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Streekmotor van start!
Op haar colloquium van zaterdag jl. in het provinciehuis van Vlaams-Brabant, heeft de
VVP de start gegeven van haar campagne voor de provincieraadsverkiezingen van 14
oktober 2018.

De verwelkoming werd gedaan door provincieraadsvoorzitter Chris Taes.

Verder stonden op het programma:

Vlaamse provinciebesturen engageren zich voor de realisatie van
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
De heer Peter Wollaert, algemeen directeur CIFAL Flanders, gaf op basis van een
inspirerende uiteenzetting zijn visie weer over de noodzaak om werk te maken van de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Namens de 5 provinciebesturen engageerden de provincieraadsvoorzitters om dit ook te
doen. Hiervoor werd een engagementsverklaring ondertekend.

(Van links naar rechts: Peter Wollaert (directeur Cifal Flanders), Greet De Troyer (voorzitter provincieraad
Oost-Vlaanderen), Kris Geysen (voorzitter provincieraad Antwerpen), Chris Taes (voorzitter provincieraad
Vlaams-Brabant), Luk Lemmens (VVP-voorzitter), Eliane Spincemaille (voorzitter provincieraad WestVlaanderen) en Gilbert Van Baelen (voorzitter provincieraad Limburg).

Participatie van de burger ook in het provinciaal beleid
Niettegenstaande dat de bestuurlijke afstand tussen ‘burger en beleid’ groter is bij de
provincies dan bij de gemeenten waren de panelleden van mening dat juist ‘participatie’ er
dient voor te zorgen om deze afstand te overbruggen. Participatie moet dan ook op de
juiste manier deel uitmaken van het provinciaal management en onder meer als een
belangrijke methodiek ingeschreven worden in de gebiedsgerichte werking van de
provinciebesturen.

(Van links naar rechts: Joris Voets (professor UG - moderator), Guy Redig (professor VUB), Hilde
Bruggeman (gedeputeerde Oost-Vlaanderen), Danny Toelen (Provinciegriffier Antwerpen) en Chris De
Meulemeester (ere-gemeentesecretaris Wingene)

Provincieraadsverkiezingen: Volle kracht vooruit!

Nog 10 maanden resten ons van de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Gezien de ‘afslanking van de provincies’ zullen deze verkiezingen er anders uitzien en dit
zowel naar organisatie als naar inhoud.

De uitdagingen voor de provinciebesturen zijn in de toekomst gelegen bij de
grondgebonden bevoegdheden. De VVP campagne, uitgewerkt in overleg met het
communicatiebureau Wombat, speelt daar maximaal op in door het provinciaal
bestuursniveau om te vormen als een ‘streekmotor’. Een motor die de nodige initiatieven
neemt om streekproblemen aan te pakken en op te lossen zonder te verzanden in het
opzetten van nieuwe structuren. Een motor die draait op basis van bestuurlijk
partnerschap, die flexibel is in haar inzet en die doelgericht werkt om problemen op te
lossen in een ruimere context waardoor deze problemen niet afgewenteld worden op
andere streken.
Dat is de kern maar ook de uitdaging van de provinciebesturen als streekmotor.
Om het één en het ander te verduidelijken werd een kandidatenbrochure uitgewerkt
waarbij de streekmotor wordt toegelicht vanuit 4 invalshoeken: beleven, bewaren, bloeien
en bewegen.

Voor het raadplegen van de kandidatenbrochure: klik hier!
U kunt de kandidatenbrochure ook bestellen op het secretariaat van de VVP.

Slottoespraak
VVP voorzitter, gedeputeerde Luk Lemmens, zette het orgelpunt. In zijn speech loofde hij
vooreerst de provinciemandatarissen en personeelsleden die zich jaren hebben ingezet
voor de persoons- en culturele bevoegdheden. Hij wees erop dat de provincies vaak
baanbrekend werk hebben geleverd op gebied van welzijn, cultuur, sport en jeugdbeleid.
Vanaf 1 januari 2018 zullen de betrokken personeelsleden zich ten dienste stellen van de
lokale of de Vlaamse overheid.

In het tweede gedeelte van zijn speech legde de VVP voorzitter de link naar het vorige
VVP colloquium en benadrukte hij nogmaals het belang van de provincies om in de
toekomst zelfbewust ‘de boer op te gaan’ en dus werk te maken van de provinciale
grondgebonden bevoegdheden. De provincies zijn een rechtstreeks verkozen
bestuursniveau met in hun decretale missie de opdracht om gebiedsgericht te werken.
Provinciebesturen zijn daarbij de streekmotor.

Persmededeling
Met de provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen.
Op een colloquium dat zaterdag ll. werd georganiseerd door VVP, de Vereniging van
Vlaamse Provincies, hebben die laatste zichzelf gedefinieerd als “streekmotor”: de
krachtige en dynamische motoren achter heel wat initiatieven die de levenskwaliteit van
mensen, bedrijven en organisaties verbeteren in hun streek.

Sinds de door de Vlaamse regering ingevoerde afslanking van de provincies, zijn deze
laatsten vanaf 2018 enkel nog bevoegd voor zogenaamde grondgebonden materies: het
duurzaam behoud van de omgeving (milieu, klimaat, …), economie, toerisme, landbouw,
erfgoed, mobiliteit, ruimtelijke ordening en vele andere. Initiatieven die de provincies tot
voor kort ook namen op vlak van cultuur, sport en welzijn worden stopgezet of in sommige
gevallen overgenomen door de Vlaamse Overheid.
“Deze focus op grondgebonden bevoegdheden laat ons toe nog beter te doen wat de
provincies al lang doen”, aldus Luk Lemmens, voorzitter VVP en Eerste Gedeputeerde
Provincie Antwerpen (N-VA), “en dat is initiatieven nemen die ten goede komen aan de
bevolking, maar die de meeste gemeentes alleen niet kunnen aanpakken, omdat ze hun
schaal overstijgen, of omdat er heel veel verschillende partners moeten samenwerken.
Dat is precies de eigenheid en de sterkte van de werkwijze van de provincie.”

Vandaar het nieuwe begrip “streekmotor” waarmee de provincies zichzelf omschrijven: het
gaat om initiatieven op “”streek-“ of “gebieds”-niveau, waarin verschillende bevoegdheden
moeten worden verzoend. Bijvoorbeeld bij de aanleg van bedrijventerreinen die meerdere
gemeenten ten goede komen, en waarbij mobiliteit, economie, milieu, woonbeleid en
andere allemaal samenkomen. Of de aanleg van de gekende fietssnelwegen, waarbij
economische, toeristische en milieu-overwegingen meespelen. Voor deze initiatieven is de
provincie vaak de initiator, de “motor” die dergelijke initiatieven op gang trapt én op gang
houdt. Mét de gemeentes, mét alle mogelijke middenveldspelers, maar ook en vooral in
participatie mét en voor alle Vlamingen.
“Het unieke voordeel van de provinciale werking, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
veelbesproken intercommunales, is dat, eenmaal een initiatief lopende of een probleem
opgelost is, de provincie zich weer terugtrekt,” stelt Luk Lemmens vast. “Op zo’n moment
is de schaalgrootte en de werkwijze van de provincie ideaal. Wij zijn klein genoeg om dicht
bij een probleem te staan en het te begrijpen. En toch groot genoeg om het aan te pakken
en oplossingen mogelijk te maken.”

Op het colloquium van 25 november werd verder nog een engagementsverklaring voor
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondertekend, waarmee de provincies zich expliciet
engageren om in hun beleid sociale, milieu- en klimaatdoelstellingen na te streven.
Tenslotte namen de provincies ook nog symbolisch afscheid van hun medewerkers in de
beleidsdomeinen Cultuur, Sport en Welzijn

En tot slot nog te noteren...

In De Standaard van 27 november lezen we: "Vlaming is meer gebonden aan
provinciegrenzen dan hij denkt..."
en Provincies oubollig? Vlaming leeft en werkt toch vooral in eigen provincie.

v.u. Raymond Van Loock, VVP-directeur

