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“ Keuzes voor de
toekomst

sleutelkwesties

1 Verharding van de open ruimte inperken

We willen dat de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen op termijn niet meer
toeneemt. Dat doen we door leegstand en verwaarlozing te bestrijden en
door niet te morsen met ruimte bij nieuwe projecten.

voordelen

gevolgen
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2

De woonomgeving vernieuwen

We willen de woonomgeving vernieuwen en het eerst in die buurten waar
de uitdagingen het grootst zijn, zoals de 19e-eeuwse gordel in stedelijke
regio’s en de verkavelingen uit de jaren 1960 en ’70 aan de rand van onze
steden en gemeenten, met weinig voorzieningen en veel vrijstaande
woningen.

voordelen

3

gevolgen

Een metropool op mensenmaat

We willen het kleinschalige karakter van de Vlaamse ruimte uitspelen als
een troef bij de ontwikkeling van de Metropool Vlaanderen.

voordelen

gevolgen
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4

Vlaanderen verbinden met de wereld

We willen Vlaanderen beter verbinden met de economisch belangrijke
gebieden in Europa en de wereld door de infrastructuur te optimaliseren.

voordelen

5

gevolgen

Omgevingen van topklasse

We willen steden versterken met woon- en werkomgevingen van
wereldklasse. Die omgevingen moeten het visitekaartje van Vlaanderen
zijn, met hoogwaardige voorzieningen als concertzalen en musea, een
bijzondere architectuur en een mooi ingerichte publieke ruimte.

voordelen

gevolgen
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6 De betekenis van open ruimte verbreden

We willen de open ruimte niet alleen inrichten voor landbouw en natuur,
maar ook voor waterbeheersing, recreatie, toerisme, hernieuwbare energie.

voordelen

7

gevolgen

Grote stukken open ruimte creëren

We willen grote stukken open ruimte maken, ondersteund door een
netwerk van groene verbindingen en waterlopen.

voordelen

gevolgen
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8

Meer doen met minder ruimte

We willen dezelfde ruimte beter benutten door er meerdere bestemmingen
aan te geven.

voordelen

9

gevolgen

De juiste activiteit op de juiste plaats

We willen de juiste activiteit op de juiste plaats.

voordelen

gevolgen
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10

Keuzes maken in suburbane gebieden

We willen op maat gesneden strategieën voor suburbane gebieden. De
gebieden die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zullen
intensiever bebouwd worden. Elders zullen we ontwikkelingen afremmen
of zelfs afbouwen.

voordelen

11

gevolgen

Hernieuwbare energie de ruimte geven

We willen de ruimte zo organiseren dat een zo groot mogelijk deel van de
energie die we nodig hebben, door hernieuwbare bronnen kan worden
geleverd.

voordelen

gevolgen

6

19/06/2012

SLOTKWESTIE

Waar ligt de
Prioriteit?

Moest u minister van ruimtelijke ordening zijn met een budget van 100
miljoen euro, hoe zou u dit verdelen over de drie opdrachten?
Metropolitane allure
Mensenmaat
Veerkrachtige ruimte

Denk mee!
www.beleidsplanruimte.be
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www.ruimtevoormorgen.be
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