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Waar is Interwaas allemaal mee bezig? Het is een vraag die ik als voorzitter 
van Interwaas wel vaker krijg. Dat valt moeilijk uit te leggen in een paar zinnen. 
Ons intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling kreeg er tijdens 
de voorbije meer dan vijftig jaar steeds meer opdrachten bij. En dat zal de komende 
jaren nog toenemen. Onze jongste uitdaging bestaat erin om met Cultuurtuin WAAS 
een bovenlokale cultuurwerking op poten te zetten.

De tien steden en gemeenten van Interwaas bevestigden eind 2019 hun vertrouwen 
in Interwaas voor een periode van 18 jaar. In datzelfde jaar bekeken we uitgebreid 
waar we de komende jaren het accent op moeten leggen. Dat leidde tot het 
‘Ondernemingsplan - Strategisch plan Interwaas 2019-2025’.

De goedkeuring hiervan door de tien Wase steden en gemeenten leek ons een goede 
aanleiding om onze werking ook bij een breder publiek meer bekendheid te geven. 
Interwaas staat immers ten dienste van de hele Wase bevolking in heel diverse 
domeinen. Het speelt een cruciale rol in het bevorderen van het Waaslandgevoel. 
Het Waasland is meer dan ooit een regio met een eigen identiteit en eigen uitdagingen 
gelegen tussen Gent, Brussel en Antwerpen.

Deze brochure geeft op een overzichtelijke en kernachtige manier het antwoord op de 
vraag uit het begin van mijn inleiding. Veel inhoudelijk leesplezier gewenst!

Lieven Dehandschutter 
Voorzitter Interwaas

VOORWOORD

Interwaas staat ten dienste van alle Waaslanders
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Hoe maken we van het Waasland een (nog) betere regio om in te leven?  
In 2019 dachten medewerkers, bestuurders en andere stakeholders van Interwaas 
daarover na. Welke positie kan Interwaas als intercommunale voor streekontwikkeling 
het best innemen in een veranderende maatschappelijke context?

Dat alles resulteerde in het ‘Ondernemingsplan - Strategisch plan Interwaas 
2019 - 2025’. Het bevat tien strategische doelstellingen en een hele reeks concrete 
actiepunten. 

Deze brochure vat ons strategisch plan samen. Ze is niet alleen bedoeld om duidelijk 
te maken welke wegen Interwaas de komende jaren zal opgaan. De brochure geeft 
ook een beeld van de brede waaier aan domeinen waarop Interwaas actief is in dienst 
van de tien Wase steden en gemeenten.

Bart Casier 
Directeur Interwaas

INLEIDING

Samen sterk voor het Waasland



4

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland versterken en vormgeven 
in toonaangevende projecten 5

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland faciliteren 6

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het Waasland 
verzekeren  8

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4

Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen 9 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5

Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’ 10

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6

Het Waasland als Cultuurregio versterken via een bovenlokaal 
cultuurbeleid en gemeenschappelijke erfgoedwerking 11 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 7

Werk en welzijn voor alle Waaslanders  14 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 8

De bestuurskracht van de gemeenten versterken door het delen 
van expertise 16

STRATEGISCHE DOELSTELLING 9

Geïntegreerde streekontwikkeling en regionale coördinatie 18

STRATEGISCHE DOELSTELLING 10

Het verzekeren van een performante werking, organisatie en 
relatie met de stakeholders 20

INHOUD



5

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland 
versterken en vormgeven in toonaangevende projecten

Ambitie:
• Ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 

het Waasland, in consensus tussen de gemeenten.
• Kwaliteitsvolle ruimtelijke projecten: Interwaas evolueert van ontwikkelaar (het zelf 

realiseren van woonprojecten, bedrijventerreinen, ...), naar regisseur (aansturen 
van ontwikkelaars) en ondersteunt haar gemeenten in een sterke publieke regie. 
Eigen projectontwikkeling wordt niet uitgesloten, maar eerder voor complexe 
projecten, die door private ontwikkelaars niet worden opgenomen.

• Ten dienste staan als expertisecentrum voor gemeenten met vragen rond ruimtelijke 
ontwikkeling en kwaliteit.

ACTIEPLAN 1

 » Gedragen visie over de ruimtelijke ontwikkeling van het Waasland

Acties:

• Het ruimtelijk beleid overschrijdt de gemeentegrenzen. Interwaas, als regionale speler 
gaat voor de opmaak van een regionale visie op de Wase ruimte. De principes uit het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden doorvertaald op Waas niveau.

• In dit traject wordt samenwerking beoogd met de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse 
Bouwmeester en eventuele andere partners.

• Mogelijks komen hieruit interbestuurlijke (piloot)projecten voor met de Vlaamse overheid.
• Deze visie is ook de onderlegger voor standpunten en adviezen vanuit Interwaas aan 

hogere overheden.

ACTIEPLAN 2

 » Sterke en toonaangevende ruimtelijke projecten het Waasland

Acties:

• Ontwikkeling van complexe verdichtings- en verwevingsprojecten, waar private ontwikkeling 
niet voor de hand ligt. Interwaas onderscheidt zich van de private ontwikkelingen door in te 
zetten op projecten met een hoge complexiteit en sterke lokale context. Bij de ontwikkeling 
wordt steeds rekening gehouden met het lokale beleid en behoeftes.

• Regie van ruimtelijke projecten op regionaal of lokaal niveau. Interwaas begeleidt en 
ondersteunt de gemeenten en publieke spelers in de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

ACTIEPLAN 3

 » Dienstverlener en expertisecentrum op het vlak van ruimte

Acties:

• Opmaken van ruimtelijke plannen en andere instrumenten op (boven)gemeentelijk niveau:
• RUP, inrichtingsplan, masterplan, beeldkwaliteitsplan, ...
• Aanbieden van een kwaliteitskamer (georganiseerd i.s.m. de andere 

streekintercommunales in Oost-Vlaanderen).
• Advies- en contactpunt voor gemeenten, vooral bij complexe vragen en dossiers.
• Aanbieden van multidisciplinaire expertise voor het begeleiden van (participatieve) trajecten 

rond de herinrichting van plaatsen of gebouwen (dorpskernvernieuwing, kerkgebouwen,…).
• Adviseren van bovenlokale overheden (Vlaamse overheid, provinciebestuur) in ruimtelijke 

planningstrajecten en bovenlokale projecten, bv. in de provinciale structuurplanning.
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Ambitie:
• Een toekomstgerichte visie op bedrijfshuisvesting, rekening houdende met nieuwe 

ruimtelijke en economische realiteiten (flexruimtes, verweving, deellocaties, ...).
• Actieve bijdrage aan het bestuur en de werking van de MLSO en organiseren van 

een actieve synergie tussen het Waasland en de economische ontwikkeling van de 
Linkerscheldeoever.

• Versterken van de capaciteit binnen de Wase besturen voor lokale economie.
• Ontwikkelen van nieuwe – ‘state of the art’ – bedrijventerreinen.
• Revitaliseren en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen.

ACTIEPLAN 1

 » Regionale visie op de economische ontwikkeling

Acties:

• Visie op bedrijfshuisvesting in het Waasland: de inrichting van bedrijventerreinen, 
verweving van activiteiten in de kernen, co-working plekken, ...

• Deze visie wordt vanzelfsprekend gecoördineerd met de visie op ruimte, mobiliteit, 
energielandschap, ... 

• Samenwerking met de MLSO en organiseren van maximale synergie en win-win tussen het 
Waasland en de Antwerpse haven (in het bijzonder Linkeroever).

• Mee handen en voeten geven aan het project ‘Haven en hinter’, waarbij gestreefd wordt 
naar een optimale inplanting van bedrijven in en rond de Antwerpse haven.

ACTIEPLAN 2

 » Projecten op vlak van economische ontwikkeling

Acties:

• Projecten en acties in functie van het verhogen van de tewerkstellingskansen van Wase 
werknemers in de bedrijven op Linkerscheldeoever (opleiding, mobiliteit, werk in eigen 
streek, jobbeurs,… ).

• Door het invullen van de belangrijke randvoowaarden op vlak van bereikbaarheid, 
beschikbaarheid van opgeleide arbeidskrachten, verhoogt Interwaas tegelijk de 
aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich te vestigen op Linkeroever.

ACTIEPLAN 3

 » Versterken van het economisch beleid in de Wase gemeenten

Acties:

• Het ondersteunen van de gemeenten in hun dienstverlening aan ondernemers en hun 
economisch beleid (bepalen van prioriteiten, opzetten van projecten, organiseren van 
overleg met ondernemers, ...).

• Onderlinge kennisuitwisseling en -opbouw tussen diensten/ambtenaren lokale economie 
(zie ook SD8).

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland 
faciliteren
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ACTIEPLAN 4

 » Optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen en toekomstgerichte ontwikkeling 
van nieuwe terreinen

Acties:

• Interwaas realiseert nieuwe bedrijventerreinen met de klemtoon op tewerkstelling, zuinig 
ruimtegebruik, circulaire economie en inpassing in de omgeving. Al geplande initiatieven 
(die de komende jaren kunnen aangevuld worden):
• Heidebaan Noord in Sint-Niklaas
• Veld 3 Suikerfabriek Moerbeke
• Toekomstig bedrijventerrein Bijzonder economisch knooppunt (BEK) Kluizenmolen (Sint-

Gillis-Waas)
• Optimalisatie en intensifiëring van bestaande terreinen: grotere ruimteproductiviteit, 

fietspaden, collectieve voorzieningen, vergroening, ...
• Proefproject: de opmaak van een ruimtelijk strategisch masterplan voor de reconversie 

van het bedrijventerrein TTS.
• Uitrollen van bedrijventerreinmanagement omvat onder meer het gericht clusteren 

van bedrijven in functie van synergie en complementariteit in toelevering, energie en 
watergebruik, gezamenlijk ruimtegebruik, rest- en afvalstromen, ...  
Nieuwe uitgangspunten staan voorop: intensiever gebruik van de ruimte, betere betere 
multimodale bereikbaarheid, gezamenlijke investeringen in nieuwe energie-infrastructuur, 
hergebruik van reststromen tussen bedrijven, collectieve voorzieningen en diensten op de 
terreinen en gezamenlijke verantwoordelijkheid in beheer en management.

• Interwaas zal waar mogelijk en opportuun haar grondpositie in bestaande bedrijven-
terreinen versterken. Dat vergroot de impact om te wegen op het bedrijventerrein-
management en schept mogelijkheden om transities tussen bedrijven te versterken.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland 
faciliteren



8

Ambitie:
• Coherente regionale visie op mobiliteit.
• Leefbaarheid verhogen: CO2-reductie, vergroenen van het verplaatsingsgedrag, 

ontlasten van woonkernen van zwaar vervoer, initiatieven rond verkeersveiligheid, ...
• Bereikbaarheid verhogen: openbare vervoersmogelijkheden verbeteren (frequentie, 

capaciteit), alternatieven promoten zoals de fiets.
• Toegankelijkheid en doorstroming verzekeren binnen woonkernen, naar bedrijven, 

naar openbare plaatsen, ...

ACTIEPLAN 1

 » Beleidsvoorbereiding en visievorming m.b.t. mobiliteit

Acties:

• Actualiseren en verfijnen van de regionale mobiliteitsvisie (dubbele kam, uitbouw zachte 
mobiliteit, ...).

• Afstemming met alle stakeholders en overheden rond initiatieven (acties, communicatie, ...) 
in het kader van de grote werken (E17, E34, Oosterweel).

• Opvolging studie sluipverkeer in het Waasland (Tractebel).

ACTIEPLAN 2

 » Initiatieven en projecten tot verhoging van verkeersveiligheid in Wase gemeenten

Acties:

• Voorbeelden van acties:
• Actualisatie Route 2 Schoolkaart (veilige fietsverbindingen naar school).
• Acties die voortkomen uit studie wegcategorisering (Tractebel Engineering NV): 

vermindering van zwaar doorgaand verkeer.
• Project signalisatie bedrijventerreinen: betere signalisatie vanaf de grote autosnelwegen 

tot aan de deur van de bedrijven op de bedrijventerreinen, startende met het afwerken 
van het project op grondgebied Sint-Niklaas en Temse en zo uitbreidend naar de andere 
gemeenten, in eerste instantie gelegen rond de E17 en later die aan de E34.

ACTIEPLAN 3

 » Initiatieven die de bereikbaarheid verhogen, in het bijzonder alternatieven voor de 
auto aanbieden

Acties:

• Ondersteuning van de vervoersregio Waasland en optimalisatie van de openbare 
vervoersverbindingen.

• Alternatieven aanbieden voor privaat wagengebruik: car sharing, (e-)bike, (e-)step, 
collectief vervoer, …

• Infrastructuur voorzien i.f.v. een vlotte overgang tussen de verschillende vervoersmodi.
• Voorbeeld: uitbouw van hoppinpunten.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -leefbaarheid 
in het Waasland verzekeren



9

Ambitie:
• Visie op lokaal woonbeleid verdiepen en tot uitvoering brengen.
• Advies aan de burger en initiatief rond energiebeperkende maatregelen met als doel 

het energie verbruik in de regio te verminderen en vormen van hernieuwbare energie te 
promoten.

ACTIEPLAN 1

 » Lokale woonbeleidsvisies vorm geven vanuit een forum van lokale stakeholders

Acties:

• De Vlaamse minister voor wonen keurde de uitbouw van drie intergemeentelijke 
woonprojecten Woonwijzer Waasland:
• IGS 1 = Lokeren – Sint-Gillis-Waas – Stekene.
• IGS 2 = Kruibeke – Moerbeke – Sint-Niklaas.
• IGS 3 = Beveren – Hamme – Temse.

• Vanuit het IGS worden gemeenten zowel ondersteund op beleidsmatig als op uitvoerend vlak:
• Lokaal woonoverleg stimuleren.
• Lokale woonbeleidsvisie vorm geven.
• Ondersteuning gemeentelijk woonloket.
• Woonkwaliteitsonderzoeken.
• Opmaak leegstandsregister.

ACTIEPLAN 2

 » Aanbieden van een energiehuis en -loket

Acties:

• Verstrekken van renteloze Vlaamse energieleningen. 
• Het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners. Dit gebeurt door het aanbieden van 

een laagdrempelig energieloket waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen.
• Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie met betrekking tot:

• relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale beleidsmaatregelen
• energiepremies en -leningen inclusief leningen bij de financiële sector
• energetische renovaties

• Het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij: 
• het aanvragen van premies en leningen
• het uitvoeren van leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij wijzigingen van 

energieleverancier
• het aanvragen en vergelijken van offertes inzake energetische renovatiewerken
• de uitvoering van energetische renovatiewerken, evenals het bieden van ontzorging hierbij
• de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart en het 

energieprestatiecertificaat
• Coördineren van uitvoerende diensten en het correct doorverwijzen naar onder meer de 

dienstverlening gericht op de begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken 
i.k.v. de energiescans.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4

Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen
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Ambitie:
• Klimaatmitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren 

van de broeikasgasuitstoot.
• Stimuleren van vormen van hernieuwbare energie.
• Klimaatadaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige 

en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering.
• Er is een inhaalbeweging nodig om de vooropgestelde ambities op vlak van klimaat 

(burgemeestersconvenanten) waar te maken. De 20% CO2-reductie die de Wase 
gemeenten zich gesteld hebben tegen 2020 zal niet gehaald worden.

• De nieuwe klimaatdoelstelling bedraagt 40% reductie van CO2 tegen 2030.

ACTIEPLAN 1

 » Regionale visie op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie

Acties:

• Gezamenlijk klimaatplan 2030 met de lokale besturen:
• In functie van Burgemeestersconvenant 2030 (- 40% CO2, klimaatadaptatie en -mitigatie).
• Inspraaktraject in functie van uitvoeren klimaatacties ipv klimaatideeën.
• Klimaatmitigatie (CO2-reductie) in sectoren huishoudens, handel en diensten, industrie, 

landbouw, mobiliteit, gemeentelijke diensten, ...
• Klimaatadaptatie: maatregelen rond wateroverlast, droogte, ontharding, bossen, ...
• Uitbreiding naar wijzigende biodiversiteit.
• Uitbreiding naar lokale voeding en voedselverspilling.

• Ruimtelijke visie op hernieuwbare energie.

ACTIEPLAN 2

 » Opzetten van regionale klimaatacties

Acties:

• De acties op vandaag zijn vooral gericht op klimaatmitigatie, zowel in de sectoren 
economie, mobiliteit, landbouw, gemeentelijke overheden, huishoudens, ..:
• Vervangen gemeentelijke dienstwagens door elektrische deelwagens.
• Energiescans land- en tuinbouw.
• Energiemonitoring bij alle Wase scholen.
• Ondersteunen burgercoöperaties.
• Pocketvergister bermmaaisel.
• Meer aandacht voor acties rond klimaatadaptatie (bossen, droogte, wateroverlast, 

hemelwaterplannen, hittestress).
• Voor de verschillende projecten worden beschikbare subsidiekanalen aangesproken.

ACTIEPLAN 3

 » Ondersteunen lokale klimaatacties

Acties:

• Ad hoc ondersteuning van de aangesloten gemeenten (voorstellingen, berekeningen, nota’s,…).
• Opnemen van opdrachten op vraag van gemeenten (outsourcing door de gemeente aan 

Interwaas).

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5

Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’
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Ambitie:
• Binnen deze doelstelling worden zowel nieuwe ambities op het vlak van bovenlokaal 

cultuurbeleid als de bestaande erfgoedwerking geïntegreerd. Cultuurtuin WAAS en 
Erfgoedcel Waasland werken rond deze doelstelling.

Cultuurtuin WAAS
ACTIEPLAN 1

 » De culturele Waaslandreflex: het Waasland als één (mentale en beleidsmatige) 
culturele ruimte

Acties:

• Talenten binnen alle disciplines van (semi-)professionele kunsten opsporen en ontwikkelen.
• Witruimte als basis voor vernieuwing.
• Aanbieders en programmatoren alert maken om nieuwe talenten een plek te geven.
• Professionele kunstenaars (alle disciplines) van Wase afkomst bij de werking betrekken.
• Beleidsmatig werk rond cultuur in het Waasland onder meer door de uitbouw van een 

integrale aanpak met Erfgoedcel Waasland.

ACTIEPLAN 2

 » Gelaagde projecten stimuleren op maat van het Waasland

Acties:

• Projecten spelen in op typische kenmerken van het Waasland en versterken het aanwezige 
culturele potentieel.

• Grootschalige projecten die de draagkracht van één huis of één gemeente overstijgen.

ACTIEPLAN 3

 » Ruimte voor cultuur: Waasland als één (fysieke) culturele ruimte 

Acties:

• Fysieke ruimte voor creatie, innovatie en spreiding.
• Handleiding bij gebruik van ‘bijzondere plekken’.
• Erfgoedplekken benutten.

ACTIEPLAN 4

 » Mee werk maken van geletterdheid (taal, digitaal, media)

Acties:

• Laaggeletterdheid wegwerken via taal- en leesbevordering, leesplezier, …
• Digitale geletterdheid stimuleren.
• Mediawijsheid aanleren.
• Digitalisering bij cultuurgebruik/aanbod/communicatie, …

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6

Het Waasland als Cultuurregio versterken  
via een bovenlokaal cultuurbeleid en 
gemeenschappelijke erfgoedwerking
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ACTIEPLAN 5

 » Elk kind en elke jongere neemt deel aan cultuur

Acties:

• Elk kind neemt deel aan cultuur op school en in familieverband. 
• Jongeren zelf initiatief laten nemen bij het programmeren.

ACTIEPLAN 6

 » Basisrecht op cultuur voor iedereen

Acties:

• Maximaal inzetten op een inclusieve werking.
• Focus op (kans)armoede en kinderarmoede.
• Bijzondere aandacht voor verzilvering.
• Bijzonder aandacht voor multiculturele diversiteit.

ACTIEPLAN 7

 » Naar eigentijdse vormen van participatie

Acties:

• Eigentijdse vormen van participatie aan het gemeentelijke cultuur- en vrijetijdsbeleid.
• Eigentijdse vormen van participatie aan de cultuurhuizen.
• Eigentijdse vormen van participatie aan de samenleving.
• Participatie aan cultureel aanbod en cultureel werk.

Erfgoedcel Waasland
ACTIEPLAN 1

 » Samen voor Wase erfgoedtrots

Acties:

• Kennisdeling en de opbouw en uitwisseling van expertise bevorderen en coördineren.
• De bestaande samenwerking en netwerking met andere dan cultureel-erfgoedpartners in 

de streek verdichten.
• De samenwerking en netwerking met nieuwe Wase partners, waaronder in de eerste plaats 

Cultuurtuin WAAS verruimen.
• De verdicht en verruimt de samenwerking met het onderwijs en richt zich op kinderen en 

jongeren in het algemeen verdichten en verruimen.
• Vormen van samenwerking en netwerking met erfgoedpartners buiten het Waasland 

voortzetten en er nieuwe aangaan.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6

Het Waasland als Cultuurregio versterken  
via een bovenlokaal cultuurbeleid en 
gemeenschappelijke erfgoedwerking
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ACTIEPLAN 2

 » Een duurzame toekomst voor het Wase erfgoed

Acties:

• Erfgoedactoren stimuleren en motiveren bij de ontwikkeling van een geactualiseerde visie 
op en omgang met collectiezorg.

• Erfgoedactoren inspireren en motiveren om een sterkte te maken van de vele 
streekverbanden in de aanwezige collecties.

• Inventarisering, waardering en bewaring van het religieus erfgoed in de streek en op 
visievorming hierover.

• Ondersteuning van het borgen van verbindend immaterieel cultureel erfgoed.

ACTIEPLAN 3

 » Naar een eigentijdse publiekswerking

Acties:

• Ontwikkelen, capteren en verspreiden van eigentijdse en innoverende expertise, 
methodieken en kennis op het vlak van publiekswerking. 

• Ondersteunen van participatieve erfgoedprojecten die uitgaan van wat er in de streek leeft.
• Promoten en zelf toepassen van het idee dat mensen vanuit heel diverse perspectieven 

naar cultureel erfgoed kijken en ermee omgaan, ook bij jongeren.
• Het ontwikkelen van een voorbeeld-publiekswerking door het opzetten van publieks-

projecten die vertrekken van Wase collecties/tradities en die participatieve trekken hebben.

ACTIEPLAN 4

 » Een digitale toekomst voor het Wase erfgoed

Acties:

• Een visie op en een planmatige aanpak van de verdere digitalisering van bestaand 
cultureel erfgoed ontwikkelen.

• Eigentijdse expertise, methodieken en kennis op het vlak van digitalisering verspreiden.
• Nagaan hoe de zorg voor het digital born cultureel erfgoed kan worden opgezet en verder 

ontwikkeld.
• De mogelijkheden exploreren om langs digitale wegen bij nieuwe publieksgroepen 

betrokkenheid te creëren bij cultureel erfgoed.

ACTIEPLAN 5

 » Een kwalitatieve werking van de Erfgoedcel Waasland

Acties:

• De bestaande interne en externe communicatiebeleid verder uitwerken en de communicatie 
van de erfgoedgemeenschappen versterken.

• Optimale inzet van de beschikbare personeelskracht, competenties en middelen optimaal 
en hantering van eigentijdse kwaliteitsstandaarden

• Erfgoedcel Waasland legt realisme aan de dag bij het (her)formuleren van haar 
doelstellingen en past zich aan gewijzigde omstandigheden.

• Toepassing van de principes van duurzaamheid.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6

Het Waasland als Cultuurregio versterken  
via een bovenlokaal cultuurbeleid en 
gemeenschappelijke erfgoedwerking
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Ambitie:
• Interwaas kiest ervoor om de opgebouwde werking rond sociale economie verder 

te zetten en - ingeval voldoende meerwaarde – uit te breiden tot een volwaardig 
bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid in nauwe samenwerking met VDAB.

• Interwaas blijft bereid om het Regionaal Welzijnsoverleg en de vzw Voedsaam 
onderdak te bieden, administratief te ondersteunen en ook financieel bij te springen 
binnen de contouren die door de raad van bestuur worden gesteld. 

ACTIEPLAN 1

 » Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Acties:

• Regierol sociale economie.
• Wijk-Werken Waas:

• Instroom organiseren van doelgroepwerknemers (i.s.m. OCMW en VDAB) + 
trajectbegeleiding.

• Uitstroom/doorstroom faciliteren van doelgroepwerknemers (partners, werkplekken).
• Overeenkomst met VDAB rond lokaal werkgelegenheidsbeleid (op maat van de regio).

ACTIEPLAN 2

 » Ondersteuning van het Regionaal Welzijnsoverleg

Acties:

• Ondersteuning van het RWO in haar coördinatietaak en als catalysator van projecten.

ACTIEPLAN 3

 » Ondersteuning van de vzw Voedsaam

Acties:

• Ondersteuning van de vzw Voedsaam. Deze vzw organiseert de voedselbedeling aan 
armen in het Waasland.

• Interwaas blijft bereid om de vzw Voedsaam onderdak te bieden, administratief en 
financieel te ondersteunen

STRATEGISCHE DOELSTELLING 7

Werk en welzijn voor alle Waaslanders 
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Ambitie:
• Inzake ondersteunende functies voorziet Interwaas:

• Het behoud van de opmaak van waterkwaliteitskaarten.
• Een evaluatie van de dienstverlening rond rioolkolkenreiniging en wegmarkering.
• Het aantrekken van nieuwe expertise op vraag van de gemeenten rond 

burgerparticipatie, het opstellen van subsidiedossiers en GIS (Geografisch 
Informatiesysteem).

• De verwachtingen van hogere overheden en burgers naar de gemeenten evolueren 
snel. Op vraag van de gemeenten, is Interwaas bereid nog aanvullende expertise 
aan te trekken. Dat gaat telkens gepaard met een grondige voorbereiding en kosten-
batenanalyse.

ACTIEPLAN 1

 » Ter beschikking stellen van specifieke expertise aan de gemeenten

Acties:

• Organisatie van rioolkolkenreiniging (opmaak businessplan).
• Voorzien van wegmarkering (opmaak businessplan).
• Opstellen van waterkwaliteitskaarten: bemonsteren van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in gemeenten i.s.m. het provinciaal milieulabo.
• Ondersteuning voor het organiseren van inspraak en participatie van burgers en 

organisaties.
• Ondersteuning op vlak van GIS.
• Inzet van een subsidioloog, die subsidies voor gemeenten en regio detecteert en weet te 

valoriseren.

ACTIEPLAN 2

 » Ervaringsuitwisseling tussen Wase gemeenten

Acties:

• Ondersteunen van collega-groepen zodat positieve ervaringen en deskundigheid wordt 
gedeeld.

• Tegelijk stellen deze groepen Interwaas in staat om regionale projecten en visies te 
bespreken met de besturen.

• De collega-groepen bestaan binnen de meeste domeinen waarop Interwaas actief is: 
omgeving (ruimte en milieu), mobiliteit, wonen, sociale economie, erfgoed, cultuur.

ACTIEPLAN 3

 » Poolen van personeel op vraag van de gemeenten

Acties:

• Ter beschikking stellen van ambtenaren met specifieke expertise die deeltijds in de 
gemeenten worden ingezet, bv. intergemeentelijk ambtenaar economie.

• De expertises die door de gemeenten als prioritair naar voor werden geschoven tijdens de 
voorbereidende gesprekken voor dit strategisch plan, zijn: GIS, subsidies, participatie.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 8

De bestuurskracht van de gemeenten versterken door 
het delen van expertise
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ACTIEPLAN 4

 » Samenaankoop of raamcontracten 

Acties:

• Er bestaan al heel wat mogelijkheden voor samen-aankoop: steden die hun contracten 
open stellen, aankoopcentrale VVSG, etc. Niettemin kan samen-aankoop van energie of 
andere producten en diensten voordeel brengen voor de gemeenten.

ACTIEPLAN 5

 » Gemeenschappelijke tools of databanken, bruikbaar voor de verschillende 
gemeenten

Acties:

• Voorbeeld: fotografenpool en fotodatabank Waasland.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 8

De bestuurskracht van de gemeenten versterken door 
het delen van expertise
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Ambitie:
• Streekontwikkeling is geïntegreerd van opzet en laat zich niet uiteenrafelen in 

thematische doelstellingen. Het vereist ook algemene coördinatie en aansturing.
• Als gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord zal de regioschaal de komende 

jaren verder aan populariteit zal winnen, zowel als schaal voor uitvoering, planning 
als afstemming.

• In het verlengde hiervan leeft ook de vraag naar een meer coherente geografische 
afbakening van Vlaamse regio’s, zodat ontwikkelingen op de verschillende terreinen 
(mobiliteit, ruimte, wonen, etc) in hun samenhang kunnen worden besproken en 
geprogrammeerd. Komt dit initiatief niet van bovenaf, kunnen minstens de Wase 
gemeenten hier zoveel als mogelijk werk van maken.

ACTIEPLAN 1

 » Geïntegreerde streekontwikkeling

Acties:

• Opvolging Versterkt Streekbeleid Waas en Dender.
• Deelname aan het dagelijks bestuur en werkgroepen, uitvoering van acties.
• De nieuwe Vlaamse regering zal zich moeten uitspreken over de toekomst van 

het Versterkt streekbeleid, dat op vandaag binnen de regio Waas en Dender wordt 
georganiseerd. Interwaas wil in de vorming van een eventueel nieuw dossier een 
trekkersrol vervullen.

• Afwegen en gangmaken van nieuwe initiatieven, o.a. nieuwe Leader-aanvraag periode 
2021-2027.

• Onderzoek naar projecten die meerwaarde brengen voor het Waasland, ingeval zich de 
komende jaren een positief saldo opbouwt op basis van inkomsten uit het logistiek park op 
Linkeroever.

ACTIEPLAN 2

 » Regionale vertegenwoordiging

Acties:

• Vertegenwoordiging en belangenbehartiging van het Waasland en de Wase gemeenten in 
regionale en bovenregionale initiatieven en organisaties:
• Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).
• EGTS Linieland van Waas en Dender.
• VLINTER (Vereniging van streekintercommunales).

STRATEGISCHE DOELSTELLING 9

Geïntegreerde streekontwikkeling en 
regionale coördinatie
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ACTIEPLAN 3

 » Netwerkmanagement

Acties:

• Consulteren en activeren van prioritaire stakeholders rond belangrijke regionale dossiers.
• Periodiek overleg met de burgemeesters van het Waasland. Dit kan georganiseerd worden 

in de marge van de raad van bestuur. Ook aanbod aan de burgemeesters tot het faciliteren 
van het burgemeestersoverleg.

• Organiseren periodiek overleg van en met de algemeen directeurs van de gemeenten.
• Organiseren van overleg van en met streekparlementairen.
• Het organiseren van een jaarlijks netwerkmoment voor de gemeentelijke mandatarissen en 

betrokken ambtenaren.

ACTIEPLAN 4

 » Afstemming tussen regionale organisaties

Acties:

• Permanente afstemming tussen regionale organisaties (Virtueel Huis van de streek).

STRATEGISCHE DOELSTELLING 9

Geïntegreerde streekontwikkeling en 
regionale coördinatie
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Ambitie:
• Een performante organisatie om de vorige negen doelstellingen mogelijk te maken. 

Die maakt strategische keuzen, geeft ruimte en kader aan de deelwerkingen, volgt en 
evalueert de ambities uit het meerjarenplan en de jaaractieplannen.

• Meer directe communicatie met besturen en stakeholders.
• Een professioneel projectmanagement, inclusief een correcte registratie en tarifering 

van kosten.
• Een professioneel en eigentijds personeelsbeleid.
• Een optimale werkomgeving verschaffen aan de medewerkers.

ACTIEPLAN 1

 » Versterken van de strategische rol van het bestuur

Acties:

• Het is belangrijk dat de gemeenten op een actieve manier de werking van de 
intercommunale aansturen en opvolgen.

• De bestuurders staan in voor:
• De strategische oriëntatie van de organisatie (meerjarenplan en jaaractieplannen). 
• De gemeentelijke vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Interwaas houden 

actieve ruggenspraak met de rest van hun bestuur.
• Om de bestuurders niet te sterk te belasten en de inhoudelijke autonomie van de 

deelwerkingen te erkennen, is er voorbereidend overleg in stuurgroepen per thema (bv. 
cultuur, Wijk-werken).

• Opvolging en evaluatie: regelmatige evaluatie en bijsturing van het strategisch plan, 
zowel inhoudelijk als financieel.

ACTIEPLAN 2

 » Het verzekeren van een performante werking, organisatie en relatie met de 
stakeholders

Acties:

• De werking en meerwaarde van de intercommunale wordt op een actieve manier 
gecommuniceerd naar de verschillende stakeholders.
• Doelgroepgerichte website.
• Rechtstreekse communicatie naar de stakeholders van Interwaas via digitale 

nieuwsflash en jaarlijkse verslag.
• Geïntegreerde en gebruiksvriendelijke interne communicatie.
• Gestructureerd informatiebeheer en aandacht voor informatieveiligheid.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 10

Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders
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ACTIEPLAN 3

 » Een professioneel projectmanagement

Acties:

• Toepassing van de methodiek van projectmanagement.
• Helder omschrijven van de scope, de doelstellingen en de gewenste resultaten.
• Opmaak van een realistische projectplanning, met aandacht voor budget en tijd.
• Effectieve budgetopvolging.
• Organisatie van het projectteam.
• Organisatie van de stakeholdersbetrokkenheid.
• Opmaak communicatieplan.
• Financiële opvolging: urenregistratie en kostendoorrekening.
• Aandacht voor kritische succesfactoren en mogelijkse risico’s.
• Bepalen van de op te leveren producten (finaal, tussentijds).
• Evaluatie van afgelopen projecten.

ACTIEPLAN 4

 » Een eigentijds organisatie- en personeelsbeleid

Acties:

• Invulling geven aan de clusterstructuur (Interwaas 2.0).
• Verhouding met de deelwerkingen vastleggen/verfijnen (autonomie en kostendeling).
• Doorontwikkeling talentgericht HR-beleid en retentie van medewerkers.
• Cross-team samenwerking aanmoedigen.
• Een (psycho-sociaal) welzijnsbeleid dat medewerkers vertrouwen en weerbaarheid geeft.

ACTIEPLAN 5

 » Een optimale werkomgeving voor de medewerkers (facilitybeleid)

Acties:

• Functionele werkplaatsen die goed worden onderhouden en comfort bieden aan 
medewerkers, gastorganisaties en bezoekers.

• Uitrol vernieuwing ICT-architectuur met mogelijkheid tot plaatsonafhankelijk werken.

ACTIEPLAN 6

 » Een correct en transparant financieel beleid

Acties:

• Nauwgezette boekhouding en financiële rapportage.
• Grondige afweging van investeringen.
• Transparante financiële rapportage ter ondersteuning van het nemen van strategische 

beslissingen.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 10

Het verzekeren van een performante werking, 
organisatie en relatie met de stakeholders
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Interwaas streeft ernaar alle in deze brochure geformuleerde 

ambities waar te maken. Deze opsomming is echter niet 

limitatief. Interwaas zal opportuniteiten voor het Waasland die 

zich de komende jaren nog aandienen, niet laten liggen.

TOT SLOT
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