
Tussenkomst René Wouters tijdens de gemeenteraad van 03/09/2007 
 
 
Toegevoegd punt:  

1. Plattelandsontwikkelingsplan Provincie Antwerpen 2007-2013  - Vragen aan het 
Schepencollege: 

Gelet op het Plattelandsontwikkelingsplan Provincie Antwerpen 2007-2013; 
 
Gelet op de brief van 03.07.2007 van Provincie Antwerpen, Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid, dienst landbouw en Plattelandsbeleid, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 
Antwerpen, betreffende Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007- 2013: oproep tot 
indienen van plattelandsprojecten en lokale ontwikkelingsstrategieën; 
 
Gelet op de provinciale infosessie platteland, welke doorging op woensdag 22 augustus 2007 van 
8.30u tot 12.20u in het Provinciehuis Antwerpen; 
 
Welke plattelandsprojecten en/of lokale ontwikkelingsstrategieën heeft het gemeentebestuur 
ingediend of zal het gemeentebestuur indienen en in welke fase van voorbereiding zitten deze 
projecten? 
 
 
Voorzitter, collega’s, 
In juni heeft de provincie zijn Plattelandsontwikkelingsplan uitgebracht en begin juli 
ontving de gemeente een oproep tot indienen van plattelandsprojecten en lokale 
ontwikkelingsstrategieën. Recent, op 22 augustus was er dan een provinciale infosessie 
platteland waarop, naar ik heb begrepen, het gemeentebestuur vertegenwoordigd was. 
Dat alles kadert, zoals u ongetwijfeld weet, in een nieuwe dynamiek ten voordele van het 
platteland die vanuit Europa op gang getrokken is en waarin zowel Vlaanderen als de 
provincie Antwerpen volop ingestapt zijn en waarmee zeer belangrijke subsidies gemoeid 
zijn. 
Voor Open Vld is het duidelijk dat men het ijzer moet smeden wanneer het heet is en dat 
onze gemeente nu ook in die vernieuwde dynamiek moet meestappen en zijn beleid inzake 
plattelandsontwikkeling moet bijsturen. 
Ik weet wel, voorzitter, dat u er prat op gaat dat onze bevolking enorm is gegroeid en ik 
begrijp uw ambitie om in een hogere schijf te vallen wat het bevolkingsaantal betreft, maar 
ook de bebouwde oppervlakte is enorm gestegen, van 19,24% in 1986 tot liefst 33,47% in 
2006. Een procentuele stijging van liefst 73,91%, het op 1 na hoogste stijgingspercentage in 
de provincie. We naderen zelfs het percentage bebouwde oppervlakte van een stad als 
Antwerpen en we zitten nu al hoger dan een stad als Mechelen. 
 
Maar Hulshout mag uiteraard geen stad worden. We moeten de landelijke sfeer koesteren 
en ik denk dat het stilaan vijf voor twaalf is. Daarom mijn concrete vraag: 
Welke plattelandsprojecten en/of lokale ontwikkelingsstrategieën heeft het 
gemeentebestuur ingediend of zal het gemeentebestuur indienen en in welke fase van 
voorbereiding zitten deze projecten? 
Of met andere woorden, wat is de visie van het gemeentebestuur inzake 
plattelandsontwikkelingsbeleid? 


