
Bent u het eens met onderstaande stelling?

Ruimte voor ondernemen is een basisvoorwaarde 

om een rendabele onderneming/zaak uit te bouwen. 
Het is dus belangrijk om dit van dichtbij te volgen. 

Ja? Dan hebben we u nodig!

 

 wij zoeken:
VERTEGENWOORDIGER RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING IN  

 

GECO-Wat?
De GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) adviseert de gemeenten 
over grote strategische projecten zoals kernversterking en beleidsplanning, over ruimtelijke 
uitvoeringsplannen met milieueffectenrapporten edm. Dit kan, of op vraag van de gemeenten 
of steden, of op eigen initiatief. Elke gemeente of stad heeft verplicht een dergelijk adviesorgaan.

Profiel:
• U bent een actieve ondernemer die de lokale UNIZO-ondernemersvereniging wil 

vertegenwoordigen in de GECORO. U komt op voor de rol van de ondernemers in de ruimtelijke 
ontwikkeling in uw gemeente of stad.

• U kent uw gemeente of stad grondig. U heeft ook voeling met de diverse groepen van ondernemers.
• U heeft noties van ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit of bent bereid dit bij te schaven.
• U voelt zich maatschappelijk betrokken. U bent een goede onderhandelaar.
• U onderschrijft het basisstandpunt van UNIZO rond het bedrijvig houden en maken van 

de gemeentekernen.
• Evident bent u lid van UNIZO.
 
Praktisch:
• U volgt de vergaderingen van de GECORO en u bereidt uw dossiers voor. 
• De globale thema’s overlegt u met en rapporteert u aan UNIZO (lokaal, provinciaal).
• U volgt 1 à 2 x jaar een door UNIZO georganiseerde infosessie.

Wat bieden wij u:
• Impact op de ruimtelijke ordening van uw gemeente.
• Ondersteuning via een nieuwsbrief exclusief voor vertegenwoordigers in de GECORO, 

met actuele info over planning en wetgeving, en via informatiesessies die worden opgezet 
naargelang de actualiteit.

• Advies via uw adviseur lokale werking/regioverantwoordelijke.

U bent kandidaat?
Neem contact op met

VERSTERKT ONDERNEMERSWillebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be | 0800 20 750
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