
Is uw gemeente klaar 
voor de toekomst?

Persoonlijke uitnodiging
Solva en Streekoverleg ZOV nodigen U uit

woensdag 25 april ‘18 | Herzele

Schrijf in voor dit exclusief event en laat u inspireren 
om uw gemeente future proof te maken.

datum  :: 
woensdag 25 april 2018 | 19u

locatie  :: 
CC De Steenoven, Kerkkouter 36 | Herzele 

toegang gratis mits inschrijving 
via www.so-lva.be/event

info  ::
T 053 64 65 20 | info@so-lva.be

Als deelnemer aan dit event ontvangt u 

gratis het boek Vlaanderen 2055 van 

Jonathan Holslag



PROGRAMMA

19u00 Onthaal

19u30  Socio-economische positie van uw            

 gemeente in onze regio? 

Bart Wallays
20u00 Blauwgroene recepten voor 

  dynamische kernen in uw gemeente. 

    Erik Rombaut

20u45 Hoe ziet er Vlaanderen in 2055 uit? 

   Jonathan Holslag

21u30  Receptie

Programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen worden volop 
geschreven. Uw visie over de ideale samenleving moet vertaald 
worden naar acties. Lokale besturen worden vandaag meer dan 
ooit geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen die geen 
pleister op de wonde meer dulden. Oplossingen moeten kracht-
dadig, duurzaam en concreet zijn. De blik vooruit want de toe-
komst ligt in lokale handen. 

Hoe kan je als lokaal bestuur de transitie versnellen en een 
duurzame samenleving realiseren met verhoogde levenskwali-
teit, meer werkgelegenheid, gezonde mensen en een beter mili-
eu? En hoe doe je dit, met alle middelen die voorhanden zijn, op 
een slimme en geïntegreerde manier?

Is uw gemeente klaar voor de toekomst? Toets het op deze 
avond af onder begeleiding van drie boeiende sprekers die een 
concreet pad uitstippelen naar een ambitieus toekomstproject.

Is uw gemeente klaar voor de toekomst?

Bart Wallays, directeur SOLVA 
  

Wat is de socio-economische positie 
van uw gemeente in onze regio? 

Met sterke statistieken en aantrekke-
lijk kaartmateriaal tonen we hoe uw 
gemeente scoort op alle mogelijke 
domeinen. Vragen zoals waar wordt 
het meest gebouwd, wie is de meest 
ondernemende gemeente en waar is 
het minst fijn stof aanwezig, passeren 
de revue.

Erik Rombaut, bioloog en docent 
aan Sint-Lucas Gent

Blauwgroene recepten voor dynami-
sche kernen in uw gemeente.

Hoe kunnen we de beperkte ruimte 
in onze kern efficiënt gebruiken, de 
bevolkingsgroei opvangen en klimaat-
gezond wonen? Hij gaf een indruk-
wekkende presentatie op het event 
#HeavenOnEarth 2050 en keert terug 
met visionaire inzichten.

Jonathan Holslag, politicoloog aan de VUB, veelgevraagd expert, 
beleidsadviseur en opiniemaker

Hoe ziet Vlaanderen eruit in 2055?

In zijn boek Vlaanderen 2055 wil Jonathan Holslag de lezer overtuigen van 
een optimistisch, maar haalbaar toekomstbeeld. Hij nodigt uit om te dromen. 
Vanuit 10 grote ambities beschrijft hij de hervormingen die nodig zijn om te 
komen tot een ideale samenleving, van een slim energiebeleid tot een nieuwe 
industriepolitiek. Ook lokale besturen hebben een rol te spelen in het échte 
vooruitdenken.


