Huis voor omgevingskwaliteit
een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken

Missie
Ad hoK, het Huis voor OmgevingsKwaliteit, heeft de missie om
kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. Het wil bijdragen tot de
uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen
actief te ondersteunen.
Als verlengstuk van lokale besturen willen de
streekintercommunales hun steentje bijdragen tot ruimtelijke
kwaliteit in hun regio. Ad hoK voorziet een gelaagde aanpak die
steunt op drie pijlers: adviseren, begeleiden, inspireren.

KWALITEITSKAMER

OPEN OPROEP

INSPIRATIE & OPLEIDING

Kwaliteitskamer
ad hoK adviseert
De kwaliteitskamer is een multidisciplinaire pool van experten
waarop een lokaal bestuur kan beroepen om een kwalitatief en
geïntegreerd advies te krijgen. Voor omgevingsdossiers en ruimtelijke
processen, zoals de opmaak van een masterplan of RUP, biedt de
kwaliteitskamer de nodige extra kennis.
“Door expertise te bundelen helpt ad hoK dossiers te onderbouwen
(waarom kan iets niet?), maar ook proactief te adviseren (wat zou
eventueel wel kunnen?).”
De pool van experten beschikt over kennis uit verschillende
beleidsdomeinen, van architectuur en milieu tot erfgoed. Zij springen
bij in complexe vraagstukken om de expertise van het gemeentelijk
niveau aan te vullen. Eén kenmerk hebben ze gemeen: ze staan met
hun voeten in de praktijk.
De selectie van deze experten gebeurt in samenwerking met Team
Vlaams Bouwmeester en Vlinter. Ad hoK gaat op zoek naar
kwalitatieve experten met een meerwaarde voor lokale besturen.
Bovendien zoeken de intercommunales zelf lokale experten die
kennis hebben van de regio. Ze kennen niet alleen de lokale
gevoeligheden, maar ook de opportuniteiten.

Open oproep
ad hoK begeleidt
De werkwijze van de open oproep van Team Vlaams Bouwmeester is
alom bekend. De focus ligt daar op toonaangevende projecten in
Vlaanderen, de focus van ad hoK ligt op toonaangevende projecten
in de regio. Publieke en semipublieke opdrachtgevers
worden door ad hoK begeleidt om via een open oproep een
ontwerper te vinden voor landschappelijke, stedenbouwkundige,
infrastructuur- of architectuuropdrachten.
Ad hoK helpt de juiste ontwerper bij het juiste project te brengen.
Een onafhankelijke jury analyseert het portfolio van de ontwerper in
functie van het project. Een heldere projectdefinitie vormt
gedurende het hele proces het referentiekader voor elke beslissing.
Hierin expliciteert de opdrachtgever immers zijn ambities en
verwachtingen.

"Via een open oproep worden lokale besturen begeleid in het
organiseren van specifieke aanbestedingsopdrachten"

Inspiratie & opleiding
ad hoK inspireert
Binnen ad hoK worden verschillende inspiratiesessies georganiseerd.
Deze kunnen bestaan uit een lezing, debatavond, workshop, uitstap...
over actuele thema's. Primaire doelgroep zijn ambtenaren en
mandatarissen van lokale overheden, maar ook andere
geïnteresseerden en professionals zijn welkom. De sessies koppelen
innovatie aan de mogelijkheid tot uitvoering.
Op deze manier worden het bestuurlijk en ambtelijk niveau opgeleid
en geïnspireerd tot goede ruimtelijke kwaliteit en hoe deze te
ondersteunen. Specifiek wordt ingezet op visievorming, praktische
aanpak in vergunning- en planprocessen en participatie met
inwoners.

"Ad hoK wil ruimte geven om te dromen, ideeën uit te
wisselen, te netwerken, ... met als resultaat een optimale
ruimtelijke omgevingskwaliteit in een lokale context"
Ad hoK organiseert ook opleidingen waarbij we onderwerpen
benaderen vanuit de specifieke invalshoek van het lokale bestuur. De
focus ligt op thema’s en onderwerpen die belangrijk zijn voor hen.
Met dit initiatief wil ad hoK lokale besturen helpen om op een
efficiënte wijze kennis te vergroten en expertise uit te wisselen.
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Meer info

www.haviland.be
www.interleuven.be
www.igemo.be

ad hoK is een samenwerking tussen de streekintercommunales
Haviland, Interleuven en IGEMO en wordt ondersteund door Team
Vlaams Bouwmeester.

