
Samenwerken over gemeentegrenzen heen

Dé regio Zuid-Oost-Vlaanderen valt niet eenduidig te 
bepalen. Het is een lappendeken van steden, gemeenten, een 
centrumstad en vele dorpen. Toch hebben de gemeenten te 
kampen met gelijkaardige uitdagingen. Vandaag schuiven wij 
alvast deze drie grote thema’s naar voren:

1   Leefbare kernen
2  Werk in eigen streek
3  Open ruimte vrijwaren

Deze uitdagingen vormen geen losstaande elementen, 
maar zijn juist sterk met elkaar verweven.
Vijf overkoepelende bouwstenen maken de interactie 
tussen deze domeinen duidelijk.

Hoe zorgen we voor een ondernemende regio met 
ondernemingszin, ondernemerschap en jobcreatie? Hoe 
zorgen we voor een duurzame regio waar mens en milieu 
elkaar versterken? Hoe zorgen we voor een zorgzame regio 
waar jong en oud gelukkig thuis zijn? Hoe zorgen we voor 
een mobiele regio die vlot en duurzaam bereikbaar is? 
En hoe zorgen we voor een regio waar voorzieningen 
en mensen dichtbij zijn? 

Het verhaal 
van Zuid-Oost-
Vlaanderen
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Vlaanderen

SOLVA en Streekoverleg reiken de hand naar alle 
beleidsmakers en organisaties actief in en voor de regio. We 
bieden u hiermee onze blik op enkele fundamentele uitdagingen 
waar we samen voor staan.  We hopen dat u samen met ons 
werkende oplossingen wil vormgeven om van Zuid-Oost-
Vlaanderen een regio te maken die er de komende jaren staat. 
Alleen samen is dit realiseerbaar. We pleiten dus met volle 
overtuiging voor meer regionale samenwerking:

•  Op een gestructureerde manier
•   Met een gedragen en scherpgestelde visie 

voor de regio als basis
•   In een netwerk van lokale en regionale experten

Een sterke regionale samenwerking biedt immers volop 
mogelijkheden. Voor de individuele steden en gemeenten, 
de regionale organisaties maar vooral voor de regio. Hoe kan dit 
vorm krijgen? Lees ons voorstel in deze brochure.

Maakt u samen 
met ons het 
verschil voor 
de regio?

Samenwerken over gemeentegrenzen he

Samen-
werken 
voor een 
sterke 
streek. 
Daar gaan 
we voor!

Doe mee! 
Samen 
bereiken 
we meer 
dan alleen.

Samenwerken over gemeentegre
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   Voor beleidsmakers en bruggenbouwers

Een initiatief van SOLVA en
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Er zijn 23 steden en gemeenten 
in Zuid-Oost-Vlaanderen. Geen 
enkele hiervan is gelijk. Noch naar 
bevolkingsaantal, noch naar ruimtelijk of 
economisch profi el. En toch hebben ze 
allemaal iets gemeen: de wil en ambitie om 
met andere gemeenten samen te werken. 
 Dat gebeurt al op talrijke beleids-
domeinen: politie, brandweer, zorg, 
klimaat, toerisme, socio-economisch 
en ga zo maar door. 
 De zoektocht naar de juiste 
schaalgrootte voor intergemeentelijke 
samenwerking is echter een uitdaging 
op zich. Een complex kluwen aan 
samenwerkingsverbanden met 
verschillende werkingsgebieden 
is vandaag het gevolg.
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Leefbare 
kernen

Vitale steden en leefbare dorpen bieden de juiste 
voorzieningen aan hun inwoners en zijn makkelijk en 
klimaatgezond bereikbaar voor mensen en goederen. 
Sterke kernen vormen de economische motoren van de 
regio, zijn fi jne plekken om te wonen en te vertoeven, 
zijn de beste omgeving om als kind in op te groeien en 
om later je oude dag door te brengen. Leefbare kernen 
zijn essentieel voor een duurzame, veerkrachtige en 
welvarende regio.

L E E F B A R E  K E R N E N



Verspreid over het glooiende landschap 
van Zuid-Oost-Vlaanderen zijn er tal van 
grote en kleine kernen te vinden. Stuk 
voor stuk fijne plekken om te vertoeven, te 
ontdekken en te wonen. Steden en dorpen 
waar het goed leven is, vormen de basis voor 
een economisch sterke regio. De afwisseling 
van vitale steden, leefbare gemeenten en de 
omringende open ruimte vormt bovendien 
het kader voor een duurzame regio, waarbij 
de balans tussen de stedelijke kernen en 
de landelijke kernen in evenwicht wordt 
gehouden door elke kern uit te bouwen op 
het juiste voorzieningsniveau. Want sterke 
kernen, daar worden we allemaal beter van.

Naast de centrumstad Aalst liggen vijf 
stedelijke kernen verspreid over de regio 
(Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse 
en Zottegem). Deze steden hebben elk een 
eigen economisch verzorgingsgebied en 
oefenen een zekere aantrekkingskracht uit 
op de omliggende dorpen. Ze bieden kansen 
voor geconcentreerde kernwinkelgebieden 
met diverse vormen van detailhandel. Die 
detailhandel heeft het heel wat moeilijker in 
de landelijke kernen. In de kleinste dorpen 
dreigen zelfs steeds meer basisfuncties zoals 
bakkers, bankautomaten en basisscholen te 
verdwijnen. Dit maakt deze kernen minder 
aantrekkelijk om in te wonen en zet de 
leefbaarheid van de dorpen onder druk. Het 
blijft dan ook een stevige uitdaging om onze 
steden en gemeenten leefbaar, vitaal en 
veerkrachtig te houden.

Laat het onze ambitie zijn om van 
onze kernen (opnieuw) de beste plekken te 
maken om op te groeien als kind én de ideale 
omgeving voor je oude dag. Gemeenten en 
steden worden aantrekkelijk voor jonge 
gezinnen door voldoende voorzieningen te 
bieden. Wanneer oud worden in je eigen 
woning niet meer lukt, biedt oud worden in je 
eigen buurt eventueel een uitweg. Door slim 
om te gaan met nieuwe kansen kunnen we 
voorzieningen misschien opnieuw organiseren 
op een kleinere schaal. Er zit muziek in het 
uitwisselen van ideeën en ervaringen binnen 
en buiten het eigen dorp, de eigen stad of de 
eigen regio, zeker wanneer de inwoners zelf 
maximaal betrokken worden.

Het inzetten op een netwerk van sterke 
kernen maakt het mogelijk om na te denken 
over versterkte vormen van nabijheid. 
Het biedt kansen op vlak van duurzame 
energie- en voedselbevoorrading, maar 
evenzeer om de steden en dorpen vlot en 
duurzaam bereikbaar te houden voor mensen 
en goederen. Binnen de kernen vragen 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 
wel onze blijvende aandacht. Via de digitale 
snelweg wordt het eenvoudiger om de 
dorpen verbonden te houden, maar ook deze 
digitale evolutie brengt nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Laten we samen zoeken hoe 
we deze uitdagingen kunnen beantwoorden 
met slimme oplossingen op maat van elke 
omgeving.

L E E F B A R E  K E R N E N

Ondernemend Zorgzaam

Sterke kernen zijn ideale plekken voor 
een bloeiende detailhandel. We mogen 
ruimte om te ondernemen niet beperken 
tot bedrijventerreinen, want in sterke 
kernen gaan wonen, werken en genieten 
hand in hand.

In sterke kernen is plaats voor inwoners 
van alle leeftijden. We moeten werken 
aan een omgeving waar kinderen met 
plezier opgroeien en ten volle kunnen 
openbloeien en waar het ook fijn oud 
worden is.

Duurzaam Dichtbij

Het is aangenaam wonen en vertoeven in 
de steden en gemeenten van Zuid-Oost-
Vlaanderen. We moeten nadenken hoe 
we onze impact op het milieu kunnen 
beperken om deze aangename omgeving 
te vrijwaren.

Steden en gemeenten worden leefbaar 
door de nabijheid van functies en 
voorzieningen. In een sterke kern 
zijn basisfuncties te vinden binnen 
handbereik. We moeten onze kernen 
bewust uitbouwen op het juiste 
voorzieningsniveau.

Mobiel 3  kernvragen

Een netwerk van sterke steden en dorpen 
is duurzaam bereikbaar voor mensen 
en goederen. We moeten verkeersveilige 
infrastructuur voorzien binnen en 
tussen de kernen die duurzame 
mobiliteitskeuzes stimuleert.

1.   Hoe kunnen we vermijden 
dat voorzieningen en mensen 
wegtrekken uit onze kleinere 
kernen?

2.  Hoe bouwen we een netwerk uit 
van sterke steden en vitale dorpen 
in symbiose met de natuurlijke 
omgeving?

3.  Hoe ontwikkelen we onze 
ruimtelijke omgeving optimaal 
in functie van 8-jarigen en 
80-jarigen?



Werk 
in eigen 
streek

Werk 
in eigen 
streek

Werken dichtbij huis biedt tal van voordelen. 
Kortere afstanden in het woon-werkverkeer zijn 
eenvoudiger met duurzame vervoersmiddelen af 
te leggen en de tijdswinst is gunstig voor de balans 
tussen werk en privéleven. Daarom moeten we 
inzetten op jobcreatie en ruimte om te ondernemen 
in Zuid-Oost-Vlaanderen, zowel op duurzame 
bedrijven terreinen als vervlochten met woonfuncties 
in het hart van de steden en gemeenten.

W E R K  I N  E I G E N  S T R E E K



Zuid-Oost-Vlaanderen is een regio met 
een lage werkloosheidsgraad. Tegelijk zijn er 
binnen de regio slechts een beperkt aantal 
jobs ten opzichte van de werkende bevolking. 
Heel wat gemeenten zijn vandaag in grote 
mate woongemeenten, waaruit de werkende 
inwoners dagelijks naar hun job pendelen. 

Het blijft dan ook een opdracht om het 
ondernemerschap en de ondernemerszin 
verder aan te moedigen. Het gaat dan zowel 
over een aantrekkelijk investeringsklimaat 
voor gevestigde ondernemers, als over een 
doeltreffend en inspirerend startersbeleid. 

Maar ook over de nodige ruimte om 
te ondernemen, zowel op duurzame en 
energie-efficiënte bedrijventerreinen als in 
kernen dichtbij de woon- en leefomgeving 
van de werknemers. Want bij het waarmaken 
van onze economische ambities, moeten 
we rationeel omgaan met de schaarse 
onbebouwde gronden. En tegelijk genoeg 
ruimte creëren voor ondernemers en 
ondernemingen. Laten we experimenteren 
met het herwaarderen van bestaande 
bedrijventerreinen met aandacht voor de 
gevestigde ondernemers, duurzaamheid, 
biodiversiteit en vlotte bereikbaarheid. 
Bedrijventerreinen bieden immers zowel 
uitdagingen als kansen voor de omslag naar 
een meer duurzame samenleving.

Daarnaast kunnen we ook sterker 
inzetten op extra werkgelegenheid in de 
kernen van Zuid-Oost-Vlaanderen door 
plekken te creëren waar wonen, ontspannen 
en werken naast en door elkaar kunnen 
bestaan. Werkgelegenheid dichtbij betekent 
dat we ten volle kunnen inzetten op duurzame 
ontwikkeling van tewerkstelling met aandacht 
voor talenten van kansengroepen. Aangepaste 
opleiding, taalondersteuning, mobiele 
opleidingen of duaal leren zijn mogelijkheden 
om te komen tot een betere matching van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Werk in eigen streek opent ten slotte ook 
de mogelijkheid om duurzame verplaatsingen 
in het woon-werkverkeer te stimuleren. 
Werk op (elektrische) fietsafstand of zelfs 
wandelafstand is de eerste stap om de 
autoafhankelijkheid van de inwoners in 
Zuid-Oost-Vlaanderen te verminderen. De 
voordelen op vlak van verkeersveiligheid en 
wegcapaciteit vloeien hier als vanzelf uit 
voort. Een kleinere afstand tussen wonen 
en werken maakt het voor werknemers ook 
eenvoudiger om te kiezen voor flexibele 
werktijden. Daarnaast betekent de 
uitgespaarde tijd door kortere verplaatsingen 
een duidelijke verbetering van de balans 
tussen werk en privéleven.

W E R K  I N  E I G E N  S T R E E K

Ondernemend Zorgzaam

Een ondernemende regio heeft nood aan 
ondernemerschap en ondernemingszin, 
met een inspirerend startersbeleid 
en succesvolle jobcreatie. Daarnaast 
is er voldoende ruimte nodig om te 
ondernemen, zowel op bedrijventerreinen 
als in de kernen.

Er is aandacht voor de talenten van 
kansengroepen in een inclusieve 
samenleving. Een betere balans tussen 
werk en privéleven creëert meer tijd om 
te zorgen voor ouderen en kinderen.

Duurzaam Dichtbij

Werk in eigen streek vermijdt nodeloze 
verplaatsingen van mensen en goederen. 
Om tot een duurzame regio te komen 
moet wonen, werken en leven hand in 
hand kunnen gaan. 

Werken, wonen en leven met elkaar 
vervlechten in sterke kernen.

Mobiel 3  kernvragen

Arbeidsplaatsen zijn vlot bereikbaar met 
en zonder eigen wagen.

1.   Hoe kunnen we werken aan een 
aantrekkelijk jobklimaat zodat 
onze inwoners kunnen werken in 
eigen streek?

2.  Hoe kunnen we bestaande 
bedrijven-terreinen herwaarderen 
met aandacht voor de gevestigde 
ondernemers, duurzaamheid, 
biodiversiteit en vlotte 
bereikbaarheid?

3.  Hoe creëren we voldoende ruimte 
om te ondernemen in de grote en 
kleine kernen van de regio?



Open 
ruimte 
vrijwaren

Het groene karakter van Zuid-Oost-Vlaanderen is 
het visitekaartje van de regio en biedt tal van maat-
schappelijke en economische voordelen. De open 
ruimte is onze meest waardevolle ruimte. Ze vormt een 
toeristische troef en maakt ons weerbaarder tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. Demografi sche en 
economische ontwikkeling mogen dan ook niet leiden 
tot een verdere aantasting van het mooie, unieke 
landschap van de regio. 

O P E N  R U I M T E  V R I J W A R E N



Zuid-Oost-Vlaanderen is een groene 
long in een sterk verstedelijkt Vlaanderen 
waar mensen graag komen wonen, wandelen, 
vertoeven, beleven. Het open landschap is een 
belangrijk uithangbord voor de regio waar we 
samen zorg voor moeten dragen. Bovendien 
maakt een groene en blauwe ruimte onze 
regio weerbaarder tegen de gevolgen van 
klimaatverandering en een duurzamere plek 
om te wonen en leven. Het uitbouwen en 
versterken van het groene karakter van Zuid-
Oost-Vlaanderen heeft zowel rechtstreekse 
en onrechtstreekse positieve effecten op 
duurzaamheid en klimaat.

In Vlaanderen wordt ondertussen een 
‘betonstop’ aangekondigd. Het is vandaag 
dus hét moment om na te denken hoe we in 
de toekomst willen omgaan met de beperkte 
ruimte. Voor de steden en gemeenten in 
Zuid-Oost-Vlaanderen vormt de betonstop 
ongetwijfeld een stevige uitdaging, maar 
biedt die ook kansen. Ondertussen moeten 
we erover waken dat onze regio niet nog snel 
wordt volgebouwd. De stijgende bevolking 
mag dan ook niet leiden tot een verdere 
aantasting van het unieke landschap van 
de regio. We moeten daarentegen durven 
nadenken hoe we de inname van ruimte door 
verlinting kunnen beperken op een duurzame 

en gecontroleerde manier. Activiteiten 
clusteren in de kernen brengt alles dichterbij, 
is kostenefficiënt en laat ook toe om 
aantrekkelijk en toegankelijk openbaar 
vervoer te organiseren. Vanuit dit oogpunt 
moeten we ook durven nadenken hoe we 
gebouwen in de kernen en in de open ruimte 
op een zo goed mogelijke manier kunnen 
herbestemmen.

Open ruimte is geenszins verloren ruimte. 
Open ruimte heeft sterke maatschappelijke 
én economische voordelen. Laat het onze 
ambitie zijn om de economische meerwaarde 
van de open ruimte in Zuid-Oost-Vlaanderen 
maximaal te benutten. Regionale bossen en 
natuurdomeinen vormen het visitekaartje 
van het groene karakter van de regio en 
zijn van groot belang voor de horeca en de 
toeristische sector. Niet toevallig vormen de 
Vlaamse Ardennen en de Denderstreek het 
kloppend hart van wielerminnend Vlaanderen 
door het aantrekkelijke, maar ook uitdagende 
landschap. Door een afwisseling van open 
ruimte en sterke kernen wordt het mogelijk 
om een solide regionaal fietsnetwerk uit 
te bouwen. Door dit netwerk aan te vullen 
met een logisch en regelmatig aanbod aan 
openbaar vervoer en een verkeersveilig 
wegennet blijft de regio mobiel en verbonden. 

O P E N  R U I M T E  V R I J W A R E N

Ondernemend Zorgzaam

Het groene karakter van de regio is van 
groot economisch belang voor toerisme 
en horeca. 

Het open landschap is een belangrijk 
uithangbord voor de regio waar we 
samen zorg voor moeten dragen.

Duurzaam Dichtbij

Het open en groene karakter van de 
regio maakt Zuid-Oost-Vlaanderen 
weerbaarder tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. 

Door de ruimtelijke planning anders te 
benaderen en denser te bouwen, creëren 
we een regio waar alles dichtbij is. 
Tussen de kernen krijgt open ruimte alle 
plaats om ten volle tot ontwikkeling te 
komen.

Mobiel 3  kernvragen

Een netwerk van duidelijke kernen als 
oases in de open ruimte kan duurzaam 
bereikbaar gemaakt worden voor mensen 
en goederen.

1.   Hoe kunnen we vermijden dat 
de toenemende bevolking en de 
economische dynamiek de open 
ruimte in Zuid-Oost-Vlaanderen 
verder aantast?

2.  Hoe benutten we de maatschap-
pelijke en economische meer-
waarde van open ruimte ten volle?

3.  Hoe houden we de regio mobiel 
en verbonden voor mensen en 
goederen met respect voor de 
open ruimte?



Leefbare 
kernen

Werk 
in eigen 
streek

Vitale steden en leefbare dorpen bieden 
de juiste voorzieningen aan hun inwoners en 
zijn makkelijk en klimaatgezond bereikbaar 
voor mensen en goederen. Sterke kernen 
vormen de economische motoren van de 
regio, zijn fijne plekken om te wonen en te 
vertoeven, zijn de beste omgeving om als 
kind in op te groeien en om later je oude 
dag door te brengen. Leefbare kernen zijn 
essentieel voor een duurzame, veerkrachtige 
en welvarende regio.

SOLVA en Streekoverleg slaan de handen in elkaar om 
samen te bouwen aan de toekomst van Zuid-Oost-
Vlaanderen. Drie uitdagingen vragen om oplossingen 
over gemeentegrenzen heen. De uitdagingen zijn 
onderling verbonden door vijf bouwstenen die het 
fundament vormen van onze toekomstvisie voor een 
sterke regio.

Werk 
in eigen 
streek

Open ruimte 
vrijwaren

Het groene karakter 
van Zuid-Oost-Vlaanderen 
is het visitekaartje van 
de regio en biedt tal van 
maatschappelijke en 
economische voordelen. 
De open ruimte is onze 
meest waardevolle ruimte. 
Ze vormt een toeristische 
troef en maakt ons weer-
baarder tegen de gevolgen 
van klimaatverandering. 
Demografische en econo-
mische ontwikkeling mogen 
dan ook niet leiden tot een 
verdere aantasting van het 
mooie, unieke landschap 
van de regio. 

Werken dichtbij huis biedt tal van voordelen. Kortere 
afstanden in het woon-werkverkeer zijn eenvoudiger met 
duurzame vervoersmiddelen af te leggen en de tijdswinst 
is gunstig voor de balans tussen werk en privéleven. 
Daarom moeten we inzetten op jobcreatie en ruimte om te 
ondernemen in Zuid-Oost-Vlaanderen, zowel op duurzame 
bedrijven terreinen als vervlochten met woonfuncties 
in het hart van de steden en dorpen.



Hoe kunnen we vermijden 
dat voorzieningen en 
mensen wegtrekken uit 
onze kleinere kernen?

Hoe ontwikkelen we 
onze ruimtelijke om-
geving optimaal in 
functie van 8-jarigen 
en 80-jarigen.

Hoe creëren 
we voldoende 
ruimte om te 
ondernemen 
in de grote en 
kleine kernen 
van de regio?

Hoe bouwen we 
een netwerk uit van 
sterke steden en vitale 
gemeenten in symbiose met 
de natuurlijke omgeving?

Hoe kunnen we vermijden 
dat de toenemende bevol-
king en de economische 
dynamiek de open ruimte 
in Zuid-Oost-Vlaanderen 
verder aantast?

Samenwerken 
voor een 
sterke 
streek
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Lierde

Herzele

Kruishoutem

 Hoe kunnen we bestaande bedrijventerreinen 
herwaarderen met aandacht voor de gevestigde 
ondernemers, duurzaamheid, biodiversiteit en 
vlotte bereikbaarheid?

 Hoe kunnen we werken aan een aantrekkelijk 
jobklimaat zodat onze inwoners kunnen 
werken in eigen streek?

Hoe houden we de regio 
mobiel en verbonden voor 
mensen en goederen met 
respect voor de open ruimte?Hoe benutten we de 

maatschappelijke 
en economische 
meerwaarde van 
open ruimte ten 
volle?
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dynamiek de open ruimte 
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verder aantast?

Samenwerken 
voor een 
sterke 
streek

En nu?
Deze publicatie kadert in onze ‘Koers 
naar de toekomst’, een breder visietraject 
dat SOLVA en het Streekoverleg samen 
wensen af te leggen. Twee gebeurtenissen, 
de lokale verkiezingen in oktober 2018 en 
de fusie van onze beide organisaties in 
2019, spoorden ons aan om onze ambitie 
voor Zuid-Oost-Vlaanderen uit te spreken: 
een sterke streek die via intergemeentelijke 
samenwerking de vele uitdagingen aangaat. 

 Deze publicatie is de eerste etappe in dit traject. 
We gaan vanaf het najaar graag het gesprek aan met alle 
lokale beleidsmakers, regionale organisaties, stakeholders en 
bruggenbouwers om samen te werken aan dit toekomstbeeld 
voor Zuid-Oost-Vlaanderen. We willen u graag uitnodigen om 
samen aan deze visie en strategie te werken, zodat we een 
plan van aanpak kunnen voorstellen in mei 2019. Een gedragen 
plan om de komende jaren in de regio, samen met u, met volle 
overtuiging uit te rollen.

 Fase 1
 Oktober — December 2018
 Interne strategische oefening

SOLVA en Streekoverleg voor een sterke streek. 
Start van het visietraject ‘Koers naar de toekomst’ 
met de concrete uitwerking van de fusie van beide 
organisaties tot een vernieuwde en krachtige 
partner voor regionale samenwerking.

 Fase 2
 Januari — Maart 2019
 Externe strategische oefening

SOLVA en Streekoverleg gaan aan de hand van 
workshops en gesprekken met beleidsmakers, 
stakeholders en bruggenbouwers op zoek naar 
antwoorden over gemeentegrenzen heen.

 Fase 3
 Maart — Mei 2019
 Afronden visie en opstellen actieplan

SOLVA en Streekoverleg staan klaar voor de regio 
met een sterke gemeenschappelijke visie op 
de toekomst van Zuid-Oost-Vlaanderen en een 
gedurfd actieplan op basis van de input tijdens 
het traject.
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En nu?
Deze publicatie kadert in onze ‘Koers 
naar de toekomst’, een breder visietraject 
dat SOLVA en het Streekoverleg samen 
wensen af te leggen. Twee gebeurtenissen, 
de lokale verkiezingen in oktober 2018 en 
de fusie van onze beide organisaties in 
2019, spoorden ons aan om onze ambitie 
voor Zuid-Oost-Vlaanderen uit te spreken: 
een sterke streek die via intergemeentelijke 
samenwerking de vele uitdagingen aangaat. 

 Deze publicatie is de eerste etappe in dit traject. 
We gaan vanaf het najaar graag het gesprek aan met alle 
lokale beleidsmakers, regionale organisaties, stakeholders en 
bruggenbouwers om samen te werken aan dit toekomstbeeld 
voor Zuid-Oost-Vlaanderen. We willen u graag uitnodigen om 
samen aan deze visie en strategie te werken, zodat we een 
plan van aanpak kunnen voorstellen in mei 2019. Een gedragen 
plan om de komende jaren in de regio, samen met u, met volle 
overtuiging uit te rollen.

SOLVA en Streekoverleg 
hopen dat u bereid bent om 
deze uitdagingen samen 
met ons aan te gaan, over de 
gemeentegrenzen heen. 
 Bouwt u met ons mee aan 
leefbare kernen in veerkrachtige 
open ruimte met werk in eigen 
streek? Bouwt u met ons mee 
aan een sterker Zuid-Oost-
Vlaanderen?

 Ja! Bel of mail 
Bart Wallays of Fons Wauters. 
Hun gegevens vindt u achteraan.

Doe mee! 
Samen 
bereiken 
we meer 
dan alleen.
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E E N  I N I T I A T I E F  V A N

SOLVA
Bart Wallays 
bart.wallays@so-lva.be 
053 64 65 22 
0487 54 47 77
Gentsesteenweg 1B
9520 St.-Lievens-Houtem
www.sol-va.be

Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen
Fons Wauters
fwauters@streekoverlegzov.be
053 60 77 06
0478 22 70 31
Gentsesteenweg 1B 
9520 St.-Lievens-Houtem
www.streekoverlegzov.be
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