PERSBERICHT
REGIO RIVIERENLAND ZOEKT NAAR IDENTITEIT TIJDENS 4de STATEN-REGIONAAL
De eerstvolgende STATEN-REGIONAAL vindt plaats op zaterdag 19 november 2022 van 9:00 tot 13:00
uur in CC De Binder te Puurs-Sint-Amands.

CONTEXT
Het Vlaamse parlement buigt zich momenteel over het zogenaamde ‘regiodecreet’. Het ontwerp van
dit decreet werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 14 oktober 2022. In het regiodecreet
wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 referentieregio’s, zijnde regio’s waarbinnen lokale besturen met
elkaar mogen samenwerken.
De 12 steden en gemeenten van het arrondissement Mechelen vormen 1 referentieregio:
Rivierenland. Dit betekent dat deze 12 steden en gemeenten binnen deze gebiedsafbakening moeten
en kunnen samenwerken. Nieuwe intergemeentelijke en bovenlokale samenwerkingen moeten zich
schikken naar de contouren van de referentieregio. De meeste bestaande samenwerkingsverbanden
moeten zich op termijn eveneens enten op deze afbakening.
Referentieregio Rivierenland, een nieuw gegeven? Niet echt, de 12 steden en gemeenten binnen de
regio Rivierenland werken reeds sedert 2016 zeer intens en bij voorkeur met elkaar samen. Toen reeds
werd in de regio Rivierenland geopteerd voor 1 uniek bestuurlijk model met de burgemeesters van de
12 steden en gemeenten in de cockpit.
Zij definiëren de regionale uitdagingen en ambities, stellen samenwerkingsinitiatieven voor, leggen
regionale projecten op tafel, buigen zich over budgetten en investeringen. Voor het beheer en de
operationele uitwerking van initiatieven en projecten, wordt gewerkt met regionale beleidsgroepen
van bevoegde schepenen, ambtenaren en betrokken stakeholders (middenveldorganisaties, andere
overheden…).

REGIONAAL NETWERK EN PARTICIPATIE-EVENT
Onderdeel van dit uniek governancemodel is de STATEN-REGIONAAL, het regionaal netwerk- en
participatie-event waarop alle beleidsmakers, ambtenaren, bedrijven, verenigingen, organisaties en
geïnteresseerde burgers worden uitgenodigd om enerzijds kennis te nemen van het reilen en zeilen
binnen de regio en anderzijds mee te bouwen aan de toekomst van de regio Rivierenland.
Een van de vele vraagstukken waarover de STATEN-REGIONAAL zich buigt is: “Regio Rivierenland, een
bestuurlijk hersenspinsel of een maakbare realiteit?”. Samen zoeken we naar wat ons bindt enwat
ons onderscheidt van andere Vlaamse regio’s. We kijken naar onze rijke geschiedenis, onze troeven,
onze verschillen, onze struikelblokken….
We zoeken naar het potentieel van een gedeelde identiteit voor diverse stakeholders in de regio
Rivierenland. Waarom zouden we er samen werk van maken om in de voetsporen van het Waasland,
het Meetjesland, het Pajottenland of de Kempen te treden? Is het realistisch dat we ons binnen 5, 10,
15 of meer jaar voorstellen als “ik ben een rivierenlander”?
Naast regionale identiteit staan ook nog vele andere prangende regionale vraagstukken en mooie
toekomstdromen en – ambities voor de regio Rivierenland op het programma. Via interactieve
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toelichtingen, debatten, workshops e.d. wordt er stilgestaan bij de effecten van de bouwshift op de
ruimtelijke ontwikkelingen, de regionale klimaatambities, de mobiliteitsoplossingen voor de zeer
nabije toekomst, het belang en de impact van eerstelijnszorg, de wijze waarop we welzijn en
psychische gezondheidszorg kunnen verbinden, initiatieven voor de activering van werkzoekenden, de
evolutie naar een data-gedreven en gemonitorde ‘smart region’…
Kortom voor elk wat wils! In totaal zijn er 12 sessies die worden begeleid en/of gestoffeerd door
experten, academici, politici, ervaringsdeskundigen, verantwoordelijke ambtenaren… Voor meer info
over het programma: zie www.igemo.be.
De inleiding en afsluiting van de Staten-regionaal worden verzorgd door Bert Gabriëls, stand-up
comedian én inwoner van Rivierenland. Hij zal starten met zijn eigenzinnige humoristische kijk op de
regio en het reilen en zeilen in Rivierenland. Na een evaluatie van het voorbije werkjaar en een
vooruitblik op de toekomstige uitdagingen door de voorzitter van de regionale mandaatgroep, dhr.
Koen Van den Heuvel, overschouwt Bert Gabriëls wat hem tijdens de staten-regionaal is bijgebleven
of opgevallen.
Deelnemen aan de Staten-regionaal is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Ook dit kan via
www.igemo.be.

PRAKTISCHE INFO PERSCONFERENTIE
Woensdag 16 november van 13u tot 14u (gereserveerd vanaf 12u)
CC De Binder te Puurs-Sint-Amands (zaal Spil op gelijkvloers)
Bereikbaarheid: https://www.puurs-sint-amands.be/verkeershinder-puurs-centrum

Na afloop wordt terplaatste een drankje aangeboden in brasserie Dekol.
Voor meer informatie:
Anthony Vanoverschelde - regiomanager IGEMO
anthony.vanoverschelde@igemo.be
Mobiel : +32 473 18 98 12

Schoutetstraat 2

www.igemo.be

2800 Mechelen

info@igemo.be

015 28 50 50

