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De gemeente van morgen
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Bouwt op de fundamenten van vandaag, ze vertrouwt en bouwt op haar inwoners en 
stakeholders om samen deze stad van morgen te realiseren.

• Een financieel gezonde stad, met een sterk politiek leiderschap en een goed 
publiek management

• Een slimme stad, die de juiste keuzes maakt, de juiste vragen stelt en de 
uitdagingen ziet, benoemt en aanpakt 

• Een duurzame stad, die de toekomst veilig stelt voor onze kinderen en volgende 
generaties

• Een levendige stad waar elke leeftijd zijn gading kan vinden

• Een gelukkige stad waar mensen samen en in betrokkenheid leven, een buurt 
vormen waarin geen plaats is voor onverschilligheid of zelfs polarisatie, waar 
mensen ook gezond kunnen leven



Complexe maatschappelijke uitdagingen

Een complexe samenleving is geconfronteerd met een veelheid aan 
uitdagingen en opportuniteiten  

Lokaal komt alles samen en burgemeesters zijn getraind om te zoeken naar 
oplossingen, hoe moeilijk ook en hoe kostelijk.

Lokaal komt alles samen en kan men zich niet wegsteken. Als er een probleem is dan komt de 
burger (of de organisatie of de stakeholder) aankloppen bij de burgemeester. Ook al is het 
probleem bij Vlaanderen of de federale regering of Europa of Globaal ontstaan en zit de 
burgemeester daar voor niets tussen…

Lokaal komt alles samen en vandaag is alles zo complex dat we het niet meer alleen kunnen 
begrijpen, kunnen oplossen, we moeten dit samen doen, onze krachten bundelen, onze kennis 
koppelen, onze data openmaken en gebruiken als inzicht en informatiebron. 

Burgemeesters zijn meesters in samenwerking

Zij kunnen maar beslissen als het College van Burgemeesters en Schepenen samen 
akkoord gaan (collegiaal verantwoordelijk voor alle beslissingen)
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Trends in de samenleving: co-
creatie vanuit empowerment en 
connectie



Verbinding zoeken 
en maken
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Levendige stad… 
co-creatie en co-productie



The 8-80 cities

Mobiliteit en ruimtelijke 
ontwikkeling zijn hefbomen 
bij het ontwikkelen van een 
levendige, gezonde en 
gelijkwaardige omgeving 
om te wonen en te leven

Happy City, Charles 
Montgomery, Transforming
our lives through urban
design (Penelosa, Mayor of 
Bogota)
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Toekomstgericht
17 sustainable development goals 
(SDG’s) UN

17 SDG’s UN – 50 pilootprojecten of 50 gemeenten integreren 
deze doelstellingen in hun strategische meerjarenplannen en 
experimenteren in strategische projecten
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Sterke veerkrachtige organisaties
Sterk management 

Bestuurskracht

Samenwerking en 
krachtenbundeling vanuit

Fusie/integratie/

intergemeentelijke 
samenwerking

Regio-vorming

Netwerkorganisaties
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Regionale samenwerking 
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Leiderschap 
en 
professionele 
identiteit 
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