
 

Wij, mensen met een Kempenhart, 

delen een gezamenlijke ambitie en willen onze krachten bundelen om deze 

droom voor de Kempen in 2030 waar te maken. 
 

Onze common ground, onze gemeenschappelijke visie, is een Kempen die in 

2030 een duurzame samenleving is, een inclusieve, warme en zorgzame 

samenleving én een ondernemende en innoverende samenleving. 

 

In 2030 is de Kempen duurzaam. We hebben sterke kernen en duurzame dorpen met 

voorzieningen, lokale werkgelegenheid en kwaliteitsvolle publieke ruimtes. We zijn een 

samenleving waar iedereen mee is, mensen of groepen niet afhaken. We zijn een samenleving met 

een gezond leefklimaat en geestelijke gezondheid. We moeten minder woon-werkverplaatsingen 

doen. We gaan meer met fiets en openbaar vervoer dan met de wagen. We kennen een ware 

fietscultuur met sterke infrastructuur en deelmogelijkheden. Wat vroeger de zwakke weggebruiker 

was, is de sterke geworden. Er zijn sterke ecosysteemdiensten. Er is ruimte voor energie. We 

realiseren in 2030 een duurzame mobiliteit, duurzaam ruimtegebruik en duurzame energie 

productie, consumptie en opslag.  

 

In 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam. We hebben een slimme 

inclusieve arbeidsmarkt. In onze maatschappij is aandacht voor kwetsbaren. We bieden en krijgen 

zorg op maat. Iedereen is mee. We hebben een sociaalcultureel nabije samenleving. Met 

veerkrachtige dorpen, een goede work-life balance. We hebben een sterk sociaal weefsel, waar 

iedereen aan de slag kan en we een sterke mentale veerkracht hebben. Er is een goede work-life 

integration. 

 

In 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving. Kempenaren 

kunnen ondernemen met impact. Jonge talenten kunnen in de Kempen aan de slag en worden 

gestimuleerd om te ondernemen en innoveren. We kennen een sociaal-innovatief 

ondernemerschap. De barrières voor ondernemen en innovaties zijn verminderd. We hebben sterke 

innovatieve landmarks in de Kempen. Onze regio is gekend om zijn ondernemersvriendelijk imago. 

De Kempen zet in op maakindustrie met impact, op kwaliteitsvolle voedselproductie en op 

voedselinnovaties, op zorginnovatie en biogebaseerde economie met focus op duurzaamheid. Door 

nabijheid, slimme en sterke allianties is er een goede economische mobiliteit. De Kempen maakt 

een sterke connectie met de omliggende regio’s en de wereld. 

 

Voor deze Kempen gaan we! Dit is de Kempen 

die we in 2030 willen en zullen aanschouwen.  
 

Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden, het tweede beste moment 

is nu. Om onze common ground waar te maken kunnen we al rekenen op heel wat bomen 

die 20 jaar geleden werden gepland. Sommige staan zelfs al langer, andere hebben nog 

maar enkele jaren op de teller. Maar we gaan ook nú bomen planten. Nu is begonnen met 

het Toekomstforum Kempen op 25 en 26 oktober 2019 in Laakdal. Daar zijn – rekening 

houdend met ons verleden en onze uitdagingen – projecten gegroeid die in 2020 geplant 

zullen worden en tot 2030 met heel veel zorg, liefde en engagement zullen uitgroeien tot 

mooie bomen die in 2030 er mee voor zullen zorgen dat de Kempen een 

ondernemende, innoverende, warme, zorgzame, 

inclusieve en duurzame samenleving is. 


