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Welkom bij de vierde nieuwsbrief van RELOCAL 

Het doel van RELOCAL is om factoren identificeren die bepalend zijn voor lokale toegankelijkheid van 

Europees beleid, voor lokale mogelijkheden voor diverse actoren om zich uit te spreken over behoeften 

en gelijkheid, en voor lokale mogelijkheden om Europese kansenstructuren te benutten. In het verleden, 

met name sinds de economische en financiële crisis, is het Europese Sociaal Model flink op de proef 

gesteld door de opkomst van beleidsresultaten die ruimtelijke onrechtvaardigheid weerspiegelen. In dat 

kader is de hypothese van RELOCAL dat processen van herwaardering van het lokale en gebiedsbericht 

overheidsbeleid een positieve bijdrage kunnen leveren aan ruimtelijke rechtvaardigheid en 

democratische empowerment. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op 33 case studies in elf Europese landen die duidelijke voorbeelden bieden 

van stedelijke en rurale ontwikkelingsuitdagingen op het gebied van ruimtelijke en sociale 

rechtvaardigheid. De casussen zijn zo gekozen dat ze een evenwichtige vertegenwoordiging van 

verschillende institutionele contexten bieden. Op basis van een vergelijking tussen alle case studies 

hebben de projectpartners factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de impact van lokaal 

gebiedsgericht beleid en interventies. De bedoeling van deze exercitie is dat het beter mogelijk wordt 

om cohesie, territoriale ontwikkeling en ander EU-beleid op het lokale niveau te effectueren. 

 

Hieronder worden de 33 case studies kort gepresenteerd. Meer informatie over elke case study van 

RELOCAL vindt u op https://relocal.eu/all-cases/ 

 

https://relocal.eu/all-cases/


 

   

 RELOCAL heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en 

innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder 

subsidieovereenkomst nr. 727097. 

 

            Najaar 2019 – Nieuwsbrief IV 

 @h2020relocal       www.relocal.eu 
Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development 

Ruimtelijke rechtvaardigheid en een sterkere samenwerking tussen stad en 

platteland 

Northumberland Uplands Local Action Group 

Northumberland – Verenigd Koninkrijk 

 
Een door vrijwilligers geleide en uitgevoerde 

(LEADER-)duurzaamheidsactiegroep die gericht is 

op verdeling van ontwikkelingsgelden in een dun 

bevolkt hooglandgebied, dat in de afgelopen 

periode sterk in zijn ontwikkeling beknot is. 

 

Slim platteland 

Ostwestfalen-Lippe – Duitsland 

 
Dit initiatief in een plattelandsgebied wil als 

antwoord op demografische ontwikkelingen een 

digitale transformatie bevorderen. Er wordt 

multimedia-infrastructuur aan dorpen geleverd, de 

lokale bevolking wordt getraind in gebruik en 

toepassing van digitale technologie en er worden 

nieuwe vormen van maatschappelijke 

betrokkenheid geïntroduceerd. 

 

Micro-regionale vereniging Mara-Natur 

District Maramures – Roemenië 

 
Als lokale actiegroep beheert deze vereniging 

LEADER-fondsen voor een breed scala aan 

economische initiatieven en acties van algemeen 

belang in achttien plaatsen in een voormalig 

mijngebied. De actie wordt gewaardeerd door 

diverse belanghebbenden, al wijzen zij ook op de 

noodzaak van grootschaligere bestuurlijke 

hervormingen in het land. 

 
 

Landelijke openbare ruimten 

Domachowo, Potarzyce en Stara Krobi – Polen 

 
Een case study van drie Poolse dorpen waarin 

wordt getoond dat zij maatschappelijke banden 

creëren, dat er nieuwe initiatieven ontstaan en dat 

gebieden en sectoren waartussen eerder geen 

communicatie bestond, nu verbonden zijn. 
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Themadorp Goth 

Masłomęcz – Polen 

 
Een uniek voorbeeld van een gemeenschap die de 

relatie tussen haar identiteit en sterke 

verbondenheid met plaats opnieuw heeft 

gedefinieerd ten behoeve van een broodnodige 

economische, sociale en culturele impuls. 
 

 

Lokale actiegroep in het Balaton-hoogland 

Balaton-hoogland – Hongarije 

 
Onderzoek naar de resultaten van het LEADER-

programma in het Balaton-hoogland op het vlak 

van ruimtelijke ontwikkelingsmaatregelen, een 

effectieve inzet van kennis en arbeidskrachten, en 

de aanpak van sociaal-ruimtelijke ongelijkheid. 

 

De producentenorganisatie 

Szentes – Hongarije 

 

In deze case study wordt onderzocht of deze variant 

van een coöperatieve organisatie, die wordt 

ondersteund door het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van de EU, erin slaagt om de 

belangen van kleine boeren in de coöperatie te 

verdedigen en daarmee de verpaupering van het 

platteland te voorkomen.  

Versterking van gemeenschappen 

Lewis, Buiten-Hebriden – Verenigd Koninkrijk 

 
Analyse van gebiedsgerichte maatregelen die zijn 

uitgevoerd in het kader van de kernprioriteiten van 

HIE (een ontwikkelingsorganisatie van de Schotse 

overheid), en van de wijze waarop met deze 

interventies de sociaal-ruimtelijke ongelijkheden 

op het eiland Lewis voor de westkust van 

Schotland zijn aangepakt. 
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Ruimtelijke rechtvaardigheid en regionale economische ontwikkelingsstrategieën 

 

Strategisch plan Monistrol 2020 

Monistrol de Montserrat – Spanje 

 
Monistrol de Montserrat is onderzocht als een 

succesvoorbeeld van herdefiniëring van de bestaande 

maatschappelijke en natuurlijke middelen om 

problemen te bestrijden waarmee veel dorpen en kleine 

steden in Europa te kampen hebben, en tegelijkertijd 

een positief lokaal perspectief te bevorderen. 

 

 

Euralens – lokaal initiatief voor de 

herontwikkeling van een mijnbekken in Pas-de-

Calais 

Pas-de-Calais – Frankrijk 

 

Door middel van een gezamenlijke inspanning van 

verschillende sectoren in de lokale samenleving wil deze 

voormalige Franse mijnbouwregio lokale ontwikkeling 

van onderop stimuleren en een innovatieve methode 

van lokale samenwerking en governance creëren. 

 

Ontwikkelingsstrategie Lieksa 2030 

Lieksa – Finland 

 
Het afgelegen Finse plattelandsstadje Lieksa heeft te 

kampen met problemen in verband met aanhoudende 

bevolkingskrimp, de perifere ligging (en slechte 

toegankelijkheid) in zowel de regionale als nationale 

context, alsmede een algehele verslechterende 

financiële situatie. Deze case study bekijkt de manieren 

waarop het leiderschap van het gemeentebestuur in 

Lieksa zijn aanpak van lokale bestuursprocessen en 

praktijken grondig aan het veranderen is in het kader 

van de Lieksa Ontwikkelingsstrategie 2030. Hiermee wil 

men de sociaal-economische levensvatbaarheid van de 

stad veiligstellen. 

 

Speciaal ontwikkelingsprogramma 

West-Macedonië – Griekenland 

 
Analyse van een gebiedsgerichte poging om in een regio 

met veel steenkoolwinning onder druk van 

economische en milieufactoren over te stappen op een 

alternatief ontwikkelingstraject. 
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De Alexander Innovation Zone 

Thessaloniki – Griekenland 

 
De Alexander Innovation Zone beoogt ruimtelijke 

rechtvaardigheid te bevorderen door de interactie 

tussen onderzoeks- en ondernemersgroepen te 

versterken. Hiertoe worden onderzoek, innovatie en 

technologie gestimuleerd en worden er zowel ‘van 

onderaf’ als ‘van bovenaf’ activiteiten geïnitieerd. 

 

 

Ecosysteem van samenwerking 

Karditsa – Griekenland 

 
Om de effecten van de ruimtelijke, economische en 

sociale onrechtvaardigheid in het gebied te verzachten, 

heeft de Local Development Agency samen met een 

aantal van de lokale stakeholders een structuur 

gecreëerd dat de oprichting van een netwerk van 

collectieve acties in de ‘Sociale & Solidaire Economie’ 

ondersteunt om een inclusieve ontwikkeling van 

onderaf te bevorderen. 

 

Verzachting impact aardbevingen door 

gaswinning 

Noordoost-Groningen – Nederland 

 
Dit rapport analyseert een case study van sociaal-

ruimtelijke rechtvaardigheid in verband met de 

frequente aardbevingen in de regio Noordoost-

Groningen. Deze aardbevingen worden veroorzaakt 

door de winning van aardgas in de regio. 

 

Het project Pata Cluj 

Cluj-Napoca – Roemenië 

 

Het project was gericht op het achterstandsgebied Pata 

Rât in de buurt van de vuilstortplaats van Cluj-Napoca, 

en had als doel de sociale integratie van deze 

gemeenschappen voor te bereiden. Het onmiddellijke 

positieve effect was dat tien procent van de gezinnen 

kon verhuizen naar een betere plek, maar dit leidde niet 

tot veranderingen in het gemeentebeleid met 

betrekking tot Pata Rât, ontruimingen, huisvesting of 

stedelijke ontwikkeling. 
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Ruimtelijke rechtvaardigheid en verbetering van Europese buurten  

Tweede Kans: Centrum voor Jeugd en Sociale 

Cultuur 

Görlitz – Duitsland 

 
Dit rapport onderzoekt het potentieel van een non-

profit jongerenvereniging in een afgelegen 

middelgrote stad in Duitsland. Door de oprichting van 

een Centrum voor Jeugd en Sociale Cultuur wil men 

jongeren actief betrekken bij stedelijke ontwikkeling 

en politieke besluitvorming. 

 

 

Commissie voor een Sociaal Duurzaam 

Stockholm 

Stockholm – Zweden 

 
Evaluatie van de invoering van de Stockholm-

commissie in een stad die weliswaar internationaal 

concurrerend is en in een aantal economische 

aspecten succesvol is, maar wel lijdt onder ernstige en 

toenemende sociaaleconomische segregatie. 

 
 

Rotterdam: Nationaal Programma Rotterdam 

Zuid 

Rotterdam – Nederland 

 

Om de speciale vorm van onrechtvaardigheid als 

gevolg van ruimtelijk gesegregeerde huishoudens 

tegen te gaan, hebben stakeholders van overheid, 

onderwijsinstellingen, scholen en lokale bedrijven het 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid opgezet om de 

interventies van constituerende partners te 

stroomlijnen om zo maximaal en langdurig effect te 

bereiken. 

 

Daklozenproject: ‘Pop-Up Dorp’ PLACE/Ladywell 

Lewisham – Verenigd Koninkrijk 

 

Als reactie op de woningcrisis in Londen biedt het 

‘pop-up dorp’ PLACE/Ladywell een modulaire, volledig 

demonteerbare constructie van appartementen voor 

dakloze gezinnen en betaalbare kantoorruimte. Het 

dorp is ontworpen voor gebruik op onbebouwde 

terreinen die nog in ontwikkeling zijn, en kan vier of 

vijf keer worden verplaatst in de zestig jaar die het 

kan gaan. 
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Lokaal burgerinitiatief in de stad Kotka 

Kotka – Finland 

 
Met behulp van EU-financiering wil de organisatie die 

de LEADER-activiteiten in omliggende 

plattelandsgemeenten beheert, haar door de lokale 

gemeenschap geleide ontwikkelingsaanpak uitbreiden 

naar de middelgrote stad Kotka in Zuid-Finland, door 

twee opeenvolgende projecten uit te voeren, gericht 

op werklozen, jongeren, immigranten en andere 

kwetsbare groepen met speciale behoeften. 

 

 

Het project Mălin-Codlea 

Codlea, district Brașov – Roemenië 

 
Als gevolg van het project ‘Verantwoordelijkheid voor 

burgers op het gebied van huisvesting’ heeft tien 

procent van de huishoudens in het district Mălin 

waarop het project gericht was, deels geprofiteerd 

van het legalisatieproces; zij mochten de grond onder 

hun huis kopen. Uiteenlopende juridische en 

sociaaleconomische problemen van de informele 

nederzetting bleven echter onopgelost. 

 

 

Integraal plan voor stedelijke ontwikkeling van 

het gebied Plumbuita 

Boekarest – Roemenië 

 

Hoewel omschreven als een “langetermijnstrategie 

voor gebiedsontwikkeling gericht op arbeidsmarkt en 

economische groei”, zijn uiteindelijk maar twee 

onderdelen van het integrale plan geïmplementeerd. 

Het ene was een videobewakingssysteem, dat echter 

de stigmatisering van de armste bewoners van het 

gebied versterkte, het andere betrof de verbetering 

van de weginfrastructuur. 

 

 

Actieplan ter bevordering van de kwaliteit van 

leven in een gesegregeerde wijk 

Premià de Dalt – Spanje 

 
Dit initiatief van de Catalaanse regering had tot doel 

de sociaaleconomische ontwikkelingskansen voor de 

inwoners van Santa Maria / Santa Anna-Tió te 

vergroten door middel van sociale programma’s en 

verbeteringen van de openbare ruimte in een 

integrale stedelijke interventie. 
 

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf
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Transformatieplan voor de wijk La Mina 

Sant Adrià de Besòs – Spanje 

 
Een case study van één van de armste 

gemeenschappen in Barcelona, en van een plan om 

de stedelijke en sociale structuur te revitaliseren en 

de bewoners bij het besluitvormingsproces 

daaromtrent te betrekken. 

  
 

Programma Give Kids a Chance 

Encs – Hongarije 

 
In een gebied van kleine dorpjes, kampend met 

econo-mische teruggang, selectieve migratie, 

bevolkingskrimp, zeer hoge werkloosheid en een laag 

opleidingsniveau, is het programma ‘Give Kids a 

Chance’ ingezet om de levensomstandigheden van de 

kinderen en gezinnen te verbeteren. 

 
 

Tien jaar stadsvernieuwing in een arme buurt 

György-telep – Hongarije 

 
Een analyse van een project dat een langetermijn 

oplossing beoogt voor ruimtelijke en sociale 

onrechtvaardigheid in een kansarme voormalige 

mijnkolonie met extreem veel slechte woningen, een 

zeer laag opleidingsniveau en hoge werkloosheid.  
 

 

Ruimtelijke rechtvaardigheid en slimmer territoriaal bestuur  

 

Digital Västerbotten 

Provincie Västerbotten – Zweden 

 
Net als in veel andere plattelandsgebieden in Europa 

vindt hier momenteel een trend van bevolkingskrimp 

en een verzwakkende economie plaats. Deze case 

study laat zien hoe digitale oplossingen de 

samenwerking tussen gemeenten kunnen 

vergemakkelijken zodat kosten lager worden en 

competenties kunnen worden gedeeld. 



 

   

 RELOCAL heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en 

innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder 

subsidieovereenkomst nr. 727097. 

 

            Najaar 2019 – Nieuwsbrief IV 

 @h2020relocal       www.relocal.eu 
Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development 

 

De bouw van een Eco-Cité: de EPA Alzette-Belval 

Noord-Lotharingen – Frankrijk 

 
In een context van de-industrialisatie en een 

beroepsbevolking die zich in toenemende mate op het 

nabijgelegen Luxemburg oriënteert, treedt de EPA op 

als een unieke Franse overheidsorganisatie die bij 

specifieke gebieden de verantwoordelijkheid voor de 

planning kan ‘terugnemen’ van andere bestuursniveaus 

om specifieke maatregelen te nemen. 

 

Kallikratis: het tegengaan van fragmentatie in 

territoriaal bestuur 

Volos – Griekenland 

 
Deze case study analyseert de effecten van de 

‘Kallikratis’, een bestuurlijke hervorming die de grenzen 

en de bevoegdheden van de nieuwe gemeente Volos 

aanzienlijk heeft verruimd. Er wordt gekeken of de 

hervorming de gemeente heeft geholpen om beter om 

te gaan met de uitdagingen waar ze mee te maken 

heeft (waaronder ruimtelijke rechtvaardigheid), en om 

betere diensten te verlenen aan haar burgers. 

 

Samenwerkingsverband van gemeenten voor 

een gecoördineerde gebiedsontwikkeling 

Eix de la Riera de Caldes – Spanje 

 
In deze regio, die wordt gekenmerkt door een hoge 

concentratie van economische en industriële 

activiteiten, is de Associació de Municipis de l’Eix de la 

Riera de Caldes opgericht, een samenwerkingsverband 

om betere en meer samenhangende diensten aan de 

plaatselijke bevolking te kunnen verlenen. Als 

neveneffect is hiermee ook een instrument gecreëerd 

om de onderhandelingsmogelijkheden met hogere 

bestuursniveaus te verbeteren. 

 

Burgerbegroting Łódź 

Łódź – Polen 

 
In deze case study wordt het voorbeeld van Łódź 

bekeken, waar een burgerbegroting (participatory 

budgeting) wordt gebruikt als een van de instrumenten 

voor de implementatie van de Ontwikkelingsstrategie 

Łódź 2020+ binnen lokaal gestuurde projecten die 

mikken op het creëren van kennis, vaardigheden 

(human capital), lokaal bewustzijn en ruimtelijke 

verandering. 
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Maatschappelijke coöperatie voor 

gemeenschapsdiensten 
Brzenziny – Polen 

 
Een voorbeeld van een breed gedefinieerd proces van 

revitalisering van lokale middelen, waarbij fysieke 

maatregelen (renovatie, modernisering en 

herwaardering) worden gecombineerd met 

maatschappelijke en economische interventies. 

 

Uw mening is waardevol! Online enquête onder lokale deskundigen 

 

Wij nodigen u uit om naar aanleiding van onze case study bevindingen een online enquête in te vullen 

over instrumenten voor het creëren en versterken van sociale en ruimtelijke rechtvaardigheid. 

Deelname kost u niet meer dan vijf minuten en u ontvangt een feedbackrapport met de resultaten en 

de meningen van alle deelnemers. Individuele antwoorden in deze enquête worden uiteraard anoniem 

gerapporteerd. 

 

Activiteiten uitgevoerd in 2019 

 

Oktober 2019, workshop Imajine & RELOCAL (GEPLAND) ‘Spatial disparities in Europe: from regions 

to localities to individuals’. 

Oktober 2019, RELOCAL-sessie van een dagdeel bij de Open Dagen van DG Regio (GEPLAND) met 

de titel ‘Shrinking Rural Areas and Spatial Justice’, in samenwerking met het project INTERREG ESPON 

ESCAPE. 

Juli 2019, Speciale sessies RELOCAL bij AESOP-congres in Venetië over ‘The role of the local in 

improving cohesion and spatial justice’. 

Maart 2019, RELOCAL-conferentie in Łódź met onderzoekers van de H2020-projecten COHESIFY, 

IMAJINE en PERCEIVE over regionale rechtvaardigheid en het Cohesiebeleid van de EU. Bespreking van 

zorgen over de hervorming van de EU Cohesion Policy met het oog op de aanpak van ruimtelijk uiteen 

waaierende trends in de sociaaleconomische ontwikkeling in verschillende delen van Europa. 

 

Nieuws en Kennisuitwisselingsactiviteiten 

 

- ‘Le Parlement Intempestif du Label Euralens’: Cyril Blondel en het POLAU werken op 4 april 2019 de 

organisatie van een fictieve vergadering uit, waarin lokale actoren, geselecteerde initiatiefeigenaren en 

institutionele actoren uit Pas-de-Calais samenkomen. 
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- ‘Using the Potentials of Youth Participation in Urban Development!’: ILS-onderzoeker Viktoria Kamuf 

presenteerde en besprak tijdens een workshop in maart 2019 de resultaten van een RELOCAL-case study. 

-  Casestudy ‘Slim platteland Ostwestfalen-Lippe’ in het nationale debat. ILS-onderzoeker Sabine Weck besprak 

bij Duitse nationale evenementen de resultaten van een van de RELOCAL-case studies. 

- ‘Beyond the Economic Dimension’ – De maatschappelijke en milieugevolgen van een producentenorganisatie: 

poster-pitching-sessie met RELOCAL-casestudy over Szentes onder leiding van CERS HAS. 

- ‘Geografieën van (on)rechtvaardigheid’: Serie gastcolleges over geografie en ruimtelijke ordening, 

georganiseerd door het Institute of Geography and Spatial Planning van de Universiteit Luxemburg in 

samenwerking met het JSSJ-tijdschrift Spatial Justice. 

- ‘RELOCAL project and spatial justice’: Interview met Estelle Evrard van de Universiteit Luxemburg over de 

Luxemburgse sociaal-culturele radiozender Radio 100,7. 

 

 

Partners in RELOCAL 
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