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Opdracht van het Agenschap voor 
Territoriale Ontwikkeling

« Grote stadsprojecten operationeel maken

De ontwikkeling van de Gewestelijke strategische gebieden coördineren

De weerhouden principes inzake (her)inrichting concreet vertalen

Beslissing van de Raad van Bestuur van 15 januari 2010



Werkmethodologie



1. Een ‘roadmap’ opstellen



1.1 De interventiezone verklaren



⇒ Afbakening van het GGB



⇒ Gebied van het Richtschema



⇒ Gebied van BBP T&T - Kanaal



⇒ Gebied van de stedebouwkundige vergunning



Interventiezonen van het ATO

⇒

 
Operationele zone 

(richtschema + BBP)

⇒

 
Informatie- en 

coördinatiezone 
(uitgebreid Hefboomgebied van het GewOP)

⇒

 
Observatiezone 

(Wijkmonitoring)



1.2 Juridische toestand bijwerken

⇒ BBP 
(besluit van 23.04.09)

⇒Vergunningen /
certificaten
(SV betekend op 16.02.10)

⇒ Milieueffecten-
rapport (MER)



1.3 Actoren identificeren



⇒ 22 operationele actoren

⇒ …waarvan 14 openbare en semi-openbare

⇒ 45 potentiele actoren



1.4 De inventaris van operationele 
programma's bijwerken

⇒ Wijkscontracten

⇒ Handelswijkcontracten

⇒ EFRO projecten

⇒ …



1.5 Projecten identificeren

Thurn &Taxis

= 

55 projecten



25 bouw- en renovatieprojecten



...waarvan 7 met patrimoniale waarde



11 projecten voor groene ruimte



18 projecten openbare ruimte 
en vervoersinfrastructuur



Toekomstige ontwikkelingen : 3 zonen



2. Informeren

⇒ jaarlijkse vergadering tussen actoren

⇒ up-to-date website



3. Coördineren



3.1 Projectfiches

Een fiche per project : 

⇒ Beschrijving

⇒ Betrokken actoren

⇒ Actiezone

⇒ Budget en kost

⇒ Voortgang

⇒ Planning



3.2 Project Management Software

⇒Globale visie

⇒Respect voor termijnen

⇒Geïntegreerde ontwikkeling



3.3 Opvolgingscomités

per thema :

⇒ Wegen en vervoer
⇒ Groengebieden
⇒ Openbare voorzieningen
⇒ Huisvesting
⇒ Economie
⇒ Werkgelegenheid en opleiding
⇒ Duurzaame ontwikkeling

Samengesteld uit geïnteresseerde 
actoren + deskundigen (opt.)

Oplossingen te valideren door 
bevoegde instanties



4. Observeren, evalueren, aanpassen



Via de gegevens van het BISA en de 
observatie



Bedankt voor uw aandacht.
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