
Pilootprojecten 
Terug in Omloop

Interessedossier:
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Bij deit interessedossier in te dienen documenten:

1. Identificatie van de geïnteresseerde partij(en)
2. Probleemstelling en idee voor een pilootproject (max. 500 woorden)
3. Het innovatieve karakter en belang van het idee of voorstel op vlak van geïntegreerde

ruimtelijke ontwikkeling, duurzame sanering en economische ontwikkeling met aandacht
voor het kringloopdenken (max. 1000 woorden)

4. Indien van toepassing een ruimtelijke situatieschets van een mogelijke site
5. Voorziene knelpunten naar concrete uitwerking

U volgt volgende stappen:
1. U vult het formulier volledig in.
3. U verzamelt de nodige bijlagen (kaarten, etc.)
4. U maakt 1 PDF van uw dossier.
5. U geeft dit kandidatuurdossier de naam : “interessedossier TIO _ NAAM.pdf”
6. Dien tijdig uw interessedossier in:

tot 7 januari 2016, uiterlijk tot 17.00h.

Dit kan op volgende manier:
Email naar cnewton@ovam.be
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Identificeer in dit deel 
de deelnemer(s). 
Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

OFWEL : Mogelijkheid 1 - als natuurlijk persoon:

Naam en voornaam 

Nationaliteit

Beroep/hoedanigheid

Straat & nr

Postcode & gemeente

Telefoon/GSM

Email

OFWEL : Mogelijkheid 2 - als een vennootschap of organisatie:

Handelsnaam 

Rechtsvorm

Specialisatie

Straat & nr van de zetel

Postcode & gemeente

Telefoon zetel

Email

Vertegenwoordigd door (naam):

GSM

Email

OFWEL : Mogelijkheid 3 - als een vereniging tussen personen, organisaties of vennootschappen 
zonder rechtspersoonlijkheid (tijdelijke vereniging TV):
Identificeer eerst de partner die als aanspreekpunt zal optreden:

(Handels-)naam 

(Rechtsvorm)

Specialisatie/beroep



4

Straat & nr van de zetel

Postcode & gemeente

Telefoon zetel

Email

Vertegenwoordigd door (naam):

GSM

Email

Overige partners:

(Handels-)naam 

(Rechtsvorm)

Specialisatie/beroep

Straat & nr 

Postcode & gemeente

Telefoon/GSM

Email

(Handels-)naam 

(Rechtsvorm)

Specialisatie/beroep

Straat & nr 

Postcode & gemeente

Telefoon/GSM

Email

(Handels-)naam 

(Rechtsvorm)

Specialisatie/beroep

Straat & nr 

Postcode & gemeente

Telefoon/GSM

Email
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Probleemstelling en idee

Probleemstelling en idee voor een pilootproject (max. 500 woorden)
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Innovatie
Beschrijf het innovatieve karakter en belang van het idee of voorstel op vlak van geïntegreerde 
ruimtelijke ontwikkeling, duurzame sanering en economische ontwikkeling met aandacht voor 
het kringloopdenken (max. 1000 woorden)
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Ruimtelijke sitiuatieschets (indien van toepassing)

Locatie, verduidelijk ook de oppervlakte (in m2 of ha)

voeg een kaart of luchtfoto toe (hieronder of in bijlage)
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Mogelijke knelpunten
Beschrijf eventuele knelpunten die U ziet voor de concrete uitwerking
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