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02. Investeren in infrastructuur
VV013 - EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE
POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN
HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit
VO

De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en
Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer

Betrokken
entiteit(en) VO
Belanghebbenden

Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners,
bedrijven, Vlaamse havens
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

02. Fietsinfrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk
mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor
recreatief als functioneel gebruik. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de
modal shift realiseren en bij gevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen.
De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn:
- de aanleg en het aanleggen van vrijliggende fietspaden,
- het herinrichten van kruispunten,
- het aanleggen van brede en het verbreden van bestaande fietspaden,
- het herstel van bestaande fietspaden
- het vervolledigen van fietssnelwegen,
- de aanleg en het herstel van jaagpaden,
- de verlichting van fietspaden en fietsoversteken,
- het realiseren en herstellen van fietsbruggen,
- het aanleggen van fietstunnels
Alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en onteigeningen voor deze fietsprojecten
worden hier ook op aangerekend.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
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AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR
De fietsprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer verlopen volgens
planning. Een aanzienlijk deel van de fietsprojecten zullen besteld worden op basis
van de bestaande raamcontracten. Voor een aantal fietsprojecten zijn de werken
reeds in uitvoering. Voor de overige fietsprojecten worden raamcontracten
voorbereid. 24 fietsprojecten zullen besteld worden na de gunning van het
raamcontract. Voor een 8-tal fietsprojecten loopt de publicatie van de
overheidsopdracht voor het raamcontract waarop de uitvoering van de werken
besteld zullen worden.

Beschrijving
voortgang

De fietsprojecten van De Vlaamse Waterweg verlopen volgens planning. Voor 2
deelprojecten wordt de studie voorbereid. Voor een 3-tal deelprojecten
(jaagpaden) werden gedeeltelijke vastleggingen genomen.
De fietsprojecten van De Werkvennootschap verlopen allen op schema.
De fietsprojecten van Lantis verlopen op schema. Het merendeel van de voorziene
initiatieven 2021 zijn in voorontwerp. Twee initiatieven zijn in ontwerpfase en voor
een beperkt aantal initiatieven is er nog afstemming voorzien met de lokale
besturen. De overige initiatieven zullen nog opgestart worden (voornamelijk de
initiatieven 2022).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

De Vlaamse Waterweg (+50
fietsprojecten)

31/12/2024

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

De Werkvennootschap (9-tal
fietsprojecten)

31/12/2024

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Agentschap Wegen en Verkeer
(+30 fietsprojecten)

31/12/2024

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Lantis (+20 fietsprojecten)

31/12/2024

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING
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PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

250.000.000 EUR

Uitvoering VAK

8.793.737 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Bart Somers - Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en
Openbare Werken

Webpagina trekkende entiteit m.b.t.
Projectpagina
project
Betrokken entiteit(en) VO

Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en
Openbare Werken

Belanghebbenden

De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

02. Fietsinfrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per
gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor
investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo wordt er in totaal voor minstens
450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan
gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of
herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de
studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door
eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een
onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan
gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen
VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan
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AGENDERING VLAAMSE REGERING
gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota
VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan
gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

De Vlaamse Regering heeft de concrete uitwerking van de subsidie goedgekeurd
op 26 februari 2021. De communicatie werd opgestart.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES

STATUS

Opmaak regelgeving

26/02/2021

Gerealiseerd

Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe
en vernieuwde fietsinfrastructuur

31/12/2022

Op schema

Subsidies uitbetaald voor nieuwe
fietspaden en vernieuwde
fietsinfrastructuur

31/12/2025

Op schema

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE BESLISSINGEN
goedkeuring Vlaamse
Regering

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

150.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE
STAAT
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer

Betrokken entiteit(en)
VO

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Belanghebbenden

Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers
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PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

07. Investeringen in verkeersveilige wegen

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat
(categorie 4) te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en
goederenvervoer te garanderen.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR
De deelprojecten verlopen allen volgens planning.
Voor de deelprojecten Herbouw Meulestedebrug te Gent, Herstelling Nieuwe
Kalebrug (W16) te Gent, Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen en Herbouw
Spanjeveerbrug Mendonk vond de aanbesteding reeds plaats en worden de
effectieve werken opgestart.
Voor de deelprojecten Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent, Renovatie
Tolhuisstuwbrug te Gent, Herbouw en Spanjeveerbrug Mendonk lopen de
studieopdrachten alvorens de aanbesteding opgestart kan worden.

Beschrijving
voortgang

Voor de deelprojecten Herbouw Leiebrug te Kortrijk, Herbouw Tolpoortbrug te
Deinze en de Herbouw Krommewalbrug te Gent worden de studies opgestart.
Voor de deelprojecten Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel),
Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde, Opwaardering kanaal Roeselare-Leie:
Lysbrug, Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur, Renovatie
voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk en Vervangen opleggingen Drongenbrug
W4 over de Ringvaart te Gent wordt de effectieve aanbesteding voorbereid.
Voor de sanering van het viaduct van Gentbrugge is de vastlegging voor de tweede
fase genomen. Het project renovatie van het viaduct van Boorsem verloopt volgens
planning.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
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GEPLANDE
TIMING

STATUS

Herbouw Waasmunsterbrug (incl.
jaagpad & fietstunnel)

31/12/2021

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw Tolpoortbrug te Deinze

31/12/2021

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Vervangen opleggingen
Drongenbrug W4 over de Ringvaart
te Gent

31/12/2021

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Sanering viaduct van Gentbrugge
(fase 2)

31/12/2021

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Renovatie Tuchthuisbrug te
Vilvoorde

31/12/2021

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Renovatie viaduct van Boorsem

30/06/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16)
te Gent

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Renovatie Wijngaardbrug te
Geraardsbergen

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Bouw Verapazbrug te Gent &
herbouw kaaimuur

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Opwaardering kanaal RoeselareLeie: Lysbrug

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw Krommewalbrug te Gent

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk 31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Renovatie voetgangersbrug over
sluis 11 te Kortrijk

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw Leiebrug te Kortrijk

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai
te Gent

31/12/2023

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw Meulestedebrug Gent

31/12/2023

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

BEOOGDE REALISATIES

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING
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PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

100.000.000 EUR

Uitvoering VAK

25.425.000 EUR

Uitvoering VEK

2.585.452 EUR

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

Agentschap Wegen en Verkeer

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Agentschap Wegen en Verkeer

Belanghebbenden

(zwakke) weggebruikers, politiediensten
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

07. Investeringen in verkeersveilige wegen

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse
Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en
kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij
de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare
ongevallendata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1),
zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra
gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).
Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van
kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de
verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel
wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern
studiebureau wordt uitgevoerd. In 2021 worden kleine ingrepen gepland op 73 gevaarlijke punten.
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de
markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van
de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op
een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig.
Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.
In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een
school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.
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AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR
De verschillende deelprojecten lopen volgens schema. Voor het deelproject
Aanpak gevaarlijke punten kunnen na het plaatsen van de bestelling de werken
aanvangen.

Beschrijving
voortgang

Voor deelprojecten R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19, en Gevaarlijke
punten uit de dynamische lijst zijn de publicaties van de overheidsopdracht
voorzien.
Voor deelprojecten proefproject wegen Oost-West Vlaanderen en proefproject
wegen Limburg wordt de MIA-methodologie toegepast. MIA staat voor Mobiliteit
Innovatief Aanpakken.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Proefproject wegen
Limburg (MIA)

31/12/2024 Op schema

Aanpak gevaarlijke punten

31/12/2024 Op schema

Gevaarlijke punten uit
dynamische lijst

31/12/2024 Op schema

Proefproject wegen OostWest Vlaanderen (MIA)

31/12/2024 Op schema

Beslissing VR

31/12/2024 Op schema

Goedkeuring door de minister van
de opdrachtdocumenten /
Afhankelijk van inschrijvingsprijzen
de goedkeuring door de Vlaamse
Regering (na verkrijgen
begrotingsakkoord) van de offerte

R8 Kortrijk West: aanleg
wisselaar met de A19

Beslissing VR
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PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

50.000.000 EUR

Uitvoering VAK

555.000 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en
Verkeer

Betrokken entiteit(en)
VO

Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare
Werken

Belanghebbenden

Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

07. Investeringen in verkeersveilige wegen

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Een veilige fietsroute van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer
ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te
brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen
ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt
de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de
andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op
gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer
duurzame verplaatsingen mee te realiseren.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR
Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger
maken van de schoolroutes werden de knelpunten geïnventariseerd op basis van
aanmeldingen vanuit de lokale besturen. De analyse van de knelpunten wordt
momenteel gemaakt.

Beschrijving
voortgang

Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de officiële
stukken (BVR&NVR) goedgekeurd. De nodige info (aanvraagprocedure, exacte
bedragen, timing…) is online beschikbaar voor de lokale besturen op Vlaanderen.be
voor het aanvragen en verwerken van de subsidieaanvragen. De Mobiliteitsbrief is
in opmaak om lokale besturen maximaal te informeren over de subsidie.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Bevraging steden en gemeenten over
knelpunten op schoolroutes langs
gewestwegen

15/02/2021

Goedkeuring Geïntegreerd
Gerealiseerd Investeringsprogramma
(GIP)

Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige
Schoolroutes gemeentewegen

26/03/2021

Op schema

Goedkeuring BVR

Toekennen Subsidie Veilige
Schoolroutes gemeentewegen aan
lokale besturen

31/12/2022

Op schema

Ministerieel Besluit

Investeren in het veiliger maken van
knelpunten langs gewestwegen op basis
31/12/2024
van de geïnventariseerde knelpunten
van Vlaamse steden en gemeenten.

Op schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma
(GIP)

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

30.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE
DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

Agentschap Wegen en Verkeer

Betrokken entiteit(en) VO

Agentschap Wegen en Verkeer

Belanghebbenden

Weggebruikers
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

07. Investeringen in verkeersveilige wegen

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel
een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de
fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als
recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel
van duurzame transportmodi in Vlaanderen.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

De diverse initiatieven tot verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch
verkeersmanagement lopen volgens planning. Voor het deelinitiatief
Verkeerslichtencoördinatie Antwerpen worden de bestellingen reeds geplaatst.
Voor de overige deelinitiatieven loopt de overheidsopdracht en zullen bestellingen
geplaatst kunnen worden vanaf Q3 en Q4.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN
15

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

STATUS

Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten
behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen
31/12/2024
van bestaande installaties met het oog op verbeterde
doorstroming van het openbaar vervoer

Op
schema

Actieplan Verkeerslichten

31/12/2024

Op
schema

Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve)
Intelligente Transport Systemen

31/12/2024

Op
schema

Dynamisch verkeersmanagement via
verkeerslichtencoördinatie
(verkeerslichtencoördinatie Antwerpen)

31/12/2024

Op
schema

Dynamisch verkeersmanagement langs
autosnelwegen - Structureel onderhoud

31/12/2024

Op
schema

BEOOGDE REALISATIES

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

20.000.000 EUR

Uitvoering VAK

876.391 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN
BRUGGEN)
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

De Vlaamse Waterweg

Webpagina trekkende entiteit
m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

De Vlaamse Waterweg

Belanghebbenden

Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers,
binnenvaartondernemers, lokale besturen
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

08. Modal shift naar water

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg
in Vlaanderen. Om de steile opgang van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt
geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen
aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over
de weg naar vervoer over water.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

Dit project is op schema. Voor de deelprojecten Herbouw spoorbrug Genk en
Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn Relance werden
de vastleggingen geheel of gedeeltelijk gedaan. De overige aanbestedingen zijn in
voorbereiding.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
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BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Herbouw spoorbrug Genk (BR12)

31/12/2021

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw Hoogmolenbrug te Schoten
(BR54)

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Vernieuwen oevers tussen
Hoogmolenbrug en brug van den Azijn

31/12/2022

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Verhogen wegbrug Kempische poort
(N74) Hasselt (BR17)

31/12/2023

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

LO - afvoeren grondoverschotten
kanaalverbreding Theunisbrug

31/12/2023

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan
Wijnegem (BR52) & Herbouw wegbrug
Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) –
fietsbrug

31/12/2024

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Herbouw spoorbrug Herentals (BR44)

31/12/2024

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)

96.000.000 EUR

Uitvoering VAK

775.991 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

De Vlaamse Waterweg

Betrokken entiteit(en) VO

De Vlaamse Waterweg

Belanghebbenden

Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

08. Modal shift naar water

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift
van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van
overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.
Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een
verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve
vervoersmodi waterweg of spoorwegnet.
Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk
gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend
gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande
klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het
relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.
Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van
kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

Voor het deelproject Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & herstellen
kaaimuren kanaal Roeselare-Leie werd de voorbereidende studie voor de uitvoering
19

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
van de werken opgestart. Voor het deelproject Bouwen van laad- en losinstallaties
werd voor het dossier (Rumst Recycling) reeds 1,68 mio euro vastgelegd. De
voorbereiding van de andere aanbestedingsdossiers is gestart en verloopt volgens
planning.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

STATUS

Herstellen verzakte oevers Kanaal
Roeselare-Leie & Herstellen
kaaimuren kanaal Roeselare-Leie

31/12/2023

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

Bouwen van laad- en losinstallaties

31/12/2023

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

BEOOGDE REALISATIES

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

20.000.000 EUR

Uitvoering VAK

2.347.209 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOGING
WATERTRANSPORTCAPACITEIT)
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

De Vlaamse Waterweg

Betrokken entiteit(en)
VO

De Vlaamse Waterweg

Belanghebbenden

Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers,
binnenvaartondernemers, lokale besturen
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

08. Modal shift naar water

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte
tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse
II.
Een opwaardering naar klasse IV (1350 ton) tussen Dendermonde en de Ringbrug te Aalst zal de kans
op het effectief realiseren van de aanwezige potenties vergroten en het wegverkeer richting
Antwerpen en Gent ontlasten.
Hiertoe zijn aanpassingswerken noodzakelijk in het pand Dendermonde – Aalst en dient een klasse
IV-sluis gebouwd te worden te Denderbelle.
De opwaardering van de Dender zal in 2 fasen worden uitgevoerd: fase 1 omvat de vernieuwing van
het stuwsluiscomplex in Denderbelle, fase 2 omvat de aanpassingswerken aan de waterloop.
In het kader van de opwaardering van de Dender worden extra middelen (21 miljoen euro) uit
relance-budgetten ingezet voor de uitvoering van fase 1 van de Opwaardering van de Dender.
Naast het economisch potentieel van de Dender, worden met de vernieuwing van het
stuwsluiscomplex in Denderbelle ook nog een aantal andere doelstellingen gerealiseerd: aanpak van
het vismigratieknelpunt, aanpak van de waterbeheersing (ontdubbeling van de stuw), implementatie
van de afstandsbediening.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken loopt volgens
planning.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Opwaardering Dender afwaarts Aalst op
1350 ton / Opwaardering Dender
31/12/2024
afwaarts Aalst op 1350 ton - fase 1

Op
schema

Goedkeuring Geïntegreerd
Investeringsprogramma (GIP)

BEOOGDE REALISATIES

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

21.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Lydia Peeters

Trekkende entiteit VO

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Webpagina trekkende entiteit m.b.t.
project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Belanghebbenden

MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWV, De Lijn,
Stad Brugge
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

08. Modal shift naar water

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De onteigeningen in Zeebrugge dragen bij het tot het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis
Zeebrugge’. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het
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PROJECTOMSCHRIJVING
totaalproject waarvoor deze onteigeningen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen:
1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van
Zeebrugge.
2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe
verbindingsweg, de ‘Nx’.
3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling
geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

Het project is op schema. Aandachtspunt hierbij is wel dat dit een complex
onderhandelingstraject met geïmpacteerde bedrijven betreft. Een verwerving zal
pas gerealiseerd kunnen worden als er ook een oplossing qua herlokalisatie is (het
is dus een én én verhaal).
Momenteel is er nog geen vertraging in de zin dat het verwervingstraject het
complex project Nieuwe sluis Zeebrugge nog niet in het gedrang brengt.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES
Onteigeningen nieuwe sluis
Zeebrugge

GEPLANDE
TIMING
31/12/2022

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Op
schema

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

27.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV077 - BELFORT AALST
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Aalst
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie Belfort m.h.o.o. toegankelijkheid, duurzaamheid en nieuwe museale werking. Totale
projectkost: €2 mio
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Na indiening tegen 15/5: controle op volledigheid, gevolgd door
adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens
goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

03/09/2021

Nog niet
gestart

Oplevering van het project (concrete
planning onder voorbehoud).

01/01/2024

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

1.093.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden
PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Het project omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal cap. 400 personen en een
polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. Totale projectkost: €9 mio.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door
adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens
goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES
Toekennen investeringssubsidie
Oplevering project (timing nog
niet gekend)

GEPLANDE
TIMING
03/09/2021

STATUS
Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR

Nog niet
gestart
PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)

3.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV079 - DESINGEL ANTWERPEN
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

DeSingel
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsite en de
diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt geconfronteerd met
een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. De Blauwe foyer die aansluit
op de wandelgang zal ook volledig gerenoveerd worden. De studieopdracht start in 2021 en de
realisatie van werken start in 2022.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringsbudget

23/04/2021

Op schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

30/06/2024

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

1.650.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR
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PROJECTFINANCIERING
Uitvoering VEK

0 EUR

VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Kortrijk
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De site ‘Groeningeabdij’ te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige
tentoonstellingssite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema
op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.
Het wordt een hybride mix van een kunsthal, een museum en een plek voor de hele stad als
bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in
het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

01/02/2024

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR
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PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

7.500.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

VSPF vzw
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er in totaal 3.638.500,00 euro incl. BTW extra budget uit de
relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote
cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. In
2021 en 2022 wordt hiervoor budget voorzien zodat een aantal geplande relanceprojecten kunnen
versneld worden met deze financiële ondersteuning.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Na indiening tegen 15/5/2021 & 15/5/2022: controle op volledigheid, gevolgd
door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens
goedkeuring door VR.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN
28

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringssubsidies Grote
Culturele Infrastructuur

31/12/2021

Nog niet
gestart

Realisatie bouwprojecten (afhankelijk van
timing bouwproject in kwestie, max. 6 jaar na
toekenning van de subsidie)

31/12/2027

Nog niet
gestart

BEOOGDE REALISATIES

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

7.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Literatuur Vlaanderen
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van
een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun
intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het
binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden
ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan
oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Totale kostprijs van het
project: 3.520.000 euro incl. BTW. (reeds goedgekeurde investeringssubsidies van FoCI voor een
bedrag van 950.000 euro)
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

STATUS

Renovatie Hotel Dumont en nieuwbouw in
binnengebied. (planning bouwwerken werd
opgevraagd bij organisatie)

22/03/2021

Nog niet
gestart

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op
schema

BEOOGDE REALISATIES

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN

Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

750.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV083 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO
Belanghebbenden
PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank,
met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur,
Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit
enerzijds voor de toetsing
van toekomstige aanvragen
voor investeringssubsidies
grote
culturele infrastructuur.
Anderzijds
voor analyse
en de
opmaak van een periodieke
landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden
en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De
dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement publiek beschikbaar
gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten
er
momenteel zijn
omtrent
infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld
naar
gedeeld gebruik,…) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Een voorbereidend onderzoek is in opstart. Het onderzoeksproces en de resultaten
van dit onderzoek zullen het Departement Cultuur, Jeugd en Media in staat stellen
om een opdracht te geven tot de opbouw van een databank en de ontsluiting ervan
die zowel op optimaal intern beheer en gebruik door het departement zijn
afgestemd als inspelen op de specifieke kennisnoden van de sectoren cultuur en
jeugd.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES
Voorbereidend onderzoek inventarisatie

GEPLANDE
TIMING
30/06/2021

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Op schema
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GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

cultuur- en jeugdinfrastructuur
Bouw databank en start aanleg inventaris
cultuur- en jeugdinfrastructuur

01/07/2023

Nog niet
gestart

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

600.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden
PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie
van kunstopdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Het
uitgangspunt van het stimuleringsinstrument is niet de realisatie van een kunstopdracht naar
aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht, maar
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PROJECTOMSCHRIJVING
laat open welke context ingezet wordt voor het initiëren van een locatie-specifieke kunstopdracht
en wie hier precies de initiatiefnemer voor is. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50%
cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project
indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf
financieren.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Reglement in opmaak en vervolgens adviesvraag IF en SARC en goedkeuring
door VR op 23/4/2021 in aanloop van eerste oproep eind april/begin mei.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES

STATUS

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE BESLISSINGEN

Goedkeuring reglement
stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in
de publieke ruimte

23/04/2021

Op
schema

Goedkeuring Vlaamse
Regering

Toekennen subsidies oproep 2021

29/10/2021

Nog niet
gestart

Beslissing minister

Toekennen subsidies oproep 2022

28/10/2022

Nog niet
gestart

Beslissing minister

Realisatie van de geselecteerde
kunstopdrachten uit de oproep 2021

31/12/2022

Nog niet
gestart

Uitvoeren van de geselecteerde
kunstopdrachten oproep 2022

31/12/2023

Nog niet
gestart

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

3.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV085 - KURSAAL OOSTENDE
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden
PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een
multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.
Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:
- zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen;
- vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is
dat 3.150;
- foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m² voor beurzen, galadiners, etc.
De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren
aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.
Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de evenementensector
en het kusttoerisme.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

01/08/2023

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR
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PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

9.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Kortrijk
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de
foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working
space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond
toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen
met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de
realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES
Toekenning investeringssubsidie

GEPLANDE
TIMING
09/07/2021

STATUS
Op schema

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR
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GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES
Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

GEPLANDE
TIMING
30/06/2025

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Nog niet
gestart

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

7.800.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Gent
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige ‘Materniteit’ op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een
nieuwbouwgedeelte omals creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek,
opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige
kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival
van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio
Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor
individuele repetities.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

36

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

31/12/2027

Nog niet
gestart

Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

4.980.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV088 - MOOOV TURNHOUT
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

MOOOV vzw
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie zalencomplex Den Bond. Presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art
house cinema. Totale projectkost: €3.200.000
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door
adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens
goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES
Toekennen investeringssubsidie
Oplevering project (timing nog
niet gekend)

GEPLANDE
TIMING
03/09/2021

STATUS
Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR

Nog niet
gestart
PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)

1.300.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden
PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site
Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze
tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en
een gerenoveerdhet Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024,
vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningesite en aanliggende gebouwen. Het betreft
het versnellen van een gepland investeringsproject.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Begrotingsakkoord

21/10/2020

Gerealiseerd

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

01/12/2027

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
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PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

27.253.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Sint-Niklaas
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over 3 locaties: het SteM/Zwijgershoek, het
Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de
site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons
overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen
op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin.
De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van
duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in
een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een
Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante
energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij
de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
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GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op
schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

30/06/2023

Op
schema

Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

900.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Kopergietery vzw
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is
eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het
aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door
een nieuwbouw. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie
multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de
artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouw-atelier en twee
technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m2. Totale kostprijs van het
project : 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant).
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema Beslissing VR

Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's
(timing onder voorbehoud)

01/06/2024

Nog niet
gestart

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

2.125.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Sint-Niklaas
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook
onderdak bieden aan het ‘Huis van het Kind’. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor
een Design & Build procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt
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PROJECTOMSCHRIJVING
van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd
dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten
van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader
van de Relance. Tegen juni 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024
starten met de bouw.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering voorbereidende studie
Design & Build formule

31/05/2022

Nog niet
gestart

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

31/12/2025

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

300.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

43

VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR
INSTITUUT
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

VAI
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De huidige werking van het VAi zit momenteel verspreid over twee locaties (Kunstencampus
deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAi haar functies onder een
dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen). Het concept van
deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van
het VAi. Het VAi wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Na indiening 2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering,
aanvraag advies IF & begrotingsopmaak. Vervolgens goedkeuring door VR na
vermelding op naam in U-decreet.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringssubsidie
(timing onder voorbehoud)

29/04/2022

Nog niet
gestart

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

01/06/2026

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

5.800.000 EUR
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PROJECTFINANCIERING
Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV094 - KUNSTENWERKPLAATS ‘KC GROENPLEIN’ HASSELT
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Hasselt
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/ kunstenwerkplaats in het centrum van de stad.
Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief
centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse
disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en
presentatie.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
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GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

01/10/2025

Nog niet
gestart

Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

5.100.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Aalst
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project
omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de
digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een
educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van
de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners
binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te
laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en
presentatie.
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

STATUS

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering project (timing onder
voorbehoud)

31/12/2022

Nog niet
gestart

Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

450.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV096 - SCHOUWBURG BOOM
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Gemeente Boom
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Het betreft een aantal renovatiewerken aan de schouwburg van CC De Steiger in Boom; o.a. de
volledige renovatie van de inkomzone en de artiestenvertrekken, het vervangen van de podiumvloer
en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken.
47

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES
Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Uitbreiding en renovatie schouwburg te
Boom. (planning werd opgevraagd bij
bestuur)

STATUS
Op
schema

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE BESLISSINGEN
Beslissing VR

Nog niet
gestart

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

300.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden
PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale
investeringssubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag
indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of
voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Voor 2022 worden deze middelen toegekend
o.b.v. het nieuwe subsidiereglement.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Na indiening tegen 1/04/2021: controle op volledigheid, gevolgd door
adviesformulering, aanvraag advies IF & goedkeuring minister
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

STATUS

Toekenning investeringssubsidies

01/10/2021

Nog niet
gestart

Beslissing minister

Ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v.
nieuwe subsidiereglement, van kracht in
2022)

31/12/2022

Nog niet
gestart

Beslissing minister

BEOOGDE REALISATIES

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

4.100.000 EUR
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PROJECTFINANCIERING
Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV098 - VERSNELLING OPERA GENT
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Jan Jambon

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden

Stad Gent, Ballet Vlaanderen
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

14. Culturele infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegerecht zag Opera Ballet Vlaanderen in
het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch
pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis.
Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer
gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de
relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de
reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor
verkleind.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF &
begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in Udecreet BA 2021.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
50

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES

STATUS

Principiële beslissing VR voor de
reguliere middelen

13/11/2020

Gerealiseerd

Toekenning investeringssubsidie

09/07/2021

Op schema

Oplevering van het project (concrete
planning onder voorbehoud)

31/12/2027

Nog niet
gestart

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

5.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Matthias Diependaele

Trekkende entiteit VO

Agentschap Onroerend Erfgoed

Webpagina trekkende
entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en)
VO

Belanghebbenden

- alle categorieën 'premienemers' (initiatiefnemers van
erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen; - de erfgoedsector (inclusief specialisten,
erfgoedverenigingen ...); - de toeristische sector; - de gebruikers van
erfgoed.
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

15. Investeringen onroerend erfgoed

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van
het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder
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PROJECTOMSCHRIJVING
arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die ‘hands on’ aan het
onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een
belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om
plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren.
In het kader van ‘relance’ zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in volgende
projecten op de wachtlijst:
(1) die bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie
of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met
een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit
(musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de
omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);
(2) Herbestemmingsprojecten: projecten die bijdragen tot de groene transitie omdat ze inzetten op
een duurzaam hergebruik van erfgoedsites;
(3) Projecten die bijdragen aan de ondersteuning van KMO’s: projecten met een directe impact op
werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in
de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of
interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor
kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te
verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten
die geïnitieerd worden door andere KMO’s: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden
die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;
(4) Projecten die bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van
energieprestaties, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.
Strategische oproepen in kader van de bijzondere erfgoedpremieprocedure worden gelanceerd met
name de oproep met focus op economische herinvulling van erfgoed, de oproep mbt tot her- en
nevenbestemming van kerken en de oproep erfgoed en toerisme.
Ook de restauratie en herinvulling van het kasteel van Heers past binnen de ‘relance’. De kasteelsite
wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van
de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie,
programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met
landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en
sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. Het
klassieke functie- en herbestemmingsdenken wordt verrijkt met een open aanpak die met de
aanwezige erfgoedwaarden aan de slag gaat. Een mix aan verdienmodellen kan er getest en geborgd
worden.
In een eerste fase worden alle kennispartners rond de tafel gebracht, om zo effectief mogelijk de
kansen van de site te verbinden aan externe expertise (van kennis rond restauratietechnieken, over
gemeenschapsvorming, tot natuurbeheer en beleving inclusief duurzaam toerisme).
Belangrijke delen van het kasteel krijgen een casco-restauratie zodat herbestemming en invulling op
korte termijn mogelijk is.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2/04/2021 Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

De selectie van onroerenderfgoedprojecten binnen de afgebakende scope is
lopende.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES
selecteren van
erfgoedontwikkelingsprojecten die in
passen in de relancefilosofie

01/04/2021

Uitvoering van geselecteerde projecten

STATUS
Op
schema

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Onder meer programmatie
van restauratie- en
erfgoedpremies

Nog niet
gestart

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

100.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

53

VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Zuhal Demir

Trekkende entiteit VO

Toerisme Vlaanderen

Webpagina trekkende entiteit m.b.t.
project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Participatiemaatschappij Vlaanderen - Toerisme
Vlaanderen

Belanghebbenden

Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling
terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van
belevingstoerisme, … Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren,
wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren
en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd.
De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd.
4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Het project is in opstartfase. De deelprojecten zijn geïdentificeerd. Toerisme
Vlaanderen voert momenteel onderhandelingen met de verschillende partners
om de projectstructuur en budgetten te verfijnen.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Goedkeuring verdelingsplan relance
toerisme

01/04/2021

Op
schema

Nota aan de Vlaamse
Regering

Opzetten projectgroepen voor de
verschillende infrastructuurprojecten

01/05/2021

Op
schema

Goedkeuring van de PPS door
de Vlaamse Regering
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PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

20.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Zuhal Demir

Trekkende entiteit VO

Toerisme Vlaanderen

Webpagina trekkende
entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement
Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos

Belanghebbenden

Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische
actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse
bezoekers
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt
enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze
sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse.
Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bvb aanpassen
wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van
netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners).
Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide
vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro
(overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie
(bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er
bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return
(omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplicator van vier (cfr studies return Herdenking
WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden
er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoerisme heeft een aanzienlijk
hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoerisme, maar de tendens is dat de grens
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PROJECTOMSCHRIJVING
tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in
toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel,
sociaal,…
Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de
thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullenn gebruikt
worden om deze thema’s versneld en versterkt uit te rollen.
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Het project is in opstartfase. De hefboomprojecten die met de relancemiddelen
worden ondersteund, worden momenteel nog verder uitgewerkt naar
doelstellingen en inhoud toe. Parallel worden de daartoe meest geschikte
instrumenten bekeken (uitvoering in eigen beheer, directe toewijzing, open
projectoproep, …).
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES
Goedkeuring verdelingsplan
relance toerisme

GEPLANDE
TIMING
01/04/2021

STATUS
Op
schema

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN
Nota aan de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

50.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Ben Weyts

Trekkende entiteit VO

Sport Vlaanderen

Webpagina trekkende entiteit
m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Sport Vlaanderen

Belanghebbenden

De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook
private investeerders in sportinfrastructuur
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

23. Sportinfrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen
“Sportspurt” in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een
subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale
sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt
gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.
Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen
dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur
extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale
sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake
sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van
een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
BVR 26/2/2021
BVR 26/2/2021 - nota
BVR 26/2/2021 - advies Sportraad
BVR 26/2/2021 - advies RVS
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving
voortgang

De decretale wijzigingen om twee projectoproepen te organiseren zijn reeds
doorgevoerd.
De organisatie van de eerste projectoproep 2021 is reeds lopende. Potentiële
indieners kunnen sinds week 1 van januari 2021 starten met de opmaak van een
subsidieaanvraag. Het budget voor deze oproep is 30.000 keuro. Indien dit budget
niet geheel is verdeeld gaat het saldo over naar de tweede projectoproep met
deadline 30/09/2021
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

Decretale regeling organiseren twee
projectoproepen per jaar.

26/02/2021

Op
schema

Goedkeuring
uitvoeringsbesluit Vlaamse
Regering

Investeren in bovenlokale
sportinfrastructuur projectoproep 1 in
2021

01/07/2021

Op
schema

Ministeriële beslissing van
geselecteerde projecten

Investeren in bovenlokale
sportinfrastructuur projectoproep 2 in
2021

17/12/2021

Op
schema

Ministeriële beslissing
geselecteerde projecten

Investeren in bovenlokale
sportinfrastructuur projectoproep 1 in
2022

01/07/2022

Nog niet
gestart

Ministeriële beslissing
geselecteerde projecten

Investeren in bovenlokale
sportinfrastructuur projectoproep 2 in
2022

16/12/2022

Nog niet
gestart

Ministeriële beslissing
geselecteerde projecten

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

55.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Benjamin Dalle

Trekkende entiteit VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Belanghebbenden
PROJECTSITUERING
Cluster Relanceplan

32. Jeugdinfrastructuur

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Specifiek voor de investeringen in jeugdinfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een
totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:
- Investeringen in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide
- Optimalisatie aanbod ULDK
- Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur
- Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur
- Bijkomende middelen sectorale investeringssubsidies jeugdinfrastructuur
ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart

Beschrijving
voortgang

Opmaak van koepelnota i.f.v. goedkeuring relanceprojecten jeugd en
personeelsondersteuning door Vlaamse Regering na advies IF en
begrotingsakkoord.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN

GEPLANDE
TIMING

STATUS

Indientermijn projectaanvragen sectorale
investeringssubsidies jeugd 2021.

01/04/2021

Op
schema

Goedkeuring subsidiereglement quick wininvesteringen op basis van energiescans
jeugdinfrastructuur.

Nog
09/07/2021 niet
gestart

Beslissing VR.

Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle

09/07/2021 Nog

Beslissing VR.

BEOOGDE REALISATIES
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GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE
TIMING

basisvoorzieningen en inrichting van
jeugdinfrastructuur.

STATUS

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN

niet
gestart

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en
VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur.

09/07/2021

Op
schema

Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten
jeugd 2021.

Nog
01/10/2021 niet
gestart

Indientermijn projectaanvragen sectorale
investeringssubsidies jeugd 2022.

Nog
01/04/2022 niet
gestart

Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK.

Nog
01/05/2022 niet
gestart

Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten
jeugd 2022.

Nog
01/10/2022 niet
gestart

Toekenning van Energiescans en quick-win
maatregelen.

Nog
31/12/2022 niet
gestart

Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle
basisvoorzieningen en de inrichting van
jeugdinfrastructuur 2021-2022.

Nog
31/12/2022 niet
gestart

Goedkeuring VR.
Beslissing
minister.

Beslissing
minister.

Beslissing
minister.

Oplevering van het project Hoge Rielen (concrete
planning onder voorbehoud).

Nog
niet
gestart

Vastlegging investering Destelheide.

Nog
niet
gestart

Beslissing VR.

Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw.
Voor de periode 2021-2024 worden 11
infrastructuurprojecten gestart waarmee de Hoge
Rielen een reuzestap neemt richting de verdere
ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen.
Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen
en de centrale as op het domein en de plaatsing van
een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de
realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie
toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van
8.538.866,10 euro.

Nog
niet
gestart

Beslissing VR.
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GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

BEOOGDE REALISATIES

STATUS

Oplevering van het project Destelheide (concrete
planning onder voorbehoud).

Nog
niet
gestart

Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle
basisvoorzieningen en inrichting van
jeugdinfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende
projecten.

Nog
niet
gestart

NOODZAKELIJKE
POLITIEKE
BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

30.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Benjamin Dalle

Trekkende entiteit VO

Agentschap Binnenlands Bestuur

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Vlaams Brusselfonds

Belanghebbenden

Het Nederlandstalige netwerk in Brussel
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse
aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.
De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en
verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun
dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse
actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspannen voor een
61

PROJECTOMSCHRIJVING
goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er
woont of er komt werken of ontspannen.
De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen aan het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote
pijlers:
1. Digitalisering van de dienstverlening van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en
het Huis van het Nederlands Brussel in de gebouwencomplexen, eigendom van de Vlaamse
Gemeenschap.
a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal
(“zichtbare” hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende “onzichtbare”
serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor
kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij
Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc.
in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio,
Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de
ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod.
b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en
gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem,
de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het
auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audiotechnologie)
2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op
a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
b. een oproep voor projecten die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op
matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.
c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het
richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om
organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te
garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich
inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de
Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen. Het richtlijnenkader omvat volgende
beleidsdoelstellingen:
i. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en
instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;
ii. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van)
de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;
iii. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een
kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;
iv. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het
aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;
v. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve
(piloot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende
beleidsdomeinen;
vi. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of
aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;
vii. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te
bouwen of aan te kopen.
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Beschrijving
voortgang

Opgestart
Individuele subsidieaanvragen controleren op volledigheid, gevolgd door
adviesformulering, aanvraag advies IF (vanaf 250.000 euro ook aanvraag
begrotingsakkoord en goedkeuring van dossier via Besluit Vlaamse Regering).
Oproep voor projecten rond zogenaamde toekomstplekken/broeiplaatsen. En om
aan te zetten tot het faciliteren van intersectorale samenwerking en matchmaking
tussen actoren, initiatieven en de samenleving.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES
Toekennen van subsidies aan twee
hefboomdossiers Vlaamse
gemeenschapsinfrastructuur gericht
op individuele aanvragen i.k.v. het
richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds

GEPLANDE
TIMING

Akkoord Vlaamse Regering tot
aanwending relancemiddelen.
Op
25/06/2021
Ministerieel subsidiebesluit
schema
houdende toekenning van de
investeringssubsidies (incl. advies IF)

Oproep voor projecten die aanzetten
tot intersectorale samenwerking. Een
oproep die inzet op matchmaking
Nog
tussen actoren, initiatieven en de
26/11/2021 niet
infrastructuur van ons
gestart
Nederlandstalig netwerk en hen
versterkt.
Digitalisering van de dienstverlening
van het extern verzelfstandigd
Agentschap Muntpunt vzw en van
het Huis van het Nederlands Brussel
in de gebouwencomplexen,
eigendom van de Vlaamse
Gemeenschap.

Investeringen en verbouwingen in
het Deeltijds Kunstonderwijs in
Brussel in samenwerking met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

STATUS

Akkoord Vlaamse Regering voor
principes oproepprocedure en tot
aanwending relancemiddelen.
Uitvoering oproep en toekennen
subsidies aan best beoordeelde
voorstellen: via MB onder 250.000,
via BVR erboven.

Akkoord Vlaamse Regering tot
aanwending relancemiddelen,
ministerieel
subsidiebesluit houdende
Op
31/12/2021
toekenning van de
schema
investeringssubsidie aan Huis van
het Nederlands Brussel en een BVR
voor de toekenning van de
investeringssubsidie aan Muntpunt.
Akkoord Vlaamse Regering tot
aanwending relancemiddelen,
afhankelijk van bedrag toekenning
investeringssubsidies via ministerieel
besluit dan wel BVR.

Nog
25/12/2026 niet
gestart

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

10.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR
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PROJECTFINANCIERING
Uitvoering VEK

0 EUR

VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2
BETROKKENEN
Bevoegde minister(s)

Ben Weyts

Trekkende entiteit VO

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project

Projectpagina

Betrokken entiteit(en) VO

Departement Onderwijs en Vorming

Belanghebbenden

schoolbesturen, leerlingen, onderwijspersoneel
PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

35. Extra relanceprojecten

Speerpunt Relanceplan

02. Investeren in infrastructuur
PROJECTOMSCHRIJVING

Deze Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in
schoolinfrastructuur goedkeuren. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo
exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze
investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen.
Ten eerste wordt fors geïnvesteerd in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur gezien
het schoolpatrimonium verouderd is.
Ten tweede wordt extra capaciteit gecreëerd. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt
vooral gefocust op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogste zullen zijn in de komende
jaren.
Daarnaast wordt een derde DBFM-programma, Scholen voor Vlaanderen, opgestart waardoor
verder wordt ingezet op alternatieve financiering.
Tot slot gebeuren er ook investeringen via huursubsidies met een jaarlijkse oproep.
Deze vier actiepunten m.b.t. de investeringsbeleid maken deel uit van het Masterplan Scholenbouw
2.0.
AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 10 juli 2020 - Capaciteitsprojecten scholenbouw 2019-2022: herverdelingsbesluit
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ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving
voortgang

Momenteel worden de actiepunten zoals vermeld bij de realisatie verder
uitgevoerd.
GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG
GEPLANDE
TIMING

STATUS

Actiepunt 1. Vervangingsinvesteringen 30/06/2024

Op
schema

Actiepunt 2. Extra capaciteit

30/06/2024

Op
schema

Beslissing VR

Actiepunt 3. Derde DBFM-programma
30/06/2024
Scholen voor Vlaanderen

Op
schema

Goedkeuring van decretaal kader
voor het derde DBFM
programma

Actiepunt 4. Huursubsidies

Op
schema

BEOOGDE REALISATIES

30/06/2024

NOODZAKELIJKE POLITIEKE
BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING
Beleidsruimte (begroot)

3.078.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR
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