
Het verstedelijkte Vlaanderen heeft nog heel wat uitgesproken 
landelijke gebieden. Andere gebieden staan, zonder dat zij hun 
landelijke karakter verloren, onder druk en kunnen eerder als 
peri-urbane of semi-landelijke gebieden bestempeld worden. 
Ongeacht hun aard hebben het platteland en de landelijke gebie-
den een onvervangbare waarde op zich en vereisen zij een speci-
fiek en een gedifferentieerd beleid.

EEN PLATTELANDSBELEID 
OP MAAT

Een dynamisch en evenwichtig platte-

landsbeleid, evenwaardig aan het stede-

lijk beleid, is voor de Landelijke Beweging 

noodzakelijk. Dit plattelandsbeleid heeft 

een ruime horizontale en algemene 

beleidsopdracht (zorg voor mensen, bou-

wen aan een stevig sociaal weefsel, ruim-

telijke ordening, leefmilieu, mobiliteit …).

Het plattelandsbeleid kreeg stapsgewijze 

vorm. Het afgelopen decennium namen 

de provincies het voortouw en stimuleer-

den Leader- en PDPO-projecten. De pro-

vincies moeten bevestigd en versterkt 

worden in hun regiefunctie vanuit een 

eenduidig, bindend, wettelijk kader. 

Een sterk gedifferentieerd en geïntegreerd 

plattelandsbeleid dringt zich op. Met 

een geïntegreerd plattelandsbeleid kun-

nen we het ruimtelijk, het milieu- en het 

mobiliteitsbeleid op elkaar afstemmen. 

Zo’n gedifferentieerd beleid houdt reke-

ning met specifieke streekkenmerken en 

met de grote verschillen tussen de plat-

telandsgebieden in Vlaanderen, onder 

meer tussen landelijke en peri–urbane 

gebieden.

Een duurzame ontwikkeling van het plat-

teland vormt een van de belangrijkste 

doelstellingen van een degelijk platte-

landsbeleid. Dit impliceert dat het gelijk-

tijdig en gelijkwaardig aandacht besteedt 

aan en synergiën zoekt tussen de soci-

ale, economische en ecologische dimen-

sie van het platteland. Gelet op de hoge 

bevolkingsdichtheid en de sterke versnip-

pering, moet Vlaanderen in dit kader de 

schaarse open ruimte maximaal veilig-

stellen. Een waardering voor de land- en 

tuinbouw, die een aanzienlijk deel van 

open ruimte bewaart en beheert, is hier 

een essentieel onderdeel van. 

DORPENBELEID

Een aangepast en gedragen ruimtelijk 

beleid is voor de Landelijke Beweging de 

voorafgaande voorwaarde om te komen 

tot de verdichting die het beleidsplan 

Vlaanderen (BRV) nastreeft. We pleiten er 

niet voor dat de overheid de huidige plan-

ningsvoorschriften ‘blind’ loslaat, maar 

ze met respect voor de huidige bewo-

ners stapsgewijze heroriënteert. De drie 

essentiële randvoorwaarden hiervoor zijn: 

een sluitende financiële regeling met een 

meerwaardebelasting, draagvlak creëren 

door te investeren in de bestaande dorpen 

en kernen, en tenslotte, een fundamentele 

herziening van het gemeentefonds om 

gemeenten die de open ruimte vrijwaren 

effectief te belonen. 

DUURZAAM VERVOER

Een duurzamere mobiliteit, die stads- en 

dorpskernen leefbaarder maakt, dringt 

zich op. Het openbaar vervoer vormt een 

belangrijke schakel in die verduurzaming. 

Met de ‘basisbereikbaarheid’ legt De Lijn 

meer de nadruk op de reële vervoersno-

den en minder op het aanbod en de mini-

mumnormen. Om een trendbreuk naar 

meer duurzame vervoerswijzen te rea-

liseren, moet er de komende jaren fors 

en consequent ingezet worden op een 

doortastend ruimtelijk en mobiliteitsbe-

leid, met een tijds- en ruimteafhanke-

lijke kilometerheffing, met een slagkrach-

tig openbaar vervoer en met een resolute 

keuze voor de fiets als vervoermiddel voor 

korte afstanden.

PLATTELANDSBELEVING

Een hedendaags netwerk van kleinere 

buurtwegen en ruiterpaden (inclusief aan-

gepaste oefen- en wedstrijdterreinen) kan, 

samen met goed onderhouden voet- en 

fietspaden, het platteland op een aan-

gename en veilige manier ontsluiten. De 

‘Atlas der Buurtwegen’ moet dringend 

geactualiseerd en gemoderniseerd wor-

den, binnen een aangepast juridisch kader 

en rekening houdend met verkeerskun-

dige en omgevingselementen. De over-

heid moet de open ruimte die zij beheert 

of subsidieert toegankelijk maken voor 

recreatie en moet recreatief medegebruik 

bij privé-eigenaars ondersteunen.

Plattelandsrecreatie en -educatie zor-

gen ervoor dat in onze sterk verstedelijkte 

regio steeds meer mensen weer voeling 

krijgen met het platteland en de land-

bouw. Voor het verblijfstoerisme heeft het 

platteland nood aan kleinschalige logies, 

met een aangepaste en haalbare regle-

mentering. Verder moeten initiatieven die 

de consument of de burger, ook kinderen 

en jongeren, in nauwer contact brengen 

met de hedendaagse land- en tuinbouw 

en met het platteland, sterker onder-

steund worden. 

GEMEENTE ALS EERSTE 
AANSPREEKPUNT

Een hele reeks intermediaire structu-

ren werden de voorbije jaren vanuit de 

Vlaamse en federale regelgeving door de 

Vlaamse overheid of de gemeenten opge-

zet (bv. Regionale landschappen, RESOC’s, 

LOGO’s, Sits en Sells, politiehervorming en 

brandweerhervorming). Binnen deze veel-

heid aan structuren is het essentieel dat 

de gemeente als eerste aanspreekpunt 

functioneert.

De provincies werden in hun open opdracht 

en bevoegdheid ingeperkt tot grondge-

bonden materies. Het onderscheid grond-

gebonden/persoonsgebonden blijkt in de 

praktijk moeilijk hanteerbaar te zijn. Zeker 

voor kleinere plattelandsgemeenten blij-

ven de provincies een belangrijke onder-

steunende rol vervullen.

EEN VOLWAARDIG  
PLATTELANDSBELEID

Platteland

SAMENVATTING



GRONDSTOFFEN SPAREN, 
AFVAL BEPERKEN

Ons huidig consumptiepatroon verbruikt 

veel grondstoffen. Door de groeiende eco-

nomieën en ons take-make-waste-model 

dreigen sommige grondstoffen uitgeput te 

raken. Het is lastig en duur om elektrische 

apparaten, die steeds sneller stuk gaan, te 

repareren of om er vervangende onderde-

len voor te vinden. De berg van elektro-

nisch afval blijft maar groeien. Hetzelfde 

geldt voor plastic afval. Er wordt nog te 

weinig gerecycleerd. Ondanks allerlei 

acties blijft veel plastic, samen met blikjes, 

achter als zwerfvuil langs wegbermen en 

in akkers, waar ze de landbouw heel wat 

schade berokkenen.

Een circulaire economie past strategieën 

toe om materialen en producten zo hoog-

waardig mogelijk te blijven inzetten. Ze 

worden hersteld, hebben een hoge twee-

dehandswaarde, krijgen een upgrade, 

kunnen makkelijk uit elkaar gehaald wor-

den en omgevormd worden tot nieuwe 

producten. De materialen die gekozen 

worden, zijn bij hun ‘geboorte’ gerecy-

cleerd of biogebaseerd, en bij hun leven-

seinde recycleerbaar of afbreekbaar. 

Ook de bestaande afvalberg bezorgt 

ons kopzorgen. Een van deze afvalstof-

fen is asbest. Om de gevaren van asbest 

zo efficiënt mogelijk en met een haal-

bare aanpak in te dijken is een degelijk 

en versneld asbestafbouwbeleid nood-

zakelijk. Een degelijk flankerend luik, met 

ondersteunende en begeleidende maat-

regelen, is cruciaal om ervoor te zorgen 

dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is. 

DOWNLOAD ONZE INSPIRATIEFICHES OP KLEURLANDELIJK.BE
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VLAANDEREN

BELGIË

EUROPA

De LANDELIJKE BEWEGING vraagt

 • Europa zet binnen een platte-
landsbeleid verder in op kernver-
sterking en dorpsontwikkeling 
en ondersteunt smart villages en 
innovatie 

 • Om de gevolgen van de kli-
maatwijziging te ondervangen 
ondersteunt Europa projecten 
in dorpskernen die water meer 
ruimte geven en die de kernen 
vergroenen

 • De overheid bevordert sociale 
cohesie en participatieve proces-
sen zoals bij Leaderprojecten.

 • Bij investeringen in plattelands-
projecten kijkt de overheid kritisch 
naar hun doelstelling en hun 
effectiviteit.

 • De overheid investeert voluit in 
digitalisering en een performant 
en betaalbaar mobiel netwerk 
over het hele grondgebied.

 • Het stedelijk vernieuwingsbeleid 
wordt verruimd tot een stads- en 
dorpenvernieuwingsbeleid.

 • Vlaanderen zet in op een platte-
landsbeleid en dorpenbeleid waar 
participatie en inspraak centraal 
staan. 

 • De overheid ondersteunt de 
kwaliteitsvolle inrichting en het 
onderhoud van de semipublieke 
ruimte met voldoende groen, met 
een bijzondere aandacht voor 
ontmoetingsruimtes.

 • Er wordt een ‘groennorm’ inge-
voerd voor nieuwe of te vernieu-
wen woonwijken.

 • De overheid bevordert ‘traagheid’ 
in de woonkernen en introdu-
ceert het 8-80 principe, waarbij 
kinderen én ouderen zich veilig 
op straat kunnen bewegen.

 • Participatieve collectieve groen-
voorzieningen – zoals warme 
tuinen, moestuinen, pluktuinen 
en landschapsparken – krijgen 
ondersteuning.

 • Samenwonen wordt bevorderd en 
belemmeringen hiervoor worden 
weggewerkt.

 • De overheid investeert voluit in 
digitalisering en de uitrol van 
supersnel internet over het hele 
grondgebied.

Dorpen zijn een sterk gedecentraliseerd niveau, waarop de gemeen-
ten reële participatie en inspraak kunnen organiseren en waarop 
maatwerk mogelijk is. Belangrijk is dat dorpen op het platteland 
erkend worden in hun eigenheid en precies vandaaruit verder ont-
wikkelen. Voor de Landelijke Beweging is het belangrijk dat op het 
platteland een evenwaardige infrastructuur uitgebouwd wordt, onder 
andere inzake supersnel internet. 

In lijn met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) kondigde de 
Vlaamse overheid eind 2016 de ‘betonstop’ aan. Hiermee wil de 
Vlaamse regering minder open ruimte aansnijden en inzetten op 
inbreiding. Een aangepast en gedragen ruimtelijk beleid is voor de 
Landelijke Beweging een voorwaarde om tot verdichting te komen. 
We pleiten daarbij niet voor het blind loslaten van de huidige plan-
ningsvoorschriften, maar voor een consequent inbreidingsbeleid in 
steden én in landelijke dorpen en woonwijken. Het toekomstgericht 
heroriënteren van de stedenbouwkundige voorschriften moet staps-
gewijs gebeuren en met respect voor de huidige bewoners in de ste-
den én op het platteland. Hiervoor zijn enkele essentiële randvoor-
waarden vereist.

Een deel van de meerwaarde van de verdichting moet terugvloeien 
naar de overheid, om hiermee de eigenaars die inleveren op hun 

rechten te vergoeden. Omdat dit financieel niet zal volstaan moet de 
Vlaamse Overheid structureel bijkomende middelen uittrekken. HHet 
is noodzakelijk om de dienstverlening in de kernen op peil te hou den. 
Het bundelen van verschillende functies in dorpshubs biedt interes-
sante mogelijkheden en verdient ondersteuning. De (semi)openbare 
ruimte wordt kwaliteitsvol ingericht, met voldoende groen, met vol-
doende ruimte voor water en met een keuze voor traag verkeer. 

Ten slotte moet de ‘gemeentelijke race’ naar nieuwe inwoners door-
broken worden. Op dit ogenblik is groei in inwonersaantal en eco-
nomische activiteit noodzakelijk om de gemeentelijke financiën op 
peil te houden. Niet in de steden maar wel in typische plattelandsge-
meenten liggen de fiscale ontvangsten het laagst. 

De Landelijke Beweging pleit voor een leefbaar platteland en plaatst 
de wisselwerking tussen stad en platteland centraal. Als we de doel-
stelling van BRV en de ‘betonstop’ willen realiseren, zullen gemeen-
ten die de open ruimte vrijwaren sterker beloond moeten worden en 
is een fundamentele heroriëntering van het gemeentefonds abso-
luut noodzakelijk. In afwachting van zo’n fundamentele herziening is 
een stapsgewijze verhoging van de middelen in het plattelandsfonds 
noodzakelijk. 

VISIE van de LANDELIJKE BEWEGING

INZETTEN OP DORPENBELEID
Platteland
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VLAANDEREN

 • Het mobiliteitsbeleid zet volop in op 
duurzame vervoerswijzen. Het is goed 
afgestemd op het ruimtelijk verdich-
tingsbeleid, tot op het niveau van de 
dorpskernen.

 • Een meer tijds- en ruimteafhankelijke 
kilometerheffing stuurt de mobiliteit 
adequaat. 

 • De overheid voert een grondige 
impactstudie uit naar een veralge-
mening van de kilometerheffing naar 
personenwagens. 

 • Het openbaar vervoer is uitgebouwd 
tot een basisbereikbaarheid gegaran-
deerd is, met prioritaire aandacht voor 
personen met een beperking en men-
sen in vervoersarmoede. De overheid 
heeft hierbij aandacht voor regionale 
én lokale verplaatsingen en gaf het 
middenveld en de lokale besturen 
reële inspraak. Met een afzonderlijk en 
transparant budget wordt ‘vervoer op 
maat’ uitgebouwd.

 • De Atlas der Buurtwegen wordt 
geactualiseerd en gemoderniseerd 
waarbij rekening wordt gehouden met 
verkeerskundige en omgevingscriteria. 
en de impact op land- en tuinbouw. 
Structureel overleg met alle betrokke-
nen is hierbij noodzakelijk.

 • Er is een uitwisselingsplatform voor de 
diverse mobiliteitsaanbieders en een 
multimodale routeplanner. 

 • Er wordt een investeringsplan uitge-
werkt om trein- en bushaltes om te 
vormen tot multimodale knooppunten.

 • Er is 6% BTW op de kosten van auto-
delen, zodat deze gelijk zijn aan regels 
van toepassing op openbaar vervoer en 
fietsdelen.

 • De overheid kiest resoluut voor de 
fiets door een volwaardig geïntegreerd 
netwerk uit te bouwen. Dit netwerk is 
maximaal gescheiden van het (door-
gaand) autoverkeer door afgescheiden 
fietssnelwegen. Het heeft aantakkingen 
voor dorpen en woonwijken en laat toe 

om vlot over te stappen naar het open-
baar vervoer. De overheid opteert voor 
fietsstraten en vrij liggende fietspaden. 
Ze veralgemeent de zone-30 in alle 
dorpskernen en richt schoolomgevin-
gen maximaal in als autovrije zone.

 • Door het functionele en recreatieve 
fietsroutenetwerk op elkaar af stem-
men vermijdt de overheid onnodige 
verhardingen en optimaliseert ze haar 
investeringen. 

 • De huidige vrijstellingen voor land-
bouwvoertuigen en -werktuigen in de 
verkeerswetgeving blijven behouden.

 • De toegangswegen tot land- en tuin-
bouwbedrijven worden zo ingericht dat 
het landbouwverkeer de bedrijven vlot 
en veilig kan bereiken.

De LANDELIJKE BEWEGING vraagt

Door zijn grote impact op het klimaat en op de leefbaarheid van 
stads- en dorpskernen, is onze mobiliteit een van de grootste uitda-
gingen. Om een trendbreuk te realiseren zijn een heroriëntering naar 
meer duurzame vervoerswijzen en een afstemming met het ruimte-
lijke beleid noodzakelijk. De huidige kilometerheffing op vrachtver-
voer heeft slechts een beperkte impact op het congestie- en file-
probleem en verhoogt het sluipverkeer vooral in de meer landelijke 
gemeenten. 

Basisbereikbaarheid is op het platteland een belangrijke hefboom 
tot een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, in het 
bijzonder voor kwetsbare groepen en mensen in vervoersarmoede. 
Voor het ‘vervoer op maat’ ontbreken een duidelijk en realistisch bud-
get en een uitwisselingsplatform met een geïntegreerde routeplan-
ner voor de diverse mobiliteitsaanbieders. Bovendien is het voorop-
gestelde tijdspad met een start op 1 januari 2021 te kort om nieuwe 
aanbieders en innovatieve projecten reëel een kans te geven.

Op het platteland is een geïntegreerd netwerk van goed onderhou-
den voet- en fietspaden onmisbaar. De Atlas der Buurtwegen moet 
geactualiseerd en gemoderniseerd worden. Bij de modernisering 
en de inrichting van buurtwegen en trage wegen moet rekening 
gehouden worden met verkeerskundige elementen en de omge-
vingscriteria. Hierbij is een structureel overleg met alle betrokke-
nen (toeristische, recreatieve en natuurverenigingen, buurtbewoners, 
landbouworganisaties, eigenaars …) een belangrijk aandachtspunt.

Meer algemeen moeten het fiets- en (doorgaand) autoverkeer maxi-
maal gescheiden worden. Schoolomgevingen moeten omgevormd 
worden tot fietsstraat of autovrije zone. Het netwerk van fietssnel-
wegen wordt bij voorkeur verder uitgebouwd langs spoorwegen of 
andere lijninfrastructuur, zodat het maximaal aansluit op het open-
baar vervoer. Stations en grotere bushaltes moeten ingericht worden 
als mobipunten, om overstappen naar andere vervoerswijzen, zoals 
deelwagens en deelfietsen, te vergemakkelijken. 

VISIE van de LANDELIJKE BEWEGING

DUURZAME MOBILITEIT VOOR IEDEREEN
Platteland
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VLAANDEREN

 • Er is aandacht voor de recreatieve ruite-

rij. Er worden aangepaste paden, oefen- 

en wedstrijdterreinen aangelegd.

 • De open ruimte die in handen is van de 

overheid of gerealiseerd werd met haar 

subsidies, wordt ontsloten voor recrea-

tie. Hierbij is het belangrijk dat recrean-

ten respect tonen voor de mensen die 

wonen en werken in de open ruimte.

 • De overheid ondersteunt grondei-

genaars en grondgebruikers om de 

belevingswaarde van de open ruimte te 

ontwikkelen.

 • De overheid sensibiliseert het brede 

publiek, maar zeker ook in het onder-

wijs, over de weg die het voedsel aflegt 

tot op je bord. Ze stimuleert consumen-

ten om voedselverspilling te vermijden 

en duurzame keuzes te maken voor 

een gezonde voeding, met respect voor 

de producent.

 • Er is aandacht voor een eerlijke prijs aan 

de boer en de erkenning van de eigen 

voedingswaarde van elk plantaardig en 

dierlijk voedingsproduct bij de promotie 

van een evenwichtig, gezond en duur-

zaam voedingspatroon.

 • De subsidies voor plattelands- en 

landbouweducatie volgen de stijgende 

vraag ernaar.

 • Het correct uitbaten van kleinschalige 

logies blijft haalbaar omdat de sector 

niet overgereglementeerd wordt.

 • Een consequente toepassing van 

en een controle op het Vlaams 

Logiesdecreet schept een gelijk speel-

veld voor alle logiesvormen. Oneerlijke 

concurrentie door Airbnb wordt 

weggewerkt.

 • De overheid stimuleert en geeft onder-

steuning aan nieuwe logiesvormen en 

innovatieve projecten zoals logeren op 

een vlot, boomhutten of glampings.

De LANDELIJKE BEWEGING vraagt

Steeds meer mensen hebben weinig of geen voeling meer met het 

platteland en de landbouw, of hebben er een erg geïdealiseerd beeld 

van. Ze zien het platteland als een soort ‘tuin van Eden’. Tegelijk biedt 

de verstedelijking enorme kansen voor het platteland. De heden-

daagse Vlaming is precies op zoek naar groen, ruimte, rust en ont-

spanning. De Landelijke Beweging vraagt om te blijven inzetten op 

plattelandsrecreatie en -educatie. 

De groene ruimten die in handen zijn van of gesubsidieerd worden 

door de overheid, komen als eerste in aanmerking voor recreatie. 

Recreatief medegebruik van het agrarisch gebied blijft wel onder-

geschikt aan de hoofdbestemming. Grondeigenaars en -gebruikers 

hebben recht op ondersteuning om de belevingswaarde van de open 

ruimte te behouden.

Een hedendaags netwerk van kleinere buurtwegen moet, samen met 

goed onderhouden voet- en fietspaden, het platteland op een aan-

gename en veilige manier ontsluiten. Voor de recreatieve ruiterij is 

de aanleg van ruiterpaden, oefen- en wedstrijdterreinen een prioriteit. 

Voor het verblijfstoerisme heeft het platteland nood aan kleinscha-

lige logies en aan nieuwe innovatieve logiesvormen (logeren op 

een vlot, boomhutten, glampings …). Er komt voortdurend wetge-

ving bij die het uitbaten van logies er niet makkelijker op maken en 

die het moeilijk maken voor kleinschalige uitbatingen. De Landelijke 

Beweging vraagt extra aandacht voor deze kleinschalige initiatieven.

Initiatieven die de consument of de burger in nauwer contact bren- 

gen met de land- en tuinbouw en met het platteland, zoals Plattelands- 

klassen en kijkboerderijen, verdienen een sterkere ondersteuning.

VISIE van de LANDELIJKE BEWEGING

BELEEF HET PLATTELAND!
Platteland
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VLAANDEREN

BELGIË

EUROPA

De LANDELIJKE BEWEGING vraagt

 • De overheid neemt maatregelen 

die de wegwerpmentaliteit een 

halt toeroepen, bijvoorbeeld door 

het btw-tarief op reparaties te 

verlagen van 21% naar 6% en de 

garantieperiode te verlengen van 

2 jaar naar 5 jaar.

 • De productie- en verkoops-

voorwaarden en de garantie-

periode worden herbekeken 

om te komen tot een duurzaam 

productiesysteem.

 • Voor het aandeel van recycled 

PET in nieuwe petflesjes geldt 

een ondergrens van 20% tegen 

2020, met een graduele stijging 

tegen 2030.

 • De overheid neemt doorgedreven 

initiatieven om zwerfvuil verder 

terug te dringen, met naast ver-

dere bewustmaking en sensibili-

sering de invoering van statiegeld 

als één van de elementen in een 

meer doortastende aanpak.

 • Ondersteunende beleidsiniti-

atieven stimuleren de verdere 

uitbouw van een circulaire 

economie. De overheid blijft 

bijvoorbeeld subsidies verlenen 

voor acties die herstellingen 

stimuleren, zoals: Repair Cafés en 

herstelateliers.

 • In het kader van het asbestaf-

bouwbeleid is er een goed 

uitgebouwd flankerend beleid, 

inclusief slooppremies. Er is een 

tegemoetkoming voor de opmaak 

van een asbestinventaris en voor 

het verwijderen en verwerken 

van asbest. Bovendien moet het 

mogelijk zijn hechtgebonden 

asbesthoudende materialen zelf 

te verwijderen. 

 • Er is een synergie tussen het 

asbestafbouwbeleid en het ener-

giebeleid. De overheid geeft een 

optimale stimulans voor zonne-

panelen of zonneboilers wanneer 

daken heraangelegd worden 

nadat asbest verwijderd werd. 

 • Selectieve ophaling wordt verder 

uitgebouwd. 

 • Er is een verbod op gratis 

wegwerpzakjes.

De Landelijke Beweging kiest voor een circulaire economie en voor 

het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen. Dit is hoognodig, 

want we kunnen niet oneindig consumeren op een eindige planeet. 

Vanuit de vaststelling dat de plastic afvalberg blijft groeien, pleit 

de Landelijke Beweging voor concrete beleidsinitiatieven om het 

gebruik van plastic in verpakkingen en gebruiksvoorwerpen te ver-

minderen. Het verder uitbouwen van geselecteerde ophaling biedt 

ook nog mogelijkheden. 

De Landelijke Beweging pleit voor een kordatere aanpak van de 

zwerfvuilproblematiek. Bewustmakingsacties blijken niet te volstaan, 

dus zullen de overheid, de industrie en de handel concrete acties 

moeten ondernemen. Aangezien er geen tijd meer te verliezen is en 

alleen een reeks van elkaar aanvullende maatregelen een oplossing 

kan bieden, pleit de Landelijke Beweging voor het invoeren van sta-

tiegeld als één van de elementen in een meer doortastende aanpak.

De Landelijke Beweging is er zich goed bewust van dat we op een 

veilige en efficiënte manier moeten omgaan met de berg afval uit 

het verleden. In dit kader staat de beweging achter het asbestaf-

bouwplan dat de Vlaamse regering heeft uitgewerkt. Het flanke-

rend beleid voor deze asbestafbouw moet stimulansen bevatten 

voor iedereen, zowel voor particulieren, actieve land- en tuinbouw-

bedrijven waar asbest verwijderd wordt als voor uitbollende en stop-

gezette bedrijven. 

VISIE van de LANDELIJKE BEWEGING

GRONDSTOFFEN SPAREN,  
AFVAL VERMINDEREN

Platteland
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VLAANDEREN

De LANDELIJKE BEWEGING vraagt

BELGIË

 • De verdere uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt 

prioriteit.

 • Verdere stappen in de staatshervorming responsabiliseren 

de gemeenschappen en gewesten zonder dat de solidari-

teit tussen de regio’s in het gedrang komt.

 • De provincies blijven bestaan als een volwaardig bestuur-

sniveau. Hun rol in het gebiedsgericht regionaal beleid 

en de ondersteuning die ze bieden aan de gemeenten 

worden erkend.

 • Vlaanderen tracht de ‘intermediaire’ structuren te rationali-

seren op het provinciaal niveau. 

 • De gemeente fungeert als eerste aanspreekpunt voor de 

burgers in het kader van intergemeentelijke samenwer-

king, de autonome gemeentebedrijven en als doorverwij-

zer voor de Vlaamse en federale regelgeving.

 • Vrijwillige samenwerking en vrijwillige fusies van gemeen-

ten krijgen verder ondersteuning. 

 • Een hervorming van de financiering van de gemeenten en 

van het gemeentefonds in het bijzonder geeft een groter 

gewicht aan de criteria fiscale draagkracht en open ruimte.

 • De Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten in hun 

dorpenbeleid.

Onze staatsstructuur werd de afgelopen decennia ingrijpend gewij-

zigd. Voor de Landelijke Beweging is regionalisering geen doel op 

zich en staat een adequate dienstverlening aan de burgers voorop. In 

de eerste plaats is het noodzakelijk dat de vorige staatshervorming 

verder wordt uitgevoerd . Vanuit het subsidiariteitsbeginsel wordt 

gestreefd naar homogenere en efficiëntere bevoegdheidspakketten, 

met het behoud van een stuk solidariteit tussen de gemeenschap-

pen en de gewesten. 

De Landelijke Beweging pleit verder voor de provincies als een vol-

waardig bestuursniveau, omdat het onderscheid grondgebonden/

persoonsgebonden in de praktijk moeilijk hanteerbaar blijkt. De pro-

vincies vervullen bovendien een onvervangbare rol in het vertalen 

van algemene Vlaamse en federale wetgeving naar een gebiedsge-

richt plattelandsbeleid. Zij staan dichter bij de gemeenten en vervul-

len bovendien voor de kleinere, hoofdzakelijke landelijke, gemeen-

ten een belangrijke ondersteunende rol.

Volgens de Landelijke Beweging is de gemeente het eerste aan-

spreekpunt voor de burgers. Ze kunnen er terecht met vragen en 

klachten over de dienstverlening van de intergemeentelijke samen-

werkingen of autonome gemeentebedrijven. De gemeente moet ook 

uitgebouwd worden als eerste aanspreekpunt en doorverwijsinstan-

tie voor de Vlaamse regelgeving. Om bestuurskracht en financiële 

kracht van (kleine) gemeenten te versterken, zal de Vlaamse over-

heid vrijwillige samenwerking en vrijwillige fusies ondersteunen. Een 

grote verplichte fusieoperatie is niet wenselijk.

Belangrijker voor de leefbaarheid van de gemeente is een hervor-

ming van de financiering van de gemeenten. Voor het gemeente-

fonds pleit de Landelijke Beweging voor een vermindering van de 

arbitraire voorafname van Antwerpen en Gent en een objectivering 

van hun centrumfunctie. Omgekeerd moeten fiscale draagkracht 

en open ruimte sterker doorspelen in de verdeling van de middelen 

(momenteel goed voor resp. 30% en 6%).

Voor de Landelijke Beweging moet een dorpenbeleid, met een effec-

tieve participatie van en een gedecentraliseerde dienstverlening aan 

burgers, het sluitstuk vormen van een adequate en gelijkwaardige 

dienstverlening van de overheid over het gehele grondgebied. 

VISIE van de LANDELIJKE BEWEGING

GEMEENTEN ALS EERSTE AANSPREEKPUNT
Platteland




