Werken
aan

Ruimtelijke
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Contactgegevens
Lokale aanspreeekpunten:

VakWeRK begeleidt lokale besturen in hun zoektocht naar

Interwaas:
Bart Casier
E: bart.casier@interwaas.be
T: 03/780.52.00

meer ruimtelijke kwaliteit. Lokale besturen worden steeds

Solva:
Alexander De Wit
E: alexander.de.wit@so-lva.be
T: 053/73.74.20

om zo de omgevingskwaliteit te verhogen.

Secretariaat VakWeRK:
Tina Verschueren
Panhuisstraat 1
9070, Destelbergen
E: tina.verschueren@veneco.be
T: 09/218.99.18

en uitdagingen. VakWeRK wil de lokale expertise versterken

Deze folder werd uitgegeven door VakWeRK.
VakWerk is een kwaliteitscel opgericht door de
streekontwikkelingsintercommunale Interwaas, Solva en
Veneco, met de steun van het Team Vlaams Bouwmeester.

Foto's: Stéphane Beel Architects, site Hoedhaar

V.U.: Sofie Vandelannoote, Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbegen

Veneco:
Rien Gellynck
E: rien.gellynck@veneco.be
T.: 09/218.98.36

meer geconfronteerd met complexe ruimtelijke vraagstukken

Een initiatief van

Met steun van

Doelstelling

VakWeRK adviseert

VakWeRK begeleidt

De streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en

Multidisciplinair team

VakWeRK voorziet in een begeleidingstraject om lokale besturen

Veneco bundelen de krachten om de architecturale en ruimtelijke

De kwaliteitskamer is een adviescommissie, bestaande uit een

te ondersteunen bij de zoektocht naar kwaliteitsvolle ontwerpers en

kwaliteit in de regio te verhogen. Het samenwerkingsverband heeft

multidisciplinair team van 6 experten, waarop lokale besturen binnen

ontwerpteams – vakmensen – voor hun projecten. De focus ligt op

de sprekende naam 'VakWeRK' gekregen.

het werkingsgebied van Veneco, Solva en Interwaas beroep kunnen

toonaangevende projecten in de regio.

doen.

Private en publieke projecten
De kwaliteitskamer geeft advies over architecturale,
stedenbouwkundige en ruimtelijke (gebiedsgerichte) projecten van
om het even welke schaalgrootte, met als doel een efficiënter
ontwerpproces en een hogere ruimtelijke kwaliteit. Het
advies kan eenmalig zijn, bv. in het kader van een lopende
vergunningsaanvraag, of kan de vorm aannemen van een
trajectbegeleiding, waarbij het project wordt opgevolgd vanaf het
eerste ontwerpvoorstel tot aan de vergunningsaanvraag. Maatwerk
en flexibiliteit staat centraal

'WerK'
... staat voor 'Werken aan Ruimtelijke Kwaliteit'. Kwaliteit komt

Meerwaarde
•

betrokken zijn bij het vormgeven van een kwalitatief project.

'Vak'
De term 'Vak' heeft een gelaagde betekenis. Enerzijds vereist het
vakmensen om tot kwalitatieve projecten te komen. Anderzijds is er,

Het aanbod van VakWeRK is drieledig:
Op projectniveau
•

streekontwikkelingsintercommunale ondersteunt het

objectief advies.
•

lokaal bestuur bij het organiseren van een procedure in

De kwaliteitskamer werkt ondersteunend aan de lokale

de zoektocht naar een kwaliteitsvol ontwerper en bij de

besturen en is een verlengde van het ruimtelijk beleid van de
gemeente.
•

De besluitvorming kwalitatiever, rechtszekerder en

Begeleidingstraject bij de keuze van een
goede ontwerper of ontwerpteam. De betrokken

besturen resulteert in een deskundig, gemotiveerd en

niet zomaar tot stand. Het is het resultaat van een constructieve
samenwerking en open communicatie tussen alle partijen die

De samenwerking tussen de kwaliteitskamer en de lokale

Aanbod

daadwerkelijke selectie ervan.
•

Op termijn: Een regionale Open Oproep-procedure
waarbij alle overheidsopdrachten waarvoor een ontwerper

eenvoudiger voor lokaal bestuur én bouwheer.

wordt gezocht, binnen het werkingsgebied van de drie

als aanvulling op de lokale expertise, nood aan externe deskundigen

intercommunales, worden gegroepeerd en tweejaarlijks

– vakmensen – om, in dialoog met bouwheren, ontwikkelaars

worden gepubliceerd op een gezamenlijk platform.

en ontwerpers, plannen en projecten op een professionele en
objectieve en onderbouwde manier te adviseren om de kwaliteit van
de projecten en de meerwaarde voor de omgeving nog te verhogen.

Projectoverschrijdend
•

Architectenpool: voor specifieke herhalende opdrachten,
bv. herbestemming kerken, worden gezamenlijke
architectenpools aangelegd.

