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Hoe komen we samen tot 
beleid?















Samen beleid maken

De gouden driehoek: het gezamenlijk belang zo groot mogelijk maken!
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Alle meerderheidspartijen zijn vertegenwoordigd via 
- de burgemeester 
- de schepenen bevoegd voor mobiliteit 
- de schepenen bevoegd voor ruimtelijke ordening
- schepenen die deze bevoegdheid niet hebben waarvan 

de partij nog niet vertegenwoordigd is in de 
beleidsgroep 



Per project

• Projectteam
• Rol: inhoudelijke uitwerking en beleidsvoorbereiding .

• Projectleider
• Rol: verantwoordelijk voor het vooropgestelde resultaat, de inzet van 

personeel en middelen (incl. opvolging financiën), en de inhoudelijke 
afstemming met andere projecten in de gemeente. 

• Procesverantwoordelijke
• Rol:  verantwoordelijke van het proces, m.a.w. zorgt ervoor dat de juiste 

stappen op het juiste moment met de juiste mensen gezet worden.
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Projectteam: 
- Alle bevoegde ambtenaren van de vier 

gemeenten en Stadsregio Turnhout
- Vakschepenen en geïnteresseerde leden van 

de beleidsgroep 
- Studiebureau

Actief te betrekken:
- Bovenlokale overheden
- Buurgemeenten
- Andere stakeholders

Projectleiders
- Kurt
- Wouter
- Katrien
- Veronique 
- Magali
- Ward (BUUR) 

Procesverantwoordelijke   
- Marc
- Magali

Beleidsgroep ruimte en mobiliteit (STUREND) Voorzitter: Gilles Bultinck
Ondervoorzitter: Marc Boogers

Procesbegeleiders: Magali  en Marc

College 

Gemeenteraad 

Nieuw gezamenlijk mobiliteitsplan
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Projectteam: 
- Alle bevoegde ambtenaren van de zes 

gemeenten en Stadsregio Turnhout/RIT
- Schepenen mobiliteit RIT

CBS 
Oud-Turnhout

Projectleiders
- Kurt (B) - Pieter-Jan (K)
- Katrien (OT) - Johan (L) 
- Karolien (T) - Magali (RIT)
- Veronique (V)

Procesbegeleiders   
- Magali

Overleg schepenen mobiliteit + Beleidsgroep ruimte en mobiliteit (CONSENSUS)

Met één stem spreken in de vervoerregioraad
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Hoe willen we de modal shift 
realiseren?
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Work in progress

•4 mobiliteitsdiensten vs. 1 gezamenlijke 
mobiliteitsdienst? 

•Regionaal projectenbureau? 


	Samenwerken in �Stadsregio Turnhout
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Hoe komen we samen tot beleid?
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Samen beleid maken
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Per project
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Hoe willen we de modal shift realiseren?
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Work in progress

