
Provincie Antwerpen 
creëert ruimte

Hoe gaan we samen
wonen, werken  
en leven op  
een beperkte 
ruimte?

MEER INFO

DIENST RUIMTELIJKE PLANNING  
PROVINCIE ANTWERPEN

www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be

OPENBAAR ONDERZOEK 

Je kunt het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER 

gaan inkijken in het provinciehuis en bij de 69 gemeente huizen 

van de provincie Antwerpen. Je vindt de documenten ook op 

www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. 

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte doe je schriftelijk, 

van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan 

de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende 

manieren:

• Per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;

• Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de 

provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

• Door afgifte tegen ontvangstbewijs: 

• op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22,  

2018 Antwerpen); 

• in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen;

• tijdens één van de infomarkten; 

• via het online inspraakformulier op  

www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

Het openbaar onderzoek over het  
ontwerp-Beleidsplan Ruimte loopt van  
16 december 2022 tot en met 15 maart 2023.
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TIP
 

Bezoek een infomarkt over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte 

en om vragen te stellen aan de projectleiders. We tonen er ook 

interessante lopende projecten. 

Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen  

16.30 en 21 uur, op: 

• vrijdag 20 januari 2023 in het provinciehuis in Antwerpen; 

• maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre  

in Boom; 

• donderdag 26 januari 2023 in de Warande in Turnhout. 

Om 17 en om 20 uur houden we een lezing over het  

ontwerp-Beleidsplan Ruimte. 

Van 14 tot 16.30 uur organiseren we infosessies voor 

gemeentebesturen, professionelen en geïnteresseerden.  

We gaan dan dieper in op een aantal onderwerpen.

Het programma en alle informatie over dit openbaar onderzoek 

vind je op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. 

Je kunt je daar ook abonneren op de nieuwsbrief over de opmaak 

van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.
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ONZE RUIMTE ANDERS GEBRUIKEN

Naast grondstoffen en energie wordt ook ruimte steeds 

meer een schaars goed. De oppervlakte van onze provincie 

blijft gelijk terwijl de vraag naar ruimte alsmaar toeneemt. 

Er is ruimte nodig voor bijkomende gezinnen en 

bijkomende ontspanningsmogelijkheden, maar ook voor 

wateropvang, voedselproductie, landbouw en zo verder. 

Mobiliteit is daarbij een grote uitdaging, door de verspreide 

bebouwing, het relatief grote aandeel aan vrijstaande 

eengezinswoningen en onze grote afhankelijkheid van 

de auto. Verder moeten we bedrijventerreinen maximaal 

efficiënt invullen en afwegingen maken met betrekking tot 

vrijgekomen gronden en verweefbaarheid van activiteiten. 

Met het Beleidsplan Ruimte willen we het ruimtegebruik in 

onze provincie anders organiseren.

HET BELEIDSPLAN RUIMTE BESTAAT UIT:

 een strategische visie voor de lange termijn;

 drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de 

uitvoering van de visie.

De strategische visie vormt de basis voor de 

beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke 

principes:

1. zuinig ruimtegebruik om meer te doen met dezelfde ruimte; 

2. veerkracht zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen 

in de toekomst; 

3. nabijheid en bereikbaarheid zodat we ons in eerste instantie 

minder, maar ook duurzaam verplaatsen; 

4. eigenheid want de ene plek is de andere niet.

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de 

strategische visie op het terrein te realiseren. 

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

1. Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit, om de samenhang 

tussen verschillende plekken te bewaren en te versterken tot 

sterke netwerken;

2. Levendige kernen, omdat we het belangrijk vinden dat elke 

kern levendig, kwalitatief en multifunctioneel is én op maat kan 

functioneren.

3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde 

ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en 

versnippering tegen te gaan.

Het is abstracte materie maar zal 
op termijn wel ieders leef- en 
werkomgeving beïnvloeden, of zeker  
die van onze kinderen en kleinkinderen. 

BIJNA KLAAR

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. 

We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure 

zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. Na 

jarenlang hard werken, zijn we er nu bijna: het ontwerp-

Beleidsplan Ruimte is klaar. We onderzochten ook al de 

mogelijke milieu-effecten van het Beleidsplan Ruimte. 

Het resultaat daarvan lees je in het ontwerp-plan-MER 

(MilieuEffectenRapport).

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan 

iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-

plan-MER inkijken en er zijn mening over geven. Het 

is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het 

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 

2001 wordt vervangen.
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