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Inhoudstafel 

DOCUMENTEN WORKSHOP BRABANTSE KOUTERS 

 

De voorbereiding, het verloop en de opvolging van de workshop in de Brabantse Kouters 

worden in beeld gebracht door volgende documenten: 

1. Poster over het participatief proces, om de deelnemers duidelijk maken in het kader van 

welke oefening of project, ze de eigen workshop konden kaderen, 

2. Poster over demografische prognoses voor elke regio, om de deelnemers bijkomend 

materiaal aan te reiken over de noodzaak om aandacht aan de lange termijn toekomst te 

besteden, 

3. Voorontwerp van regiovisie voor 6 thema’s, die onder de deelnemers werden verdeeld, 

4. Verslag van 6 sessies van de workshop, met feedback naar aanwezigen over de 

verwerking van de opmerkingen, die zij tijdens de workshop gemaakt hadden, 

5. Ontwerp-versie van de toekomstvisie voor elke regio met verwerking van de inbreng van 

deelnemers aan de workshop.  

 
Deze documenten zijn een bijlage bij het rapport over de participatieve opmaak van de toekomstvisie 

Halle-Vilvoorde.   
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1) Poster participatief opmaakproces 
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2) Poster demografische prognose voor de Brabantse Kouters 
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3) Voorontwerp van toekomstvisie, regio Brabantse Kouters 
 

   Economische principes Sociale principes 

 
Fysiek-ecologische principes Institutionele principes 

 

Ondernemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 1-bk 

De regio heeft een bloeiend ondernemingsweefsel. 

KMO’s en zelfstandige ondernemingen, zijn de 

motoren van een sterke economische bedrijvigheid, 

vooral in kleinhandel, landbouw en toerisme. 

ON2 

Regionale economische groei en werkgelegenheid 

worden gestimuleerd door een diversificatie van 

bedrijfsactiviteiten van familiale en landelijke 

ondernemers. Mogelijke verbredingskansen voor 

familiale landbouw en kleinhandel zijn: groene 

energie, natuurbeheer, groene zorg, korte-keten-afzet, 

korte-afstand-winkelen, enz. 

ON3 

Regionale economische groei en werkgelegenheid 

worden gestimuleerd door een gerichte specialisatie 

in bedrijvenclusters. Mogelijke kansen voor de 

vernieuwing van het regionaal economisch weefsel 

liggen in toerisme. 

ON4 

Een gunstig ondernemingsklimaat wordt 

gestimuleerd door o.a. contacten tussen ondernemers 

en het onderwijs,  toegankelijke publieke 

dienstverlening (ondernemersloket),  

vormingsaanbod voor (startende) ondernemers, …  

ON5 

 

Kleinhandel en lokale 

middenstand worden 

ondersteund met het oog op 

het bevorderen van  de 

leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van 

dorpskernen.(o.a. door 

evenementen, markten, 

beurzen, enz.) 

 

ON6 

Ondernemingen en overheid 

werken actief samen om alle 

lagen van de regionale 

arbeidsreserve te integreren op 

de arbeidsmarkt, o.a. door de 

uitbouw  van de 

diensteneconomie (bv 

kinderopvang, enz.) 

innoverende projecten, enz. 

  

 

 

 

 

 

ON7-bk 

 

In de regio is er voldoende 

ruimte en infrastructuur om te 

ondernemen. Er wordt gestreefd 

naar zorgvuldig en kwalitatief 

ruimtegebruik voor het 

ondernemen, o.a. door behoud, 

herbestemming en uitbreiding 

van bedrijventerreinen of 

oplossingen voor zonevreemde 

bedrijven of behoud van 

agrarisch gebied  
 

ON8 

 

In de regio wordt het wonen, 

werken, recreatie, diensten en 

handel optimaal op elkaar 

afgestemd met het oog op het 

versterken van woonkernen. 

 

ON9 

 

De bedrijvigheid in de streek 

gaat gepaard met een hoge eco-

efficiëntie van  

productieprocessen en producten. 

 

 

 

 

 

 ON10/W5 

Gemeentebesturen uit de 

regio bevorderen de 

communicatie met relevante 

doelgroepen uit het 

bedrijfsleven. 

ON11/W6 

Een RESOC-platform 

bevordert  het overleg en de 

samenwerking tussen lokale 

overheden en ondernemers met 

andere stakeholders uit 

geïnteresseerde sectoren. 
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& 

 

Werken 

 

 

  

WE1  

De regionale economie (in de breedste betekenis) 

moet zo worden ingericht dat lokale tewerkstelling 

zoveel mogelijk wordt bevorderd, en dit zowel in het 

reguliere economische circuit als in de sociale 

economie.  

 

WE2 

Een regionaal arbeidsmarktbeleid vertrekt van een 

vraagstimulerend beleid, aangevuld met een waaier 

van initiatieven om knelpunten bij werkzoekenden 

weg te nemen (aanbodgericht beleid) en vraag en 

aanbod doelmatig te matchen door bvb een 

jobbeurs, enz. 

 

WE3 

Op de regionale arbeidsmarkt 

wordt geen enkele 

bevolkingsgroep uitgesloten. 

 

WE4 

Op de regionale arbeidsmarkt 

gaat aandacht naar sociale 

tewerkstelling en sociale 

economie (PWA, OCMW, 

werkwinkel, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, 

Meise, Opwijk, Wemmel, Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Streekpact 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel,  Meise, 

Opwijk, Wemmel, Zemst  

Provincie Vlaams-Brabant 

Streekpact 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk, 

Wemmel, Zemst  

Provincie Vlaams-Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Meise, Opwijk, Wemmel 

en Zemst 

Streekpact 

 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
 

 

 

Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant, het Streekpact Halle-Vilvoorde 2007-2012, of de 

toespraak van de gouverneur voor de provincieraad op 04/10/2012 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 
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 Economische principes Sociale principes Fysiek-ecologische principes Institutionele principes 

Wonen 

 

WO1 

Het regionaal aanbod aan woningen 

en gronden voldoet aan verschillende 

woonbehoeften naargelang de 

middelen, de levensfasen en 

samenstelling van de huishoudens. Er 

is dus aandacht voor nieuwe 

woonvormen en woningdifferentiatie 

naar gezinsgrootte, inkomen en 

leeftijd. 
 

 

WO2 

De kwaliteit van de woning wordt 

gewaarborgd in voldoende leefbare 

woonoppervlakte, in basiscomfort, in 

bouwtechnische kwaliteit en in 

bouwfysische kwaliteit. 

 

 

WO3 

De kwaliteit van de woonomgeving 

(wijk/buurt) wordt verbeterd door te 

werken aan het straatbeeld, de 

aanwezigheid en toegankelijkheid van 

speel-, rust- en  

ontmoetingsmogelijkheden,  sociale 

samenhang, verkeersleefbaarheid en 

veiligheid.  

WO4 

In de regio wordt de woonzekerheid 

verhoogd. Bestaande en nieuwe 

woningen, zowel op de koop- als op de 

huurmarkt, zijn betaalbaar, comfortabel, 

aangepast of aanpasbaar, en veilig. 

 

 

WO5 

In de regio krijgen doelgroepen uit de 

eigen bevolking een intensieve 

woonbegeleiding.  

  

 

WO6 

 Op de regionale woonmarkt wordt geen 

enkele bevolkingsgroep uitgesloten, noch 

gepriviligeerd. Referentie: actief beleid 

SVK’s, aanpak wonen op campings, 

senioren, personen met handicap, enz. 

 

 

WO7 

Een leefbare regio kent een gezonde 

bevolkingsmix tot op buurtniveau, op 

het  vlak van leeftijd, 

gezinssamenstelling en inkomensklasse. 

WO8 

De ruimte voor het wonen wordt 

zorgvuldig gebruikt met het oog op een 

gebiedsspecifieke verdichting van de 

bebouwing. Nieuwe woongelegenheden 

moeten ingeplant worden in (inbreiding) 

en nabij kernen. 

 

WO9 

In de regio worden nieuwe bouwgronden 

voorzichtig aangesneden op basis van 

een  woonbehoeftestudie. Ook 

zonevreemde woningen worden 

rechtszekerheid geboden. 

 

WO10 

In de regio is de woonomgeving 

multifunctioneel. Diensten, handel, 

recreatie, mobiliteit en 

groenvoorzieningen worden op het 

wonen afgestemd. Groenelementen 

vormen bij voorkeur een verbinding naar 

de omliggende open ruimte. 

 

WO11 

De bewoners en de beheerders van het 

woningpatrimonium gaan rationeel om 

met energie en grondstoffen in de 

woning.  

WO12 

In de regio neemt de lokale 

overheid de regierol op zich 

en stimuleert het overleg en 

de samenwerking tussen alle 

betrokken actoren in het 

kader van het lokaal 

woonbeleid. 
 

WO13 

In de streek kunnen burgers 

informatie en advies krijgen 

in antwoord op hun vragen 

over de eigen woonsituatie. 

(woonloket) 

 

WO14 

Een doelmatige en efficiënte 

woonbeleid dient 

ondersteund door een strikt 

en helder grond- en 

pandenbeleid. 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, 

Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, 

Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise,  Opwijk en Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 

Grimbergen, Londerzeel, 

Meise,  Opwijk, Wemmel en 

Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
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Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant & Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 2004 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 
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Economische principes 

 

Sociale principes 

 

Fysiek-ecologische 

principes 

Institutionele principes 

 

Zich 

verplaatsen / 

Mobiliteit 

ZV1  

In de regio wordt in het algemeen de mobiliteitsvraag 

en in het bijzonder het autoverkeer beheerst door de 

(creatie van) nabijheid en verwevenheid van functies 

en concentratie van activiteiten. (locatiebeleid) 

 

ZV2 

In de provincie neemt multimodale bereikbaarheid 

voor het personen- en goederenvervoer toe. 

 

ZV3 

Aan de complexe vervoersvraag gedifferentieerd in 

tijd en ruimte wordt tegemoet gekomen door een 

efficiënte en evenwichtige inzet van vervoersmodi en 

infrastructuur. (STOP-principe) 

 

ZV4 

In de regio wordt prioriteit gegeven aan lokale 

kwaliteitsvolle verplaatsingen voor  voetgangers en 

fietsers, vooral binnen verblijfsgebieden. Daarvoor 

wordt de nodige infrastructuur uitgebouwd, zoals bv. 

fietsstallingen, en voet- en fietspaden, enz. Daarnaast 

wordt een  bovenlokaal fietsroutenetwerk uitgebouwd 

voor functionele en recreatieve verplaatsingen. 

 

ZV5 

Het openbaar vervoer in de regio wordt uitgebouwd 

als een hoogwaardige en complementaire 

vervoersmodus. Hoogwaardig betekent snel (vlotte 

doorstroming), betrouwbaar en comfortabel. En 

complementair heeft betrekking op voldoende 

overstapfaciliteiten via de hertekening van 

stationsomgevingen. 

 

ZV6 

ZV10 

In de regio neemt de verkeers-

veiligheid toe. Daarbij gaat de 

aandacht vooral naar 

preventie, infrastructurele 

oplossingen en handhaving, 

zeker in de schoolomgevingen. 

 

ZV11 

Door een goede fysieke en 

mentale toegankelijkheid van 

vervoersmodi en infrastructuur 

kan iedereen (dus ook minder 

mobiele weggebruikers) zich 

vlot en zo zelfstandig mogelijk 

in de stad verplaatsen.  

 

ZV12 

In de regio is het openbaar 

vervoer voor iedereen 

betaalbaar. 

 

 

 

 

ZV13 

Om geurhinder en 

luchtverontreiniging in de 

regio te vermijden, wordt 

milieuvriendelijk transport 

aangemoedigd. Dit komt 

ook de gezondheid van de 

bewoners ten goede. 

 

ZV14 

In de regio worden 

geluidshinder en trillingen 

(o.m.ten  gevolge van verkeer 

en vervoer) vermeden.  

 

ZV15 

Om open en groene ruimten 

in de regio te sparen, worden 

zuinig ruimtegebruik en 

maximale bundeling van 

infrastructuren bevorderd. 

ZV16 

Een kwaliteitsvolle aanpak van 

mobiliteitsproblemen dient zich op 

provinciaal- of streekniveau te 

situeren. De verdere ontwikkeling 

van het openbaar vervoer, trage 

wegen, een fietsroutenetwerk, enz. 

zijn zaken die een bovenlokale visie 

vereisen om tot een effectieve, 

coherente en gezamenlijke aanpak 

te komen. Daarbij dient de regierol 

te worden bepaald om alle 

mobiliteitsactoren ertoe aan te 

zetten om hun verantwoordelijkheid 

op te nemen. 

 

ZV17 

In de regio worden alle actoren 

regelmatig geïnformeerd en 

gesensibiliseerd inzake 

verkeersleefbaarheid en 

verkeersveiligheid.  

 

ZV18 

In de regio betrekken lokale 

besturen de bevolking zo veel 

mogelijk bij de besluitvorming 

inzake mobiliteit, om het 

draagvlak te vergroten en aan 

een mentaliteitsverandering te 

werken. 
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In de regio wordt pas in laatste instantie een 

beroep gedaan op de auto om zich te verplaatsen.  

In woonzones wordt doorgaand en sluipverkeer 

beperkt. 

 

ZV7 

In de regio is er een gedifferentieerd parkeerbeleid 

waarbij bewoners hun auto makkelijk kunnen 

stallen. 

 

ZV8 

Bedrijven en handelszaken in de regio respecteren 

afspraken over aan- en afvoerroutes voor het 

zwaar goederenvervoer.  

 

ZV9 

In de regio is er voldoende aandacht voor 

alternatieven (vb. gebruik ICT, tijdsvensters, enz.) 

om de vervoerstromen onder controle te houden. 

 

 

 

 

 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, 

Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 

Streekpact, De Lijn 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel, Meise, 

Merchtem, Opwijk, Wemmel, 

Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen  

 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 

 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 

 

 
Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant,  het Streekpact Halle-Vilvoorde 2007-2012, de 

mobiliteitsvisie 2020 Vlaams-Brabant – Brussel van De Lijn of de toespraak van de gouverneur voor de provincieraad op 04/10/2012 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 
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Economische principes 

 

Sociale principes 

 

Fysiek-ecologische 

principes 

Institutionele principes 

 

Leren / 

Onderwijs 

 

 

 

L1 

De kwaliteit van het onderwijs in de regio 

is voldoende hoog, zodat elk kind, jongere 

én volwassene een educatief project op 

maat kan uitbouwen. Dat  heeft betrekking 

op de belangrijkste elementen in het 

ontwikkelingsproces (creativiteit, 

gezondheid, fysieke beweging, assertiviteit, 

enz.).  

 

L2 

In de regio behalen alle jongeren een 

kwalificatie die toegang verleent tot de 

arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs. 

 

L3 

In de streek wordt het levenslang en 

levensbreed leren ondersteund. Beide zijn 

belangrijk voor de  kansen op de 

arbeidsmarkt en de persoonlijke ontplooiing.  

 

L4 

In de regio is er in het onderwijs en in het 

aanbod aan vorming en opleiding 

voldoende aandacht voor 

taalvaardigheidsontwikkeling met het oog 

op pluralistische burgerschapsvorming. 

L5 

Onderwijs, vorming én opleiding in de regio 

heeft een open karakter en biedt gelijke 

kansen aan kinderen, jongeren en 

volwassenen ongeacht het milieu waaruit ze 

afkomstig zijn. 

Lokale besturen zoeken 

onderwijsflankerend beleid verder uit te 

bouwen, rond bvb kinderopvang, zwemmen, 

leerlingenvervoer, taalleergangen, 

kunstonderwijs, toneel, 

opvoedingsondersteuning, studie- en 

huiswerkbegeleiding, spijbelgedrag, enz. 

 

L6 

Het onderwijs in de regio heeft een gelijke 

waardering voor alle onderwijsvormen en 

onderwijsniveaus. 

 

L7 

Scholen kennen de achtergrond van kinderen 

om problemen te detecteren die een invloed 

hebben op de schoolcarrière. 

 

L8 

In de regio is de school als leer- en 

werkomgeving aantrekkelijk voor leerlingen 

en leerkrachten (bv. door deeltijdse 

opdrachten te concentreren, enz.) 

L9 

In de regio zijn scholen 

goed uitgerust of kunnen 

ze beschikken over de 

nodige infrastructuur. De 

kwaliteit van de 

onderwijsinfrastructuur 

en van de schoolomgeving 

zijn optimaal. 

(veiligheid, netheid, ICT, 

toegankelijkheid ook voor 

leerlingen met fysische 

handicap, 

verkeersveiligheid, enz.) 

 

L10 

Het onderwijs in de regio 

wordt ‘ecologisch’ 

ingericht (met o.a. REG, 

enz.) 

L11 

Binnen de regio is er een goede 

samenwerking en afstemming 

tussen scholen onderling en 

tussen scholen en andere 

actoren. Overlegplatformen 

voor netoverschrijdende 

initiatieven  worden 

ondersteund door lokale 

besturen.  

 

L12 

Alle scholen in de regio 

nemen het voortouw  inzake 

participatie van leerlingen, 

leerkrachten en ouders. 

 

 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Opwijk, Wemmel 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, 

Wemmel, Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-

den-Bos, Meise, Merchtem, 

Opwijk, Wemmel, Zemst 

 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel, Merchtem, 

Opwijk, Wemmel, Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
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Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 
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Economische principes 

 

Sociale principes 

 

Fysiek-ecologische 

principes 

Institutionele principes 

 

Zorg  

 

(welzijn & 

gezondheid) 

 

 

 

 

ZO1  

Elke leeftijdsgroep of geslacht kan 

een beroep doen op een zorg/opvang  

die afgestemd is op de behoeften 

(zorg op maat). De zorg wordt 

verstrekt conform de menselijke 

waardigheid.  

 

ZO2 

Personen die potentieel zelfredzaam 

zijn, kunnen aanspraak maken op 

thuiszorg om zelfstandig in eigen 

onderhoud te voorzien. (bv door 

aanpassing van de woning). 

 

ZO3 

Mantelzorgers krijgen voldoende 

actieve ondersteuning. 

 

ZO4 

Basisdienstverlening en 

geprofessionaliseerde zorg worden op 

elkaar afgestemd, bv. door duidelijke 

zorgtrajecten. Er is ook aandacht voor 

gezondheidspromotie en preventie. 

ZO5 

Het zorgsysteem is voldoende aangepast aan de 

diversiteit in de regio, die betrekking heeft op leeftijd, 

gender, opleidingsniveau, huishoudtype, 

taalvaardigheid, etnisch-culturele achtergrond, 

handicaps, enz. 

 

ZO6 

Alle kwetsbare en kansarme mensen worden 

ondersteund, zodat zij gelijke kansen hebben om van 

het  aanbod gebruik te maken en zo een betere 

levenskwaliteit kunnen bereiken. 

 

ZO7 

De gezondheids- en welzijnszorg in de regio is 

toegankelijk (mentaal en fysiek) en makkelijk 

bereikbaar. 

 

ZO8 

De gezondheids- en welzijnszorg in de regio is voor 

iedereen financieel haalbaar, mede door een 

laagdrempelig eerstelijnsaanbod. 

 

ZO9 

In de regio zorgt een sterk sociaal weefsel ervoor 

dat mensen zoveel als mogelijk in de vertrouwde 

omgeving verzorgd of opgevangen kunnen worden. 

(bv via buurtdiensten) 

 

ZO10 

Gezondheids- en 

welzijnszorg in de regio 

hebben aandacht voor 

milieuzorg. 

 

ZO11 

De openbare ruimte in 

de omgeving van de 

voorzieningen en 

instellingen wordt 

aangepast aan de noden 

van de gebruikers. (bv 

met rust- en 

ontmoetingsplaatsen, 

enz.) 

ZO12 

Op basis van een actieve dialoog 

met de zorgverstrekker(s) 

kunnen burgers op een relatief 

eenvoudige manier hun eigen 

zorg zelf regelen en organiseren. 

(sociaal huis) 

 

ZO13 

In het overleg tussen welzijns- en 

gezondheidsactoren en betrokken 

actoren uit andere domeinen 

(politie, onderwijs, tewerkstelling, 

huisvesting,…) op alle relevante 

bestuurlijke niveaus (Vlaams, 

provinciaal, regionaal, lokaal) 

neemt iedereen  zijn 

verantwoordelijkheid op, bv. in 

een breed sociaal platform. 

 

ZO14 

Het lokale zorgbeleid steunt op 

de samenwerking tussen OCMW 

en gemeentelijke sociale dienst. 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem,  

Wemmel, Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, 

Meise, Merchtem, Wemmel, Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 

 Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, 

Opwijk, Wemmel en Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
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Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant, of de toespraak van de gouverneur voor de 

provincieraad op 04/10/2012 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 
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In dit onderdeel van de regiovisie wordt aandacht besteed aan wat mensen doen als ontspanning en recreatie: 

 Bij Cultuur ligt de klemtoon op artistieke creatie, deelname aan culturele initiatieven, cultureel erfgoed, etc.  

 Vrije tijd is dan weer gericht op alle vormen van andere ontspanning, inclusief sport, evenementen en toeristische activiteiten. 

 

Het uitgangspunt is dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de regio en haar vrijetijdsaanbod voor bewoners en gebruikers/bezoekers. 

Daarnaast overstijgt het bereik van cultureel aanbod en erfgoed, sport & spel, evenement als thema's voor ontspanning dikwijls de grenzen van de regio.   

 

 Economische principes 

 

Sociale principes Fysiek-ecologische principes Institutionele principes 

Cultuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

In de regio heerst een cultureel klimaat 

dat een zo breed mogelijk publiek  

uitnodigt om te participeren aan een 

kleinschalig, maar ruim cultuuraanbod.   

 

C2  

In de regio kan iedereen cultureel actief 

zijn, zodat diverse vormen van 

cultuurcreatie tot ontplooiing kunnen 

komen. 

 

C3 

Lokale kunstenaars , die hun werk aan 

een zo ruim mogelijk publiek willen 

bekendmaken worden ondersteund.  

 

C4 

In de regio worden acties ondernomen om 

het publiek de cultuur te leren ontdekken, 

zoals bvb cultuureducatie, culturele 

evenementen en cultuurspreiding, o.a. via 

culturele centra. 

 

C5 

De culturele infrastructuur in de regio is 

optimaal aangepast aan de diversiteit van 

C8 

De culturele actoren en een 

laagdrempelig cultuuraanbod dragen bij 

tot sociale contacten, openheid voor 

diversiteit, tolerantie en respect voor 

elkaar’. Een belangrijk deel van de 

culturele activiteiten beklemtonen zowel 

de lokale als de internationale 

solidariteit. 

 

C9 

In de regio bloeit een rijk cultureel 

verenigingsleven, dat omwille van zijn 

sociale belang (contacten, identiteit, 

vrijwilligerswerk, maatschappelijke 

participatie) actieve ondersteuning 

verdient. 

 

C10 

De culturele infrastructuur in de stad is 

voor iedereen bereikbaar en toegankelijk 

(fysisch, mentaal en financieel).  

 

C11 

In de stad zijn er zowel lokale als spontane 

culturele activiteiten.  

 

C12 

In culturele instellingen en bij 

culturele evenementen is er 

milieuzorg. 

 

C13 

Culturele instellingen en 

evenementen zijn vlot bereikbaar 

met het openbaar vervoer. 

 

C14 

De publieke ruimte in de stad is 

van een hoogstaande kwaliteit en 

biedt het kader voor diverse 

(spontane) culturele activiteiten en 

voor beeldende kunsten (kunst in 

openbare ruimte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C15 

In de regio worden 

thematische 

samenwerkingsverbanden 

bevorderd.   

 

C16 

Culturele centra en andere 

actoren uit de regio 

stemmen hun culturele 

initiatieven op elkaar af. 

 

C17 

Het cultuuraanbod in de 

regio positioneert zich in een 

interstedelijke context. 

Afstemming en 

samenwerking met 

(kunst)steden is essentieel. 

 

C18 

Bewoners  en bezoekers van 

de regio hebben makkelijk 

toegang tot culturele 

informatie. 
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Vrije tijd 

 

kunst- en cultuuruitingen. 

 

C6 

De cultuurbeleving leidt tot individuele 

verrijking, horizonverbreding en 

gemeenschapsvorming.  

 

C7 

In de regio wordt het cultureel erfgoed 

bestudeerd, bewaard, geactualiseerd en 

ontsloten ten behoeve van een breed 

publiek.  

 

VT1 

De diversiteit van  het vrijetijdsaanbod 

wordt verhoogd, zodat het beter inspeelt op 

de noden aan ontspanning in de regio. 

Daardoor zal ook de participatie aan sport 

en recreatief aanbod toenemen, zodat 

gezondheid en levenskwaliteit verhogen. 

 

VT2 

De toeristische troeven van de regio wordt 

gepromoot door het stimuleren van een 

kwaliteitsvol en voldoende divers aanbod 

op het vlak van logiesverstrekking, 

cultureel en bouwkundig erfgoed, 

horecasector,  groen- en waterbeleving, 

fiets- en wandelwegen, trage en recreatieve 

paden. 

 

VT3 

In de stad zijn er voldoende mogelijkheden 

voor niet commerciële en informele 

vrijetijdsactiviteiten, sportieve activiteiten 

en speelvoorzieningen. 

 

VT4 

De ‘eigenheid’ van de regio (natuur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT5 

Alle doelgroepen in de bevolking hebben 

gelijke kansen om hun 

vrijetijdsactiviteiten te kunnen 

ontplooien. Dualisering in de 

vrijetijdsbesteding wordt voorkomen en 

bestreden. 

 

VT6 

In de regio zijn sportvoorzieningen, en dito 

activiteiten en programma’s voor iedereen  

bruikbaar, bereikbaar, toegankelijk en 

betaalbaar. 

 

VT7 

In de stad zijn sportieve, recreatieve en 

toeristische attracties en evenementen 

voor iedereen bereikbaar, toegankelijk 

en betaalbaar.  

 

VT8  

In de regio bloeit een rijk 

verenigingsleven, dat omwille van zijn 

sociale belang (contacten, identiteit, 

 

 

 

 

 

 

 

VT11 

In de regio streeft men naar 

meervoudig ruimtegebruik en 

recreatief medegebruik van 

voorzieningen, openbare en 

private infrastructuur voor 

ontspanning, sport en spel, 

toerisme en evenementen. 

 

VT12 

De publieke ruimte in de regio 

biedt plaats voor het 

vrijetijdsaanbod inzake sport & 

recreatie, buurtinitiatieven en 

grotere manifestaties.  

 

VT13/N6 

In gebieden met hoofdfunctie 

natuur worden zachte recreatie-

vormen gestimuleerd. In gebieden 

waar de natuurfunctie neven- of 

ondergeschikt is, worden zoveel 

als mogelijk natuurontwikkeling 

en behoud gestimuleerd. 

 

VT14 

In de stad is er milieuzorg bij 

recreatieve buurtactiviteiten, 

toeristische attracties, sport- en 

stadsevenementen. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

VT15 

De actoren in de 

vrijetijdssector (sport & 

recreatie, toerisme en 

evenementen) versterken de 

samenwerking (onderling en 

met andere actoren) bij het 

opzetten van grotere 

manifestaties. 

 

VT16  

Betrekken van de 

recreatieve sector (sport, 

spel en toerisme) als partner 

in beleidsformulering moet 

leiden tot een gedragen 

beleid. 

 

VT17 

In het aanbod aan 

vrijetijdsactiviteiten en -

initiatieven neemt 

zelforganisatie een 

belangrijke plaats in. 

 

VT18 

Lokale besturen nemen deel 



17 

 

landschap, cultuur, geschiedenis, erfgoed, 

publieke ruimtes, mix van activiteiten, 

sfeer) dient men te behouden en verder te 

ontwikkelen binnen de draagkracht ervan. 

Het schept verbondenheid bij bewoners en 

is een bron van aantrekkingskracht voor 

toeristen.  

 

maatschappelijke participatie) actieve 

ondersteuning verdient. 

 

VT9 

Sport & recreatie zijn erop gericht om 

ontmoeting tussen een diversiteit aan 

individuen mogelijk te maken. 

 

VT10 

In de stad worden vormen van overlast en 

hinder – tengevolge van toerisme en 

evenementen  – onder controle gehouden. 

aan thematische en  

projectmatige 

samenwerkingsverbanden in 

de regio.   

 

VT19 

Vrijwilligers voelen zich 

betrokken bij het 

vrijetijdsaanbod, doordat 

hun inzet begeleid en 

ondersteund wordt.  

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, 

Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, 

Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel, Meise, 

Merchtem, Opwijk, Wemmel en 

Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-

den-Bos, Londerzeel, Meise, 

Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 

 

Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 
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4) Feedback uit workshop, regio Brabantse Kouters 
 

 

Feedback van Workshop  - 8 november 2011 - Londerzeel 
‘Samen opmaken van Toekomstvisie voor de Brabantse 
Kouters’ 
Sessie ‘Ondernemen & Werken’ 

 
 
Aanwezig: Louis Cleymans (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Yolande Bielaer 
(adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Willy Peleman (Gecoro Opwijk); Evert Lagrou 
(Gecoro Grimbergen en Vilvoorde); Joseph Van Droogenbroeck (gecoro Wemmel); 
Hans Habils (gemeentesecretaris Grimbergen); Paula Van Den Heuvel (OCMW-
raadslid Wemmel); Veerle Geerinckx (Gecoro Zemst); Jo Discart (stafmedewerker 
RESOC); Louis Buelens (gecoro Grimbergen); Eddy Van den Eede (stafmedewerker 
ACW); Erik Ideler (Haviland); Koen De Reu (Haviland – verslag), Jo Van Assche 
(UGent – feedback) 
 
Verontschuldigd: Veerle Langbeen (schepen Londerzeel); Inez De Coninck (Gecoro 
Opwijk en Grimbergen); Jan Creten (stafmedewerker werk RESOC); Julien Dekeyser 
(gedeputeerde); Lieve Vanlinthout (provincieraadslid); Virginie De Klippel 
(Fractieleider Open VLD Meise); Dirk Hermans (raadslid Kapelle-op-den-Bos); Jens 
Bruneel (gemeenteraadslid Londerzeel); Jan Van Keer (OCMW-voorzitter 
Londerzeel); Ginette Hermans (OCMW-raadslid Kapelle-op-den-Bos); Victor Dries 
(voorzitter milieuraad Zemst); Annelies Dierickx (Voorzitter Gecoro Meise); Marleen 
Bovijn (OCMW-raadsid Meise); Chris Verhaegen (OCMW-raadslid Meise); Emiel Van 
der Perre (Gemeentesecretaris Londerzeel); José Van Damme (gemeentesecretaris 
Opwijk); Mark Van Assche (schepen Londerzeel); Conny Moons (schepen 
Londerzeel); Jenny Goossens (schepen Londerzeel); Stefaan Van Assche 
(arrondissementeel voorzitter boerenbond); Jozef De Borger (gemeente Londerzeel); 
Bart Coopman (Gemeente Zemst); Louis Van Releghem (gemeentesecretaris 
Zemst); Marleen Mertens (burgemeester Grimbergen); Lutgard Van Biesen-Van der 
Borght (burgemeester Opwijk). 
 
De feedback over de sessie rond ‘ondernemen & werken’ bestaat uit twee 
elementen, namelijk 1) het verslag van de workshopsessie én 2) de verwerking 
ervan. Het verslag zelf bestaat uit de opsomming van het commentaar afkomstig van 
elk van de deelnemers aan de vragenronde tijdens deze workshopsessie. Dat staat 
in kolom 1 van onderstaande tabel. 
 
In kolom 2 van diezelfde tabel wordt de commentaar uit de vragenronde van de 
sessie over ‘ondernemen & werken’ verwerkt. Dat kan op twee manieren gebeuren:  
1) Door aan te duiden op welke intentie van de ontwerp-visie de commentaar 
betrekking heeft. Op die manier is het duidelijk dat de ontwerp-visie al rekening houdt 
met de opmerking(en) van elke deelnemer. Deze intenties worden vermeld aan de 
hand van hun codes, gaande van ON1/WE1 tot en met ON11/WE6. 
2) Door de ontwerp-visie aan te passen aan de commentaar. Wanneer deelnemers 
een nieuw element aanbrengen voor de toekomstvisie van de regio wordt die visie 
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daadwerkelijk bijgestuurd. Daarom maakt een herwerkte versie van de toekomstvisie 
voor het Pajottenland ook deel uit van deze feedback. Zie bijlage. 
 

Commentaar  Verwerking 
De beleidsplannen klinken wazig. ON10/WE5 

ON11/WE6  

De mobiliteitsproblematiek belast de gemeenten en is een nadeel 
voor de bedrijvigheid in de omgeving. 

Aanpassing van ON8 
met vermelding van 
‘beheersen van 
mobiliteit’ 

In sommige gemeenten grenzen de bedrijventerreinen heel sterk 
aan de woonkernen. 

ON8 

Er moet meer aandacht zijn voor sociale tewerkstelling. Nu is er te 
veel aandacht voor de technologische fabel in Vlaanderen. 

WE4 

Er moet een synergie gevonden worden tussen kleinschaligheid en 
landbouwactiviteiten (bijvoorbeeld in de biologische sector). 

ON1, ON2 

Mobiliteit is voorwaarde scheppend voor verdere economische 
ontwikkelingen. 

ON8 
+ doorverwijzing naar 
sessie over mobiliteit 

Er moeten oplossingen komen om de mobiliteit op de Brusselse 
Ring en de A12 aan te pakken. 

doorverwijzing naar 
sessie over mobiliteit 

Het specifiek economisch knooppunt Londerzeel en Meise-
Westrode zijn belangrijke kansen voor de regio. Die twee projecten 
kaderen in grootschaligheid. Er is duidelijk iets gaande in de regio. 

ON1, ON3, ON7 

De benadering van deze streekvisie is heel sectoraal gericht. In een 
gedegen visie wordt de verwevenheid meegenomen.  

Zie aparte opmerking 
achter deze tabel  

In Zemst zijn de lokale bedrijven zonevreemd. Dat is niet goed voor 
het ruimtelijk netwerk. Er zou beter vooraf nagedacht worden waar 
economische bedrijvigheid wel en niet kan. 

ON7 

Het lokaal bestuur botst op het domein ondernemen & werken vaak 
op haar eigen grenzen. 

ON11/WE6 

Ondernemen mag niet altijd ten koste gaan van de landbouw. Er 
moet voldoende grond overblijven om kwalitatieve 
landbouwbedrijven uit te breiden. 

ON1, ON2, ON7 

Er verdwijnt veel landbouwgrond door herbestemming van de 
gronden. 

ON7 

Door het verdwijnen van landbouwbedrijven komen er ook veel 
panden leeg te staan. Het gevolg is dat er zonevreemde woningen 
ontstaan in landbouwgebied omdat die huizen en gronden vaak 
worden opgekocht. 

ON8 + doorverwijzing 
naar sessie over 
wonen 

Doordat het in Vlaams-Brabant steeds moeilijker wordt om te 
overleven voor de boeren, wijken veel landbouwers uit naar 
Wallonië. 

ON1, ON2, ON7 

Woonuitbreidingsgebieden creëren een aanzuigeffect waardoor er 
steeds meer inwijkelingen vanuit Brussel in de Vlaamse rand komen 
wonen met als gevolg een toenemende verfransing.  

doorverwijzing naar 
sessie over wonen 

Reconversie van oude industrieterreinen (Brown fields) is geen 
optie omdat de sanering van de vervuilde gronden zo duur is. 

ON7 

De ruimtelijke planning gebeurt veel te sectoraal. De ruimtelijke 
ordening is te veel de optelsom van belangen van de stakeholders. 

ON8 

Alle argumenten pleiten tegen de komst van Uplace en toch zal dit 
project meer dan waarschijnlijk gerealiseerd worden. 

ON1, ON3,  
ON7, ON8 

Ook Meise-Westrode heeft veel argumenten tegen en toch wordt 
deze industriezone (TDL-bedrijven) doorgedrukt. 

ON1, ON3, ON7 
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Het Zeekanaal heeft te veel zeggingschap waardoor heel veel 
geblokkeerd wordt. 

ON10/WE5 
ON11/WE6  

Het ACW heeft een dossier Meise-Westrode (Brabantse Poort) 
gemaakt. Dit project is grensoverschrijdend (tussen Boom en 
Westrode). De regio van de A12 moet als strategisch project 
ingediend worden, daar kunnen financiële middelen voor bekomen 
worden. Misschien is dit een taak voor Haviland? Er moet een 
nieuw ruimtelijk plan gemaakt worden voor deze regio. De provincie 
Vlaams-Brabant en Antwerpen en de twee Pom’s zitten al samen 
aan tafel rond dit project. 

Onder ‘institutionele 
principes’ dient 
aandacht te zijn voor 
de relatie met de 
omgeving, oa 
Brabantse Poort 
 ON12/WE7 

 
Opmerking: 
De sectorgerichte aanpak van de ontwikkeling van deze streekvisie heeft inderdaad 
het nadeel dat de onderlinge wisselwerkingen tussen sectoren minder aandacht 
krijgt. Via overkoepelende thema’s (zoals bvb het rechtvaardigheidsconcept, de 
ecologische randvoorwaarden, het milieugebruik, enz.) wordt de sectorale insteek 
wel overstegen. De streekvisie is, zoals toegelicht in elke sessie van elke workshop, 
gebaseerd op een visiematrix, waarbij sectoren gecombineerd worden met een 
sectoroverschrijdende insteek vanuit een economische, sociale, fysiek-ecologische 
en institutionele invalshoek. 
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Feedback van Workshop  - 8 november 2011 - Londerzeel 
‘Samen opmaken van Toekomstvisie voor de Brabantse 
Kouters’ 
Sessie ‘Wonen’ 

 
 
Aanwezig: Louis Cleymans (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Yolande Bielaer 
(adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Jos Maerevoet (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); 
Jeanine Carleer (OCMW-raadslid Londerzeel); Pierre Janssens (adviesraad Opwijk); 
Willy Peleman (Gecoro Opwijk); Evert Lagrou (Gecoro Grimbergen en Vilvoorde); 
Joseph Van Droogenbroeck (gecoro Wemmel); Hans Habils (gemeentesecretaris 
Grimbergen); Paula Van Den Heuvel (OCMW-raadslid Wemmel); Veerle Geerinckx 
(Gecoro Zemst); Jo Discart (stafmedewerker RESOC); Jan Verhasselt 
(gemeenteraadslid Wemmel); Erik Ideler (Haviland); Koen De Reu (Haviland – 
verslag), Jo Van Assche (UGent – feedback) 
 
Verontschuldigd: Inez De Coninck (Gecoro Opwijk en Grimbergen); Jan Creten 
(stafmedewerker werk RESOC); Marie-Louise Borms (Gemeenteraadslid 
Londerzeel); Julien Dekeyser (gedeputeerde); Lieve Vanlinthout (provincieraadslid); 
Virginie De Klippel (Fractieleider Open VLD Meise); Dirk Hermans (raadslid Kapelle-
op-den-Bos); Jens Bruneel (gemeenteraadslid Londerzeel); Jan Van Keer (OCMW-
voorzitter Londerzeel); Ginette Hermans (OCMW-raadslid Kapelle-op-den-Bos); 
Victor Dries (voorzitter milieuraad Zemst); Annelies Dierickx (Voorzitter Gecoro 
Meise); Marleen Bovijn (OCMW-raadsid Meise); Chris Verhaegen (OCMW-raadslid 
Meise); Emiel Van der Perre (Gemeentesecretaris Londerzeel); José Van Damme 
(gemeentesecretaris Opwijk); Mark Van Assche (schepen Londerzeel); Conny Moons 
(schepen Londerzeel); Jenny Goossens (schepen Londerzeel); Stefaan Van Assche 
(arrondissementeel voorzitter boerenbond); Jozef De Borger (gemeente Londerzeel); 
Bart Coopman (Gemeente Zemst); Louis Van Releghem (gemeentesecretaris 
Zemst); Marleen Mertens (burgemeester Grimbergen); Lutgard Van Biesen-Van der 
Borght (burgemeester Opwijk). 
 
 
De feedback over de sessie rond ‘wonen’ bestaat uit twee elementen, namelijk 1) het 
verslag van de workshopsessie én 2) de verwerking ervan. Het verslag zelf bestaat 
uit de opsomming van het commentaar afkomstig van elk van de deelnemers aan de 
vragenronde tijdens deze workshopsessie. Dat staat in kolom 1 van onderstaande 
tabel. 
 
In kolom 2 van diezelfde tabel wordt de commentaar uit de vragenronde van de 
sessie over ‘wonen’ verwerkt. Dat kan op twee manieren gebeuren:  
1) Door aan te duiden op welke intentie van de ontwerp-visie de commentaar 
betrekking heeft. Op die manier is het duidelijk dat de ontwerp-visie al rekening houdt 
met de opmerking(en) van elke deelnemer. Deze intenties worden vermeld aan de 
hand van hun codes, gaande van WO1 tot en met WO14 
2) Door de ontwerp-visie aan te passen aan de commentaar. Wanneer deelnemers 
een nieuw element aanbrengen voor de toekomstvisie van de regio wordt die visie 
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daadwerkelijk bijgestuurd. Daarom maakt een herwerkte versie van de toekomstvisie 
voor het Pajottenland ook deel uit van deze feedback. Zie bijlage. 
 
 

Commentaar  Verwerking 
De gemeente Wemmel is al vol gebouwd. Er is geen vrije ruimte 
meer voor nieuwe woningen en verkavelingen. Daarom is zorgvuldig 
ruimtegebruik noodzakelijk. 

WO8 

In bepaalde straten in Opwijk zijn geen meergezinswoningen 
toegelaten. Kangoeroewoningen moeten in geval van nood wel 
mogelijk zijn. Maatwerk moet kunnen. 

WO1 + 
doorverwijzing naar 
sessie over ‘zorg’ 

In de regio is er een gebrek aan plaatsen voor speciale doelgroepen 
met lange wachtlijsten als gevolg. 

WO4, WO6 

Er moet openheid zijn voor nieuwe uitdagingen. Zo moet collectief 
wonen mogelijk zijn. Ook landelijk wonen kan als een uitdaging 
bekeken worden. 

WO1 

Er wordt gepleit voor een permanente open interbestuurlijke dialoog. WO12, WO13 

Als het mogelijk zou zijn zou de bestaande lintbebouwing uitgedoofd 
moeten worden. 

WO8 

Er moeten meer mogelijkheden voor thuiswerken gecreëerd worden. doorverwijzing naar 
sessie over 
‘ondernemen & 
werken’ 

Het kader rond de multimodaliteit moet beter uitgewerkt worden. doorverwijzing naar 
sessie over 
‘mobiliteit’ 

Er moet rekening gehouden worden met de bevolkingsaangroei in 
het Brusselse tegen 2030. Dit kan voor de lokale besturen ook 
kansen creëren. 

In de ‘institutionele 
principes’ moet er 
aandacht zijn voor 
de externe omgeving 
 WO15 

De streekvisie is beperkt door een gebrek aan inventarisatie van de 
bestaande plannen en wetgeving. Men zou minstens een 
afstemming op woonbeleidsplannen en gemeentelijke 
structuurplannen verwachten. 

Zie opmerking achter 
deze tabel 

Verdichting moet gerealiseerd worden in de kernen niet in 
zonevreemde gebieden. Daarbij kan het aangewezen zijn om meer 
aandacht te vragen voor de externe kosten van de verdergaande 
uitbreiding. 

WO8 

De kernen worden steeds meer volgebouwd met appartementen 
terwijl de lokale bevolking daar geen behoefte aan heeft. 

WO1, WO4, WO8 

Er is nood aan kleinschalige woningen tegen een schappelijke prijs. WO1, WO4 

Er moeten andere vormen gecreëerd worden om 
meergezinswoningen te realiseren. 

WO1,  

Voor de sociale woningen is er een zeer grote wachtlijst. WO4, WO6 

De wetgeving zou meer richting gevend moeten zijn en minder 
bindend. De Vlaamse overheidsreglementen zouden meer in functie 
moeten staan van de ondersteuning van de interbestuurlijke 
samenwerking. 

Aanpassing van 
WO12 met 
vermelding van 
‘hogere besturen’ 

Er is een groot te kort aan eengezinswoningen. WO1 

Hoe hebben andere grote steden de uitbreiding aangepakt? 
Misschien kunnen er lessen getrokken worden uit buitenlandse 
voorbeelden? 

WO1, WO4, WO8 

Door de komst van steeds meer inwijkelingen treedt er WO7 
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vervreemding op tussen de bevolking. Integratie is een fabeltje. 
Bovendien zorgen werkdruk, lange werktijden, stresserende woon-
werk verplaatsingen, enz. niet voor het gewenste klimaat voor 
gemeenschapsvorming.  

Er ontstaat gettovorming. Er moet aandacht zijn voor 
gemeenschapsvoorzieningen. 

WO7 

Er moet opgetreden worden tegen wildbouw. WO8, WO9 

De GEN-stations moeten ontwikkeld worden voor de functie wonen. WO8, WO10 

Haviland zou een inventaris moeten opstellen van alle 
woonuitbreidingsgebieden voor Halle-Vilvoorde. Dat zou meer 
duidelijkheid moeten scheppen en kan bovendien de speculatie 
tegen gaan.  

WO14 

Een heel groot deel van de senioren wonen in veel te grote 
woningen met te weinig comfort. Die mensen gaan op zoek naar 
andere woningen. De huidige projecten zijn echter te duur voor deze 
doelgroep. Leegstaande grote villa’s zouden moeten gerenoveerd 
kunnen worden tot meergezinswoningen. 

WO1, WO8 

De rol van de gemeentebesturen is beperkt tot het uitreiken van 
bouwvergunningen. Misschien moet de mogelijkheid voorzien 
worden om vanuit de gemeente voorwaarden op te leggen aan 
nieuwbouwprojecten? 

WO12, WO14 

 
 
Opmerking: 
De oefening in de participatieve opmaak van een streekvisie wil een denkproces 
genereren, dat resulteert in een kader voor communicatie en gezamenlijke actie. De 
oefening situeert zich dus eigenlijk in een voorbereidende proces, voorafgaand aan 
strategische, operationele of andere vormen van beleidsplanning. Daarbij weze 
opgemerkt dat deze fase al te dikwijls na de technische uitwerking van het 
beleidsplanningsproces komt. Ter info: deze aanpak is gebaseerd op een benadering 
die omschreven kan worden als ‘mental mapping for co-design of future visions’. 
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Feedback van Workshop  - 8 november 2011 - Londerzeel 
‘Samen opmaken van Toekomstvisie voor de Brabantse 
Kouters’ 
Sessie ‘Zich Verplaatsen & Mobiliteit’ 

 
 
Aanwezig: Louis Cleymans (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Yolande Bielaer 
(adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Jos Maerevoet (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); 
Jeanine Carleer (OCMW-raadslid Londerzeel); Pierre Janssens (adviesraad Opwijk); 
Willy Peleman (Gecoro Opwijk); Evert Lagrou (Gecoro Grimbergen en Vilvoorde); 
Joseph Van Droogenbroeck (gecoro Wemmel); Hans Habils (gemeentesecretaris 
Grimbergen); Paula Van Den Heuvel (OCMW-raadslid Wemmel); Veerle Geerinckx 
(Gecoro Zemst); Jo Discart (stafmedewerker RESOC); Jan Verhasselt 
(gemeenteraadslid Wemmel); odiel Schelfhout (schepen Grimbergen); Tomas Van 
Beersel (mobiliteitsambtenaar Meise); Erik Ideler (Haviland); Koen De Reu (Haviland 
– verslag), Jo Van Assche (UGent – feedback) 
 
Verontschuldigd: Inez De Coninck (Gecoro Opwijk en Grimbergen); Jan Creten 
(stafmedewerker werk RESOC); Marie-Louise Borms (Gemeenteraadslid 
Londerzeel); Julien Dekeyser (gedeputeerde); Lieve Vanlinthout (provincieraadslid); 
Virginie De Klippel (Fractieleider Open VLD Meise); Dirk Hermans (raadslid Kapelle-
op-den-Bos); Jens Bruneel (gemeenteraadslid Londerzeel); Jan Van Keer (OCMW-
voorzitter Londerzeel); Ginette Hermans (OCMW-raadslid Kapelle-op-den-Bos); 
Victor Dries (voorzitter milieuraad Zemst); Annelies Dierickx (Voorzitter Gecoro 
Meise); Marleen Bovijn (OCMW-raadsid Meise); Chris Verhaegen (OCMW-raadslid 
Meise); Emiel Van der Perre (Gemeentesecretaris Londerzeel); José Van Damme 
(gemeentesecretaris Opwijk); Mark Van Assche (schepen Londerzeel); Conny Moons 
(schepen Londerzeel); Jenny Goossens (schepen Londerzeel); Stefaan Van Assche 
(arrondissementeel voorzitter boerenbond); Jozef De Borger (gemeente Londerzeel); 
Bart Coopman (Gemeente Zemst); Louis Van Releghem (gemeentesecretaris 
Zemst); Marleen Mertens (burgemeester Grimbergen); Lutgard Van Biesen-Van der 
Borght (burgemeester Opwijk). 
 
De feedback over de sessie rond ‘mobiliteit’ bestaat uit twee elementen, namelijk 1) 
het verslag van de workshopsessie én 2) de verwerking ervan. Het verslag zelf 
bestaat uit de opsomming van het commentaar afkomstig van elk van de deelnemers 
aan de vragenronde tijdens deze workshopsessie. Dat staat in kolom 1 van 
onderstaande tabel. 
 
In kolom 2 van diezelfde tabel wordt de commentaar uit de vragenronde van de 
sessie over ‘mobiliteit’ verwerkt. Dat kan op twee manieren gebeuren:  
1) Door aan te duiden op welke intentie van de ontwerp-visie de commentaar 
betrekking heeft. Op die manier is het duidelijk dat de ontwerp-visie al rekening houdt 
met de opmerking(en) van elke deelnemer. Deze intenties worden vermeld aan de 
hand van hun codes, gaande van ZV1 tot en met ZV18  
2) Door de ontwerp-visie aan te passen aan de commentaar. Wanneer deelnemers 
een nieuw element aanbrengen voor de toekomstvisie van de regio wordt die visie 



25 

 

daadwerkelijk bijgestuurd. Daarom maakt een herwerkte versie van de toekomstvisie 
voor het Pajottenland ook deel uit van deze feedback. Zie bijlage. 
 

Commentaar  Verwerking 
Wemmel heeft veel last van doorgaand verkeer. De Ring rond 
Brussel zit constant vast in Wemmel. 

ZV1, ZV2, ZV3 

Openbaar vervoer in Wemmel is er nauwelijks. Vooral het ontbreken 
van een tram is een gemis. 

ZV5 

Er wordt gepleit voor zones 30 in de woonwijken. ZV10 

Mobiliteit is een voorwaarde scheppend beleid en niet langer 
flankerend. Daartoe wordt mobiliteit voorwerp voor samenwerking 
met alle actoren op alle domeinen en sectoren. Een 
intergemeentelijke regie zou die samenwerking moeten 
ondersteunen.  

Aanpassing van 
ZV16 in de zin van 
een geregisseerde 
samenwerking met 
het oog op mobiliteit 
als voorwaarde 
scheppend beleid 

Er moet ingezet worden op openbaar vervoer, fietsers en 
voetgangers. 

ZV3 

De Brusselse Ring moet aangepakt worden. ZV6 

Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen de 
verschillende vormen van openbaar vervoer. 

Verdere specifiëring 
van ZV5 

De cruciale slaagfactoren voor het openbaar vervoer zijn voldoende 
comfort voor de reizigers en stiptheid. 

ZV5 

De klemtoon moet gelegd worden op locatiebeleid. Daarbij moet V 
en A afgewogen worden in beide richtingen. Niet enkel moet het 
mobiliteitsaanbod differentiëren op basis van de locatie, maar ook 
moet het mogelijk zijn om de mobiliteitsvraag te beperken op basis 
van de locatie.  

ZV1, ZV3 

Het is belangrijk om in stromen te denken. Bijvoorbeeld 
goederenstromen versus personenstromen. 

ZV1, ZV2, ZV8 

Het aanbod van het openbaar vervoer moet differentiëren op basis 
van de locatie. 

ZV1, ZV5 

Om van het openbaar vervoer een succesvol alternatief voor de 
personenwagen te maken, zal er een mentaliteitswijziging nodig zijn 
bij de bevolking. 

ZV18 

Op de A12 moet er een betere doorstroming van het verkeer komen. 
Dat kan door instant overleg te houden, zeker op provinciaal niveau. 

ZV6, ZV16 

Eerst zou de ontsluiting van een gebied moeten gerealiseerd 
worden alvorens de industrieterreinen gerealiseerd worden. Nu is 
het omgekeerde waar. 

Doorverwijzen naar 
de sessie over 
‘ondernemen & 
werken’ 

Aan de mobiliteit rond scholen moet ook iets gedaan worden. ZV1, ZV3 

Er moet voldoende rekening gehouden worden met de 
wegeninfrastructuur voor landbouwers. Zeker omdat de 
landbouwmachines steeds groter worden. 

ZV6, ZV10, ZV16 

Het parkeren in Londerzeel centrum is een groot probleem. ZV7 

Kan het parkeerprobleem opgelost worden door ondergrondse 
parkeergarages? 

ZV7 

De wegen moeten gecategoriseerd worden. En daarbij moeten 
aangepaste wegprofielen bij wegenwerken in de praktijk worden 
gebracht.  

ZV6, ZV16 

Haviland zou een knelpuntenkaart moeten opstellen rond mobiliteit. 
Veel info kan gehaald worden bij het Agentschap Wegen en 
Verkeer. Daarnaast zou er een kaart met de mogelijk oplossingen 

ZV16, ZV17, ZV18 
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moeten gemaakt worden met daarop bijvoorbeeld het Brabant-
Brusselnet en het provinciaal fietsplan. Een kaart met daarop het 
RUP van de Brusselse Ring kan ook interessant zijn.  

Een ander interessant project voor Wemmel en Grimbergen is NEO 
Brussels. Daarbij is het aangewezen om de mobiliteitseffecten te 
laten bestuderen van het plan voor de ontwikkeling en de 
herinrichting van de Heizelvlakte. 

ZV1, ZV2, ZV3,  
ZV16, ZV17, ZV18 

De Ring in Asse is een ander belangrijk knelpunt. ZV6 

Er gaan stemmen op om opnieuw tramverbindingen aan te leggen in 
de Brusselse Rand. Het zou handig zijn mocht Haviland de 
mogelijke nieuwe tramverbinding tussen Grimbergen en Brussel en 
Wemmel en Brussel in kaart brengen zodat de gemeentes 
suggesties kunnen doen. 

ZV2, ZV3, ZV5 

Een ander interessant alternatief voor zwaar vervoer is het 
doortrekken van de A2 van Aarschot tot Erpe-Mere. Dat zou ook in 
kaart moeten gebracht worden. 

ZV3, ZV6, ZV16 

Door het categoriseren van wegen zouden er duidelijke zones 
gecreëerd kunnen worden voor bepaalde vervoersintensiteiten. 

ZV6, ZV16 

Op dit ogenblik wordt er bij het openbaar vervoer te weinig ingezet 
op tijdwinst en comfort. Het principe openbaar vervoer voor iedereen 
primeert. 

ZV5 
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Feedback van Workshop  - 8 november 2011 - Londerzeel 
‘Samen opmaken van Toekomstvisie voor de Brabantse 
Kouters’ 
Sessie ‘Leren & onderwijs’ 

 
 
Aanwezig: Louis Cleymans (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Yolande Bielaer 
(adviesraad Kapelle-op-den-Bos); ; Joseph Van Droogenbroeck (gecoro Wemmel); 
Paula Van Den Heuvel (OCMW-raadslid Wemmel); Veerle Geerinckx (Gecoro 
Zemst); Danny Claeys (directeur CIBE); Marcel Belgrado (burgemeester Meise); 
Linda Verbesselt (diensthoofd personeel Meise); Erik Ideler (Haviland); Koen De Reu 
(Haviland – verslag), Jo Van Assche (UGent – feedback) 
 
Verontschuldigd: Marie-Louise Borms (Gemeenteraadslid Londerzeel); Julien 
Dekeyser (gedeputeerde); Lieve Vanlinthout (provincieraadslid); Virginie De Klippel 
(Fractieleider Open VLD Meise); Dirk Hermans (raadslid Kapelle-op-den-Bos); Jens 
Bruneel (gemeenteraadslid Londerzeel); Jan Van Keer (OCMW-voorzitter 
Londerzeel); Ginette Hermans (OCMW-raadslid Kapelle-op-den-Bos); Victor Dries 
(voorzitter milieuraad Zemst); Annelies Dierickx (Voorzitter Gecoro Meise); Marleen 
Bovijn (OCMW-raadsid Meise); Chris Verhaegen (OCMW-raadslid Meise); Emiel Van 
der Perre (Gemeentesecretaris Londerzeel); José Van Damme (gemeentesecretaris 
Opwijk); Mark Van Assche (schepen Londerzeel); Conny Moons (schepen 
Londerzeel); Jenny Goossens (schepen Londerzeel); Stefaan Van Assche 
(arrondissementeel voorzitter boerenbond); Jozef De Borger (gemeente Londerzeel); 
Bart Coopman (Gemeente Zemst); Louis Van Releghem (gemeentesecretaris 
Zemst); Marleen Mertens (burgemeester Grimbergen); Lutgard Van Biesen-Van der 
Borght (burgemeester Opwijk); Evert Lagrou (Gecoro Grimbergen en Vilvoorde); Jo 
Discart (stafmedewerker RESOC); Marie-Louise Snackaert (OCMW-raadslid 
Londerzeel); Fernande Van Cauwenberghe (gemeenteraadslid Wemmel). 
 
De feedback over de sessie rond ‘leren en onderwijs’ bestaat uit twee elementen, 
namelijk 1) het verslag van de workshopsessie én 2) de verwerking ervan. Het 
verslag zelf bestaat uit de opsomming van het commentaar afkomstig van elk van de 
deelnemers aan de vragenronde tijdens deze workshopsessie. Dat staat in kolom 1 
van onderstaande tabel. 
 
In kolom 2 van diezelfde tabel wordt de commentaar uit de vragenronde van de 
sessie over ‘leren en onderwijs’ verwerkt. Dat kan op twee manieren gebeuren:  
1) Door aan te duiden op welke intentie van de ontwerp-visie de commentaar 
betrekking heeft. Op die manier is het duidelijk dat de ontwerp-visie al rekening houdt 
met de opmerking(en) van elke deelnemer. Deze intenties worden vermeld aan de 
hand van hun codes, gaande van L1 tot en met L12 
2) Door de ontwerp-visie aan te passen aan de commentaar. Wanneer deelnemers 
een nieuw element aanbrengen voor de toekomstvisie van de regio wordt die visie 
daadwerkelijk bijgestuurd. Daarom maakt een herwerkte versie van de toekomstvisie 
voor het Brabantse Kouters ook deel uit van deze feedback. Zie bijlage. 
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Commentaar  Verwerking 
Voor het deeltijds kunstonderwijs kan de gemeente Meise geen 
subsidies krijgen. 

L1, L5 

In Meise is er regelmatig overleg tussen de drie verschillende 
netten.  

L11 

Alle scholen in Meise krijgen gratis busvervoer. L5 

Voor het CVO van Meise is intergemeentelijke samenwerking 
noodzakelijk omdat de school op twee locaties gevestigd is: 
Wolvertem en Jette. 

L11 

Er moeten voldoende GOK-uren aangeboden worden. Ook uren 
TNN (thuistaal niet Nederlands) moeten voldoende voorzien 
worden. 

L5 

Kapelle-op-den-Bos heeft een middelbare school met een goede 
reputatie waardoor er veel instroom is van buiten de gemeente. De 
school telt daardoor al meer dan 1200 leerlingen en dreigt uit haar 
voegen te barsten. Die leerlingen en hun ouders zorgen voor een 
mobiliteitsprobleem rond de schoolomgeving. De 
verkeersopvoeding van de leerlingen zou beter kunnen. 

L9 + doorverwijzing 
naar sessie over 
‘mobiliteit’ 

Moeten het ASO en het TSO meer richtingen aanbieden om de 
diversiteit te versterken? 

L1 

Om de verkeerssituatie veiliger te maken zouden er functionele 
fietsroutes naar de scholen moeten komen. 

L9 + doorverwijzing 
naar sessie over 
‘mobiliteit’ 

Bovenlokaal zouden er betere afspraken moeten gemaakt worden 
over welke soort scholen in welke gemeente. Niet iedere gemeente 
heeft nood aan een eigen middelbare school. 

Onder ‘institutionele 
principes’ dient 
aandacht te zijn voor 
de relatie met hogere 
besturen 
 L13 

De koppeling tussen bedrijven en scholen moet beter. Er zou 
pragmatischer kunnen omgesprongen worden met het leerplan met 
het oog op een betere toegang tot de arbeidsmarkt voor de 
jongeren uit de regio. 

L2 

De school zou de functie van meervoudig ruimtegebruik op haar 
kunnen nemen. Nu wordt de sportaccommodatie vaak enkel 
gebruikt door de leerlingen in de week en staan de sportzalen ’s 
avond en in de weekends leeg terwijl er een gebrek is aan 
sportaccommodatie. 

Aanpassing van L9 
met vermelding van 
‘meervoudig 
ruimtegebruik van 
onderwijsinfrastructuur’ 

In klassen met veel allochtonen kinderen worden de andere 
kinderen geremd in hun ontwikkeling. 

L5 

Er zouden meer pogingen ondernomen moeten worden om de 
ouders van die allochtonen bij te scholen.  

L12 

Kinderen van de eigen gemeente zouden voorrang moeten krijgen 
bij de inschrijvingen in de gemeenteschool. 

Aanpassing van L8 
met vermelding van 
‘voorrang voor 
kinderen uit eigen 
gemeente’ 
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Feedback van Workshop  - 8 november 2011 - Londerzeel 
‘Samen opmaken van Toekomstvisie voor de Brabantse 
Kouters’ 
Sessie ‘zorg’ (in gezondheid en welzijn) 

 
 
Aanwezig: Louis Cleymans (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Yolande Bielaer 
(adviesraad Kapelle-op-den-Bos); ; Joseph Van Droogenbroeck (gecoro Wemmel); 
Jos Maerevoet (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Paul Gillisjans (adviesraad 
Londerzeel); Monika Einfalt (adviesraad Zemst); Clem Vandenbrandt (adviesraad 
Zemst); Louis Reydams (adviesraad Zemst); Erik Van den Begin (directeur sociaal 
beleid provicie Vlaams-Brabant); Joos Vereertbrugghen (schepen Meise); Paula Van 
Den Heuvel (OCMW-raadslid Wemmel); Veerle Geerinckx (Gecoro Zemst); Danny 
Claeys (directeur CIBE); Marcel Belgrado (burgemeester Meise); Linda Verbesselt 
(diensthoofd personeel Meise); Laurent De Mesmaeker (adviesraad Zemst); Erik 
Ideler (Haviland); Koen De Reu (Haviland – verslag), Jo Van Assche (UGent – 
feedback). 
 
Verontschuldigd: Marie-Louise Borms (Gemeenteraadslid Londerzeel); Julien 
Dekeyser (gedeputeerde); Lieve Vanlinthout (provincieraadslid); Virginie De Klippel 
(Fractieleider Open VLD Meise); Dirk Hermans (raadslid Kapelle-op-den-Bos); Jens 
Bruneel (gemeenteraadslid Londerzeel); Jan Van Keer (OCMW-voorzitter 
Londerzeel); Ginette Hermans (OCMW-raadslid Kapelle-op-den-Bos); Victor Dries 
(voorzitter milieuraad Zemst); Annelies Dierickx (Voorzitter Gecoro Meise); Marleen 
Bovijn (OCMW-raadsid Meise); Chris Verhaegen (OCMW-raadslid Meise); Emiel Van 
der Perre (Gemeentesecretaris Londerzeel); José Van Damme (gemeentesecretaris 
Opwijk); Mark Van Assche (schepen Londerzeel); Conny Moons (schepen 
Londerzeel); Jenny Goossens (schepen Londerzeel); Stefaan Van Assche 
(arrondissementeel voorzitter boerenbond); Jozef De Borger (gemeente Londerzeel); 
Bart Coopman (Gemeente Zemst); Louis Van Releghem (gemeentesecretaris 
Zemst); Marleen Mertens (burgemeester Grimbergen); Lutgard Van Biesen-Van der 
Borght (burgemeester Opwijk); Evert Lagrou (Gecoro Grimbergen en Vilvoorde); Jo 
Discart (stafmedewerker RESOC); Marie-Louise Snackaert (OCMW-raadslid 
Londerzeel); Fernande Van Cauwenberghe (gemeenteraadslid Wemmel); Lesley 
Van Steenwegen (adviesraad Zemst); Greet Selderslaghs (adviesraad Zemst). 
 
De feedback over de sessie rond ‘zorg en welzijn’ bestaat uit twee elementen, 
namelijk 1) het verslag van de workshopsessie én 2) de verwerking ervan. Het 
verslag zelf bestaat uit de opsomming van het commentaar afkomstig van elk van de 
deelnemers aan de vragenronde tijdens deze workshopsessie. Dat staat in kolom 1 
van onderstaande tabel. 
 
In kolom 2 van diezelfde tabel wordt de commentaar uit de vragenronde van de 
sessie over ‘zorg en welzijn’ verwerkt. Dat kan op twee manieren gebeuren:  
1) Door aan te duiden op welke intentie van de ontwerp-visie de commentaar 
betrekking heeft. Op die manier is het duidelijk dat de ontwerp-visie al rekening houdt 
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met de opmerking(en) van elke deelnemer. Deze intenties worden vermeld aan de 
hand van hun codes, gaande van ZO1 tot en met ZO14.  
2) Door de ontwerp-visie aan te passen aan de commentaar. Wanneer deelnemers 
een nieuw element aanbrengen voor de toekomstvisie van de regio wordt die visie 
daadwerkelijk bijgestuurd. Daarom maakt een herwerkte versie van de toekomstvisie 
voor de Brabantse Kouters ook deel uit van deze feedback. Zie bijlage. 
 

Commentaar  Verwerking 
Alles is gecentraliseerd in het centrum van de gemeente. Misschien 
is decentralisatie van de diensten beter. Wijkwerking kan een 
alternatief bieden om de zorgvoorzieningen te spreiden. 

ZO7 

Het sociaal beleidsplan moet vertrekken vanuit doelgroepen en niet 
van thema’s.  

ZO5, ZO6, ZO7, 
ZO8, ZO9 

Participatie van het lokale middenveld. Aanpassing van 
ZO14 met 
vermelding van deze  
participatie 

Hoe niet-georganiseerde mensen betrekken bij het beleid? ZO12 

De wil bestaat om het decreet lokaal sociaal beleid verder te zetten. 
Het belang van de coördinatie en samenwerking in het veld van 
welzijns- en gezondheidszorg kan niet voldoende onderlijnd worden. 

ZO12, ZO13, ZO14 

Het zorgaanbod is beperkt in de regio. Er is een achterstand.  ZO1, ZO4, ZO5 

De fysieke toegankelijkheid van infrastructuur is belangrijk.  ZO7 

Het verenigingsleven is belangrijk om aan sociale cohesie te 
werken. Het moet ondersteund worden in de ontwikkeling van 
nieuwe methodieken om diverse doelgroepen te bereiken en het 
sociaal weefsel op te bouwen. 

Aanpassing van 
ZO9 met vermelding 
van het 
‘verenigingsleven’ 

Tegen maart 2012 wordt er een nieuwe studie over de achterstand 
van het zorgaanbod in de regio gepubliceerd. 

ZO1, ZO4, ZO5 

Het belang van leiding gevende politici. Aanpassing van 
ZO14 met 
vermelding van 
‘politiek leiderschap’ 

Er moet aandacht zijn voor de vragen van de bevolking. ZO12 

Er moet duidelijke info zijn voor de mensen. Het idee van een 
sociaal huis. 

ZO12 

Het is moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden. Aanpassing van 
ZO9 met vermelding 
van het 
‘vrijwilligerswerk’ 

De zorg moet beter. Vaak is er een gebrek aan personeel om 
kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. 

ZO1 

Er is een gebrek aan mogelijkheden om oude, grote woningen om te 
bouwen zodat er voor de ouderen gezorgd kan worden. Bijvoorbeeld 
door kangoeroewonen te bevorderen.  

ZO2 + 
doorverwijzing naar 
sessie ‘wonen’ 

Geschikt personeel vinden is een groot probleem. Daar kan aan 
gewerkt worden door de opleiding aan te pakken. 

Doorverwijzing naar 
sessie over 
‘ondernemen en 
werken’ 

Er moet naar gestreefd worden om iedereen zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen.  

ZO2 
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Feedback van Workshop  - 8 november 2011 - Londerzeel 
‘Samen opmaken van Toekomstvisie voor de Brabantse 
Kouters’ 
Sessie ‘cultuur en vrije tijd’ 

 
 
Aanwezig: Louis Cleymans (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Yolande Bielaer 
(adviesraad Kapelle-op-den-Bos); ; Joseph Van Droogenbroeck (gecoro Wemmel); 
Jos Maerevoet (adviesraad Kapelle-op-den-Bos); Paul Gillisjans (adviesraad 
Londerzeel); Monika Einfalt (adviesraad Zemst); Clem Vandenbrandt (adviesraad 
Zemst); Louis Reydams (adviesraad Zemst); Erik Van den Begin (directeur sociaal 
beleid provicie Vlaams-Brabant); Joos Vereertbrugghen (schepen Meise); Paula Van 
Den Heuvel (OCMW-raadslid Wemmel); Veerle Geerinckx (Gecoro Zemst); Danny 
Claeys (directeur CIBE); Laurent De Mesmaeker (adviesraad Zemst); Werner 
Godfroid (algemeen directeur Archeduc); Veerle Langbeen (schepen Londerzeel); 
Jeroen Matthys (cultuurbeleidscoördinator Vilvoorde); Erik Ideler (Haviland); Koen De 
Reu (Haviland – verslag), Jo Van Assche (UGent – feedback). 
 
Verontschuldigd: Marie-Louise Borms (Gemeenteraadslid Londerzeel); Julien 
Dekeyser (gedeputeerde); Lieve Vanlinthout (provincieraadslid); Virginie De Klippel 
(Fractieleider Open VLD Meise); Dirk Hermans (raadslid Kapelle-op-den-Bos); Jens 
Bruneel (gemeenteraadslid Londerzeel); Jan Van Keer (OCMW-voorzitter 
Londerzeel); Ginette Hermans (OCMW-raadslid Kapelle-op-den-Bos); Victor Dries 
(voorzitter milieuraad Zemst); Annelies Dierickx (Voorzitter Gecoro Meise); Marleen 
Bovijn (OCMW-raadsid Meise); Chris Verhaegen (OCMW-raadslid Meise); Emiel Van 
der Perre (Gemeentesecretaris Londerzeel); José Van Damme (gemeentesecretaris 
Opwijk); Mark Van Assche (schepen Londerzeel); Conny Moons (schepen 
Londerzeel); Jenny Goossens (schepen Londerzeel); Stefaan Van Assche 
(arrondissementeel voorzitter boerenbond); Jozef De Borger (gemeente Londerzeel); 
Bart Coopman (Gemeente Zemst); Louis Van Releghem (gemeentesecretaris 
Zemst); Marleen Mertens (burgemeester Grimbergen); Lutgard Van Biesen-Van der 
Borght (burgemeester Opwijk); Evert Lagrou (Gecoro Grimbergen en Vilvoorde); Jo 
Discart (stafmedewerker RESOC); Lesley Van Steenwegen (adviesraad Zemst); 
Greet Selderslaghs (adviesraad Zemst); Brecht Vermote (landschapsanimator 
RLGC). 
 
De feedback over de sessie rond ‘cultuur en vrije tijd’ bestaat uit twee elementen, 
namelijk 1) het verslag van de workshopsessie én 2) de verwerking ervan. Het 
verslag zelf bestaat uit de opsomming van het commentaar afkomstig van elk van de 
deelnemers aan de vragenronde tijdens deze workshopsessie. Dat staat in kolom 1 
van onderstaande tabel. 
 
In kolom 2 van diezelfde tabel wordt de commentaar uit de vragenronde van de 
sessie over ‘cultuur en vrije tijd’ verwerkt. Dat kan op twee manieren gebeuren:  
1) Door aan te duiden op welke intentie van de ontwerp-visie de commentaar 
betrekking heeft. Op die manier is het duidelijk dat de ontwerp-visie al rekening houdt 
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met de opmerking(en) van elke deelnemer. Deze intenties worden vermeld aan de 
hand van hun codes, gaande van C1/VT1 tot en met C15/VT16. 
2) Door de ontwerp-visie aan te passen aan de commentaar. Wanneer deelnemers 
een nieuw element aanbrengen voor de toekomstvisie van de regio wordt die visie 
daadwerkelijk bijgestuurd. Daarom maakt een herwerkte versie van de toekomstvisie 
voor de Brabantse Kouters ook deel uit van deze feedback. Zie bijlage. 
 

Commentaar  Verwerking 
In de regio is heel weinig recreatiegebied voorzien in het 
gewestplan. Daardoor moet er soms uitgeweken worden naar 
woonuitbreidingsgebieden. Met als gevolg dat sommige 
sportterreinen zonevreemd zijn.  

VT9 

Wemmel kampt met het specifieke probleem dat de cultuurraad, de 
sportraad en de jeugdraad niet erkend zijn omdat ze volgens het 
bestuur te Vlaams zijn. Daardoor worden de Vlaamse verenigingen 
niet gesteund door het gemeentebestuur. 

C8, C13/VT14 

Er moet voldoende aandacht zijn voor het aanbod levenslang leren. Doorverwijzen naar 
de sessie over ‘leren 
en onderwijs’ 

De Muze van Meise werkt samen met de Zandloper in Wemmel om 
meer en betere cultuurproducties naar de zalen te krijgen. 

C11/VT12 

Londerzeel kampt al jarenlang met het probleem om een echte 
podiumzaal te realiseren. Voorlopig komt er geen cultureel centrum 
in Londerzeel. Om de noden op te vangen is er wel een 
samenwerking met De Pit uit Buggenhout. De Londerzeelse 
bevolking mag aan dezelfde tarieven naar voorstellingen gaan kijken 
als de Buggenhoutse bevolking. In ruil mogen de mensen van 
Buggenhout tegen hetzelfde voordeeltarief zwemmen in het 
Londerzeelse zwembad. 

C3, C11/VT12 

In Zemst wordt het verenigingsleven zeer goed ondersteund. De 
cultuurzaal is in de maak. 

C3, C8 

Voor de programmatie is regionale samenwerking noodzakelijk, o.a. 
ook omwille van de financiële haalbaarheid. Bijvoorbeeld voor het 
erfgoedbeleid. 

C11/VT12, 
C12/VT13 

Voor toerisme bestaat er eveneens een regionale samenwerking via 
het TRAP van de provincie (Toeristisch Recreatief Actie Platform). 

C11/VT12, 
C12/VT13 

De subsidies verschuiven van organisaties naar projecten. De 
projectgerichte subsidies willen een hogere graad van realisaties 
bekomen, die aan de regionale noden beantwoorden. 

C1, C2 

Het gemeenschapsvormende is cruciaal in de culturele sector. C6 

De gemeente Zemst is een mooi voorbeeld van zelforganisatie. De 
combinatie van lokaal politiek leiderschap en de betrokkenheid van 
het verenigingsleven zorgt voor een ruimer draagvlak,  meer overleg 
en een vraag naar meer afstemming op minder niveaus. 

C1, C13/VT14 

Aan de e-cultuur moet aandacht besteed worden. C1 

In Zemst is er de tendens om naar één vrijetijdsdienst te gaan. Aanpassing van 
C13/VT14 met 
vermelding van 
‘coördinatie’ 

Men wil vrijwilligers beter bij het beleid betrekken, bijvoorbeeld door 
hen te ondersteunen in een vrijwilligersacademie. 

C15/VT16 
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5) Ontwerp-versie van de toekomstvisie voor de Brabantse Kouters 

(met verwerking van de inbreng van deelnemers aan de workshop) 

 
 

   Economische principes Sociale principes 

 
Fysiek-ecologische principes Institutionele principes 

 

Ondernemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 1-bk 

De regio heeft een bloeiend ondernemingsweefsel. 

KMO’s en zelfstandige ondernemingen, zijn de 

motoren van een sterke economische bedrijvigheid, 

vooral in kleinhandel, landbouw en toerisme. 

ON2 

Regionale economische groei en werkgelegenheid 

worden gestimuleerd door een diversificatie van 

bedrijfsactiviteiten van familiale en landelijke 

ondernemers. Mogelijke verbredingskansen voor 

familiale landbouw en kleinhandel zijn: groene 

energie, natuurbeheer, groene zorg, korte-keten-afzet, 

korte-afstand-winkelen, enz. 

ON3 

Regionale economische groei en werkgelegenheid 

worden gestimuleerd door een gerichte specialisatie 

in bedrijvenclusters. Mogelijke kansen voor de 

vernieuwing van het regionaal economisch weefsel 

liggen in toerisme. 

ON4 

Een gunstig ondernemingsklimaat wordt 

gestimuleerd door o.a. contacten tussen ondernemers 

en het onderwijs,  toegankelijke publieke 

dienstverlening (ondernemersloket),  

ON5 

 

Kleinhandel en lokale 

middenstand worden 

ondersteund met het oog op 

het bevorderen van  de 

leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van 

dorpskernen.(o.a. door 

evenementen, markten, 

beurzen, enz.) 

 

ON6 

Ondernemingen en overheid 

werken actief samen om alle 

lagen van de regionale 

arbeidsreserve te integreren op 

de arbeidsmarkt, o.a. door de 

uitbouw  van de 

diensteneconomie (bv 

kinderopvang, enz.) 

innoverende projecten, enz. 

  

 

 

 

 

ON7-bk 

 

In de regio is er voldoende 

ruimte en infrastructuur om te 

ondernemen. Er wordt gestreefd 

naar zorgvuldig en kwalitatief 

ruimtegebruik voor het 

ondernemen, o.a. door behoud, 

herbestemming en uitbreiding 

van bedrijventerreinen of 

oplossingen voor zonevreemde 

bedrijven of behoud van 

agrarisch gebied  
 

ON8 

 

In de regio wordt het wonen, 

werken, recreatie, diensten en 

handel optimaal op elkaar 

afgestemd met het oog op het 

versterken van woonkernen en 

het beheersen van de 

mobiliteit. 

 

ON9 

 

De bedrijvigheid in de streek 

gaat gepaard met een hoge eco-

efficiëntie van  

productieprocessen en producten. 

 

 

 ON10/WE5 

Gemeentebesturen uit de 

regio bevorderen de 

communicatie met relevante 

doelgroepen uit het 

bedrijfsleven. 

ON11/WE6 

Een RESOC-platform 

bevordert  het overleg en de 

samenwerking tussen lokale 

overheden en ondernemers met 

andere stakeholders uit 

geïnteresseerde sectoren. 

ON12/WE7 

In de sturing van de 

regionale economie 

hebben overheden 

aandacht voor de relatie 

met de sociaal-

economische omgeving in 

het algemeen en met de 

Brabantse Poort in het 

bijzonder. 
 

 



34 

 

 

& 

 

Werken 

 

 

vormingsaanbod voor (startende) ondernemers, …  

  

WE1  

De regionale economie (in de breedste betekenis) 

moet zo worden ingericht dat lokale tewerkstelling 

zoveel mogelijk wordt bevorderd, en dit zowel in het 

reguliere economische circuit als in de sociale 

economie.  

 

WE2 

Een regionaal arbeidsmarktbeleid vertrekt van een 

vraagstimulerend beleid, aangevuld met een waaier 

van initiatieven om knelpunten bij werkzoekenden 

weg te nemen (aanbodgericht beleid) en vraag en 

aanbod doelmatig te matchen door bvb een 

jobbeurs, enz. 

 

 

WE3 

Op de regionale arbeidsmarkt 

wordt geen enkele 

bevolkingsgroep uitgesloten. 

 

WE4 

Op de regionale arbeidsmarkt 

gaat aandacht naar sociale 

tewerkstelling en sociale 

economie (PWA, OCMW, 

werkwinkel, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, 

Meise, Opwijk, Wemmel, Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Streekpact 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel,  Meise, 

Opwijk, Wemmel, Zemst  

Provincie Vlaams-Brabant 

Streekpact 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk, 

Wemmel, Zemst  

Provincie Vlaams-Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Meise, Opwijk, Wemmel 

en Zemst 

Streekpact 

 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
 

 

 

Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant, het Streekpact Halle-Vilvoorde 2007-2012, of de 

toespraak van de gouverneur voor de provincieraad op 04/10/2012 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 

Tekst in .12 grootte is afkomstig van workshop in Londerzeel – 8 november 2011 
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 Economische principes Sociale principes Fysiek-ecologische principes Institutionele principes 

Wonen 

 

WO1 

Het regionaal aanbod aan woningen 

en gronden voldoet aan verschillende 

woonbehoeften naargelang de 

middelen, de levensfasen en 

samenstelling van de huishoudens. Er 

is dus aandacht voor nieuwe 

woonvormen en woningdifferentiatie 

naar gezinsgrootte, inkomen en 

leeftijd. 
 

 

WO2 

De kwaliteit van de woning wordt 

gewaarborgd in voldoende leefbare 

woonoppervlakte, in basiscomfort, in 

bouwtechnische kwaliteit en in 

bouwfysische kwaliteit. 

 

 

WO3 

De kwaliteit van de woonomgeving 

(wijk/buurt) wordt verbeterd door te 

werken aan het straatbeeld, de 

aanwezigheid en toegankelijkheid van 

speel-, rust- en  

ontmoetingsmogelijkheden,  sociale 

samenhang, verkeersleefbaarheid en 

veiligheid.  

WO4 

In de regio wordt de woonzekerheid 

verhoogd. Bestaande en nieuwe 

woningen, zowel op de koop- als op de 

huurmarkt, zijn betaalbaar, 

comfortabel, aangepast of aanpasbaar, 

en veilig. 

 

 

WO5 

In de regio krijgen doelgroepen uit de 

eigen bevolking een intensieve 

woonbegeleiding.  

  

 

WO6 

 Op de regionale woonmarkt wordt 

geen enkele bevolkingsgroep 

uitgesloten, noch gepriviligeerd. 

Referentie: actief beleid SVK’s, 

aanpak wonen op campings, senioren, 

personen met handicap, enz. 

 

 

WO7 

Een leefbare regio kent een gezonde 

bevolkingsmix tot op buurtniveau, op 

het  vlak van leeftijd, 

gezinssamenstelling en 

inkomensklasse. 

WO8 

De ruimte voor het wonen wordt 

zorgvuldig gebruikt met het oog op een 

gebiedsspecifieke verdichting van de 

bebouwing. Nieuwe woongelegenheden 

moeten ingeplant worden in (inbreiding) 

en nabij kernen. 

 

WO9 

In de regio worden nieuwe bouwgronden 

voorzichtig aangesneden op basis van 

een  woonbehoeftestudie. Ook 

zonevreemde woningen worden 

rechtszekerheid geboden. 

 

WO10 

In de regio is de woonomgeving 

multifunctioneel. Diensten, handel, 

recreatie, mobiliteit en 

groenvoorzieningen worden op het 

wonen afgestemd. Groenelementen 

vormen bij voorkeur een verbinding naar 

de omliggende open ruimte. 

 

WO11 

De bewoners en de beheerders van het 

woningpatrimonium gaan rationeel om 

met energie en grondstoffen in de 

woning.  

WO12 

In de regio neemt de lokale 

overheid de regierol op zich en 

stimuleert het overleg en de 

samenwerking tussen alle 

betrokken actoren(ook van 

hogere besturen) in het 

kader van het lokaal 

woonbeleid. 
 

WO13 

In de streek kunnen burgers 

informatie en advies krijgen in 

antwoord op hun vragen over 

de eigen woonsituatie. 

(woonloket) 

 

WO14 

Een doelmatige en efficiënte 

woonbeleid dient ondersteund 

door een strikt en helder 

grond- en pandenbeleid. 

 

WO15 

In de sturing van de 

regionale woonmarkt 

hebben overheden 

aandacht voor de relatie 

met de omgeving in het 

algemeen en met Brussel 

in het bijzonder. 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Grimbergen, Londerzeel, 
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Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, 

Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, 

Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Londerzeel, Meise,  Opwijk en Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 

Meise,  Opwijk, Wemmel en 

Zemst 

Provincie Vlaams-Brabant 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
  

 

Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant & Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 2004 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 

Tekst in .12 grootte is afkomstig van workshop in Londerzeel – 8 november 2011 
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Economische principes 

 

Sociale principes 

 

Fysiek-ecologische 

principes 

Institutionele principes 

 

Zich 

verplaatsen / 

Mobiliteit 

ZV1  

In de regio wordt in het algemeen de mobiliteitsvraag 

en in het bijzonder het autoverkeer beheerst door de 

(creatie van) nabijheid en verwevenheid van functies 

en concentratie van activiteiten. (locatiebeleid) 

 

ZV2 

In de provincie neemt multimodale bereikbaarheid 

voor het personen- en goederenvervoer toe. 

 

ZV3 

Aan de complexe vervoersvraag gedifferentieerd in 

tijd en ruimte wordt tegemoet gekomen door een 

efficiënte en evenwichtige inzet van vervoersmodi en 

infrastructuur. (STOP-principe) 

 

ZV4 

In de regio wordt prioriteit gegeven aan lokale 

kwaliteitsvolle verplaatsingen voor  voetgangers en 

fietsers, vooral binnen verblijfsgebieden. Daarvoor 

wordt de nodige infrastructuur uitgebouwd, zoals bv. 

fietsstallingen, en voet- en fietspaden, enz. Daarnaast 

wordt een  bovenlokaal fietsroutenetwerk uitgebouwd 

voor functionele en recreatieve verplaatsingen. 

 

ZV5 

Het openbaar vervoer in de regio wordt uitgebouwd 

als een hoogwaardige en complementaire 

vervoersmodus. Hoogwaardig betekent snel (vlotte 

doorstroming), betrouwbaar en comfortabel. En 

complementair heeft betrekking op voldoende 

overstapfaciliteiten via de hertekening van 

stationsomgevingen. 

 

ZV10 

In de regio neemt de verkeers-

veiligheid toe. Daarbij gaat de 

aandacht vooral naar 

preventie, infrastructurele 

oplossingen en handhaving, 

zeker in de schoolomgevingen. 

 

ZV11 

Door een goede fysieke en 

mentale toegankelijkheid van 

vervoersmodi en infrastructuur 

kan iedereen (dus ook minder 

mobiele weggebruikers) zich 

vlot en zo zelfstandig mogelijk 

in de stad verplaatsen.  

 

ZV12 

In de regio is het openbaar 

vervoer voor iedereen 

betaalbaar. 

 

 

 

 

ZV13 

Om geurhinder en 

luchtverontreiniging in de 

regio te vermijden, wordt 

milieuvriendelijk transport 

aangemoedigd. Dit komt 

ook de gezondheid van de 

bewoners ten goede. 

 

ZV14 

In de regio worden 

geluidshinder en trillingen 

(o.m.ten  gevolge van verkeer 

en vervoer) vermeden.  

 

ZV15 

Om open en groene ruimten 

in de regio te sparen, worden 

zuinig ruimtegebruik en 

maximale bundeling van 

infrastructuren bevorderd. 

ZV16 

Overleg en samenwerking 

tussen relevante overheden 

en  mobiliteitsactoren (op 

alle bestuurlijke niveaus) 

dient bevorderd te worden 

met het oog op een effectieve, 

coherente en gezamenlijke 

aanpak van 

mobiliteitsproblemen. 
 

ZV17 

In de regio worden alle actoren 

regelmatig geïnformeerd en 

gesensibiliseerd inzake 

verkeersleefbaarheid en 

verkeersveiligheid.  

 

ZV18 

In de regio betrekken lokale 

besturen de bevolking zo veel 

mogelijk bij de besluitvorming 

inzake mobiliteit, om het 

draagvlak te vergroten en aan 

een mentaliteitsverandering te 

werken. 
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ZV6 

In de regio wordt pas in laatste instantie een 

beroep gedaan op de auto om zich te verplaatsen.  

In woonzones wordt doorgaand en sluipverkeer 

beperkt. 

 

ZV7 

In de regio is er een gedifferentieerd parkeerbeleid 

waarbij bewoners hun auto makkelijk kunnen 

stallen. 

 

ZV8 

Bedrijven en handelszaken in de regio respecteren 

afspraken over aan- en afvoerroutes voor het 

zwaar goederenvervoer.  

 

ZV9 

In de regio is er voldoende aandacht voor 

alternatieven (vb. gebruik ICT, tijdsvensters, enz.) 

om de vervoerstromen onder controle te houden. 

 

 

 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, 

Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 

Streekpact, De Lijn 

Grimbergen, Kappelle-op-den-

Bos, Londerzeel, Meise, 

Merchtem, Opwijk, Wemmel, 

Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen  

 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 

 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
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Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant,  het Streekpact Halle-Vilvoorde 2007-2012, de 

mobiliteitsvisie 2020 Vlaams-Brabant – Brussel van De Lijn of de toespraak van de gouverneur voor de provincieraad op 04/10/2012 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 

Tekst in .12 grootte is afkomstig van workshop in Londerzeel – 8 november 2011 
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Economische principes 

 

Sociale principes 

 

Fysiek-ecologische 

principes 

Institutionele principes 

 

Leren / 

Onderwijs 

 

 

 

L1 

De kwaliteit van het onderwijs in de regio 

is voldoende hoog, zodat elk kind, jongere 

én volwassene een educatief project op 

maat kan uitbouwen. Dat  heeft betrekking 

op de belangrijkste elementen in het 

ontwikkelingsproces (creativiteit, 

gezondheid, fysieke beweging, assertiviteit, 

enz.).  

 

L2 

In de regio behalen alle jongeren een 

kwalificatie die toegang verleent tot de 

arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs. 

 

L3 

In de streek wordt het levenslang en 

levensbreed leren ondersteund. Beide zijn 

belangrijk voor de  kansen op de 

arbeidsmarkt en de persoonlijke ontplooiing.  

 

L4 

In de regio is er in het onderwijs en in het 

aanbod aan vorming en opleiding 

voldoende aandacht voor 

taalvaardigheidsontwikkeling met het oog 

op pluralistische burgerschapsvorming. 

L5 

Onderwijs, vorming én opleiding in de regio heeft 

een open karakter en biedt gelijke kansen aan 

kinderen, jongeren en volwassenen ongeacht het 

milieu waaruit ze afkomstig zijn. 

Lokale besturen zoeken onderwijsflankerend 

beleid verder uit te bouwen, rond bvb 

kinderopvang, zwemmen, leerlingenvervoer, 

taalleergangen, kunstonderwijs, toneel, 

opvoedingsondersteuning, studie- en 

huiswerkbegeleiding, spijbelgedrag, enz. 

 

L6 

Het onderwijs in de regio heeft een gelijke 

waardering voor alle onderwijsvormen en 

onderwijsniveaus. 

 

L7 

Scholen kennen de achtergrond van kinderen om 

problemen te detecteren die een invloed hebben op 

de schoolcarrière. 

 

L8 

In de regio is de school als leer- en 

werkomgeving aantrekkelijk voor leerlingen en 

leerkrachten (bv. door deeltijdse opdrachten te 

concentreren, of voorrang voor kinderen 

uit de eigen gemeente, enz.) 

L9 

In de regio zijn scholen 

goed uitgerust of 

kunnen ze beschikken 

over de nodige 

infrastructuur. De 

kwaliteit van de 

onderwijsinfrastructuur 

en van de 

schoolomgeving zijn 

optimaal (veiligheid, 

netheid, ICT, 

toegankelijkheid ook 

voor leerlingen met 

fysische handicap, 

verkeersveiligheid, enz.) 

Ze staat open voor 

meervoudig gebruik 

door de lokale 

gemeenschap. 
 

L10 

Het onderwijs in de 

regio wordt ‘ecologisch’ 

ingericht (met o.a. REG, 

enz.) 

L11 

Binnen de regio is er een 

goede samenwerking en 

afstemming tussen scholen 

onderling en tussen scholen 

en andere actoren. 

Overlegplatformen voor 

netoverschrijdende 

initiatieven  worden 

ondersteund door lokale 

besturen.  

 

L12 

Alle scholen in de regio 

nemen het voortouw  inzake 

participatie van leerlingen, 

leerkrachten en ouders. 

 

L13 

Binnen de regio is er een 

goede afstemming over 

de planning van het 

onderwijsaanbod met de 

centrale overheid. 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Opwijk, Wemmel 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, 

Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-

den-Bos, Meise, 

Merchtem, Opwijk, 

Wemmel, Zemst 

 

Grimbergen, Kappelle-op-

den-Bos, Londerzeel, 

Merchtem, Opwijk, Wemmel, 

Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
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Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 

Tekst in .12 grootte is afkomstig van workshop in Londerzeel – 8 november 2011 
 

 

 

  



42 

 

 

 

 

Economische principes 

 

Sociale principes 

 

Fysiek-

ecologische 

principes 

Institutionele principes 

 

Zorg  

 

in welzijn & 

gezondheid 

 

 

 

 

ZO1  

Elke leeftijdsgroep of geslacht kan 

een beroep doen op een zorg/opvang  

die afgestemd is op de behoeften 

(zorg op maat). De zorg wordt 

verstrekt conform de menselijke 

waardigheid.  

 

ZO2 

Personen die potentieel zelfredzaam 

zijn, worden ondersteund om 

zelfstandig in eigen onderhoud te 

voorzien. (bv door aanpassing 

van de woning, thuiszorg of 

ondersteuning van mobiliteit). 

 

ZO3 

Mantelzorgers krijgen voldoende 

actieve ondersteuning. 

 

ZO4 

Basisdienstverlening en 

geprofessionaliseerde zorg worden op 

elkaar afgestemd, bv. door duidelijke 

zorgtrajecten en multidisciplinaire 

vorming. Er is ook aandacht voor 

gezondheidspromotie en preventie. 

ZO5 

Het zorgsysteem is voldoende aangepast aan de diversiteit 

in de regio, die betrekking heeft op leeftijd, gender, 

opleidingsniveau, huishoudtype, taalvaardigheid, etnisch-

culturele achtergrond, handicaps, enz. 

 

ZO6 

De integratie van kwetsbare en kansarme 

mensen wordt bevorderd, zodat zij gelijke kansen 

hebben om van het aanbod in de zorg gebruik te maken. 

 

ZO7 

De gezondheids- en welzijnszorg in de regio is 

toegankelijk (mentaal en fysiek) en makkelijk 

bereikbaar. 

 

ZO8 

De gezondheids- en welzijnszorg in de regio is voor 

iedereen financieel haalbaar, mede door een laagdrempelig 

eerstelijnsaanbod en/of sociale correcties voor 

kansarmen. 
 

ZO9 

In de regio zorgt een sterk sociaal weefsel ervoor dat 

mensen zoveel als mogelijk in de vertrouwde omgeving 

verzorgd of opgevangen kunnen worden. (bv via 

buurtdiensten, verenigingsleven, 

vrijwilligerswerk) 

ZO10 

Gezondheids- en 

welzijnszorg in 

de regio hebben 

aandacht voor 

milieuzorg. 

 

ZO11 

De openbare 

ruimte in de 

omgeving van de 

voorzieningen en 

instellingen 

wordt aangepast 

aan de noden van 

de gebruikers. 

(bv met rust- en 

ontmoetings-

plaatsen, enz.) 

ZO12 

Op basis van een actieve dialoog 

met de zorgverstrekker(s) kunnen 

burgers op een relatief eenvoudige 

manier hun eigen zorg zelf regelen 

en organiseren. (sociaal huis) 

 

ZO13 

In het overleg tussen welzijns- en 

gezondheidsactoren en betrokken 

actoren uit andere domeinen 

(politie, onderwijs, tewerkstelling, 

huisvesting,…) op alle relevante 

bestuurlijke niveaus (Vlaams, 

provinciaal, regionaal, lokaal) 

neemt iedereen  zijn 

verantwoordelijkheid op, bv. in een 

breed sociaal platform. 

 

ZO14 

Het lokale zorgbeleid steunt op de 

samenwerking tussen OCMW en 

gemeentelijke sociale dienst. 

Politiek leiderschap 

bevordert de effectiviteit 

ervan. Net zoals de 

participatie van private 

actoren en het middenveld. 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem,  

Wemmel, Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, 

Merchtem, Wemmel, Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 

 Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, 

Opwijk, Wemmel en Zemst. 

Provincie Vlaams Brabant 
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Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant, of de toespraak van de gouverneur voor de 

provincieraad op 04/10/2012 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit gemeentelijke beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel 

en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 

Tekst in .12 grootte is afkomstig van workshop in Londerzeel – 8 november 2011 

Tekst in .12 grootte is afkomstig van de vergadering van de Sociale Raad in Londerzeel – 7 december 2011 
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In dit onderdeel van de regiovisie wordt aandacht besteed aan wat mensen doen als ontspanning en recreatie: 

 Bij Cultuur ligt de klemtoon op private zelforganisatie, aanvullend publiek aanbod, participatie aan culturele initiatieven, cultureel erfgoed, etc.  

 Vrije tijd heeft dezelfde klemtoon, en dat voor alle vormen van andere ontspanning, inclusief sport, spel, evenementen en toeristische activiteiten. 

 

Het uitgangspunt is dat er geen onderscheid in het cultureel en recreatief aanbod wordt gemaakt voor bewoners en gebruikers/bezoekers van de regio. 

Daarnaast overstijgt het bereik van het cultureel en recreatief aanbod dikwijls de grenzen van de regio.   

 

 Economische principes 

 

Sociale principes Fysiek-ecologische 

principes 

Institutionele principes 

Cultuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd 

C1 

In de regio heerst een cultureel klimaat waarin privaat 

culturele initiatieven kunnen georganiseerd worden.  

Met een ‘aanvullend publiek aanbod’ wordt de 

diversiteit ervan verhoogd, zodat het beter inspeelt op 

de ‘culturele noden’ in de regio. 

 

C2 

In de regio worden acties ondernomen om de 

participatie aan de cultuur te doen toenemen, zoals 

bvb cultuureducatie en cultuurspreiding, o.a. via 

culturele centra. 

 

C3 

De culturele infrastructuur in de regio is optimaal 

aangepast aan de diversiteit van kunst- en 

cultuuruitingen. 

 

C4 

De cultuurbeleving leidt tot individuele ontplooiing, 

horizonverbreding en gemeenschapsvorming.  

 

C5 

In de regio wordt het cultureel erfgoed bestudeerd, 

bewaard, geactualiseerd en ontsloten ten behoeve van 

een breed publiek.  

 

VT1 

C6 

Een ruim en laagdrempelig 

cultuuraanbod draagt bij tot 

sociale contacten, openheid 

voor diversiteit, tolerantie en 

respect voor elkaar. Daarom 

verdient dat ondersteuning. 

 

C7 

De culturele infrastructuur in 

de regio is voor iedereen 

bereikbaar en toegankelijk 

(fysisch, mentaal en financieel), 

zodat iedereen ervan kan 

meegenieten. 

 

C8 

In de regio bloeit een breed 

socio-cultureel 

verenigingsleven, dat omwille 

van zijn sociale belang 

(contacten, identiteit, 

maatschappelijke participatie) 

actieve ondersteuning verdient. 

 

 

 

VT6 

C9 

In culturele instellingen en bij 

culturele evenementen is er 

milieuzorg. 

 

 

C10 

De publieke ruimte in de 

regio is van een 

hoogstaande kwaliteit en 

biedt het kader voor diverse 

(spontane) culturele 

activiteiten en voor 

beeldende kunsten (kunst in 

openbare ruimte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT9 

C11/VT12 

Lokale besturen nemen deel aan 

thematische en  projectmatige 

samenwerkingsverbanden in de 

regio.  

 

C12/VT13 

Het cultureel, toeristisch en 

recreatief aanbod in de regio 

positioneert zich in een 

bovenlokale context. Afstemming 

en samenwerking met andere 

regio’s en is belangrijk. 

 

C13/VT14 

Betrekken van de culturele, 

toeristische en recreatieve sector 

als partner in beleidsformulering 

moet leiden tot een gedragen en 

gecoördineerd beleid. 

 

C14/VT15 

Bewoners  en bezoekers van de 

regio hebben makkelijk toegang tot 

culturele, toeristische en 

recreatieve informatie. 

 



45 

 

 In het sportief en vrijetijdsaanbod neemt 

zelforganisatie een belangrijk plaats in. Met een’ 

aanvullend publiek aanbod’ wordt de  diversiteit ervan 

verhoogd, zodat het beter inspeelt op de noden aan 

ontspanning in de regio.  

 

VT2 

In de regio blijft men acties ondernemen om  de 

participatie aan het sportief en recreatief aanbod te 

doen toenemen, zodat gezondheid en levenskwaliteit 

verhogen. (sportpromotie, sport-voor-allen) 

 

VT3 

De sportieve en recreatieve infrastructuur in de regio is 

optimaal aangepast aan de diversiteit van sport en 

recreatie. 

 

VT4 

De toeristische troeven van de regio wordt gepromoot 

door het stimuleren van een kwaliteitsvol en voldoende 

divers aanbod op het vlak van logiesverstrekking, 

cultureel en bouwkundig erfgoed, horecasector,  

groen- en waterbeleving, fiets- en wandelwegen, trage 

en recreatieve paden. 

 

VT5 

De ‘eigenheid’ van de regio (natuur, landschap, 

cultuur, geschiedenis, erfgoed, publieke ruimtes, mix 

van activiteiten, sfeer) dient men te behouden en 

verder te ontwikkelen binnen de draagkracht ervan. 

Het schept verbondenheid bij bewoners en is een bron 

van aantrekkingskracht voor toeristen.  

Sport en recreatie zijn erop 

gericht om ontmoeting tussen 

een diversiteit aan individuen 

mogelijk te maken. 

 

VT7 

In de regio is het  recreatief en 

toeristisch aanbod, en dito 

infrastructuur voor iedereen  

bruikbaar, bereikbaar, 

toegankelijk en betaalbaar. 

 

VT8 

In de regio bloeit een breed 

sportief en recreatief 

verenigingsleven, dat omwille 

van zijn sociale belang 

(contacten, identiteit, 

maatschappelijke participatie) 

actieve ondersteuning verdient. 

 

 

In de regio streeft men naar 

meervoudig ruimtegebruik 

en recreatief medegebruik 

van voorzieningen, openbare 

en private infrastructuur 

voor cultuur en recreatie. 

 

VT10/N6 

In gebieden met hoofdfunctie 

natuur worden zachte 

recreatie-vormen 

gestimuleerd. In gebieden 

waar de natuurfunctie neven- 

of ondergeschikt is, worden 

zoveel als mogelijk 

natuurontwikkeling en 

behoud gestimuleerd. 

 

VT11 

In de regio is er milieuzorg 

bij sportieve en recreatieve 

evenementen en bij 

toeristische attracties. 

 

C15/VT16 

Vrijwilligers voelen zich 

betrokken bij het cultureeel, 

toeristisch en recreatief aanbod, 

doordat hun inzet begeleid en 

ondersteund wordt. 

Bronnen Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, 

Merchtem , Opwijk, Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Kappelle-op-den-Bos, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, 

Opwijk, Wemmel en Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Grimbergen, Kappelle-op-

den-Bos, Londerzeel, Meise, 

Merchtem, Opwijk,  

Provincie Vlaams Brabant 

Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, 

Meise, Opwijk, en Zemst 

Provincie Vlaams Brabant 

Bron: stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden 
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Opmerking: 

Cursief gedeelte van de visie is afkomstig uit ‘De strategische nota 2007-2012 Provincie Vlaams Brabant 

Vette tekst in de visie is afkomstig uit beleidsnota’s van Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Zemst. 

Tekst die en cursief en vet is komt voor in het provinciale en één of meerdere gemeentelijke beleidsplannen. 

Tekst in .12 grootte is afkomstig van workshop in Londerzeel – 8 november 2011 

 

 

 


