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Stadsvaart



kanaal Gent-Oostende te Brugge

• Wat?



Vernieuwen van de Dampoortsluis

Meer info: www.stadsvaart.be



Vernieuwen Steenbruggebrug

Meer info: www.stadsvaart.be



1. Workshops juni 2015

Puzzelmaquette met 
alternatieven voor de 
bochtaanpassing en de 
Steenbruggebrug





2. Infomarkten mei 2018
Concrete tools:
• kaart met projectgebied, 

keuzelijst en prikkers
– voorkeur voor locatie 

van beide bruggen
– motivering van keuze 

tussen hoge, vaste 
brug en beweegbare, 
vlakke brug

• voorstellen voor brugontwerp (liggerbrug, 
tuibrug, boogbrug) visualiseren met 
legoblokken, met inbreng en aanpassingen 
door bewoners

• bokalen met pingpongballetjes om voorkeur 
aan te geven 
→ visueel duidelijk



Ervaringen

• Degelijke inhoudelijke voorbereiding en 
(technische) begeleiding is noodzakelijk.

• Inschrijvingen voor workshops werken goed.

• Een workshop kan best rond een concreet 
vraagstuk georganiseerd worden.

• De tijdsinvestering is vrij groot



Output

• Workshops juni 2015:
– Bijkomend alternatief voor de Steenbruggebrug 

werd meegenomen in de kennisgevingsnota 

• Concreet:
– Goed zicht op wat de omwonenden, 

(water)weggebruikers en andere stakeholders 
belangrijk vinden.

– Zeer goed voor het verkrijgen van een politiek 
en maatschappelijk draagvlak voor het project.



Opwaardering van het 
kanaal Bossuit-Kortrijk

BSV NV



Het project



Het project

Meer info: www.kanaalbossuitkortrijk.be



Hoofddoelstelling
• Opwaardering voor schepen van klasse Va

Uitwerking via geïntegreerde benadering

Pilootproject decreet Complexe Projecten

Het project

Meer info: www.kanaalbossuitkortrijk.be



Procedure: complexe projecten

• Recente procedure (2015)
• Beoogd

– Efficiënt en kwaliteitsvol proces
– Binnen aanvaardbare termijn
– Maximum draagvlak



Procedure: complexe projecten

• Hoofdprincipes

– Open communicatie en transparantie

– Participatie

– Maatwerk

– Oplossingsgericht samenwerken

– Geïntegreerde aanpak

– Procesregie in handen van actoren



Procedure: complexe projecten



Actoren

• Vlaamse administraties

• Provincie

• Aanliggende steden en gemeenten

• Intercommunale

• Economische gebruikers

• Maatschappelijke groepen

• Brede bevolking

Actief 
betrokken

Klankbordgroep

Actieve 
communicatie 
+ participatie



Participatie na startbeslissing

• Actieve communicatie/participatie bij start van onderzoek

• Infomarkten en infoavonden



Participatie na startbeslissing

Knelpunten

• Verwervingen/onteigeningen zijn reëel

• Project nog niet in detail gedefinieerd

=> Soms te weinig concreet voor bevolking



Participatie n.a.v. 
alternatievenonderzoeksnota

• Workshops

– Inzicht geven in project en openstaande vragen

– Capteren publieke inspraak voor AON



Participatie n.a.v. 
alternatievenonderzoeksnota

• Vraag tot afstemming 
tussen de complexe 
projecten KBK en K-R8

• Vraag tot ruimtelijke 
bundeling kanaal met R8

Haalbaarheid onderzocht

Derde tracé wordt 
meegenomen



Geplande acties

Publicatie AON: najaar 2018

• Persbericht en nieuwsbrief

• Klankbordgroep

• Infoavonden en workshops

• Consultatiemomenten



Mate van participatie



Vraag aan het publiek?

Wanneer communicatie/participatie opstarten 
bij projecten met belangrijke verwervingen / 

onteigeningen? 


