice zoals het stadsmagazijn of de
beheerdiensten. Meldingen die telefonisch, via mail,
per brief of mondeling aan het stadsloket gebeuren,
worden mee opgenomen in het centrale
beheersysteem. Dit zorgt voor een betere
stroomlijning van de stadsdiensten en een kortere
doorlooptijd bij het aanvragen van documenten (via
de app 1 minuut, via het stadskantoor 2 tot 3 uur
inclusief verplaatsing).

Smart diensten

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/digitaal-startersloket-geeft-boost-aanondernemerschap/

Smart Diensten,
Toerisme

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/stadsapp-maakt-administratie-endienstverlening-efficienter/

Camera's met nummerplaatherkenning

Veiligheid

MLT

https://domotica.nl/2017/09/12/smart-cityantwerpen/

Veiligheid

KT

Werkgelegen-heid

LT

GSM tracking op grote
events

Job app

Co-Housing app
Platform zorgdata

Geintegreerd breed onthaal

Gratis app waarmee werkgevers jobs publiceren en
profielen selecteren. Werkzoekenden kunnen hun cv
posten en solliciteren via de app. Uitzendkrachten
die al een profiel hebben op de app hebben sneller
toegang tot de nieuwste jobaanbiedingen.
Co-housing: afstemmen van lokale regelgeving/
applicatie info beschikbaarheid nieuwe woonvormen
Eengemaakt platform data zorgbehoevenden voor
aanbieders data (bv persoonsgebonden
financiering)
Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een
samenwerkingsverband tussen minimaal het
OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk
(CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen (DMW).

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/ltl-job-koppelt-werkzoekenden-aanwerk/

Wonen
Zorg

LT

Zorg

MLT

https://www.departementwvg.be/welzijnen-samenleving/gbo

MEMORANDUM VOOR
VLAAMSE EN FEDERALE REGERING
Innovatieve gezondheidsapp die de patiënt een
beter inzicht in zijn medisch dossier en die alle data
Medische app die
die zowel huisartsen, specialisten,
gebruikersgegevens
verpleegkundigen, thuisverzorgers,… verzamelen
Zorg
centraliseert
over een patiënt bundelt. Ziekenhuizen kunnen de
app ook gebruiken om bijvoorbeeld preoperatieve
vragenlijsten aan de patiënt te bezorgen.
Mariette is 81, woont in de slimme buurt en is niet
meer zo mobiel. Haar kinderen wonen buiten
Antwerpen. Voor haar dagdagelijkse boodschappen
(bakker, slager…) doet ze beroep op de “slimme
zone buurt delivery”. Jan is 35 en woont samen met
zijn vrouw en 2 kinderen ook in de slimme buurt. Hij
gaat naar dezelfde bakker en slager als Mariette.
Ook hij is lid van het slimme buurt delivery systeem.
Applicatie om boodschappen Wanneer Jan bij de bakker binnenkomt herkent het
Zorg,
op te halen voor (minder
systeem Jan - en weet ook dat Jan met de fiets is
Smart Diensten
gekomen. Het systeem weet dat Jan dicht bij
mobiele) buurtbewoners
Mariette woont en dat Mariette zonet telefonisch een
bestelling heeft doorgegeven. Het systeem geeft Jan
een bericht met de vraag of hij ook de
boodschappen van Mariette kan meenemen. Het
systeem geeft aan dat het maar 3 min omweg is en
Jan aanvaardt de uitnodiging. De bakker wordt
hiervan verwittigd en geeft Jan de bestelling van
Mariette mee.

Zelfstandig wonen

Samenwerkingsverband opvang/ begeleiding
zelfstandig wonen jongeren tussen OCMW en
jongerenorganisatie(s)

Zorg

Digitaal platform voor
ouderenzorg

- Geintegreerd platform met informatie omtrent alle
vormen van ouderenzorg (thuiszorg,
zorginstellingen), een overzicht van de beschikbare
aanbieders, de prijzen én een mogelijkheid om via
het platform bepaalde diensten te boeken/ opname
te regelen op wachtlijsten van een zorginstelling.

Zorg

LT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/mynexuzhealth-geeft-betrokkeneninzage-medisch-dossier/

KMT

http://www.toekomstforum.be/sites/default
/files/atoms/files/Presentatie%20studieda
g%20Zorg%20en%20Welzijn%20%20Wemmel%20%201%20juni%202017.pdf

MLT

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/centrumsteden-geven-slimme-boostaan-armoedebestrijding/

MEMORANDUM VOOR
VLAAMSE EN FEDERALE REGERING
Burgerplatform (ook info
mobiliteit)

Project Het Eventmachien

Digitaal platform voor
nieuwkomers/ anderstaligen

Parkeerapplicatie
Sociaal spel

Platform om te communiceren over activiteiten en
projecten, in eerste instantie van de stad naar de
burgers. Maar de omgekeerde richting is ook
Participatie
mogelijk: de bevolking kan informatie en ideeën
overmaken aan de stad.
Gegevens koppelen met de gegevens die
voorhanden zijn in andere toepassingen. Vaak zijn
lokale besturen zijn hiervoor steeds afhankelijk van
de goodwill van de leverancier. Met dit project
werken we aan een beheersmodel waarbij de
Cultuur
gemeenten de regie en de data in het systeem zelf
in handen hebben en houden, zonder dat dit een
veelheid aan kosten met zich meebrengt. Ook de
burger kan data maximaal hergebruiken.
Digitaal platform waar nieuwkomers/ anderstaligen
o.a.:
- in contact kunnen komen met vrijwilligers;
- informatie kunnen vinden i.v.m. inburgering;
- via een chatbot vragen kunnen stellen betreffende
administratieve of andere vragen waarmee zij
geconfronteerd worden tijdens hun inburgering;
- taalactiviteiten (lessen, kampen,...) kunnen
terugvinden/ boeken of taaloefeningen kunnen
maken;
Inburgering
- zich kunnen opgeven voor andere activiteiten (o.a.
jongeren/ zomerkampen voor kinderen);
- een digitale versie van het Cultuurtaalpunt (i.e.,
collectie omvat: boeken en cd-roms om Nederlands
te leren, grammatica en spellingboeken,
woordenboeken, luisterboeken, Nederlands
gesproken films op dvd, leesboeken in eenvoudige
taal, krant in eenvoudige taal, taalspellen,
informatieve boeken over de samenleving in
Vlaanderen) kunnen terugvinden
Mobiel parkeren via applicatie.
Parkeren

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemer
s/platform-burgerparticipatie-aarlen/

KT

https://www.vlaio.be/nl/anderedoelgroepen/city-things-slimme-stedenen-gemeenten/projecten

MLT

http://www.letscliq.com/

MLT

https://www.yellowbrick.be
http://www.zwermgent.be

