
Naar een riviercontract in 
het stroomgebied van de 

Kerkebeek  
 

Voorzitter: Sven Verbeke VMM  

Facilitator: Eva Verstraete VLM  &  

  Raf Huylebroeck VMM 

Stuurgroepvergadering 2, 13/05/2016, Kasteel Tillegem 

  



Programma 

9:15     Verwelkoming en goedkeuren verslag stuurgroepvergadering 1 
9:25     Context 

Wat is het doel van vandaag? Welk traject wordt vooropgesteld om 
tot charter te komen? Wat wordt van de stuurgroep verwacht?   

9:35    Workshop deel 1 
Wat houdt een riviercontract in? Welke actoren dienen we te 
bereiken en hoe bereiken we die? 

11:05   Pauze 
Tot waar reikt het engagement van uw organisatie? 

11:25   Workshop deel 2 
Wat zijn de prioritaire uitdagingen ? 

12:10   Conclusies en vervolgtraject 
12:30    Broodjeslunch 

Infosessie AOW 2 



Actiepunten vorig verslag 

Bevestiging van vertegenwoordiging/lidmaatschap 
stuurgroep 

Akkoordverklaring om tot charter te komen + gemandateerde  
Raamcontract participatietraject 

Aanzet methodiek, aanpak en kostenraming na 
stuurgroepvergadering 2 
Bespreking op stuurgroepvergadering 3 

GOG Kerkebeek 
Overleg 25/5 

 

3 



Overzicht 

Context 

Werkwijze workshop 

Vervolgtraject 

4 
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Context - aanleiding 
Toenemend overstromingsrisico 
Kerkebeek 

noCC  
Geen klimaatverandering 

hCC  
Extreme klimaatverandering 



 
 

 

 
 

 

Context - aanpak 
Meerlaagse Waterveiligheid 
 

Preventie 

Protectie 

Paraatheid 

Combinatie van maatregelen 

Verze-
kering 

Crisis-
dienst & 
Burger 

Ruimte-
lijke 

ordening 

Water-
beheerder 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Meerlaagse 
Waterveiligheid 



Context – vraagstelling 
 

Meerlaagse waterveiligheid = complex met veel actoren 
Hoe…. 

verhogen we het bewustzijn en de weerbaarheid?  
zetten we aan tot actie (gedrag)? 
stemmen we initiatieven op elkaar af? 
creëren we een draagvlak? 
gaan we samen naar een duurzame vermindering van het 
overstromingsrisico? 
maken we een gedragen multidisciplinaire valleivisie? 
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Context – einddoel 

Riviercontract  
Uitkomst participatietraject 
Multidisciplinaire gebiedsvisie  
Maximaal aantal verantwoordelijken (inclusief burger)  
Engagementsverklaring alle actoren  

Wie doet wat tegen wanneer? 



 

9 

Context – doel stuurgroep-
vergaderingen 2 (en 3) 

Charter 
Engagementsverklaring om via participatie tot riviercontract 
te komen 

Antwoorden  
Wat houdt riviercontract in? 
Wat is de gezamenlijke doelstelling? 
Wat zijn behoeften en noden die vragen om samenwerking?  
Waaruit bestaat participatief traject? 
Hoe ver reikt engagement van de partners? 
 



Context – procesverloop 
 

Voorbereiding participatietraject 

 

Participatie- 

traject 

 

Verkenning Initiatie Onderzoek Uitwerking 

Jan16-Mrt16 Mrt16-Jun16 Sep16-dec17 

  

2018- 

Charter Riviercontract 

10 20/05/2016 
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Context – organisatie 

VMM  
Projectcoördinatie (Sven Verbeke) 
Communicatie (Raf Huylenbroeck) 
Raamcontract (Neel Devroede) 

VLM  
Facilitering (Eva Verstraete)  

Ondersteuning ten behoeve van opmaak charter 
Pool facilitatoren Vlaamse Overheid 

Stuurgroep  
Meebepalers en feedback (Brugge, Zedelgem, provincie 
West-Vlaanderen, VMM, RV, VLM, ANB en LV)  

Charter, raamcontract en riviercontract  
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Overzicht 

Context 

Werkwijze workshop

Vervolgtraject 



Werkwijze workshop 

Algemeen  
 

9h40  Opwarmen 
9h50 Wat houdt een Riviercontract in? 
10h20  Welke actoren worden betrokken en hoe?  
11h05 Hoe ver reiken de engagementen ? (Pauze) 
11h25 Wat zijn de prioritaire uitdagingen voor de  
  Kerkebeek?  
12h10 Samenvatten: Wat is de inhoud van het charter?  
12h25 Hoe verder?  
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Opwarmen  

 
 
 
We zijn 2050, je geniet van je welverdiend pensioen. Je kijkt 
terug op je carrière in de vallei van de Kerkebeek. Waar ben 
je trots op? 

 

20/05/2016 14 



Wat houdt een riviercontract in?  

20/05/2016 15 



Wie zijn de betrokkenen?  

20/05/2016 16 

? ? 

? 

? 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

? 

? 



Beïnvloeders Beslissers 

Meeweten 

Meedenken 

Uitvoerders Gebruikers 

Meewerken 

Meebepalen 



Hoe ziet u de bijdrage van uw 
organisatie in dit proces ?  

Inhoudelijke bijdrage Communicatie Organisatie Logistiek 



Uitdagingen voor de Kerkebeek 

20/05/2016 19 

 
 

 

 
 

 
Preventie 

Protectie 

Paraatheid 



Uitdagingen voor de Kerkebeek  

20/05/2016 20 



Uitdagingen voor de Kerkebeek 

Welke uitdagingen vragen om een gezamenlijke aanpak?  
 
Welke moeten meegenomen worden in het Riviercontract? 
 

 
Welke uitdagingen vindt u prioritair (5) ? 
 

20/05/2016 21 



22 

Overzicht 

Context 

Werkwijze workshop 

Vervolgtraject 



20/05/2016 23 

Vervolgtraject 
 

1ste versie 
charter 

Opmerkingen 
stuurgroep 

2de versie 
charter 

SG3: bespreking 
charter 

27/5 6/6 8/6 10/6 

 

1ste versie 

raamcontract 

Engagement 

raamcontract 

3de versie 
charter 

Opmerkingen 
stuurgroep 

Vraag formele 
goedkeuring 

charter 

Officiële 
ondertekening

bij start 
participatie 

17/6 25/6 27/6 Sep-nov 

Lancering 

raamcontract 
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