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De Vereniging voor
Ruimte en Planning

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte
en Planning (VRP) werkt aan een
breed draagvlak voor kwaliteit en
duurzaamheid in de stedenbouw en de
ruimtelijke ordening. In haar werking
en communicatie mikt de VRP op
planologen en stedenbouwkundigen,
alsmede op iedereen die met ruimte en
stedenbouw bezig is. Met studiedagen,
vorming, panelgesprekken, de publicatie
van het praktijkblad Ruimte en een
vernieuwde website voedt de vereniging
het debat over theorie en praktijk in het
vakgebied.

Lidmaatschap

Lid worden van de VRP kost € 115
(studenten € 65). Ruimte is in het
lidmaatschap inbegrepen. Meer info, ook
over abonnementen, op www.vrp.be.

Reacties

Met reacties, suggesties en voorstellen
om te adverteren kan u terecht op het
VRP-secretariaat, Damplein 27,
2060 Antwerpen. 03 201 59 00.
secretariaat@vrp.be.
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NIELS
DE KLEINE RUIMTE
E CO N O M I E

Strijd om de schaduw van het viaduct Bart Van Moerkerke
De bouwvergunning voor “Uplace” in Machelen heeft de discussies hoog doen oplaaien. Het
Vlaams en het Brussels gewest gaan de concurrentie om grootschalige winkelcentra met elkaar
aan.

ENQUÊTE

Eén jaar meldingsplicht Peter Renard

Een jaar na de introductie van de meldingsplicht peilde de VRP bij de stedenbouwkundige
ambtenaren van alle Vlaamse steden en gemeenten naar hun bevindingen.

C A R TO O N
OPINIE

De woonwens is niet het probleem, maar de oplossing Filip Canfyn

Vlamingen willen een huis met een voordeur op het maaiveld en liefst ook een tuin. Filip Canfyn
ziet geen enkele reden om die woonwens te negeren.

TROS

Tien jaar registers voor plannen en vergunningen

inhoud

Ruimte is het blad van de Vlaamse
Vereniging voor Ruimte en Planning
(VRP). Het tijdschrift besteedt aandacht
aan theorie en beleid, maar vooral aan
goede praktijkvoorbeelden in binnen- en
buitenland. Ruimte heeft ook oog voor de
ruimtelijke aspecten van aanverwante
sectoren (economie, mobiliteit,
vastgoed, recht, architectuur, toerisme,
natuur, landbouw, publiek domein,
landschapsarchitectuur, woonbeleid...).
Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks.

[ f ot o : R EPO R TE R S ,  Er i c H e r c h a f t ]

Ruimte

Wim Rasschaert, Thomas Beelen en Frederik Haentjens
Sinds 2009 bundelt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de regels waaraan gemeenten
moeten voldoen bij het bijhouden van een plannen- en vergunningenregister. Dat is een goede
zaak.
PROVINCIES

De provincies sleutelen aan hun structuurplan Bart Van Moerkerke

Antwerpen is klaar met de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De andere
provincies volgen de komende maanden. De wijzigingen in die plannen zijn vrij beperkt en
technisch van aard.  

SOCIALE HUISVESTING

Inspraak in de lift Gerd De Keyser

Er was een tijd dat sociale huisvestingsmaatschappijen geobsedeerd waren door het bouwen
an sich. Maar intussen is het besef gegroeid dat al die woningen ook nog eens voor mensen zijn
bestemd.

O N D E R ZO E K

De nalatenschap van de Westhoek

Maarten Liefooghe, Tine Bulckaen en Pieter Uyttenhove
Bijna honderd jaar geleden werd gekozen voor een idealiserende heropbouw
van de frontstreek. Vandaag worden lokale  bestuurders met dat wat
dubbelzinnig erfgoed geconfronteerd.
RWO

De relatiebeheerder op de wip

Luc Lehouck, Sylvianne Van Butsele en Katleen Vermeiren
Het departement RWO is recentelijk opnieuw geherstructureerd. Ten gevolge daarvan
is ook het Atrium Lerend Netwerk van gemeenten en Vlaamse  overheid aan hervorming toe.
B O V E N LO K A A L

Samen sterk Marc Vanhee

Het provinciebestuur Antwerpen werkt samen met de gemeentebesturen
aan een gebiedsgerichte visie op mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu
in de Noorderkempen.
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ZO R G

De brug tussen stad en zorg

Gideon Boie
Psychiatrische instellingen hebben baat bij integratie in het stedelijk weefsel.
De masterplannen van Sint-Norbertus (Duffel) en Dr. Guislain (Gent) zijn daarvan
goede voorbeelden.

VLAAMS BOUWMEESTER

Drie voorbeeldige opdrachtgevers Bart Van Moerkerke
M in Leuven, de ’s Hertogenmolens in Aarschot en de multifunctionele bibliotheek van
Dendermonde zijn de drie laureaten van de Prijs Bouwmeester 2011.
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OPINIE

Even wennen aan het decreet Guy Vloebergh

Ten gevolge van het decreet grond- en pandenbeleid is het vraagstuk betaalbaar
wonen in alle Vlaamse gemeenten op de politieke agenda gekomen. Maar het was
gemakkelijke periode.

RECENSIES
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