
Provincie Oost-Vlaanderen, Klimaatcongres, Gent 26 februari 2019

aan de slag met lokaal voedsel of 
korte keten in je stad of gemeente

workshop 14 uur

7

Door de lokale productie en consumptie van voedsel, wordt de lokale economie gestimuleerd, 
het transport beperkt, het sociaal weefsel versterkt en het klimaat gerespecteerd. Wil je gemeente 
lokaal voedsel in de kijker zetten of korte keten stimuleren? De Provincie helpt je op weg naar een 
gemeentelijk actieplan.

De Provincie wil de ontwikkeling van duurzame lokale voedselsystemen en –
strategieën stimuleren met het oog op een toename en betere afstemming van de 
lokale productie en consumptie van voedsel en het verkorten van ketens.

Hiertoe is een Oost-Vlaams actieplan rond lokaal voedsel uitgewerkt. De Provincie 
wil op diverse manieren de gemeenten ondersteunen rond lokaal voedsel, zoals:

• een regisseursrol opnemen bij het ontwikkelen van nieuwe lokale of regionale 
voedselstrategieën
» aanbod ondersteuning projecten via het Milieucontract
  project LE3 – Eerste Stappen naar een gemeentelijk voedselplan
  project LE4 – Een eetbare buurt, gemeente of stad
» het oprichten van kennisplatforms of lerende netwerken, waar uitwisseling 
van kennis en ervaring rond lokale voedselstrategieën centraal staat.

• sensibiliseringcampagnes opzetten naar burgers/consumenten 
rond duurzaam lokaal voedsel 
(https://weekvandekorteketen.be/ – 4 mei tot 12 mei 2019)

• promotie van lokale hoeve- en streekproducten via het communicatieplatform 
Lekker Oost-Vlaams – www.lekkeroostvlaams.be

INHOUD
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Oproep plattelandsprojecten 2019

Momenteel loopt een oproep voor plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen. Concreet 
gaat het over de provinciale maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus en 
de gebiedsgerichte subsidies van LEADER. Mogelijkheden voor klimaatgerelateerde 
projecten situeren zich oa in thema’s als ondernemen, klimaatneutraal 
Oost-Vlaanderen en open ruimte.

Projectideeën kan je aanmelden tot 2 april 2019 en de deadline voor de� nitieve 
indiening is 1 oktober 2019, telkens 12 uur ’s middags. De goedgekeurde projecten 
kunnen starten vanaf 1 januari 2020. Meer info via www.plattelandsloket.be 

Dienst Mondiale Solidariteit
Team Mondiale Solidariteit helpt steden en gemeenten bij de uitbouw van hun lokaal 
mondiaal beleid. Wij bieden onder andere ondersteuning aan bij volgende projecten:

• De nieuwe FairTradeGemeente campagne: ‘FairTrade begint hier’. 
FairTradeGemeente lanceert een nieuwe set criteria en een nieuw actiemodel, de 
Fair-O-Meter. Daarbij ligt de focus meer op lokaal en duurzaam en hoe ook de 
boeren van bij ons een eerlijke prijs kunnen krijgen voor hun product. 

• SDG traject: De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals of SDG’s) zijn een oproep aan elke actor, waar ook ter wereld, 
om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor de realisatie van een duurzame 
wereld. De Provincie wil 5 à 10 Oost-Vlaamse gemeenten een begeleidingstraject 
op maat aanbieden.

Inspirerend voorbeeld
De realisatie van een voedselbos in Nevele (Deinze)

Aanvullend aanbod naar gemeenten

• dienst Economie - Team Detailhandel
Het aanreiken van data ivm commerciële invullingen van een gemeente (Locatus 
winkeldatabestand). Dergelijke data kunnen op verschillende manieren gebruikt 
worden:
» Visualiseren (op kaart) van het commerciële aanbod binnen een gemeente. 
Deze visualisering kan helpen om enerzijds de economische context van een 
gemeente duidelijk te maken. Anderzijds kan het (eventueel) gebruikt worden bij 
het zoeken van een geschikte locatie. Bv. waar past een voedselhub het beste 
in een gemeente -> op welke locatie krijgen we (mogelijk) complementariteit en 
waar krijgen we een (mogelijke) verstoring.
» Leegstaande panden opzoeken, in kaart brengen en verschillende details 
weergeven (oppervlakte, duurtijd leegstand, ligging, …). Deze panden kunnen 
eventueel gebruikt worden voor bv. voedselhub, korte keten initiatief, …

• dienst Mobiliteit
Provincie Oost-Vlaanderen wil inzetten op het uitbouwen van 
vervoersknooppunten waar verschillende vervoersmodi en functies samenkomen. 
Daarom ondersteunt Provincie Oost-Vlaanderen de uitrol van mobipunten. We 
willen deze knooppunten ook versterken met nieuwe functies, zoals automaten 
van korte keten, a� aalpunten voor e-commerce, … We willen niet alleen 
verplaatsingen duurzamer maken maar ook extra verplaatsingen voorkomen. 
In 2019 ontwikkelt de dienst Mobiliteit een toolbox voor gemeenten die hiermee 
aan de slag willen gaan.

Mogelijkheden voor 
klimaatgerelateerde 
projecten situeren 
zich oa in thema’s 
als ondernemen, 
klimaatneutraal 
Oost-Vlaanderen en  
open ruimte.
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Hadewych Georges
Beleidscoördinator landbouw 

Provincie Oost-Vlaanderen, 
dienst landbouw & platteland

Annelies Waegeman
Beleidsmedewerker platteland

Provincie Oost-Vlaanderen, 
dienst landbouw & platteland

Yoerik Van De Genachte
Deskundige mondiaal beleid

Team Mondiale Solidariteit, 
dienst mondiaal beleid

Tine Monseré
Milieuambtenaar 

Stad Deinze, 
dienst omgeving

SPREKERS

Contactgegevens Provincie

Dienst Landbouw & Platteland 
(Hadewych Georges of Katrien Baetens)
Tel. 09 267 86 79
landbouw@oost-vlaanderen.be
• www.oost-vlaanderen.be/landbouw 
• https://oost-vlaanderen.be/wonen-

en-leven/platteland/week-van-de-
korte-keten.html 

• https://weekvandekorteketen.be/

Plattelandsloket
Tel. 09 267 86 61
platteland@oost-vlaanderen.be
• www.plattelandsloket.be

Dienst Mondiale Solidariteit 
(Yoerick Van De Genachte)
Tel. 09 265 99 71
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be

Dienst Economie Team detailhandel 
(Pieter-Jan Fieremans of Kathy Gillis)
Tel. 09 267 86 84 
detailhandel@oost-vlaanderen.be 

Dienst Mobiliteit 
(Bart Deceuninck)
Tel. 09 267 75 09 
mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Milieucontract 
• https://oost-vlaanderen.be/

wonen-en-leven/natuur-en-milieu/
milieucontract.html

MEER INFO
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