
   
 
 
 

 

 

 

 

VI BIJLAGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – VI ANNEX PARTNERSHIP AGREEMENT 

INTERREG EUROPE ‘RFC’: HEROVER DE VESTINGSTEDEN - RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

A: ALGEMEEN DEEL – A: GENERAL PART 

Tussen de ondergetekenden:  

 

Vertegenwoordigd door    Regionaal Landschap de Voorkempen 

Ines Van Limbergen, coördinator 

 (handtekening) 

    Jan De Haes, voorzitter 

 (handtekening) 

hierna “de projectverantwoordelijke” genoemd 

en 

    …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

 (handtekening) 

hierna “de projectpartner” genoemd 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst moet samen gelezen worden met de projectdefinitie van RFC. 

 

DOELSTELLING 

Het project stelt een integrale aanpak voor het verduurzamen van militair erfgoed in de  vestingsteden 
en forten gelegen in het werkingsgebied van de Antwerpse Regionale Landschappen ‘de zes sterren’:  

 Zandvliet  Lillo (RLDV)  Mechelen  Lier (RLRL)  Herentals (RLKGN)  Dendermonde (RLSD) 

 

In totaal worden er zes onderwerpen rond duurzaamheid onderzocht met als doel nieuwe ambities te 
introduceren in deze 'vergeten' stadsranden en forten. 

1.   behoud en versterking van militair erfgoed 4.   recreatie en toerisme, sociaal gebruik 
2.   groenblauw netwerk en beheer 5.   stadsontwikkeling, publieke ruimte 
3.   financiële en economische aspecten 6.   innovatieve oplossingen 

 
 



   
 
 
 

 

 

 

 

SAMENWERKING EN KENNISUITWISSELING  

Centraal in het RFC project staat de kennisopbouw binnen het Europese netwerk en regionaal netwerk 
van de zes vestingsteden.  

- EU-netwerk: Ústí Region - Czech Republic (lead partner), Municipality of Komotini - Greece, 
North-West Regional Development Agency – Romania, The Prešov Self-Governing Region – 
Slovakia, Provincial Government of Teruel – Spain, City of Magdeburg – Germany, European 
Federation of Fortified Sites – Belgium 

- Regionaal netwerk van de zes vestingsteden / forten in de Antwerpse regio en alle 
stakeholders zoals Provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, lokale experten, 
intercommunales, IOED’s, Simon Stevin Stiching, VRP, private eigenaars … 

 

BELEIDSVERBETERING STAAT VOOROP 

De geest van Interreg Europe staat voor verbetering van regionaal en lokaal beleid door 
samenwerkingen en delen van goede voorbeelden.  

- Op regionaal niveau is er een verbetering voorzien van het kaderplan van de fortengordel of 
alleszins een voortzetting daarvan binnen een zogenaamde fortengemeenschap 

- Op tussenniveau is er een uitwerking van de strategische projecten Havenland, ORIOM, Kleine 
Nete en Rivierpark Scheldevallei  

- Op lokaal niveau is er verbetering voorzien van masterplan + RUP Fort van Lillo, 
structuurschets Berendrecht-Zandvliet en RUP landschapskamers, plan voor Ringweg Vesten 
Mechelen, masterplan fort Lier, masterplan + RUP Olympiadelaan in Herentals, ruimtelijk 
structuurplan Dendermonde  

 

OPMAAK VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK ACTIEPLAN 

Het doel is om het onderzoek en kennisuitwisselingen naar acties te vertalen vanaf begin 2021 en 
effectief om te zetten vanaf zomer 2022. Hiervoor zal één algemeen actieplan opgesteld worden met 
zes sub actieplannen volgend op de thematische workshops. Met andere woorden: het project omvat 
geen investeringskosten maar voorbereiding naar effectieve acties op het terrein. 

 
TIMING 

De samenwerking en overeenkomst loopt over een periode van 4 jaar tem juli 2023. In 2 fasen:  

1) interregionaal leren: analyse, visie, opmaak actieplannen (augustus 2019 – juli 2022)   
2) implementatie in het beleid + monitoring (augustus 2022 – juli 2023) 

 

 



   
 
 
 

 

 

 

 

TAKEN VAN DE PROJECT PROMOTOR BINNEN DE SAMENWERKING (REGIONAAL LANDSCHAP): 

De promotor engageert zich om het Interreg Europe project ‘RFC’ Recapture the Fortress Cities 
(Herover de vestingsteden) als volgt uit te werken: 

- product, inhoud: 
o 1 algemeen en regionaal actieplan 
o 6 subactieplannen op lokaal niveau vanuit start positie en voorstel RFC verbeteringen  

(link met de zes onderwerpen rond duurzaamheid en de zes vestingsteden / forten) 
o gezamenlijk draaiboek / brochure met de resultaten mbt kennisdeling 

- meetings 
o 9 x meetings op Europees niveau met studiebezoeken en workshops 
o 6 x regionale stakeholder meetings 
o 15 x lokale project meetings (3 in elke vestingstad/fort) 
o tussentijdse meetings indien nodig om projecten af te stemmen, bilateraal overleg 

stakeholders in elke vestingstad/fort 
- coördinatie 

o verzorgen netwerk en partnerschappen op Europees, regionaal en lokaal niveau 
o doorlopend: informeren, kennisdeling, overleg, pers, infodagen … 

 

TAKEN VAN DE PROJECT PARTNER BINNEN DE SAMENWERKING (VESTINGSTAD / FORT):  

De projectpartner engageert zich om mee te werken aan de realisatie van het Interreg Europe project 
‘RFC’ Recapture the Fortress Cities (Herover de vestingsteden) door zowel inhoudelijke medewerking 
als een financiële bijdrage: 

- inhoudelijke medewerking:  
o Één contactpunt per vestingstad / fort: opvolging project (tel/mail), aanleveren info … 
o 3 x project meetings met een kernteam van alle betrokkenen diensten per stad / fort 
o 5 x bijwonen Regional Stakeholder Meetings (minstens contactpunt) waarvan 1 x als 

host en medeorganisator ism en onder leiding van de promotor (een halve dagdeel 2u 
max. rondleiding + 2u workshop/panelgesprek en/of lezing) 

o 1 x bijwonen studiebezoek en thematische workshop in het buitenland 
o engagement om de resultaten uit het actieplan op te nemen in het lokaal beleid 
o inzet van externe prestaties mbt ondersteuning van het actieplan in elke vestingstad, 

fort of selectie van vestingsteden waar dit opportuun is. bv. rond waterhuishouding en 
modelleringen, inrichtingsstudies, subsidiemogelijkheden en haalbaarheidsstudies 

- financiële bijdrage:  
o voor de inzet van personeelstijd van de RFC coördinator Wim Debaene, vanuit het 

voorziene budget is dit omgerekend 54 werkdagen per vestingstad / fort * 
o voor de inzet van promotiemateriaal, externe expertise, 1 x organisatie van regionale 

stakeholders meeting en 1 x deelname aan buitenlandse studiebezoek + workshop 
 
* Voor Zandvliet en Lillo wordt dit verdeeld: Zandvliet 27 werkdagen en Lillo 27 werkdagen 



   
 
 
 

 

 

 

 

FINANCIËLE BIJDRAGE 

Bedrag inclusief btw: € 4 374 (totaalbedrag voor de hele projectperiode), hiermee investeert elke 
vestingstad / fort mee in het RFC project met als directe return * : 

- personeelsinzet van 54 werkdagen per vestingstad /fort (€ 16 172 werkelijke personeelskost)  
- externe expertise voor RSG meeting (€ 600), promotie (€ 900), participatie van stakeholder 

voor reis en accommodatie (€ 1 700) en inzet van experten (circa € 3 000).  

De projectpartner verbindt zich er toe om de cofinanciering binnen de 30 dagen na ontvangst van de 
factuur door te storten op rekening van het Regionaal Landschap de Voorkempen. 

 

* Wat krijgt elke vestingstad / fort in return voor de financiële bijdrage ? (zie projectdefinitie en startnota RFC p.56-57)  

 

OVERZICHT EN VERDELING COFINANCIERING 
 

totaal INTERREG 

(85%) 

PROV A’PEN 

(4,5%) 

PROV O-VL 

(0,46%) 

A’PEN 

(2,008%) 

MECH 

(2,008%) 

LIER 

(2,008%) 

HERENT 

(2,008%) 

DENDER 

(2,008%) 

personeel € 137 350 € 116 747,5 € 6 180,75 € 630,6 € 2 758 € 2 758 € 2 758 € 2 758 € 2 758 

administratie € 18 660 € 15 631,5 € 839,7 € 85,7 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 

Reis/acomm € 15 300 € 14 450 € 688,5 € 70,2 € 307 € 307 € 307 € 307 € 307 

externe exp. € 46 500 € 39 525 € 2 092,5 € 213,5 € 934 € 934 € 934 € 934 € 934 

totaal € 217 810 € 185 138,5 € 9 801,5 € 1 000 € 4 374 € 4 374 € 4 374 € 4 374 € 4 374 

 

…. mei 2020 

 

Handtekeningen projectverantwoordelijke  Handtekening projectpartner 

Ines Van Limbergen  Jan De Haes  ……………………     

 



   
 
 
 

 

 

 

 

VI BIJLAGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – VI ANNEX PARTNERSHIP AGREEMENT 

INTERREG EUROPE ‘RFC’: HEROVER DE VESTINGSTEDEN - RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

B: SPECIFIEK GEDEELTE PER VESTINGSTAD / FORT – B: SPECIFIC PART PER FORTRESS CITY / FORTRESS 

B.1.: ANTWERPEN (LILLO, ZANDVLIET) 

locatie specifieke timing: Antwerpen (Lillo, Zandvliet) 

 

 

semester 1 
aug 2019 – jan 2020 
 

(- EU 1: KOM Antwerpen studiebezoek + thematische workshop (erfgoed)) 
- tijdblok 1 ifv analyse (2 weken) 
- opmaak projectdefinitie en startnota ifv samenwerkingsovereenkomsten 

semester 2 
feb 2020 – juli 2020 
 

- tijdblok 2 ifv analyse, opstart visie (2 weken - mei/juni) 
- 1ste pg – projectgroep (terreinbezoek, bespreking analyse + visie) 
- deelname RSG 2 in Mechelen (minstens contactpunt)  
- infodag 1 

semester 3 
aug 2020 – jan 2021 

- tijdblok 3 ifv ontwikkelen visie (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 3 in Lier (minstens contactpunt)  

semester 4  
feb 2021 – july 2021 

- tijdblok 4 ifv ontwikkelen visie (2 weken – mrt/apr) 
- 2de pg – projectgroep tussentijdse resultaten visie en voorstel tot acties 
- deelname RSG 4 in Dendermonde (minstens contactpunt) 

semester 5 
aug 2021 – jan 2022 

- tijdblok 5 ifv opmaak finale visie + draft actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 5 in Herentals (minstens contactpunt) 
- voorbereiden RSG 6 
- EU 6: voorstel deelname Europees studiebezoek + thematische workshop 
(innovatie) in Cluj Regio (Roemenië) 

semester 6  
feb 2022 – juli 2022 

- mede hosting en organisatie RSG 6 in Lillo en Zandvliet (projectgroep) 
- tijdblok 6 ifv finale actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- 3de pg – projectgroep  bespreking finale versie en actieplannen 
- infodag 2 



   
 
 
 

 

 

 

 

In de vooropgestelde timing van 1 analyse – 2 visie ontwikkeling – 3 opmaak actieplan zal in elke 
vestingstad of fort de personeelstijd van de coördinator ingezet worden in 6 tijdsblokken van 2 
werkweken, ingedeeld in 1 tijdsblok per semester/per vestingstad of fort. Telkens toewerkend naar 
een project meeting (3 per vestingstad / fort) en/of een regional stakeholders meeting (RSG 1 tem 6) 

Nota: vanuit het voorziene budget komt de personeelsinzet van 54 dagen overeen met 9 dagen per 
semester of omgerekend 2 werkweken per vestingstad / fort (voor exacte aantallen zie projectdefinitie 
RFC taartverdeling p.50). 

Deze werkwijze maakt dat personeelstijd voldoende bewaakt kan worden en dit geeft bijvoorbeeld ook 
de mogelijkheid om op regelmatige basis en langere periodes bij de stadsdiensten zelf tewerk gesteld te 
worden (indien mogelijk en als daar ruimte voor is). 

 

start positie RFC verbeteringen: Antwerpen (Lillo, Zandvliet) 

Regionale en lokale beleidsverbetering RFC = een zes sterren en zes lagen project door vanuit een 
historisch perspectief te kijken naar toekomstige uitdagingen voor duurzame vestingsteden en forten.  

In elke vestingstad of fort worden specifieke problemen aangepakt. Het RFC-project start vanuit het 
ontwikkelen van oplossingen op maat van de lokale en regionale context. (zie ook projectdefinitie 
RFC sterren verbetering en startpositie p. 41) 

Lillo 1. Ondersteuning van de projectleider uitvoering masterplan fort van Lillo: 
- voorbereiding, deelname en inbreng tijidens informele klankbordgroepen 
- richting uitvoeringsmiddelen om het masterplan te realiseren, EU-fondsen 

2. Fort van Lillo koppelen aan het thema innovatie ifv bewoners en bezoekers - Lillo 
als smart village ? - inspelend op de innovatieve voorbeelden die er al zijn (bv. 
komst van de waterbus en ondernemerschap zoals theater in het Kruitmagazijn), 
idee restwarmte haven, mogelijke link met stadslab2050 … 

Zandvliet 1. Het jaar 2022 als doel om het 400-jarige herdenking te vieren als hefboom om 
mensen van Zandvliet bij elkaar te brengen door ideeën en discussies te 
ontwikkelen wat er moet gebeuren, ook ifv draagvlakvergroting voor: 

2. Het ontwikkelen van een visie plan als voorbereiding op concrete acties. En 
tegelijkertijd de haalbaarheid tot bescherming van de voormalige stadsomwalling. 

update 16/03/2020 



   
 
 
 

 

 

 

 

VI BIJLAGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – VI ANNEX PARTNERSHIP AGREEMENT 

INTERREG EUROPE ‘RFC’: HEROVER DE VESTINGSTEDEN - RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

B: SPECIFIEK GEDEELTE PER VESTINGSTAD / FORT – B: SPECIFIC PART PER FORTRESS CITY / FORTRESS 

B.2.: MECHELEN 

locatie specifieke timing: Mechelen 

 

 

semester 1 
aug 2019 – jan 2020 
 

(- EU 1: KOM Antwerpen studiebezoek + thematische workshop (erfgoed)) 
- tijdblok 1 ifv analyse (2 weken) 
- opmaak projectdefinitie en startnota ifv samenwerkingsovereenkomsten 

semester 2 
feb 2020 – juli 2020 
 

- tijdblok 2 ifv analyse, opstart visie (2 weken - mei/juni) 
- 1ste pg –projectgroep (terreinbezoek, bespreking analyse + visie) 
- voorbereiden RSG 2 
- mede hosting en organisatie RSG 2 in Mechelen (projectgroep) 
- EU 2: voorstel deelname Europees studiebezoek + thematische workshop 
(natuur, milieu) in Teruel (Spanje) 
- infodag 1 

semester 3 
aug 2020 – jan 2021 

- tijdblok 3 ifv ontwikkelen visie (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 3 in Lier (minstens contactpunt)  

semester 4  
feb 2021 – july 2021 

- tijdblok 4 ifv ontwikkelen visie (2 weken – mrt/apr) 
- 2de pg – projectgroep tussentijdse resultaten visie en voorstel tot acties 
- deelname RSG 4 in Dendermonde (minstens contactpunt) 

semester 5 
aug 2021 – jan 2022 

- tijdblok 5 opmaak finale visie + draft actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 5 in Herentals (minstens contactpunt) 

semester 6  
feb 2022 – juli 2022 

- tijdblok 6 ifv finale actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- 3de pg – projectgroep  bespreking finale versie en actieplannen 
- deelname RSG 6 in Lillo en Zandvliet (minstens contactpunt) 
- infodag 2 



   
 
 
 

 

 

 

 

 

In de vooropgestelde timing van 1 analyse – 2 visie ontwikkeling – 3 opmaak actieplan zal in elke 
vestingstad of fort de personeelstijd van de coördinator ingezet worden in 6 tijdsblokken van 2 
werkweken, ingedeeld in 1 tijdsblok per semester/per vestingstad of fort. Telkens toewerkend naar 
een project meeting (3 per vestingstad / fort) en/of een regional stakeholders meeting (RSG 1 tem 6) 

Nota: vanuit het voorziene budget komt de personeelsinzet van 54 dagen overeen met 9 dagen per 
semester of omgerekend 2 werkweken per vestingstad / fort (voor exacte aantallen zie projectdefinitie 
RFC taartverdeling p.50). 

Deze werkwijze maakt dat personeelstijd voldoende bewaakt kan worden en dit geeft bijvoorbeeld ook 
de mogelijkheid om op regelmatige basis en langere periodes bij de stadsdiensten zelf tewerk gesteld te 
worden (indien mogelijk en als daar ruimte voor is). 

 

start positie RFC verbeteringen: Mechelen 

Regionale en lokale beleidsverbetering RFC = een zes sterren en zes lagen project door vanuit een 
historisch perspectief te kijken naar toekomstige uitdagingen voor duurzame vestingsteden en forten.  

In elke vestingstad of fort worden specifieke problemen aangepakt. Het RFC-project start vanuit het 
ontwikkelen van oplossingen op maat van de lokale en regionale context. (zie ook projectdefinitie 
RFC sterren verbetering en startpositie p. 41) 

Mechelen 1. Op het eerste zicht gelegenheid om oplossingen op stadsschaal te vinden voor 
meer groen / natuur / water op de ringweg en infrastructuur als overblijfsel of 
verwijzing naar de voormalige stadsomwalling 

2. Er zijn veel mogelijkheden om verbindingen te vinden met verschillende lopende 
projecten in de stad, zowel op Europees niveau als op regionaal of lokaal niveau, 
inclusief burgerinitiatieven en Mechelse (klimaat)projecten. 

 

 



   
 
 
 

 

 

 

 

VI BIJLAGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – VI ANNEX PARTNERSHIP AGREEMENT 

INTERREG EUROPE ‘RFC’: HEROVER DE VESTINGSTEDEN - RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

B: SPECIFIEK GEDEELTE PER VESTINGSTAD / FORT – B: SPECIFIC PART PER FORTRESS CITY / FORTRESS 

B.3.: LIER 

locatie specifieke timing: Lier 

 

 

semester 1 
aug 2019 – jan 2020 
 

(- EU 1: KOM Antwerpen studiebezoek + thematische workshop (erfgoed)) 
- tijdblok 1 ifv analyse (2 weken) 
- opmaak projectdefinitie en startnota ifv samenwerkingsovereenkomsten 

semester 2 
feb 2020 – juli 2020 
 

- tijdblok 2 ifv analyse, opstart visie (2 weken - mei/juni) 
- 1ste pg – projectgroep (terreinbezoek, bespreking analyse + visie) 
- deelname RSG 2 in Mechelen (minstens contactpunt) 
- voorbereiden RSG 3 
- infodag 1 

semester 3 
aug 2020 – jan 2021 

- tijdblok 3 ifv ontwikkelen visie (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 3 in Dendermonde (minstens contactpunt) 

semester 4  
feb 2021 – july 2021 

- tijdblok 4 ifv ontwikkelen visie (2 weken – mrt/apr) 
- 2de pg – projectgroep tussentijdse resultaten visie en voorstel tot acties 
- EU 4: voorstel deelname Europees studiebezoek + thematische workshop 
(recreatie, toerisme) in Magdeburg (Duitsland) 
- mede hosting en organisatie RSG 4 in Lier (projectgroep) 

semester 5 
aug 2021 – jan 2022 

- tijdblok 5 opmaak finale visie + draft actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 5 in Herentals (minstens contactpunt) 

semester 6  
feb 2022 – juli 2022 

- tijdblok 6 ifv finale actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- 3de pg – projectgroep  bespreking finale versie en actieplannen 
- deelname RSG 6 in Lillo en Zandvliet (minstens contactpunt) 
- infodag 2 



   
 
 
 

 

 

 

 

In de vooropgestelde timing van 1 analyse – 2 visie ontwikkeling – 3 opmaak actieplan zal in elke 
vestingstad of fort de personeelstijd van de coördinator ingezet worden in 6 tijdsblokken van 2 
werkweken, ingedeeld in 1 tijdsblok per semester/per vestingstad of fort. Telkens toewerkend naar 
een project meeting (3 per vestingstad / fort) en/of een regional stakeholders meeting (RSG 1 tem 6) 

Nota: vanuit het voorziene budget komt de personeelsinzet van 54 dagen overeen met 9 dagen per 
semester of omgerekend 2 werkweken per vestingstad / fort (voor exacte aantallen zie projectdefinitie 
RFC taartverdeling p.50). 

Deze werkwijze maakt dat personeelstijd voldoende bewaakt kan worden en dit geeft bijvoorbeeld ook 
de mogelijkheid om op regelmatige basis en langere periodes bij de stadsdiensten zelf tewerk gesteld te 
worden (indien mogelijk en als daar ruimte voor is). 

 

start positie RFC verbeteringen: Lier 

Regionale en lokale beleidsverbetering RFC = een zes sterren en zes lagen project door vanuit een 
historisch perspectief te kijken naar toekomstige uitdagingen voor duurzame vestingsteden en forten.  

In elke vestingstad of fort worden specifieke problemen aangepakt. Het RFC-project start vanuit het 
ontwikkelen van oplossingen op maat van de lokale en regionale context. (zie ook projectdefinitie 
RFC sterren verbetering en startpositie p. 41) 

Lier 1. Ontwikkeling van een toekomstvisie voor het fort van Lier samen met de Lierenaar 
en betrokkenen: stadsbestuur + diensten, buurt,  verenigingen … 

2. Het fort van Lier koppelen aan het thema recreatie, inspelend op het huidige 
gebruik van het fort en ook linken aan de zuidelijke open ruimte corridor ifv 
fietsen, wandelen en uitwerken van een cultureel parcours 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

 

 

 

 

VI BIJLAGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – VI ANNEX PARTNERSHIP AGREEMENT 

INTERREG EUROPE ‘RFC’: HEROVER DE VESTINGSTEDEN - RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

B: SPECIFIEK GEDEELTE PER VESTINGSTAD / FORT – B: SPECIFIC PART PER FORTRESS CITY / FORTRESS 

B.4.: HERENTALS 

locatiespecifieke timing: Herentals 

 

 

semester 1 
aug 2019 – jan 2020 
 

(- EU 1: KOM Antwerp studiebezoek + thematische workshop (erfgoed)) 
- tijdblok 1 ifv analyse (2 weken) 
- opmaak projectdefinitie en startnota ifv samenwerkingsovereenkomsten 

semester 2 
feb 2020 – juli 2020 
 

- tijdblok 2 ifv analyse, opstart visie (2 weken - mei/juni) 
- 1ste pg – projectgroep (terreinbezoek, bespreking analyse + visie) 
- deelname RSG 2 in Mechelen (minstens contactpunt) 
- infodag 1f 

semester 3 
aug 2020 – jan 2021 

- tijdblok 3 ifv ontwikkelen visie (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 3 in Lier (minstens contactpunt)  

semester 4  
feb 2021 – july 2021 

- 2de pg – projectgroep tussentijdse resultaten visie en voorstel tot acties 
- tijdblok 4 ifv ontwikkelen visie (2 weken – mrt/apr) 
- deelname RSG 4 in Dendermonde (minstens contactpunt) 
- EU 5: voorstel deelname Europees studiebezoek + thematische workshop 
(urban planning, infrastructure) in Komotini (Griekenland) 
- voorbereiden RSG 5 

semester 5 
aug 2021 – jan 2022 

- tijdblok 5 opmaak finale visie + draft actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- mede hosting en organisatie RSG 5 in Herentals (projectgroep) 

semester 6  
feb 2022 – juli 2022 

- tijdblok 6 ifv finale actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- 3de pg – projectgroep  bespreking finale versie en actieplannen 
- deelname RSG 6 in Lillo en Zandvliet (minstens contactpunt) 
- infodag 2 



   
 
 
 

 

 

 

 

 

In de vooropgestelde timing van 1 analyse – 2 visie ontwikkeling – 3 opmaak actieplan zal in elke 
vestingstad of fort de personeelstijd van de coördinator ingezet worden in 6 tijdsblokken van 2 
werkweken, ingedeeld in 1 tijdsblok per semester/per vestingstad of fort. Telkens toewerkend naar 
een project meeting (3 per vestingstad / fort) en/of een regional stakeholders meeting (RSG 1 tem 6) 

Nota: vanuit het voorziene budget komt de personeelsinzet van 54 dagen overeen met 9 dagen per 
semester of omgerekend 2 werkweken per vestingstad / fort (voor exacte aantallen zie projectdefinitie 
RFC taartverdeling p.50). 

Deze werkwijze maakt dat personeelstijd voldoende bewaakt kan worden en dit geeft bijvoorbeeld ook 
de mogelijkheid om op regelmatige basis en langere periodes bij de stadsdiensten zelf tewerk gesteld te 
worden (indien mogelijk en als daar ruimte voor is). 

 

start positie: Herentals 

Regionale en lokale beleidsverbetering RFC = een zes sterren en zes lagen project door vanuit een 
historisch perspectief te kijken naar toekomstige uitdagingen voor duurzame vestingsteden en forten.  

In elke vestingstad of fort worden specifieke problemen aangepakt. Het RFC-project start vanuit het 
ontwikkelen van oplossingen op maat van de lokale en regionale context. (zie ook projectdefinitie 
RFC sterren verbetering en startpositie p. 41) 

Herentals 1. In Herentals zijn er nogal wat vragen. Een zeer groot deel is in particuliere handen 
waar ontwikkelingen gepland zijn, hetgeen een zekere coördinatie en verdere 
vertaling van alle plannen en ontwikkelingen vereist in: 

2. Concrete ontwerpvoorstellen voor de vesten op zowel landschaps- als 
stadsniveau. De belangrijkste sleutel zal zijn om geïntegreerde ontwerpen te 
maken voor de openbare ruimte, water modellering, ramingen en fasering ... en 
ook aandacht te hebben voor bijvoorbeeld afspraken over toegankelijkheid op 
privéterrein 

 



   
 
 
 

 

 

 

 

VI BIJLAGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – VI ANNEX PARTNERSHIP AGREEMENT 

INTERREG EUROPE ‘RFC’: HEROVER DE VESTINGSTEDEN - RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

B: SPECIFIEK GEDEELTE PER VESTINGSTAD / FORT – B: SPECIFIC PART PER FORTRESS CITY / FORTRESS 

B.5.: DENDERMONDE 

locatiespecifieke timing: Dendermonde 

 

 

semester 1 
aug 2019 – jan 2020 
 

(- EU 1: KOM Antwerp studiebezoek + thematische workshop (erfgoed)) 
- tijdblok 1 ifv analyse (2 weken) 
- opmaak projectdefinitie en startnota ifv samenwerkingsovereenkomsten 

semester 2 
feb 2020 – juli 2020 
 

- tijdblok 2 ifv analyse, opstart visie (2 weken - mei/juni) 
- 1ste pg – projectgroep (terreinbezoek, bespreking analyse + visie) 
- deelname RSG 2 in Mechelen (minstens contactpunt) 
- infodag 1 
- voorbereiding RSG 3 

semester 3 
aug 2020 – jan 2021 

- tijdblok 3 ifv ontwikkelen visie (2 weken – nov/dec) 
- EU 3: voorstel deelname Europees studiebezoek + thematische workshop 
(economische en financiële aspecten) in Usti (Tsjechië) 
- mede hosting en organisatie RSG 3 in Dendermonde (projectgroep) 

semester 4  
feb 2021 – july 2021 

- tijdblok 4 ifv ontwikkelen visie (2 weken – mrt/apr) 
- 2de pg – projectgroep tussentijdse resultaten visie en voorstel tot acties 
- deelname RSG 4 in Lier (minstens contactpunt)  

semester 5 
aug 2021 – jan 2022 

- tijdblok 5 opmaak finale visie + draft actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- deelname RSG 5 in Herentals (minstens contactpunt) 

semester 6  
feb 2022 – juli 2022 

- tijdblok 6 ifv finale actieplannen (2 weken – nov/dec) 
- 3de pg – projectgroep  bespreking finale versie en actieplannen 
- deelname RSG 6 in Lillo en Zandvliet (minstens contactpunt) 
- infodag 2 



   
 
 
 

 

 

 

 

 

In de vooropgestelde timing van 1 analyse – 2 visie ontwikkeling – 3 opmaak actieplan zal in elke 
vestingstad of fort de personeelstijd van de coördinator ingezet worden in 6 tijdsblokken van 2 
werkweken, ingedeeld in 1 tijdsblok per semester/per vestingstad of fort. Telkens toewerkend naar 
een project meeting (3 per vestingstad / fort) en/of een regional stakeholders meeting (RSG 1 tem 6) 

Nota: vanuit het voorziene budget komt de personeelsinzet van 54 dagen overeen met 9 dagen per 
semester of omgerekend 2 werkweken per vestingstad / fort (voor exacte aantallen zie projectdefinitie 
RFC taartverdeling p.50). 

Deze werkwijze maakt dat personeelstijd voldoende bewaakt kan worden en dit geeft bijvoorbeeld ook 
de mogelijkheid om op regelmatige basis en langere periodes bij de stadsdiensten zelf tewerk gesteld te 
worden (indien mogelijk en als daar ruimte voor is). 

 

start positie: Dendermonde 

Regionale en lokale beleidsverbetering RFC = een zes sterren en zes lagen project door vanuit een 
historisch perspectief te kijken naar toekomstige uitdagingen voor duurzame vestingsteden en forten.  

In elke vestingstad of fort worden specifieke problemen aangepakt. Het RFC-project start vanuit het 
ontwikkelen van oplossingen op maat van de lokale en regionale context. (zie ook projectdefinitie 
RFC sterren verbetering en startpositie p. 41) 

Dendermonde 1. A: Koppeling met herziening GRS (2012) 5.5 Vestinggordel, bindend ged.: 
- duurzaam en geïntegreerde visie versterkt erfgoed: design, groen, visueel 
- algemeen: uitbreiding stedelijke recreatie, versterking stadsidentiteit 
B: Koppeling met Meerjarenplanning (2020-2025) 3.1.4 Herwaardering van 
het historisch patrimonium - 4de • Historisch militair landschap: het lokaal 
bestuur zet in op de vestinggordel met focus op verdere reconstructie en 
toegankelijkheid met budget voor erfgoedrelicten, wandelpad Poorten …  

2. Samenwerking bevorderen op Europese en regionale schaal binnen het RFC-
netwerk en linken leggen met andere projecten binnen de Vestinggordel 
zoals het project van de Bomvrije Kazerne, project Simon Stevin Advies … 

 update 02/07/2020 


