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1 / Executive summary 

In de periode mei-juni 2021 voerde IDEA Consult i.s.m. prof. dr. Filip De Rynck een toekomstgerichte 

evaluatie uit van het Grootstedenbeleid. Het toen nog federale Grootstedenbeleid werd in 2000 in het 

leven geroepen om samenlevingsprojecten op te zetten in stedelijke wijken met problemen. Inmiddels 

zijn de middelen geregionaliseerd en worden ze via het Vlaams fonds voor de stimulering van 

(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen (2017) - verder het ‘Investeringsfonds’ genoemd - ingezet 

voor stadsvernieuwing in vijf Vlaamse steden: Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas. 

Jaarlijks worden voor 14,3 miljoen Euro aan investeringen gefinancierd. 

ONDERZOEKSVRAAG EN AANPAK 

Deze evaluatie vond plaats in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging (‘Spending reviews’). De 

basisonderzoeksvraag is van daaruit ingegeven: worden de middelen van het grootstedenbeleid 

doelmatig ingezet? Op basis van het antwoord op die vraag, vroeg de Vlaamse Overheid ook naar 

mogelijke toekomstscenario’s en stappen om die te realiseren. 

Het onderzoek werd gevoerd op basis van documentanalyse, gesprekken met de vijf betrokken steden 

en een aantal bevoorrechte getuigen. Binnen het tijdsbestek van deze studie (mei-juni 2021) kon geen 

grondige analyse gebeuren van de projecten zelf, wat we meteen als een beperking van het onderzoek 

willen aanduiden. 

BESTAANDE REGELING ONHOUDBAAR 

Om meteen met de deur in huis te vallen: de bestaande regeling rond het Grootstedenbeleid lijkt ons 

op termijn onhoudbaar. Het eerste argument dat we daarvoor willen aandragen is de betwiste basis 

voor de selectie van steden en de verdelingscriteria. In 2007 formuleerde het Rekenhof al sterke kritiek 

op de inconsequente toepassing van criteria door de federale overheid voor de selectie van de steden. 

In onze evaluatie tonen we bovendien aan dat de steden op een ongelijke manier werden getroffen 

door besparingen  in de periode 2010-2012, wat heeft geleid tot een scheeftrekking tussen de vijf 

steden die niet objectief te motiveren valt. 

DOELMATIGHEID 

Ons tweede argument voor het verlaten van de bestaande regeling sluit sterker aan bij de insteek van 

de evaluatie en gaat over de doelmatigheid van de middelen. De analyse van projecten en gesprekken 

met de steden hebben ons tot het inzicht gebracht dat er vanuit het Grootstedenbeleid’ te weinig impuls 

uitgaat vanuit Vlaanderen richting de steden. Het is teveel een simpele transfer van middelen geworden. 
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De middelen worden weliswaar ingezet voor betekenisvolle infrastructurele investeringen die passen 

onder een ruime definitie van ‘stadsvernieuwing’, maar er kunnen vragen gesteld worden bij het 

innovatief karakter van bepaalde projecten. We geven toe dat ‘innovatief’ rekbaar is, maar het is 

alleszins zo dat het ‘kanaal grootstedenbeleid’ weinig toevoegt aan de inhoud en de kwaliteit  van de 

projecten. Dat geldt  zowel binnen de vijf steden als voor de beperkte impact op de mate waarin deze 

lijn tot verrijkte interactie leidt tussen de steden en de Vlaamse overheid.  

Deze vaststelling wordt versterkt als we de vergelijking maken met de stadsvernieuwingsprojecten via 

de open oproep (project- en conceptsubsides). Deze middelen – en vooral de omkadering ervan met de 

jury- en het regieteam - dagen de steden veel sterker uit en hebben bijgevolg een groter 

hefboomkarakter.  

SCENARIO’S EN AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST 

Als de middelen Grootstedenbeleid doelmatiger kunnen worden ingezet, wat is dan de richting die we 

uit kunnen? De middelen kunnen vooreerst ingekanteld worden in de algemene financiering van de 

steden en gemeenten, die sowieso moet worden herzien. De criteria van het gemeentefonds staan al 

langer onder druk en zouden samen met de aangebouwde regelingen in een nieuwe en transparante 

harmonie moeten worden gebracht. Dit spoor is valabel, maar is niet ons voorkeurscenario om twee 

redenen: 

 De globale herziening van de algemene financiering  van de steden en gemeenten zal tijd vragen 
en brengt op de korte termijn geen oplossing; 

 We blijven voldoende hefboom en agenda zien voor een specifiek Vlaams stedenbeleid gefocust 
op stadsvernieuwing waar blijvende impulsen van kunnen uitgaan naar zowel inhoud als vorm (zie 
verder). 

Ons voorkeurscenario bestaat uit het samenvoegen van de middelen voor stadsvernieuwing uit artikel 

4.1 (Grootstedenbeleid) en artikel 4.2 (Open oproep) van het Investeringsdecreet. We pleiten ervoor 

om ze gezamenlijk in te zetten voor geïntegreerde stadsvernieuwingsprojecten, waar geïntegreerd een 

verrijkte betekenis krijgt: 

 ‘infrastructuur’ als hefboom, maar meteen gekoppeld aan andere transitie-opgaven op vlak van 
energie en afval (circulariteit) inclusie en toegankelijkheid, digitalisering en omgeving 
(ruimte/leefmilieu);  

 meer aandacht voor  nieuwe beheersvormen, waarin burgers en samenleving sterker in de 
governance betrokken worden.  

We pleiten m.a.w. voor het opladen van de agenda stadsvernieuwing, vanuit een groter budget en 

vanuit een vernieuwd project naar inhoud en vorm. Ook de modaliteiten kunnen binnen zo’n nieuwe 

architectuur worden afgestemd op de grootst mogelijke doelmatigheid (maximale hefboomwerking, 

voldoende territoriaal bereik, etc). 

OVERGANG 

Vanuit het oogpunt deugdelijk bestuur stellen we voor om de voorgestelde hervorming pas in de 

volgende gemeentelijke legislatuur door te voeren, gezien in de lopende meerjarenplanning van de vijf 

betrokken steden gerekend wordt op de middelen Grootstedenfonds. 
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2 / Situering en aanpak van de opdracht 

In dit hoofdstuk schetsen we de aanleiding voor deze toekomstgerichte evaluatie. We benoemen ook 

de onderzoeksvragen waarop we een antwoord formuleren en beschrijven onze aanpak. 

2.1. Aanleiding voor deze toekomstgerichte evaluatie 

In het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur opdracht 

voor een toekomstgerichte evaluatie van het zogenaamde ‘Grootstedenbeleid’. Dat is de benaming voor 

de eertijds overgedragen middelen voor het federale grootstedenbeleid die nu via het Vlaams 

Investeringsfonds ingezet worden in vijf Vlaamse steden (Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en 

Sint-Niklaas). 

De aanleiding voor de evaluatie is meervoudig: 

 Er zijn vragen over de verdeelcriteria in het Vlaamse Investeringsfonds. In 2017 werd een juridische 
klacht van een aantal steden hierrond verworpen door het Grondwettelijk Hof, maar daarmee is 
de discussie over een ongelijke behandeling van steden en tussen lokale besturen niet weg;   

 het Grootstedenfonds is niet aangepast aan de nieuwe, Vlaamse context. Het kwam tot stand 
vanuit het eertijds gevoerde federale beleid. Nu vormen de middelen onderdeel van het Vlaamse 
stedenbeleid. Dit betekent dat ze moeten worden bekeken in het licht van het geheel van de 
Vlaamse financiering van steden en gemeenten en van het stedenbeleid in het bijzonder;  

 de vaststelling  dat  op vandaag twee verschillende procedures naast elkaar worden gehanteerd 
voor stadsvernieuwingsprojecten, wat historisch te verklaren is, maar vragen oproept naar 
effectiviteit en efficiëntie. 

2.2. Onderzoeksvragen 

Vanuit bovenstaande situering en motieven, zal de evaluatie worden gericht op volgende 

onderzoeksvragen: 

 Worden de middelen van het grootstedenbeleid doelmatig ingezet? 

 Wat zijn mogelijke scenario’s voor de toekomst, vanuit de analyse van de doelmatigheid? 
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 Welke stappen moeten worden gezet om het voorkeurscenario te realiseren, inclusief mogelijke 
overgangsmaatregelen? 

De inkanteling in het Gemeentefonds wordt als theoretisch scenario meegenomen, maar binnen deze 

opdracht niet verder uitgewerkt, onder andere omdat dit een spoor is dat in een parallelle 

studieopdracht door het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing wordt opgenomen (meerjarig onderzoek 

dat loopt tot het einde van de huidige legislatuur). 

2.3. Aanpak 

De opdracht werd uitgevoerd in de periode mei-juni 2021 en verliep in 5 fasen zoals in onderstaande 

tabel geïllustreerd. 

Tabel 1: Plan van aanpak 

Fasering Activiteiten 

Fase 1: Opstartvergadering en 

framing 

Overleg met vertegenwoordigers van de Minister voor 

Binnenlands bestuur en van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur (ABB) 

Fase 2: Literatuurstudie 
Historiek van het Grootstedenfonds en oprichting van het 

Vlaams Investeringsfonds 

Fase 3: Desk- en veldresearch 

Documentanalyse van de projecten en 

verantwoordingsstukken 

Gesprekken met vertegenwoordigers van de steden  

Fase 4: Uitwerking scenario’s voor 

het inzetten van de middelen 

Grootstedenfonds in de toekomst 

Deskwerk 

Gesprekken met opdrachtgever (ABB) en sleutelfiguren 

(jury stadsvernieuwing, VVSG, Kenniscentrum steden) 

Fase 5: Conclusies en advies 
Redactie door het onderzoeksteam 

Finaal rapport 

Doorlopend: tussentijdse afstemming 
Twee bijeenkomsten met begeleidingsgroep, informele 

tussentijdse rapportage per mail 
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3 / Historiek van het Grootstedenbeleid 

In dit hoofdstuk schetsen we de historiek van het Grootstedenfonds, van een federaal naar een 

regionaal instrument. 

SCHARNIERMOMENTEN GROOTSTEDENBELEID 

 2000-2004: start Grootstedenbeleid, met al in het tweede jaar een uitbreiding met vier steden, 
waaronder Oostende voor Vlaanderen; 

 2005-2008: uitbreiding grootstedenbeleid met huisvestingsprogramma en insluiting van de 
steden Mechelen en Sint-Niklaas; 

 2009-2014: contracten Duurzame Stad; 

 Sinds 2015: overdracht van de middelen naar de deelregio’s (weliswaar slechts 68%, op basis 
van de bevoegdheden van de gewesten); 

 Sinds 2017: inkanteling van de middelen in het Vlaams investeringsfonds, samen met de 
middelen stadsvernieuwing (open oproep) en het Plattelandsfonds. 

3.1. Van een federaal naar een regionaal verhaal 

Het federaal Grootstedenbeleid startte in 2000, in de nasleep van rellen in een aantal Brusselse wijken, 

met de bedoeling projecten op te zetten binnen de wijken in moeilijkheden. In eerste instantie konden 

de vijf steden met meer dan 150.000 inwoners (2 Vlaamse, 2 Waalse en een deel van het Brussels 

Gewest) hierop een beroep doen, met aan Vlaamse zijde Antwerpen en Gent. Voor het Brussels Gewest 

kwamen de 7 gemeenten uit het toenmalige Europese Doelstelling 2-programma in aanmerking.  

In 2001 werd deze lijst uitgebreid met 4 steden, waaronder Oostende (en 3 Waalse) aan de hand van 

een aantal criteria: minstens 60.000 inwoners, een gemiddeld inkomen lager dan het nationaal 

gemiddelde en een percentage van minstens 10 % inwoners in achtergestelde buurten (basis: atlas 

Kesteloot uit 2001).  
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In 2005 kwam voor het eerst – en het laatst – een meerjarenprogramma tot stand (periode 2005-2007, 

verlengd in 2008). Bovendien werd er een huisvestingsprogramma opgezet, met specifieke 

huisvestingscriteria. Op basis hiervan werden ook de steden Mechelen en Sint-Niklaas aan de lijst met 

begunstigden toegevoegd. Op dit moment konden in totaal 17 steden en gemeenten steun genieten 

van het Grootstedenbeleid (5 Vlaamse, 5 Waalse en 7 Brusselse gemeenten).  

In 2009 werden de stads- en huisvestingscontracten samengevoegd tot de Contracten Duurzame Stad. 

De focus lag hierbij op de principes van sociale, ecologische en (lokaal-)economische duurzame 

ontwikkeling. De budgetten van de stads- en huisvestingscontracten werden samengevoegd (met 

indexering), de bestaande verdeelsleutel onder de steden bleef behouden. De steden Mechelen en Sint-

Niklaas konden enkel projecten indienen die gelieerd waren aan huisvesting. 

FEDERALE BESPARINGEN 2010-2011 

In de jaren 2010 en 2011 bespaart de federale overheid op het grootstedenbeleid. Twee bewegingen 

lopen door elkaar.  

Allereerst beslist de regering in lopende zaken om geen nieuwe projecten meer te financieren, enkel 

lopende projecten te continueren. Gent en Oostende rekenden op de mogelijkheid om ook in 2010 nog 

projecten in te dienen en werden hier sterk door geraakt. Ook in Antwerpen werd in 2011 een project 

definitief afgerond en stopte tegelijk de financiering.  

Ten tweede beslist de federale regering om geen projecten meer te financieren die behoren tot de 

exclusieve Gewest- of Gemeenschapsbevoegdheden. Om die projecten te kunnen identificeren, maakte 

de Inspectie van Financiën een redelijk rudimentaire onderverdeling van de projecten in drie groepen: 

federale projecten, gemengde projecten (met zowel federale als regionale bevoegdheden) en projecten 

die exclusief tot de bevoegdheden behoren van de gewesten en gemeenschappen. Op basis van die 

indeling van projecten werden in het tweede semester van 2011 projecten geschrapt in Antwerpen, 

Oostende, maar vooral in Gent. 

In onderstaande tabel geven we een samenvattend overzicht van de impact van beide ‘besparingen’ op 

de steden Antwerpen, Gent en Oostende. 

Tabel 2: Federale besparingen grootstedenbeleid 2010-2012 

  
Nieuwe projecten 

(geschrapt in 2010) 
Beëindigde projecten 

(geschrapt begin 2011) 

Projecten geschrapt 
owv bevoegdheden 
(2de semester 2011) 

Totaal 

Antwerpen  500 000 493 965 993 965 

Gent 1 057 319  2 044 000 3 101 319 

Oostende 2 209 862  15 000 2 224 862 

Mechelen    0 

Sint-Niklaas    0 

 

REGIONALISERING 

In het kader van het Vlinderakkoord werd besloten om het grootstedenbeleid te regionaliseren. Vanaf 

2015 werd 68% van het budget voor de contracten Duurzame Stad overgedragen aan de gewesten en 

bleef normaliter de federale overheid 32% of 16 miljoen euro voor haar rekening nemen. De verdeling 
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van de middelen wordt gebaseerd op de (rudimentaire) indeling van projecten die de Inspectie van 

Financiën maakte in 2010 (zie hoger). Het bedrag verbonden met  regionale projecten binnen het 

grootstedenbeleid (36,2 miljoen euro) wordt over de gewesten verdeeld aan de hand van een 

verdeelsleutel, gebaseerd op de op dat moment lopende projecten: 

 Vlaanderen: 39,14 % = 14.163.246 euro; 

 Wallonië: 33,71 % = 12.198.340 euro; 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 27,15 % = 9.824.531 euro. 

In 2015 stopt de federale overheid echter met het betalen van ‘haar’ deel na een volgende 

besparingsronde. Samen met de overdracht van regionale middelen voor 2015-2019 vordert ze 

daarbovenop ook het deel terug dat ze namens de deelstaten betaalde voor de contracten in de periode 

2010-2014. Dit wordt afgehouden van de voorziene 15,3 miljoen euro die jaarlijks naar Vlaanderen zou 

gaan. Dit resulteert in volgende effectieve overdracht van middelen naar het Vlaams Gewest. Het 

Vlaams Gewest beslist op eigen initiatief om de middelen op het niveau van 15,3 miljoen euro te houden 

en het verschil bij te passen. 

Tabel 3: Evolutie transfer middelen Grootstedenbeleid 2015-2019 (in Miljoen euro) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Jaarlijks voorziene transfertbedrag 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Bedragen voor projecten 2010-2014 die de 
Federale overheid in mindereing brengt 

9,2 5,5 4,4 2,8 0,6 

Effectief transfertbedrag Naar Vlaanderen 6,1 9,8 10,9 12,5 14,7 

 

Merk op: samen met de regionalisering valt ook de omkadering weg vanuit de federale cel 

grootstedenbeleid. Eigenlijk wordt het grootstedenbeleid op dat moment een eenvoudige transfer van 

middelen. 

INKANTELING IN HET VLAAMS INVESTERINGSFONDS 

In 2017 besliste de Vlaamse regering om de drie investeringsmechanismen voor de Vlaamse steden en 

gemeenten te stroomlijnen en samen te brengen in het Vlaams fonds voor de stimulering van 

(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen, opgericht met als doel de investeringen van steden en 

plattelandsgemeenten te ondersteunen (verder ook ‘Investeringsfonds’ genoemd).1 46,36 % van het 

Investeringsfonds – of 15,3 miljoen – is voorzien voor de vijf steden die vallen onder het 

Grootstedenbeleid, met volgende verdeelsleutel: Antwerpen (34,79%), Gent (7,25%), Sint-Niklaas 

(1,79%), Mechelen (1,66%) en Oostende (0,87%). Bij deze inkanteling in het investeringsfonds werd de 

expliciete verplichting toegevoegd dat deze 5 steden hun subsidies moeten inzetten voor investeringen 

in stadsvernieuwingsprojecten. Dit betekent een accentverschuiving van eerder sociaal georiënteerde 

projecten tot 2016 naar infrastructuurprojecten in de jaren daarna. 

In het uitvoeringsbesluit bij het Decreet Investeringsfonds worden nog verdere bepalingen opgenomen 

over de aanwending van de subsidies. Zo beschrijft het besluit dat het moet gaan om: “investeringen in 

innoverende stadsvernieuwingsprojecten, die als doel hebben om de duurzaamheid en de kwaliteit van 

 
1 https://stedenbeleid.vlaanderen.be/investeringsfonds 

https://stedenbeleid.vlaanderen.be/investeringsfonds
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de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel te verbeteren. De projecten hebben een 

hefboomfunctie voor het stadsdeel in kwestie en verhogen de algemene leefkwaliteit ervan.”2 

Niet alleen het aandeel van de middelen GSB in het Fonds worden vastgelegd, ook de verdeling daarvan 

onder de 5 steden werd in het decreet procentueel vastgelegd. Dit gebeurde op basis van het 

regeerakkoord waarbij werd uitgegaan van “respect voor de huidige focus en verhoudingen”. 

 

Geen schending van het gelijkheidsbeginsel 

In 2017 dienden 19 steden en gemeenten een gezamenlijk verzoekschrift in tot nietigverklaring in 

van het Investeringsfonds wegens een vermeende ongelijke behandeling en een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet (beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie). Het 

Grootstedenfonds is exclusief gericht op 5 steden en volgens de steden die verzet aantekenden 

ontbreekt een redelijke verantwoording waarom ook andere steden niet in aanmerking worden 

genomen. 

Het Grondwettelijk Hof verwierp dit beroep omdat het Investeringsfonds enkel een vereenvoudiging 

van de bestaande subsidiestromen op het oog had. Het Hof verwijst daarbij naar het Vlaams 

regeerakkoord 2014-2019: ‘We bundelen de middelen van het federale grootstedenbeleid, de 

stadsvernieuwingsprojecten en het Plattelandsfonds in een investeringsfonds ter ondersteuning van 

de lokale investeringen, met respect voor de huidige focus en verhoudingen’. De decreetgever heeft 

m.a.w. enkel een vereenvoudiging willen doorvoeren. De klacht werd aldus verworpen omdat er 

formeel geen wijzigingen worden aangebracht aan de bestaande regeling. 

Het Hof ging ook meer fundamenteel in op het verschil in behandeling tussen de steden. Het stelde 

dat de decreetgever ruime beoordelingsvrijheid heeft in de financiering en subsidiëring van steden 

en gemeenten en dat het Hof enkel kan optreden als er een verschil in behandeling is dat kennelijk 

onredelijk is. Volgens het Hof is dat niet het geval: ‘Dat verschil in behandeling is niet zonder redelijke 

verantwoording. De bestendiging van de bestaande verdeelsleutel waarborgt dat de beoogde 

bundeling van de investeringsmiddelen op een budgetneutrale wijze verloopt en de financiële 

rechtszekerheid van de gemeenten vrijwaart. Het staat niet aan het Hof de beleidsdoelstellingen in 

vraag te stellen. De verzoekende partijen tonen niet aan dat de verdeling van financiële middelen, 

door het bestreden decreet, gevolgen heeft die kennelijk onevenredig zijn.’ 

  

 
2 Zie https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028342&param=inhoud&ref=search&AVIDS=.  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028342&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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3.2. Evolutie van de middelen voor de Vlaamse steden 

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de middelen Grootstedenfonds voor de 5 Vlaamse 
steden, sinds de oprichting in 2000 tot nu. We hebben in kleur vier perioden onderscheiden:  

 2000-2004: start van het Grootstedenbeleid, met al in het tweede jaar een uitbreiding van de 
doelgroep met 4 steden waaronder Oostende; 

 2005-2008: uitbreiding Grootstedenbeleid met een huisvestingsprogramma, waarin Sint-Niklaas 
en Mechelen worden opgenomen; 

 2009-2014: de stads- en huisvestingscontracten worden samengevoegd tot de Contracten 
Duurzame Stad. In deze periode vinden ook besparingen plaats zoals beschreven in 2.1.  

 Sinds 2015: Overdracht van de middelen naar de regio’s (weliswaar slechts 68%, op basis van de 
bevoegdheden van de gewesten).  

Voor 2016 werd beslist om enkel aan de twee grootsteden Antwerpen en Gent een subsidie toe te 
kennen met de bedoeling om de overgang naar het Investeringsfonds in 2017 geleidelijk te laten 
verlopen. 

In 2020 werd er door de Vlaamse regering een lineaire besparing van 6% doorgevoerd. Het nieuwe 
totaalbudget van 14.274.240 euro werd in 2021 aangehouden. 

In de onderste lijn van de tabel (evolutie 2009-2021) wordt duidelijk dat het effect van de besparingen 

in de periode 2009-2012 op een ongelijke manier de verschillende steden heeft ‘getroffen’.  

Als we deze scheeftrekking combineren met de al scherpe kritiek van het Rekenhof (2007) op de selectie 

van steden voor het grootstedenbeleid,3 is zowat alle motivatie weg om een verderzetting van het 

grootstedenbeleid in zijn huidige vorm te verdedigen.  

Tabel 4: Evolutie middelen Grootstedenbeleid 2000-2021 

  Antwerpen Gent Oostende Sint-Niklaas Mechelen Totaal 

2000 9 667 352 4 872 298    14 539 650 

2001 9 793 027 4 935 659 867 627   15 596 313 

2002 9 859 921 4 935 638 1 482 639   16 278 198 

2003 10 007 824 5 009 600 1 504 604   16 522 028 

2004 10 157 941 5 084 827 1 527 177   16 769 945 

2005-2007 
(stadscontracten) 30 900 440 15 468 027 4 645 657   51 014 124 

2008 
(Verlenging 
stadscontracten) 

10 300 147 4 256 009 1 548 552   16 104 708 

2005-2008 
(Huisvestings-
contract) 

25 050 245 12 271 364 4 158 353 3 097 695 2 886 088 47 463 745 

2009 16 785 905 8 334 690 2 622 978 784 849 731 234 29 259 656 

2010 16 785 905 7 277 371 413 116 784 849 731 234 25 992 475 

2011 15 791 941 5 233 372 398 116 784 849 731 234 22 939 512 

2012 15 297 976 3 189 372 383 116 784 849 731 234 20 386 547 

 
3 Uit het Rapport van het Rekenhof (2017): “de selectie van de steden en gemeenten en de verdeling van de middelen gebeurden niet 
transparant. De criteria waren niet steeds relevant voor de nagestreefde doelstellingen. Bovendien werden niet alle gemeenten  met dezelfde 
criteria beoordeeld of werden de criteria niet consequent toegepast. Het gevolg daarvan is dat niet steeds die steden en gemeenten werden 
geselecteerd die, gelet op de doelstellingen van het grootstedenbeleid, het meest nood hebben aan bijkomende middelen.” 
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2013 15 588 833 3 250 011 390 400 799 772 745 137 20 774 153 

2014 15 588 833 3 250 011 390 400 799 772 745 137 20 774 153 

2015 11 481 079 2 393 614 287 527 588 991 548 789 15 300 000 

2016 11 481 079 2 393 614 - - - 13 874 693 

2017 11 481 079 2 393 614 287 527 588 991 548 789 15 300 000 

2018 11 481 079 2 393 614 287 527 588 991 548 789 15 300 000 

2019 11 481 079 2 393 614 287 527 588 991 548 789 15 300 000 

2020 10 711 351 2 233 139 268 250 549 503 511 997 14 274 240 

2021 10 711 351 2 233 139 268 250 549 503 511 997 14 274 240 

2009 vs 2021 63,8 % 26,8 % 10,2 % 70,1 % 70,0 % 48,8 % 
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4 / Overzicht van de projecten in de steden 

In dit hoofdstuk maken we een beknopte schets van de projecten die via het Grootstedenbeleid worden 

gefinancierd.  

71 PROJECTEN IN DE PERIODE 2015-2020 

In bijlage 1 hebben we een overzicht gevoegd van de verschillende projecten in de vijf steden voor de 

periode 2015-2020. We komen uit op 71 projecten, maar dat aantal is relatief. Soms gaat het over 

duidelijk afgebakende projecten, soms ook over meerdere acties die binnen één project worden 

gegroepeerd. Die laatste zouden evenzeer als aparte projecten kunnen worden geteld, waardoor het 

aantal van 71 enkel als richtinggevend kan worden beschouwd. 

Bij de inzet van de middelen zien we dat bepaalde steden hun middelen heel sterk concentreren, soms 

maar op één project (Sint-Niklaas bijvoorbeeld). In andere gevallen worden de middelen gespreid over 

meerdere projecten. Regelmatig zien we de combinatie van één of twee grote projecten, aangevuld 

met kleinere ingrepen in het openbaar domein. 

THEMATISCHE FOCUS VAN DE PROJECTEN 

Tot en met 2015 sluit de focus van de projecten sterk aan bij de sociale origine van het 

Grootstedenfonds: de leefbaarheid verbeteren in stedelijke wijken. Er wordt vooral geïnvesteerd in 

sociale projecten met een nadruk op buurtwerking (buurtopbouwerk Oostende, buurtbemiddeling 

Antwerpen), werk (sociaal atelier Oostende) en achtergestelde doelgroepen (daklozenopvang, 

risicojongeren,...). Ook duurzaamheid duikt als thema op (bv. sorteerstraatjes Antwerpen) in lijn met de 

filosofie van de contracten Duurzame stad vanaf 2009. 

Vanaf 2016 zien we een radicale omslag naar stadsvernieuwing en infrastructuurprojecten, in lijn met 

de regionalisering en de inkanteling in het Investeringsfonds.4  

  

 
4 Deze omslag wordt in de andere Gewesten niet of toch minder radicaal gemaakt. In Brussel en Wallonië zien we wel nog meer projecten 
rond duurzame ontwikkeling, dienstverlening, preventie, etc. 
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Figuur 1: projecten Grootstedenbeleid in de tijd 

 

 

Na 2016 richten de investeringen zich in hoofdzaak op volgende thema’s: 

 Openbaar domein en heraanleg publieke ruimte (werken bovenlokale wegen en toeristische As 
Antwerpen, slimme verlichting Oostende, heraanleg parken i.h.k.v. Ledeberg Leeft,...); 

 Strategische stads- en wijkprojecten (stationsomgeving Oostende, revitalisering Nieuw-Gent, 
Ragheno Mechelen,...); 

 Wonen, vooral in Sint-Niklaas dat de focus van de originele huisvestingscontracten ook na 2015 
aanhoudt (Paterssite Sint-Niklaas, Sint-Rochus Sint-Niklaas); 

 Mobiliteit (fietsstraten en -stallingen Oostende, fietshelling Parkbrug Antwerpen, brug Winketkaai 
Mechelen,...); 

 Gemeenschapsinfrastructuur of sociaal-culturele infrastructuur (dienstencentrum Gentbrugge, 
Zaal De Harmonie in Antwerpen, Standaertsite Gent, omvorming stadsbioscoop Mechelen,...). 
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Figuur 2: thematische indeling stadsvernieuwingsprojecten via het Grootstedenbeleid 

 

 

Merk op dat de thematische indeling van projecten een kwalitatieve oefening is, waarbij ‘het label’ dat 

we toekennen voor interpretatie  vatbaar is. Een project openbaar domein (heraanleg park of straat) is 

vaak meer dan het verbeteren van het wegdek of de groenvoorziening. Doorgaans is zo’n project deel 

van een bredere visie op een stadsdeel.  We hebben de inhoud van de projecten ‘sensu stricto’ 

beoordeeld en niet vanuit de bredere achterliggende visie, die overigens ook niet zonder meer uit de 

documenten valt af leiden. In een zeer ruime interpretatie kunnen  alle projecten als (deel van een) 

strategisch wijk- of stadsproject worden ingedeeld. 

Ondanks het wat arbitrair karakter, stelt de indeling ons in staat om een aantal globale vaststellingen te 
maken:  

 De ‘sociale investeringen’ zijn dominant in 2015 (nog Federaal Grootstedenbeleid), maar vallen 
daarna weg. De omslag naar infrastructuurprojecten vanaf 2016 wordt radicaal gemaakt. 
Onrechtstreeks houden nog een beperkt aantal sociale infrastructuurprojecten een link met het 
sociaal domein (ombouw stadsfeestzaal Antwerpen naar ruimte voor ontmoeting, inrichting speel- 
en sportruimte Antwerpen, DC Gentbrugge of Standaertsite Gent); 

 Openbaar domein en strategische wijk- en stadsprojecten vormen samen het leeuwendeel van de 
projecten. Het onderscheid is niet altijd helder te maken, want beide lijnen zijn sterk verweven 
zoals we hierboven beschreven: de ingrepen in het openbaar domein zijn vaak onderdeel van een 
groter wijkproject, al is dat niet altijd direct uit de documenten af te leiden; 

 In 2016 (23% of 3 dossiers), maar vooral in 2020 (27% of 6 dossiers) kunnen we een belangrijk 
aandeel van de projecten verbinden met  het thema mobiliteit. Telkenmale gaat het over het 
verduurzamen van de mobiliteit (bv. autoluwe binnenstad) en over het realiseren van verbindingen 
voor trage weggebruikers (voetgangers en fietsers); 

 Het thema wonen blijft sensu stricto beperkt tot twee dossiers in Sint-Niklaas. Vanzelfsprekend 
hebben ingrepen in straten, pleinen en parken ook indirect effect op wonen; 
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 Bij een belangrijk aantal dossiers, kan de vraag gesteld worden of het gaat om ‘innovatieve 
stadsvernieuwing’ of eerder reguliere investeringen. Zo denken we in het bijzonder aan: 

- Bepaalde sociaal-culturele infrastructuren; 

- De aanleg van fietsstraten en fietsverbindingen of de installatie van fietsstallingen; 

- De heraanleg van straten, parken en pleinen. 

Om hier ten gronde uitspraken te kunnen over doen is terreinanalyse nodig en ook een meer 

afgebakende omschrijving van ‘innovatief’. 

INNOVATIEF KARAKTER EN HEFBOOMFUNCTIE  

Dat brengt ons bij de slotvraag in dit hoofdstuk: worden de middelen voor het grootstedenbeleid ingezet 

voor innovatieve stadsvernieuwingsprojecten en vervullen ze een hefboomfunctie? Het antwoord is 

gemengd: 

 Een belangrijk deel van de projecten beantwoordt aan (onderdelen uit) de definitie uit het besluit 
bij het Investeringsfonds: 

“investeringen in innoverende stadsvernieuwingsprojecten, die als doel hebben om de 

duurzaamheid en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel te verbeteren. 

De projecten hebben een hefboomfunctie voor het stadsdeel in kwestie en verhogen de algemene 

leefkwaliteit ervan”.  

Tijdens de interviews met de vijf steden konden we vaststellen dat bij de selectie van de projecten 
nog vanuit deze definitie wordt gewerkt, al lijkt de lat in de ene stad al wat hoger aangehouden, 
dan in de andere. Bovendien is de omschrijving in decreet en besluit uit zichzelf al breed en laat 
die heel wat ruimte om allerlei projecten onder die noemer te klasseren.  

 Ten aanzien van de algemene vaststelling hierboven, formuleren we toch twee kritische 
opmerkingen in relatie tot het innovatief karakter van de projecten en de hefboomfunctie: 

- Bij bepaalde investeringen kan de vraag gesteld worden of ze niet eerder regulier zijn dan 
innovatief. Vooral in de categorieën gemeenschapsinfrastructuur, openbaar domein en 
mobiliteit zien we dossiers die naar onze mening verder afstaan van innovatieve 
stadsvernieuwing. Belangrijke nuance: dit zijn observaties vanop afstand, die onvoldoende op 
het terrein konden worden geverifieerd; 

- In sommige steden gaat het over projecten die er anders niet of moeilijk waren gekomen, in 
andere steden besteedt men de middelen aan projecten die sowieso op de planning stonden. 
De middelen worden in dat laatste geval goed besteed, maar het ‘kanaal grootstedenbeleid’ 
voegt weinig toe aan de inhoud, de kwaliteit of het innovatief karakter van de projecten.  

Over de doelmatige inzet van de middelen, kunnen we samenvattend concluderen dat de middelen 

Grootstedenbeleid worden ingezet voor betekenisvolle infrastructurele investeringen in de betrokken 

steden. De beoogde verhouding tot stadsvernieuwing moet breed worden geïnterpreteerd binnen een 

al ruime omschrijving in decreet en besluit. Het beoogde  ‘innovatieve’ karakter is niet sterk  aanwezig, 

toch zeker niet in de betekenis van nieuw voor het bestuur en ook niet specifiek vernieuwend in aanpak 

en proces, als gevolg van deze investeringslijn, noch in de vijf steden zelf, noch in de verhouding met de 

Vlaamse overheid.  

Het grootstedenbeleid is doorheen de tijd een meer regulier financieringskanaal geworden voor 

infrastructuurprojecten. Of die in alle gevallen ‘de leefkwaliteit’ hebben versterkt, konden we door deze 
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analyse niet in detail evalueren. Dat vergt een effectenanalyse ter plaatse en per project, wat overigens 

sneller is geschreven dan methodologisch verantwoord uit te voeren.  
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5 / Stadsvernieuwing en stadsvernieuwing is twee 

Stadsvernieuwing heeft in het investeringsdecreet twee gezichten:  

 Stadsvernieuwing, gefinancierd vanuit het Grootstedenbeleid (art 4.1 van het decreet). Het jaarlijks 
budget voor deze lijn bedraagt afgerond 15 miljoen euro (€14,3 in 2020); 

 Stadvernieuwing d.m.v. een open oproep (project- en conceptsubsidies) (art 4.2 van het decreet). 
Het jaarbudget voor deze lijn bedraagt afgerond 9 à 10 miljoen Euro. 

In onderstaande tabel vatten we de voor- en nadelen samen van de twee verschillende procedures, op 

basis van gesprekken met de 5 steden.5 

 

Stadsvernieuwing via het Grootstedenfonds Stadsvernieuwing via de  project- en 

conceptsubsidies 

Voordelen 

1) Grote autonomie voor de stad om de 

middelen in te zetten. 

2) Flexibiliteit: als een project vertraging 

oploopt, kunnen de middelen voor andere 

projecten worden aangewend. De 

verantwoording van een project in jaar X, 

gebeurt immers pas in het jaar X+1, samen 

met de jaarrekening (BBC-code). 

3) Beperkte planlast: enkel financiële 

verantwoording via een BBC-code. 

Voordelen 

1) De open oproep en de verschillende 

onderdelen daarin (callsysteem, jury en 

conceptsubsidies, regieteam,...) zijn bedoeld 

om te zorgen voor hoogstaande en 

kwaliteitsvolle projecten. Vanuit deze 

format worden de steden op verschillende 

punten uitgedaagd. De regeling stimuleert 

de stadsbesturen om voldoende energie te 

steken in stadsbreed werken, 

partnerschappen opzoeken, enz.... 

 
5 De opgelijste voor- en nadelen zijn deels afhankelijk van de manier van kijken. Wat planlast is voor de een, is hefboomfunctie voor de ander. 
Wie bijvoorbeeld vindt dat promotoren een grote vrijheid moeten krijgen en niet gelooft in het belang van de regie door stadsb esturen, zal 
deze voor – en nadelen anders inschatten. Het zou kunnen dat de evaluatie bovendien verschillend is naargelang wie daarop antwoord geeft: 
hetzij ambtenaren, hetzij politici en dan nog met variatie binnen beide groepen. 
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4) Laat planning op de lange termijn toe, 

omdat men zeker is van de inkomsten. 

2) Het label ‘stadsvernieuwing’ en de 

overeenkomst met Vlaanderen brengt 

steden in een sterkere positie tegenover 

private spelers in stadsprojecten. 

Nadelen 

1) De financiële middelen worden de facto 

onderdeel van de reguliere 

investeringsmiddelen van de stad, waardoor 

ze minder innovatie uitlokken. 

Nadelen 

1) Het al dan niet verkrijgen van deze 

middelen is onzeker. 

2) De formule resulteert in een zekere 

overhead of planlast: aanvraagdossier, 

presentatie jury, jaarlijkse rapportering, 

verantwoording per uitbetalingsschijf (vier 

schijven). 6 

 

BELANGRIJK VERSCHIL NAAR IMPACT 

We zien belangrijke verschillen op vlak van hefboomkarakter tussen stadsvernieuwing via de open 

oproep en via het Grootstedenbeleid. Waar we bij (bepaalde projecten binnen) het Grootstedenbeleid 

vraagtekens plaatsten bij ‘vernieuwing’, is dat veel minder het geval voor de open oproep. Steden 

worden bij de project- en conceptsubsidies sterker uitgedaagd, op verschillende manieren: 

 De criteria die gesteld worden aan de projecten verplichten tot grondige reflectie vooraf; 

 De competitie via het callsysteem verplicht om zich voldoende te onderscheiden; 

 In het advies van de jury worden vaak bijkomende kwaliteitsvoorwaarden opgelegd; 

 De uitbetaling in schijven, met de uitbetaling van de laatste schijf van 10% op basis van 
aantoonbare kwaliteit, houdt de boog gespannen tot het eind. 

Dat het instrument open oproep tot kwaliteitsverbetering leidt, konden we ook afleiden uit voorbeelden 

van projecten die na afwijzing opnieuw worden ingediend in verbeterde vorm, of uit projecten die via 

de formule van de conceptsubsidie een kwaliteitsvolle uitwerking kregen. Steden komen m.a.w. tot 

betere projecten. Daarbij gaat het niet alleen over meer ruimtelijke kwaliteit, maar ook om 

kruisverbanden tussen thema’s of samenwerking tussen verschillende diensten of met externe 

stakeholders.  

Ook de steden evalueerden in 2015 de open oproep en de kwaliteitskamer positief. Uit een recente 

bevraging van de provinciale steden door ABB blijkt dat ook deze steden overwegend positief reageren, 

maar bedenkingen hebben bij hun slaagkansen in een competitieformule (callsysteem). Vaak  verwijzen 

zij naar het gebrek aan capaciteit om dergelijke dossiers op te maken en processen op te zetten (Bron: 

interne nota ABB). Merk op dat de respons vooral vanuit de ambtenaren komt. Het is onduidelijk of de 

respons van politici volledig gelijklopend zou zijn.  

Een laatste aanduiding dat een externe prikkel helpt om de lat hoger te leggen, is de vaststelling dat 

voor geen enkel project in het kader van het Grootstedenbeleid beroep werd gedaan op de 

 
6 De inschatting van de overhead als nadeel aan de open oproep (dossiervorming, voorstellen aan de jury, conceptsubsidie eventueel,…) is 
subjectief.  Voor sommigen, ook deels afhankelijk van de eigen capaciteit en competenties, is dat een last, voor anderen draagt het wel bij tot 
versterking en verbetering van de projecten.    
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kwaliteitskamer bij de open oproep. Het besluit van de Vlaamse Regering (art 6) voorziet nochtans de 

mogelijkheid voor de steden om beroep te doen op de kwaliteitskamer, vermeld in artikel 19, voor 

adviesverlening bij de projecten voor het  Grootstedenbeleid. Dat illustreert en bevestigt onze conclusie 

dat deze middelen eerder als regulier worden beschouwd, binnen een ruime interpretatie van 

stadsvernieuwing. Het toont wellicht ook wel aan dat steden in het kader van het Grootstedenbeleid 

geen impulsen ervaren om hiermee een innovatieve meerwaarde na te streven.  
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6 / Besluit en aanbevelingen 

Vanuit de vaststellingen die we in de vorige hoofdstukken hebben gemaakt, formuleren we in dit laatste 

hoofdstuk een advies voor toekomstig Vlaams beleid. Wat zijn mogelijke scenario’s voor een doelmatige 

inzet van de middelen Grootstedenbeleid en welk scenario krijgt  daarbij onze voorkeur? 

ONVOLDOENDE GROND VOOR HET BEHOUD VAN HET GROOTSTEDENBELEID 

Om meteen met de deur in huis te vallen: het behoud van het Grootstedenfonds in zijn huidige vorm, 

is op de lange termijn niet wenselijk. Onze argumenten om dit te onderbouwen zijn: 

 De specifieke selectie van steden en de financiële verdeelsleutel zijn objectief niet (langer) te 
motiveren.  Al in het kader van het federaal beleid kreeg de selectie van de vijf Vlaamse steden 
forse kritiek. Daarenboven zijn de verhoudingen voor de toewijzing van de middelen tussen de vijf 
steden door besparingsoperaties in 2009-2012 scheefgegroeid en niet meer objectief 
onderbouwd. Bij de regionalisering van de middelen in 2016 zijn deze scheefgegroeide 
verhoudingen overgenomen; 

 Daarnaast stellen we vanuit het oogpunt doelmatigheid vast dat de middelen Grootstedenbeleid 
weliswaar zeker voor betekenisvolle investeringen worden aangewend, maar dat vragen kunnen 
gesteld worden of er in alle gevallen sprake is van een heldere band met stadsvernieuwing, laat 
staan met innovatieve stadsvernieuwing.  

Daarmee samenhangend  stellen we vragen bij het hefboomkarakter van het Grootstedenbeleid. 
Zonder het kanaal Grootstedenbeleid, zouden verschillende steden dezelfde investeringen hebben 
gedaan, al willen we deze stelling meteen nuanceren. In een paar steden hebben we aanduidingen  
dat bepaalde investeringen zonder het Grootstedenbeleid niet, niet helemaal of niet voor die 
specifieke projecten zouden zijn gebeurd.  

Naast bovengenoemde argumenten, blijft er vanzelfsprekend nog de vaststelling dat de federale 

middelen nooit echt zijn geregionaliseerd. Behoudens de toekenning van het label ‘stadsvernieuwing’, 

is er nooit een volwaardige integratie geweest van het Grootstedenbeleid in het Vlaams stedenbeleid, 

ten bewijze het feit dat de regeling Grootstedenbeleid naast de bestaande Vlaamse regeling voor 

stadsvernieuwing werd geplaatst en er niet mee werd geïntegreerd.  
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VOLDOENDE AANDUIDING VAN DOELMATIGHEID OM VERSTERKT IN TE ZETTEN OP STADSVERNIEUWING 

Het huidige Grootstedenbeleid is wat ons betreft dus eindig. De keuze is dan: ofwel worden die 

middelen in de reguliere financiering van de lokale besturen geïntegreerd, als deel van een globale 

hervorming; ofwel blijven de middelen geoormerkt in het kader van het Vlaamse stedenbeleid. Binnen 

die laatste keuze is de vraag of ze geoormerkt blijven voor stadsvernieuwing, dan wel voor andere 

stedelijke programma’s worden ingezet.  Een laatste vraag, bij oormerking voor stadsvernieuwing, is of 

er dan eventueel nood is aan inhoudelijke bijsturing door het opladen van ‘stadsvernieuwing’ met 

nieuwe of bijkomende beleidsdoelstellingen en of er eventueel nood is aan bijsturing van het proces en 

de omkadering van de lijn stadsvernieuwing.  

Onze aanbeveling, in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging, steunt in hoofdzaak op een 

vergelijking tussen stadsvernieuwing via het Grootstedenbeleid en stadsvernieuwing zoals die via de 

projectoproep vorm krijgt. We hebben hierboven geoordeeld dat de doelmatigheid van het 

Grootstedenbeleid vanuit het oogpunt innovatieve stadsvernieuwing relatief en beperkt is. De 

stadsvernieuwing via de projectoproep scoort in onze doelmatigheidsanalyse significant beter, 

weliswaar vanuit de vaststellingen die we konden maken binnen deze kortlopende opdracht. We 

voerden geen doelmatigheidsanalyse uit van de individuele projecten en baseren ons op gesprekken 

met de steden en bestaande bronnen van evaluatie. We verwijzen naar eerdere positieve evaluaties en 

berichten van de Vlaamse regering over (onder andere) de economische meerwaarde van de 

stadsprojecten, naar de evaluatie bij de centrumsteden van 2015 en de bevraging van de provinciale 

steden door ABB in 2021. Een indringende evaluatie van doelmatigheid zou op projectniveau moeten 

plaatsgrijpen (effecten in het stedelijke weefsel, effecten op actoren,…). Dat zou, zelfs met een langere 

periode voor evaluatie, nog altijd methodisch bijzonder moeilijk zijn, onder andere door het ontbreken 

van nulmetingen op stads – en projectniveau en de moeilijkheid voor dataverzameling voor specifieke 

delen van een stad. 

Onze evaluatie, binnen deze onvermijdelijke beperkingen, leidt tot het besluit dat de inzet van middelen 

voor stadsvernieuwing via de open oproep, voldoende aanduidingen geeft van gerealiseerde 

doelmatigheid om de beleidskeuze voor het verderzetten van deze centrale drager in het stedenbeleid 

te onderbouwen. Ook als er een herziening van de algemene financiering zou komen vinden wij dat 

deze lijn met focus op stadsvernieuwing binnen het Vlaamse stedenbeleid en binnen het Agentschap 

Binnenlands Bestuur, behouden moet blijven, zij het met een nog verder te onderbouwen discussie over 

eventuele bijsturingen. Binnen deze beleidskeuze stellen we voor om de middelen voor het 

Grootstedenbeleid in een volgende legislatuur te integreren met de middelen die nu voor de 

projectoproepen voor stadsvernieuwing worden voorzien. Vanzelfsprekend moet de Vlaamse overheid 

in deze legislatuur haar engagementen tegenover de vijf steden blijven nakomen. 

Het inkantelen van de middelen grootstedenbeleid in de algemene financiering van steden en 

gemeenten is een mogelijk scenario, maar het brengt in onze ogen niet dezelfde meerwaarde in relatie 

tot het oogmerk innovatieve stadsvernieuwing. De inbedding in een specifiek Vlaams stedenbeleid geeft 

aan de middelen een grotere hefboomwerking en leidt tot sterkere projecten. Er is ook nog voldoende 

agenda om de steden te stimuleren, daarop gaan we hieronder in. 
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GEÏNTEGREERDE STADSVERNIEUWING NAAR INHOUD EN VORM 

Tegelijk met de samenvoeging van de twee sporen stadsvernieuwing en de bijhorende middelen, 

ontstaat er een momentum om het instrument stadsvernieuwing te herijken en een nieuwe dynamiek 

los  te weken in de bestaande regeling met de project- en conceptsubsidies. 

Binnen dit vernieuwd scenario blijven we infrastructuur als hefboom inzetten, maar krijgt het begrip 

‘infrastructuur’ als drager van stadsvernieuwing wel een verruimde betekenis door de koppeling met 

thema’s als energie en circulariteit, toegankelijkheid en inclusie, digitalisering,... die voluit mee zouden 

gaan in het ontwerp en de uitvoering.  

We beseffen dat ‘geïntegreerd’ werken en het aanpakken van uitdagingen in hun samenhang, geen 

evidentie is. De vernieuwde visie stedenbeleid (2019) had het in dat verband over stedelijke dilemma’s 

zoals digitalisering versus sociale cohesie, ruimtelijke verdichting versus leefbaarheid, opwaardering 

buurten versus betaalbaarheid (gentrificatie), verweven van maakeconomie versus de stad als 

woonomgeving. Over deze moeilijke vraagstukken moeten de stadsprojecten o.a. gaan.  

Bovendien zijn niet alleen het ontwerp en de uitvoering aan verbreding toe, dat geldt dit ook  voor het 

beheer van stadsprojecten. We bedoelen daarmee dat meer aandacht zou moeten gaan naar nieuwe 

beheersvormen: onderdelen van projecten in ‘commonsvorm’, in vormen van coöperaties tussen 

overheid en burgers, aansluitend ook bij nieuwe burgerinitiatieven in allerlei sferen van het stedelijke 

weefsel. De discussie over de rol van het stadsbestuur als regisseur maar ook als beheerder en als 

eigenaar van gronden is een onderdeel van dat debat. Het begrip ‘geïntegreerd’ krijgt door deze 

invulling een verrijkte betekenis, naar zowel inhoud als vorm.  

Een onderdeel van de beleidsvernieuwing is ook de locatiekeuze: we stellen voor te bekijken of zones 

op de brug tussen stad en rand niet meer het voorwerp van transformatie moeten zijn. Het gaat dan 

niet zozeer om stadsvernieuwing in de klassieke binnenstedelijke betekenis maar om locaties en fysieke 

infrastructuren voor vernieuwing gericht op stedelijkheid, bijvoorbeeld klassieke maar verouderde 

verkavelingen in de stadsrand.  

Om dit scenario te realiseren is een decreetswijziging nodig. Stadsvernieuwing blijft weliswaar het 

uitgangspunt, maar de verdelingscriteria tussen steden en het proces dienen bijgestuurd. Ook het 

perspectief doelmatigheid kan mee ingeschoven worden in deze hervorming. We denken dan in het 

bijzonder aan de vraag hoe de ‘ABB-middelen’ voor stedenbeleid een multiplicatoreffect kunnen 

hebben en via cofinanciering kunnen gepoold worden met financiële stromen vanuit andere Vlaamse 

departementen en agentschappen, of hoe ze private financiering kunnen losweken.  

OVERGANGSREGELING 

Waar een eventuele inhoudelijke bijsturing van de open oproep nog tijdens deze legislatuur zou kunnen 

plaats vinden, menen we dat een hertekening van het Grootstedenbeleid pas in de volgende legislatuur 

kan plaats vinden. De vijf betrokken steden houden in hun meerjarenplan rekening met de middelen 

Grootstedenbeleid en vanuit het oogpunt deugdelijk bestuur moeten zij daar ook tot het einde van deze 

lokale legislatuur kunnen blijven op rekenen. 

Dit betekent dat stadsvernieuwing nieuwe stijl tijdens deze Vlaamse legislatuur al zou kunnen 

geïnitieerd worden vanuit een actualisatie van de Open Oproep en een bijkomende versnelling zou 

kunnen krijgen na 2025 door toevoeging van de middelen Grootstedenbeleid.  
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B.1 / Lijst projecten Grootstedenbeleid 2015-2020/21 

Hieronder een lijst van gefinancierde projecten in de steden i.h.k.v. het Grootstedenbeleid, periode 

2015-2020/21. 

Stad Project Timing 

Antwerpen Daklozenzorg/Nacht- en winteropvang 2015 

Antwerpen Vergroten van de duurzaamheid en de leefbaarheid van de stedelijke 
omgeving 

2015 

Antwerpen Stadswerkers 2015 

Antwerpen Buurtbemiddeling/Jeugdmentorenteam 2015 

Antwerpen Pleinanimatie 2015 

Antwerpen KWADRAAT (risicojongeren) 2015 

Antwerpen Buurtbemiddeling/Samen op Straat 2015 

Antwerpen Inzet van sociale economiebedrijven voor de bestrijding van sluikstort in 
specifieke aandachtswijken 

2015 

Antwerpen Woonbegeleiding  2015 

Antwerpen Sorteerstraatjes 2015-2016 

Antwerpen Snelle en tijdelijke verkeersveiligheidsingrepen – Quick Response 2016 

Antwerpen Uitbreiding museum Plantin-Moretus 2016 

Antwerpen Inrichting speel- en sportruimte  2016 

Antwerpen Werken bovenlokale wegen en toeristische as 2016 

Antwerpen Instandhoudingswerken parken 2016 

Antwerpen Inrichting parken 2016 

Antwerpen Vernieuwing woonstraten  2016 

Antwerpen Kop Spoor Noord – Parkbrug en Parkhelling 2016 

Antwerpen Uitbreiding Velo-netwerk 2016-2017 

Antwerpen IJzerlaan 2017-2018 

Antwerpen Nieuwe Singel 2017-2018 

Antwerpen Dok Zuid 2017-2018 

Antwerpen Noorderlijn 2017-2019 

Antwerpen Droogdokken 2017-2019 

Antwerpen Park Groot Schijn 2017-2019 

Antwerpen Montevideo Noord - Limaplein 2018-2019 

Antwerpen Aanleg publieke ruimte Steenplein 2019 

Antwerpen Groene Singel 2019 

Antwerpen Park Brialmont 2019 

Antwerpen Sint-Andries en Zuid 2019 

Antwerpen Zaal De Harmonie 2019-2020 

Antwerpen Het Steen, de omgeving & cruiseterminal en ponton 2020 2020 

Antwerpen Herbestemming Steenplein 2020 

Antwerpen Autoluwere binnenstad (Passerelle, Plantin Moretuslei, Fruithoflaan, Charles 
De Costerlaan) 

2020 

Antwerpen Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)  (Passerelle, Plantin Moretuslei, 
Fruithoflaan, Charles De Costerlaan) 

2020 

Antwerpen Droogdokkenpark 2020 

Antwerpen Fietshelling Parkbrug 2020 

Gent Revitalisering Nieuw Gent 2015 

Gent En Route: Stadsvernieuwingsproject Dampoort - St Amandsberg 2015, 2017 
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Gent Muide-Meulestede-Morgen Stadsvernieuwingsproject 2016 

Gent Zuurstof voor de Brugse Poort 2016 

Gent Muide Meulestede Morgen (Ateljeesite, Loodsenstraat, Voorhaven) 2017 

Gent Bruggen naar Rabot (verwerving en inrichting St Jozefkerk) 2017 

Gent Ledeberg leeft (Standaertsite) 2017 

Gent Muide Meulestede Morgen: Voorhaven (aanleg openbaar domein; verwerving 
zone EMR; aanleg nieuw woongroen)  

2018 

Gent Ledeberg Leeft (Park De Vijvers en Adolf Papeleupark) 2018, 2020 

Gent DC Gentbrugge 2019 

Gent De stad realiseert stadsontwikkelingsprojecten met een meerwaarde voor de 
hele omgeving, zoals gedefinieerd in haar meerjarenplan. 

2018-‘19-
‘20-‘21 

Mechelen Erfgoeddepot Depot Rato (voormalige Alstomsite)  2015 

Mechelen Heraanleg openbaar domein Albertuswijk  2017 

Mechelen Herstemming stadsfeestzaal naar stadsbioscoop; alternatief filmhuis met 
ruimte voor ontmoeting, herbestemming leegstand 

2018 

Mechelen Heraanleg Tinelpark: groene long in nieuwe woonontwikkeling op culturele site 
(parkenplan) 

2019 

Mechelen Ragheno: toekomstgerichte stadswijk achter het station 2020- 

Mechelen Kruidtuin: groen, speeltuin en gebouwen: de oudste stadstuin krijgt een 
uitbreiding van de speelzone (Mechelen Kinderstad), innovatieve reca (print) 
met respect voor historische elementen (muur en vliet) (parkenplan) 

2020- 

Mechelen Keerdok-/Eandissite: brug Winketkaai: verbinding voor actieve weggebruikers 
van 2 stadsdelen die past in bredere visie (stadsontwikkeling, fietsstad) 

2020- 

Mechelen Toegang Nekkerspoel: inzetten op een aantrekkelijke stadspoort met project 
Nekker Nova (bouwblok speelgoedmuseum & omgeving) 

2020- 

Mechelen Spreeuwenhoek: vernieuwing Albertuswijk 2020- 

Oostende Wijkopbouwwerkacties en activiteiten via de buurthuizen  2015 

Oostende Sociaal atelier Oostende 2015 

Oostende Het stationsproject strategisch ondersteunen en financieren 2017-2019 

Oostende De wijken Belle Epoque, Centrum en Vuurtorenwijk vernieuwen 2017-2019 

Oostende Binnen het project 'SMARTSPACE' ontwikkelt en voorziet de directie openbaar 
domein slimme verlichting in de stationsomgeving en in de Victorialaan.  

2020-2021 

Oostende De directie openbaar domein ontwikkelt een plan voor de herinrichting van de 
Alfons Pieterslaan en voert de herinrichting uit.  

2020-2021 

Oostende Op basis van insteken van de stadsmariniers en andere wijkactoren maakt de 
directie openbaar domein een lijst met knelpunten op, waar de veiligheid van 
de buurt door ingrepen in de publieke ruimte kan worden verhoogd.  

2020-2021 

Oostende Onderzoek verbinding   Leopoldpark met De Grote Post door middel van een 
open ruimte toegankelijk voor voetgangers en fietsers 

2020-2021 

Oostende Aanleg fietsstraten en veilige fietsstallingen  2020-2021 

Oostende De directie openbaar domein heeft bij de inrichting van de publieke ruimte oog 
voor infrastructuur die mensen samenbrengt. Banken, sportinfrastructuur, 
speelpleintjes, … zijn ontmoetingsplekken voor iedere Oostendenaar.  

2020-2021 

Oostende De directie openbaar domein volgt op dat het AGSO innoverende en duurzame 
gebiedsgerichte investeringen coördineert, zoals de ontwikkeling van de 
stationsomgeving. 

2020-2021 

Sint-Niklaas Paterssite  2015-2020 

Sint-Niklaas Sint-Rochus  2020- 

Sint-Niklaas Vakschool (vroeger VTS site genaamd) 2020- 
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B.2 / Bronnenlijst 

 

REGELGEVING 

 Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen (decreet en 
uitvoeringsbesluit). Weblink. 

 Arrest 120/2018 van het Grondwettelijk Hof, dd. 1/10/2018, inzake het beroep tot vernietiging van 
het Vlaamse decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de 
verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en 
plattelandsinvesteringen, ingesteld door de stad Geraardsbergen en anderen. Weblink. 

RAPPORTEN 

 Rapport Rekenhof (december 2007), Het federale grootstedenbeleid. Onderzoek van de stads- en 
huisvestingscontracten 2005-2007. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Weblink. 

NOTA’S 

 Nota van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de federale besparingen op het 
grootstedenbeleid. Weblink. 

 Interne nota’s Agentschap Binnenlands Bestuur. 

WEBSITES 

 Archief Federaal grootstedenbeleid. Weblink. 

 

 

 

https://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/investeringsfonds
https://www.stradalex.com/fr/sl_src_publ_jur_be/document/grondhof_2018-120
file:///C:/Users/bartvh/Downloads/2008_01_FederaleGrootstedenbeleid.pdf
https://brulocalis.brussels/nl/Publications/documents.html?doc_id=504&vID=250
https://www.mi-is.be/nl/themas/stedelijke-cohesie-en-grootsteden/uitdagingen-van-stadsontwikkeling/steden-contracten-tot

