
Gent, 1 februari 2019
09u00 - 14u00

Broodjeslunch aangeboden door VVOR

Locatie

PAC - Het Zuid 

Auditorium De Schelde

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

3 punten permanente vorming advocaten in 

aanvraag

Lid worden

Individueel lidmaatschap 150 EUR/jaar 
(excl. 21% BTW) (inclusief gratis TOO-
abonnement)

Bedrijfslidmaatschap 400 EUR/jaar 
(excl. 21% BTW) (inclusief twee gratis 
TOO-abonnementen én u kan met drie 
vertegenwoordigers van uw bedrijf/
organisatie tegelijk deelnemen aan een 
VVOR-event)

vzw VVOR
Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge
info@omgevingsrecht.be

Praktisch

Deelname 

100 euro* voor VVOR/vrp-leden
135 euro* voor niet-VVOR/vrp-leden
*Prijzen excl. 21% BTW

Deze opleiding komt in aanmerking voor 
subsidiëring met KMOp (afhandeling door 2Mpact,  
DV.O207084)

Inschrijven online op www.omgevingsrecht.be.

VVOR-Inzichten  
1 februari 2019

Transitie in de ruimtelijke planning
#planningkwadraat

in samenwerking met 

VVOR-Inzichten

Onder de noemer ‘VVOR-Inzichten’ bieden 

binnen- en buitenlandse sprekers unieke 

inzichten over in het oog springende thema’s 

van omgevingsrecht en omgevingsbeleid. De 

vuurtoren staat voor de ambitie van de VVOR 

om de weg te wijzen inzake soms moeilijke 

juridische en beleidsmatige kwesties.



ProgrammaTransitie in de ruimtelijke planning
#planningkwadraat 
 
Ruimtelijke planning beïnvloedt de kwaliteit van onze leefomgeving. De ruimtelijke plannings-
processen van de toekomst moeten dan ook samen met de burger worden doorlopen. Al-
leen op die manier kan het veelvoud aan opvattingen, onder meer ook deze van de Vlaamse 
Bouwmeester, en behoeften worden gecapteerd.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet sinds een aantal jaren sterk in op projectmatig en gebieds-
gericht werken, met een sterke focus op participatie. Als provincie neemt zij de rol op van 
verbinder en facilitator. Zij wil betrokkenen samenbrengen en naar elkaar laten luisteren. Zij 
betrekt omwonenden als lokale deskundigen en neemt hun input mee om betere beslissingen 
te nemen.

De principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen worden ge-
concretiseerd in het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Plannings-
processen, opgesteld door de European Council of Spatial Planners. Door het charter te 
ondertekenen, engageren provincies en gemeenten zich om participatie als kernwaarde te 
hanteren binnen ruimtelijke planning. De ondertekening van het charter is niet alleen een en-
gagementsverklaring, maar tegelijk wordt een breder netwerk gevormd. Het delen van kennis 
en ervaringen wordt mogelijk gemaakt.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ook een Participatiebox ontwikkeld, die lokale besturen 
vanaf 2019 kunnen ontlenen. Met deze box hebben de lokale besturen alle tools in handen om 
participatiemomenten te organiseren.

vvor

09u00 Ontvangst met koffie

09u25 Verwelkoming
mr. Isabelle Larmuseau, Voorzitter VVOR 

09u30 Van structuurplanning naar ruimtelijke 
beleidsplanning: opportuniteiten voor de toekomst?
door dhr. Guy Vloebergh, ruimtelijk planner OMGEVING 
cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw en 
Ruimtelijke Planning UAntwerpen

10u30 Participatieve democratie in ruimtelijke 
planningsprocessen, aan de hand van concrete 
voorbeelden uit de praktijk

door dhr. Mark Cromheecke, Directeur Directie Ruimte, 
Provincie Oost-Vlaanderen 

11u30 Interactief panelgesprek

12u30 Broodjeslunch

14u00 Einde

Gent, PAC - Het Zuid


