Het Regionaal Ontwikkelingsconcept - Ostbelgien leben 2025
gaat over uw toekomst:

Ministerie
van de Duitstalige
Gemeenschap van België

• Hoe kunnen we de levenskwaliteit in onze regio op lange
termijn veiligstellen?

ONZE VISIE

OSTBELGIEN LEBEN 2025

• Hoe gaan we uitdagingen aan zoals het tekort aan vakmensen, de klimaatverandering en de demografische
veranderingen?
• Hoe kunnen we onze scholen, de kinderopvang en de levenskwaliteit van onze senioren verbeteren?

• Meertalig
• Bruggenbouwer met een ruim netwerk

Het Regionaal Ontwikkelingsconcept heeft daarvoor zeer concrete antwoorden en maatregelen, waarvan vele al vruchten
afwerpen.

• Vakmensen
• Met verantwoordelijkheidsbesef

U kunt zich ook online informeren:
www.ostbelgienlive.be/mitgestalten

• Sterk verankerd
• Sterke bedrijven

Uw ideeën zijn altijd welkom!
Schrijf ons op: alexander.krings@dgov.be

• Gelijke kansen
• Onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit
• Gezinsvriendelijk
• Gediversifieerd cultuurlandschap
• Dicht bij de burger
• Gezondheidszorg dicht bij huis
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• Hoge levenskwaliteit
• Levendige dorpen en steden
• Duurzaam
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ONZE STRATEGIE -

HOE WILLEN WE IN 2025 LEVEN?
Het Regionaal Ontwikkelingsconcept, kortweg
“REK“, formuleert een toekomstvisie voor de
Duitstalige Gemeenschap als grensregio, economische regio, onderwijsregio, solidaire regio en
leefregio. De missie is in 2008 uitgewerkt met de
medewerking van 350 burgers, ondernemers en
vertegenwoordigers van gemeenten, verenigingen en overheden. Een uitgebreide analyse van
de sterke en zwakke punten, de kansen en risico‘s
(SWOT) van de regio vormde de basis.

GRENSREGIO

Sindsdien werden in drie implementeringsfasen
talrijke toekomstprojecten uitgevoerd of opgestart. 500 personen waren betrokken bij de uitwerking, online of tijdens bijeenkomsten. Allemaal
dragen ze bij aan de verdere ontwikkeling van
de levenskwaliteit in Ostbelgien. Deze brochure
geeft een overzicht van de projecten van de derde
en laatste uitvoeringsfase tot 2025.

• Creativiteit als toekomstgerichte competentie

Culturele activiteiten in scholen, jeugdwerk, vrije tijd en creatieve mensen ondersteunen

ONDERWIJSREGIO

• Jeugd 2025+

• Samen tegen de armoede

• Integratie en diversiteit

De leefsituatie van jongeren verbeteren, het digitale jeugdwerk uitbouwen

Ontwikkeling van strategieën voor armoedebestrijding

Ondersteuning van mensen met een migratie-achtergrond bij de opleiding en het werk

• Goed genetwerkt voor een sterke locatie

Mensen in en uit Ostbelgien samenbrengen

• Ontlasten van de ouders, versterken van de ouders

• Bevordering van taalonderwijs en meertaligheid

Verdere uitbouw van kwaliteitsvolle kinderopvang, uitbreiding van de infrastructuur, behoud en aantrekking
van vakmensen, versterking van het ouderschap

Verbetering van de talenkennis van de leerlingen, versterking van de competenties in
de taal van het onderwijs en in vreemde talen

• Samen dorpen versterken

Lokale initiatieven ondersteunen en meer participatiemogelijkheden bieden

• Verbetering van het onderwijsaanbod

• Geschiedenis beleven

• Ondersteuning van senioren dicht bij huis

Uitbreiding van het onderwijsaanbod op het gebied van natuur en techniek (STEM+H),
politieke vorming en mediacompetentie

De geschiedenis van Ostbelgien documenteren, archiveren en communiceren

Concepten voor de oude dag thuis, vrijwaring van zelfbeschikking en recht op inspraak, nieuwe woonvormen
durven

• Toekomst van het onderwijs voor

leerlingen met specifieke behoeften in
gewone scholen
Algemeen concept en wettelijk kader
voor nieuwe ondersteuningsstructuren

• Vakmensen in Ostbelgien

Vakmensen hier houden en nieuwe geschoolde
arbeidskrachten aantrekken

• Leerkrachten van morgen

• Leren op het werk

De lerarenopleiding voor het basisonderwijs hervormen om toekomstige leerkrachten beter voor te bereiden op de
uitdagingen van de toekomst

De professionals van morgen opleiden en
de overstap naar het beroep vergemakkelijken

• Ontwerpen van moderne onderwijsinfrastructuur
Schoolgebouwen moderniseren, een
optimale leer- en onderwijsomgeving
creëren

• Made in Ostbelgien

Versterking van lokale producenten,
kortere afstanden tussen producent en consument

Start van de uitwerking van een
regionale ontwikkelingsstrategie

Bevordering van de gezondheidszorg dicht bij huis, zorgen voor voldoende verplegend personeel, behoud van
ziekenhuislocaties in Eupen en St. Vith

Visie voor de toekomst van het onderwijs, bevordering van de gelijkheid in het onderwijs en de efficiëntie van het onderwijs

Jongeren warm maken voor vrijwilligerswerk, administratieve rompslomp voor vrijwilligers verminderen

Eén aanspreekpunt voor werkzoekenden,
beroepsintegratie verbeteren

2008

• Gezond leven in Ostbelgien

• Totaalvisie: duurzame organisatie van het onderwijs

• Geëngageerd in en voor Ostbelgien

• Gecentraliseerde bemiddeling

REK IN CIJFERS

SOLIDAIRE REGIO

• Een sterke sociale economie

De zichtbaarheid van sociale ondernemingen vergroten
en een wettelijk kader creëren

ECONOMISCHE
REGIO

• Voorbereiden op het echte leven

Leerlingen begeleiden bij hun beroepskeuze, interesses wekken, talenten
ontwikkelen

• Ostbelgien als vestigingsplaats voor bedrijven vermarkten

Oost-Belgische bedrijven stimuleren en nieuwe bedrijven aantrekken

• Zelfstandig wonen

Iedereen in staat stellen een zelfbepaald leven te leiden

LEEFREGIO
• Toekomst digitalisering

De administratie digitaliseren en de digitalisering
op alle gebieden van het leven bevorderen

• Organisatie van de ruimtelijke ordening in Ostbelgien

Visie en wetgeving ontwikkelen voor de toekomstige inrichting van de leefruimte

• Bouwcultuur Ostbelgien

Sensibiliseren voor de Oost-Belgische bouwcultuur en deze verder ontwikkelen dankzij de inrichting van de leefruimte

• Thuis in Ostbelgien

Overdracht van de bevoegdheden voor huisvesting en energie
organiseren

• Het klimaat beschermen

De CO2-uitstoot in Ostbelgien op alle niveaus verminderen

2009

2009 – 2014

2014 – 2019

2019 – 2024

•

Regionale analyse en SWOT

•

Eerste uitvoeringsfase (REK I)

•

Tweede uitvoeringsfase (REK II)

•

Derde uitvoeringsfase (REK III)

•

Missie en ontwikkelingsstrategie
„Ostbelgien leben 2025“

•

16 toekomstprojecten
+ 48 deelprojecten

•

24 toekomstprojecten
+ 3 horizontale projecten

•

32 toekomstprojecten

• De sportstructuren versterken

De krachten bundelen dankzij een strategische samenwerking in
de nieuwe koepelorganisatie voor de sport

• Ostbelgien ontdekken

Ontspannings- en wellnessregio Ostbelgien, een langeafstandswandelroute en een Stoneman Ostbelgien voor mountainbikers
plannen

