


De Provincie als streekmotor.
Samen sleutelen aan je streek.

Gebiedsprogramma Rupelstreek



Gebiedsgerichte werking?

Samenwerking
Over de gemeentegrenzen heen

Bottom up
Meerdere overheden

Meerdere thema’s
Meerdere sectoren

Draagvlak en visievorming
Acties op terrein



• Centraal aanspreekpunt
• Vertrouwensrelatie
• Duidelijke rol

• Doelstellingen nastreven
• Volop gaan voor samenwerking

• Neutrale positie
• Verbinding en afstemming
• Overkoepelend inzicht

Gebiedscoördinator?









Gebiedsprogramma - doelstelling

• Projecten en acties op het terrein met een bovenlokale impact, zowel thematisch
als ruimtelijk, optimaal laten samen sporen voor wederzijdse versterking.

• Vertrekkende vanuit de gebiedsspecifieke problemen en potenties m.a.w. een 
samenhangende aanpak opzetten.

• Dit kan opgezet worden door:
- gemeenschappelijke visie op te bouwen
- regionale samenwerking op te zetten en te versterken
- de acties op het terrein te versterken
- bundelen van kennis, visie, middelen, uitvoeringsmodaliteiten, planning



4 thema’s

• Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Doel: gestructureerde ruimtelijke ontwikkeling, goed bereikbare regio, voortrekker in 
duurzame mobiliteit

• Natuur en landschap
Doel: versterking van de natuur- en landschapswaarden, groene structuur als ruimtelijk 
structurerend element, hoogwaardige natuurgebieden

• Streekbeleving
Doel: streekeigen troeven als hefboom voor nieuwe activiteiten, verhogen, regionale 
aantrekking

• Economische ontwikkeling 
Doel: economische ontwikkeling en structuur uitgaande van draagkracht deelruimten



Focusgebieden



Samenwerking VLM

• Afstemming Strategisch project en Landinrichtingsplan





Trage wegen



Tunnels Rupelstreek





Samenwerking - programmastructuur
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Reflectie?



• Samenwerking
• Over de gemeentegrenzen heen
• Bottom up
• Meerdere overheden
• Meerdere thema’s/ Meerdere sectoren
• Draagvlak en visievorming
• Acties op terrein

Wat is gebiedsgerichte werking?



Bedankt!

Gebiedsprogramma Rupelstreek
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