
 

 
 
 
60 jaar Veneco 
 
Veneco wordt 60 in 2020 
 
Veneco is opgericht op 4 oktober 1960 met als doel de economische ontwikkeling in de regio Gent te 
stimuleren. Het is daarmee één van de oudste streekontwikkelingsintercommunales in Vlaanderen. Terwijl 
de focus 60 jaar geleden lag op de ontwikkeling van infrastructuur en bedrijventerreinen om 
werkgelegenheid te creëren, is de dienstverlening van streekontwikkelingsintercommunales geleidelijk aan 
breed dienstverlenend geworden.   

Veneco heeft op vandaag als verlengstuk van haar gemeenten een sterk ondersteunende rol: inhoudelijk 
en infrastructureel, lokaal en regionaal. Op vandaag gaat ze uit van nieuwe noden van gemeentebesturen 
door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het uitrollen van een regionale werking voor 21 
gemeenten rond Gent.  

Al 60 jaar lang stimuleert Veneco ondernemerschap 
 
Wist je dat Veneco aan de basis lag van de haven van Gent? In de jaren ’60 werden grote openbare 
werken opgezet in de regio: het Kanaal van Terneuzen werd verbreed en verdiept, de haven van Gent en 
de Ringvaart werden aangelegd, industrieterreinen in diverse gemeenten bestemd – van Maldegem over 
Gent tot Gavere. De voornaamste doelstelling was om investeerders en bedrijven naar de regio te halen en 
bij te dragen tot de economische expansie en reconversie van de regio. In het kader van de wet op de 
ruimtelijke ordening werd een streekplan uitgewerkt, de voorloper van het regionaal afwegingskader van 
Veneco voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dit afwegingskader scant de regio en legt 
opportuniteiten bloot.  
 
Daarmee is niet alles gezegd. Van bij de oprichting werd de nadruk gelegd op ‘eendrachtige 
samenwerking’ met overheden, bedrijven, kamers van koophandel, streekactoren,… Ook Veneco staat 
voor een sterke dialoog met haar vennoten, ondernemers, regio-actoren om samen de toekomst van deze 
regio vorm te geven. De nabijheid en frequentie van diverse overleggen zoals collegawerkgroepen en  
burgemeestersoverleggen bevorderen een goede samenwerking en concrete vooruitgang op het terrein. 
 
Hedendaagse thema’s en ambities 
 
De algemene doelstelling is dezelfde, maar de manier waarop is enorm geëvolueerd. Ambities naar 
kernversterking, behoud van erfgoed en open ruimte, klimaat en energie, mobiliteit op regionaal niveau,… 
worden vertaald in concrete ondersteuning naar de gemeenten. Dienstbaarheid van deskundigheid staat 
voorop, als publiek ondernemer.  
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Sedert de vernieuwing en verbreding van Veneco blijft de organisatie groeien: zowel in dienstverlening, in 
aantal projecten als in omzet. Zo werd het bedrijventerrein ‘De Prijkels’ uitgebreid met 55 ha, worden in 
2020 nog zonnepanelen geplaatst op meer dan 50 overheidsgebouwen met burgerparticipatie, worden 
kernversterkende woonprojecten gerealiseerd, wordt meer dan 500 ha open ruimte beschermd via open 
ruimte RUP’s, worden jaarlijks meer dan 100 bouw- en milieuovertredingen behandeld en staat er een 
intergemeentelijke preventiedienst voor 18 besturen in de steigers. 
 
Naar aanleiding van de verjaardag wordt binnenkort een Streekfonds opgericht dat ten goede komt aan 
lokale projecten ‘voor en door de streek’. Ondersteund door Veneco, bedrijven uit de streek, de Koning 
Boudewijnstichting en PDPO, zullen middelen en mensen bijeen gebracht worden om via crowdfunding 
lokale projecten te kunnen steunen. Deze projecten ontstaan vanuit mensen en verenigingen die zich – 
vaak vrijwillig – inzetten voor een maatschappelijk probleem of een sociale nood. De burgemeesters 
nemen het peter- en meterschap van de projecten waar.  
 
Het geplande verjaardagsfeest is door Corona uitgesteld naar 18 juni 2020. 
 
“Veneco blijft openstaan voor alle gemeenten in onze regio om ze naar best vermogen te dienen.”  
 
 
 


