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Agenda nr. 3/4 Projectplan ESF dossier Streekplatform 
Rupelstreek/Zuidrand. Goedkeuring.

De Vlaamse regering wil het streekbeleid in Vlaanderen versterken. Sinds 2016 
wordt er ingezet op vernieuwde actiegerichte samenwerkingsverbanden die met 
lokale initiatieven de sociaaleconomische uitdagingen van een streek het hoofd 
bieden. Specifiek wordt er een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen 
om het toekomstig streekoverleg te initiëren, dit in overleg met en betrokkenheid 
van de sociale partners en provincies. 

De Vlaamse regering besliste dat de huidige werking van de RESOC’s en SERR’s 
werden stopgezet op 31 augustus 2016. In het nieuw streekbeleid wordt het 
streekoverleg ondersteund via projectoproepen van het ESF Agentschap 
Vlaanderen. De eerste indieningsdeadline was 30 april 2016.

Voor de provincie Antwerpen resulteerde het vernieuw streekbeleid van de Vlaamse 
regering in twee nieuwe Streekplatformen, met name het Streekplatform Kempen 
en het Streekplatform Rivierenland. Enkel in het arrondissement Antwerpen was er 
nog geen streekoverlegplatform uitgewerkt. Het arrondissement Antwerpen was 
bovendien de enige regio in Vlaanderen zonder streekplatform en streekoverleg. 
Daarom heeft de Vlaamse overheid een nieuwe ESF-oproep opengesteld, met name 
het “oproep 428 - Versterkt Streekbeleid Vlaanderen - regio Antwerpen”.

Dertien  lokale besturen, de provincie Antwerpen, Streekvereniging Zuidrand, vzw 
Toerisme Rupelstreek, Vlotter en verschillende actoren in de streek hebben beslist 
om op een vernieuwende manier de krachten te bundelen en samen te werken rond 
versterkt streekbeleid met een focus op het thema toerisme, een thema dat in deze 
regio sterk verbindend werkt. Vanuit deze samenwerking wensen we met de 
actoren die betrokken zijn en later ook met een ruimer partnership, op een heel 
directe en projectmatige manier zaken uit te werken die de sociale cohesie en 
arbeidsmarkt ten goede komen. Dit moet leiden tot meer streekidentiteit en 
samenwerking in de regio.

Aan het vernieuwd streekoverleg in de Rupelstreek/Zuidrand participeren de 
volgende steden en gemeenten: Aartselaar, Boom, Boechout, Borsbeek, Edegem, 
Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst, Schelle en Mortsel. Dit is tevens het 
werkingsgebied voor het streekplatform Rupelstreek/Zuidrand. Dit is tevens het 
werkingsgebied voor het streekplatform Rupelstreek/Zuidrand. 

Het Streekplatform Rupelstreek/Zuidrand zal zich focussen op vier doelstellingen 
met name:



I. Het versterken van de samenwerking in de regio
II. De opbouw van een streekvisie 

III. Het versterken van toerisme in de regio
IV. Het uitbouwen van informatie- en communicatiekanalen

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 13 september 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op de conceptnota ‘Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal 
werkgelegenheidsbeleid’ van 27 november 2015, waarin de Vlaamse regering stelt 
het streekbeleid in Vlaanderen te willen versterken;

Gelet op de ESF-projectoproep ‘Versterkt streekbeleid’, oproep 428 - Versterkt 
Streekbeleid Vlaanderen - regio Antwerpen”;

Gelet op het feit dat de Vlaamse regering het streekbeleid niet langer wil realiseren 
met SERR’s en RESOC’s, maar wil inzetten op vernieuwde actiegerichte 
samenwerkingsverbanden die met lokale initiatieven de sociaaleconomische 
uitdagingen van een streek het hoofd bieden;

Gelet op de belangrijke rol die de Vlaamse regering voor de lokale besturen weglegt 
om het toekomstig streekoverleg te initiëren, dit in overleg met en betrokkenheid 
van de sociale partners en provincies;

Gelet op de goedkeuring van het projectvoorstel ‘7885 - Streekplatform Rupel en 
Zuidrand’ zoals ingediend bij de  ESF-projectoproep ‘Versterkt streekbeleid’, oproep 
428 - Versterkt Streekbeleid Vlaanderen - regio Antwerpen”;

Overwegende dat het wenselijk is voor de provincie Antwerpen om 
vertegenwoordigd te zijn en een stem te hebben in de structuren inzake 
sociaaleconomische streekontwikkeling;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan het projectvoorstel ‘7885 - Streekplatform Rupel 
en Zuidrand’ zoals ingediend bij de  ESF-projectoproep ‘Versterkt streekbeleid’, 
oproep 428 - Versterkt Streekbeleid Vlaanderen - regio Antwerpen”.

Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht om toe te treden tot het Streekplatform 
Rupelstreek/Zuidrand.


