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DE PROVINCIEBESTUREN:
UW STREEKMOTOR
ELKE DAG ZIEN WE UITDAGINGEN IN ALLE STREKEN VAN VLAANDEREN. 

PROBLEMEN DIE NIET OPGELOST GERAKEN, OMDAT ZE DE 

GEMEENTEGRENZEN OVERSTIJGEN EN DUS TE GROOT ZIJN VOOR 

GEMEENTEN. OF OMDAT ZE COMPLEX ZIJN, EN BIJGEVOLG DE 

MEDEWERKING VEREISEN VAN HEEL WAT BETROKKENEN. WIJ ZITTEN ER 

DICHT GENOEG OP OM HET PROBLEEM TE SNAPPEN EN VER GENOEG 

OM DE OPLOSSING MOGELIJK TE MAKEN. WIJ DOEN HET NOOIT ALLEEN, 

MAAR WE ZIJN WEL ALTIJD DE MOTOR DIE DE OPLOSSING IN GANG 

TRAPT. IEDERE KEER OPNIEUW, WANT ER KOMEN IEDERE KEER WEER 

NIEUWE EN ANDERE UITDAGINGEN AAN. WIJ ZIJN DE KRACHT DIE VOOR 

ELKE STREEK, TELKENS OPNIEUW, BREED GEDRAGEN OPLOSSINGEN OP 

GANG TRAPT. ZO ZORGEN WIJ VOOR STREKEN WAAR HET AANGENAAM 

EN EFFICIËNT BELEVEN, BEWAREN, BLOEIEN EN BEWEGEN IS.

Door het project ‘afslanking provincies’ werden de bevoegdheden van 

de provinciebesturen gefocust op de grondgebonden bevoegdheden 

(streekontwikkeling, plattelandsbeleid, mobiliteit, ruimtelijke ordening, 

leefmilieu, mobiliteit, economie, …). 

Deze gewijzigde situatie biedt voor de provincies heel wat kansen en uitdagingen. 

De provincies willen meer dan ooit een krachtige streekmotor zijn, op maat van 

de streek, voor én door de mensen én het maatschappelijk middenveld.

> Om een antwoord te bieden op de noden en uitdagingen in de streek 

brengen de provinciebesturen alle betrokkenen rond de tafel en zetten ze 

samenwerkingen op poten. Afstemming met heel wat maatschappelijke 

sectoren en andere overheden is immers onontbeerlijk. Geïntegreerd en 

integraal werken staan centraal.
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> De provincies vervullen de brugfunctie tussen hun streek en de hogere 

overheden. Ze kaarten problemen en ideeën aan, en openen deuren voor 

bedrijven en middenveld.

> De provincies ondersteunen initiatieven via subsidies, belangenbehartiging, 

bemiddeling, …

> De provincies zetten ook eigen initiatieven op touw, en bieden zelf ook 

diensten, producten, infrastructuur en voorzieningen aan.

> Participatie is heel belangrijk: de provincies maken werk van het informeren 

en consulteren van bewoners, middenveld en bedrijven. Waar het kan zullen 

ze samen hun verantwoordelijkheid opnemen en/of samen initiatieven 

ontwikkelen.

> Duurzaam beleid, de provinciebesturen ondertekenden de 17 duurzaam-

heidsdoelstellingen (SDG’s) van waaruit ze hun beleid inhoud en vorm geven. 

Op die manier zorgen de provincies voor doeltref fende en innovatieve 

oplossingen op maat. Ze kunnen daarbij in hun besluitvormingsproces bogen 

op hun terreinkennis, hun democratisch karakter en hun objectieve blik. 

Ze willen deze troeven maximaal uitspelen, doorheen de beleidssectoren 

waarin ze actief zijn. 

 Joke Schauvliege - Vlaams Minister voor Omgeving, Water, Natuur en 

Landbouw‘ 

 De uitdagingen rond ‘duurzame ontwikkeling’ zijn groot. Dit niet alleen op 

wereldschaal maar ook op het niveau van Vlaanderen. De verschillende 

Vlaamse overheden zullen samen met de bedrijven, de burgers, …  deze 

uitdagingen moeten aanpakken. De provinciebesturen zijn in deze voor mij 

een belangrijke actor. Zij beschikken over heel wat bevoegdheden, know 

how en deskundigheid om werk te maken van uitdagingen in dossiers 

als waterlopen, natuur, landbouw, platteland en ruimtelijke ordening. 

 Daarnaast zijn de provinciebesturen ervaren en verantwoordelijke 

vergunningsverleners en zijn ze uitgegroeid tot ruimtelijke regisseurs 

waarbij hun transversale beleidsaanpak een duidelijke meerwaarde biedt. 
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Tevens denk ik hierbij aan de strategische rol die de provincies opnemen 

niet alleen in het concreet ondersteunen van de lokale overheden en het 

samenbrengen van de juiste partners maar ook in het nemen van lange 

termijn beslissingen voor bovenlokale problematieken. In die zin maken ze 

tevens hun decretale rol als gebiedswerker ten zeerste waar. Ik merk daarbij 

dat de Vlaamse provinciebesturen hun taakstelling zonder meer ter harte 

nemen. Ga er voor!

 Peter Wollaert - Algemeen directeur CIFAL Flanders

 ‘De in 2015 goedgekeurde Agenda 2030 van de Verenigde Naties met 

daarin 17 concrete Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable 

Development Goals’ (SDG’s) is een handig instrument om provinciaal 

beleid toekomstbestendig te maken. De ambitieuze SDG’s zijn niet alleen 

goedgekeurd door alle 193 lidstaten van de VN waaronder België, ze 

zijn tevens een inspirerend kompas voor lokaal en regionaal beleid. Er 

is aandacht voor het versterken van industriële innovatie en waardig 

werk, voor meer zorg voor het milieu, voor het wegwerken van sociale 

en maatschappelijke ongelijkheden, maar ook voor transparant en 

goed bestuurlijk beleid, een sterkere samenwerking tussen politiek en 

maatschappelijke actoren en voor vrede, veiligheid en rechtvaardigheid 

gesteund op internationale solidariteit en mensenrechten. Agenda 2030 

is de ideale gids voor de provinciale verkiezingscampagne, tijdens 

coalitieonderhandelingen en voor het formuleren van nieuwe initiatieven 

in de beleidsbrieven.’
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BELEVEN
WIJ ZORGEN VOOR STREKEN WAAR HET GOED LEVEN EN BELEVEN 

IS. WAAR WE GROTE PLANNEN UITTEKENEN OM KLEINE MENSELIJKE 

ERVARINGEN MOGELIJK TE MAKEN. AANGENAAM EN DUURZAAM 

WONEN VOOR IEDEREEN IN EVENWICHT MET ECONOMIE EN NATUUR. 

PROVINCIALE DOMEINEN DIE ZOWEL EEN ZONDAGSE UITSTAP, ALS 

‘TOMORROWLAND’ OF ‘DE WARMSTE WEEK’ MOGELIJK MAKEN. 

Toerisme > De provincies zijn verantwoordelijk voor de marketing van het 

toeristisch aanbod op de binnenlandse markt. Ze werken hiervoor onder 

meer samen in de vzw Logeren in Vlaanderen. Dankzij de provincie is er een 

recreatief en toeristisch fiets- en wandelknooppuntennetwerk dat over heel 

Vlaanderen volgens dezelfde principes is uitgerold. Daarnaast verzamelen 

en analyseren de provincies relevante toeristische data ter versterking van 

het toeristisch landschap.
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 Danny Van Assche - Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

 ‘Horeca Vlaanderen werkt zeer intensief en aangenaam samen 

met de Provinciale Toeristische Organisaties (PTO’s) i.k.v. Logeren in 

Vlaanderen. Toerismebeleid is voor de horeca van cruciaal belang. De 

tewerkstellingskansen in toerisme zijn zeer groot en hebben in ons land 

nog lang het plafond niet bereikt. De samenwerking tussen horeca en 

de provincies zorgt dus niet alleen voor een goede promotie van onze 

hotels en onze eet-, drink- en tafelcultuur, maar rechtsreeks ook voor 

heel wat economische meerwaarde en tewerkstelling. De PTO’s doen dit 

bovendien op een geïnspireerde, gemotiveerde en professionele wijze.’

 Lidia Palleta - Manager Hotel Atlantis Genk

 ‘Sinds 2014 heeft Toerisme Limburg een nieuw samenwerkingsmodel 

uitgewerkt waardoor de toeristische ondernemer actief betrokken wordt 

in de promotie van het Limburgs Toerisme. Alle data van alle toeristische 

actoren in Limburg zijn gebundeld in het dataplatform toerismewerkt.be 

dat intensief onderhouden wordt door Toerisme Limburg. De voordelen 

om samen met Toerisme Limburg te communiceren zijn dan ook talrijk.’ 

Provinciedomeinen > Samen beheren de provincies meer dan 50 groen- 

en recreatiedomeinen. Elk provinciedomein heeft zijn eigen uniek karakter. 

Je kan er terecht voor een laagdrempelig en duurzaam aanbod aan 

recreatiemogelijkheden. Maar je vindt er ook rust te midden van de natuur. De 

provinciedomeinen kenmerken zich door hun regionaal bereik, centrumfunctie, 

publieksgerichte en sociale functie. Heel wat domeinen zetten ook actief in 

op natuurbeleving door o.a. een milieu-educatieve werking. 
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 David Nassen - Directeur Vlaams Instituut voor Spor tbeheer en 

Recreatiebeleid Vlaanderen

 ‘De provinciale recreatie- en groendomeinen hebben een belangrijke 

rol als regionale ontmoetingsplaatsen in Vlaanderen. Vanuit hun 

publieksgericht en laagdrempelig karakter bereiken ze een groot en 

divers publiek en dragen ze bij tot recreatie en toerisme voor allen. Vanuit 

hun diversiteit zijn ze bovendien bij de voorlopers in milieu-educatie, 

evenementenbeleid of verblijfstoerisme.’

Wonen > Een belangrijke taak voor de provinciebesturen is het inhoudelijk 

ondersteunen van  het  lokaal  woonbeleid. Binnen  hun netwerktaken 

organiseren ze woonoverleg en overlegtafels. Via doelgroepgerichte 

initiatieven bevorderen de provincies de samenwerking tussen verschillende 

actoren. Provinciale steunpunten ‘duurzaam wonen en bouwen’ helpen 

via advies en begeleiding particulieren bij het energiezuinig maken van 

hun woning door grondige renovatie. Hierbij wordt er gestreefd naar 

samenwerking met gemeenten en de bouwsector. Op die wijze wordt één 

van de belangrijkste knelpunten uit het klimaatbeleid concreet aangepakt, 

nl. het te hoge energieverbruik bij de verwarming van woningen.

 Kevin Dela Blancherie - Bewoner project ‘Kleinschalig wonen’, provincie 

Vlaams-Brabant

 ‘Ik heb een woonkamer met een keukenhoek, een slaapkamer, een 

badkamertje met douche en wastafel, een WC en nog een kleinere, 

multifunctionele kamer. Nu heb ik privacy en rust. En blijft wonen met mijn 

kinderen voor mij zeer betaalbaar.  De ideale oplossing in mijn situatie.’

Platteland > De uitdagingen voor het Vlaamse platteland zijn enorm. Het 

platteland kijkt aan tegen een toenemende verstedelijking, diverse ecologische 
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vraagstukken en een economische en sociale transitie. De provincies bieden 

een antwoord door in samenspel met Vlaanderen, de lokale overheden en 

het middenveld van het platteland een veerkrachtig gebied te maken, waar 

zijn bewoner trots op kan zijn. Daarbij zetten de provincies eigen en Europese 

middelen in om projecten te doen groeien en bloeien.

 Paul Van Der Sluys - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

 ‘Vooral het partnerschapsmodel dat de provincies voorstaan (met 

Vlaanderen, de gemeenten, regionale landschappen, …) leidt tot een 

gedragen en gedegen plattelandsbeleid. De provinciale gebiedsgerichte 

werking is een meerwaarde, laat projecten in een stroomversnelling 

komen en creëert draagvlak, zowel bij de verschillende besturen als bij 

de bevolking.’

 Dirk De Schutter - Voorzitter vzw Bonten Hannen  

 ‘zonder de prov incia le LEADER-werk ing was ons projec t,  een 

ontmoetingscentrum in Oosterlo, niet mogelijk geweest. Het zorgde 

ervoor dat de samenwerking met het lokale bestuur tot stand kwam en 

gaf ons de beslissende duw in de rug bij de realisatie van dit project.’
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BEWAREN
MOOIE ERFGOEDSTUKKEN EN MOOIE LANDSCHAPPEN. WAARDEVOLLE 

NATUURGEBIEDEN OF MOOIE STADS- EN DORPSZICHTEN. DE 

BIODIVERSITEIT VAN ONZE NATUUR EN LANDBOUW. DE KWALITEIT VAN 

ONS WATER. WAT AL DAT MOOIS GEMEENSCHAPPELIJK HEEFT, IS DAT 

HET ONS ALLEN AANBELANGT, DAT HET VAN ONS ALLEN IS. EN DAT 

WILLEN WIJ OOK ZO BEWAREN.

Ruimtelijke Planning  > Vandaag behoort ruimtelijke planning tot de hoofdtaak 

van de provinciebesturen. De provincies kunnen een eigen bovenlokaal en 

streekgericht ruimtelijk beleid voeren. Bovendien adviseren en ondersteunen 

de provincies niet alleen het gemeentelijk ruimtelijk beleid, maar ze keuren 

het ook goed. Doorheen de jaren heen evolueerde de provinciale ruimtelijke 

planning dan ook van het (formeel) opmaken van ruimtelijke plannen naar 

het stimuleren van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen door middel van 

participatie en overleg met alle betrokken actoren.
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 An Rekkers - Directeur VRP

 ‘Met name de diensten gebiedsgerichte werking in de verschillende 

provincies spelen al een belangrijke rol in het afstemmen, coördineren, 

ondersteunen, faciliteren van beleid over de gemeentegrenzen heen. 

Vanuit hun grondgebonden bevoegdheden zouden provinciebesturen 

de fysieke ruggengraat van de verschillende regio’s sterker dienen te 

verankeren en hiervoor een regionale openruimtevisie voor ontwikkelen. 

Gezien de sterke verwevenheid tussen provincies en Regionale 

Landschappen, kunnen deze organisaties hierin een grotere rol opnemen.’

Omgevingsvergunning > De provinciebesturen zijn ervaren en verant-

woordelijke vergunningverleners. Het al of niet toekennen van vergunning in 

eerste aanleg of beroep vormt een belangrijke pijler in het provinciaal beleid. 

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. De steden-

bouwkundige- en de milieuvergunning werden hierdoor in één vergunning 

geïntegreerd en gedigitaliseerd.

Water > Sinds 2014 beheren de provinciebesturen 8179 km onbevaarbare 

waterlopen van 2de categorie en financieren ze het beheer van de 3498 km 

onbevaarbare waterlopen 2de categorie van de Polders en Wateringen. De 

provinciebesturen voeren een geïntegreerd waterbeleid waarbij zij onder 

andere advies verlenen (watertoets) bij de opmaak van plannen en bij 

het uitreiken van vergunningen. Verder staan zij ook in voor het dagelijks 

onderhoud (maaien, onderhoud pompinstallaties,…) of grotere beheerswerken 

(aanleg bufferbekkens, aanleg vistrappen, ...).

 Johan Van Lathem - Landbouwer Vollezele

 ‘De provinciale erosiecoördinator biedt een enorme meerwaarde 

voor de landbouwers en staat dicht bij hen. Hierdoor ontstaat er  een 

vertrouwensband. De coördinator biedt hulp bij onder andere de 
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opmaak van beheersovereenkomsten met de VLM. De provincie biedt 

ook ondersteuning aan de gemeentebesturen en de landbouwers bij de 

uitvoering van erosiebestrijdingswerken/-projecten. Dergelijke projecten 

zijn noodzakelijk voor de erosiebestrijding en helpen ook om andere 

landbouwers te overtuigen om mee te werken.’

Erfgoed > Door de bestuurlijke afslanking voeren de provincies vanaf 

2018 niet langer een integraal erfgoedbeleid. De focus ligt op onroerend 

erfgoed: monumentenwachten, landschapszorg, advies, sensibilisering en 

publiekswerking. De monumentenwachten in elke provincie staan de leden bij 

in het onderhoud van hun erfgoed. Ook via de erfgoeddepots, bewaarplaatsen 

en onderzoekruimtes voor archeologische en onroerend erfgoedonderdelen, 

willen de provincies bijdragen aan het veiligstellen van erfgoed. Provincies 

zetten meer dan ooit in op de publiekswerking en sensibilisering om zo erfgoed 

een waardevolle plaats te geven binnen onze samenleving.

 Erik Müller - Teamverantwoordelijke Monumentenwacht Antwerpen

 ‘De provinciale Monumentenwachten helpen mee het erfgoed in stand 

te houden. Op basis van een inspectie van het erfgoedobject wordt een 

uitgebreid inspectierapport opgemaakt door de monumentenwachter. 

Daarin worden, naast een beoordel ing en beschri jv ing van de 

vastgestelde schade, ook concrete aanbevelingen voor onderhoud, 

herstel en instandhouding geformuleerd. Daarna kan de eigenaar of 

beheerder van het erfgoedobject zelf aan de slag of kan hij een specialist 

onder de arm nemen.’

Milieu > De provinciebesturen leveren door hun streekkennis en expertise een 

waardevolle inbreng, zowel met een eigen bovenlokaal milieu- en natuurbeleid 

als via samenwerking met de gemeenten, om problemen op het terrein 

actiegericht en op maat te voorkomen of aan te pakken. Via de provinciale 
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natuur- en milieueducatiecentra/diensten bieden de provinciebesturen aan 

scholen de nodige ondersteuning en expertise om leerlingen in nauw contact 

te brengen met de natuur en met hun omgeving. Dit doen ze bijvoorbeeld via 

het project Milieuzorg Op School (MOS).

 Danny Jacobs - Directeur Bond Beter Leefmilieu

 ‘Door in één gebied tegelijk in te zetten op natuurontwikkeling, een betere 

waterhuishouding, het opwaarderen van trage wegen, het ontwikkelen 

van fietsroutes of het aanplanten van kleine landschapselementen, 

ontstaan tal van win-win situaties. Hiermee bewijst de provincie haar 

taak om gebiedsgericht, samen met verschillende sectoren, verenigingen 

en gemeentebesturen, werk te maken van robuuste en veerkrachtige 

landschappen.’ 

 Brigitte Pycke - Pedagogisch adviseur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

 ‘De provinciale NME-centra en -diensten bieden basis- en secundaire 

scholen de nodige ondersteuning en exper t ise om natuur- en 

milieueducatie, en educatie voor duurzame ontwikkeling, tot bij de 

leerlingen te brengen.’ 

Klimaat en energie > De provincies zijn al jaren een sterke actor in het 

klimaat- en energieverhaal. Dit gebeurt samen met diverse partners, zoals 

gemeenten, middenveldorganisaties, netbeheerders of sectororganisaties. 

Zo zijn er diverse provinciale klimaatcampagnes en -projecten, zoals de 

provinciale steunpunten ‘duurzaam wonen en bouwen’, collectieve renovatie, 

groepsaankopen ‘groene stroom’, uitbouwen van fietssnelwegen, campagnes 

rond ‘duurzaam woon- en werkverkeer’, …
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 Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

 ‘Met Windkracht 2020 wil de Vlaamse overheid 1.563 GWh bijkomende 

productie uit windenergie realiseren tegen 2020. Dat komt overeen 

met 280 extra windmolens. Om potentiële locaties te bepalen, pleegt 

de Vlaamse overheid nauw overleg met de windenergiesector en de 

Vlaamse provincies. Provincies hebben immers een heel goed overzicht 

van hoe we de bijkomende windkracht het best verdelen over de 

Vlaamse gemeenten. Op die manier willen we samen, van onderuit, 

onze winddoelstelling op land realiseren.’

 Chris Derde - Energie coöperatieve Wase Wind

 ‘Provincies kunnen een rol spelen in ondersteuning van de uitbouw van 

hernieuwbare energie. Het meest succesvol kunnen ze zijn wanneer ze 

faciliterend werken, zodat vele bloemen kunnen bloeien.’

 Meyrem Almaci - Voorzitter Groen

 ‘Gemeentebesturen staan te dringen om het Burgemeestersconvenant 

te ondertekenen. Hun klimaatambities zijn torenhoog maar ze weten 

niet altijd hoe eraan te beginnen. De provinciebesturen begeleiden met 

succes die gemeentebesturen, met mensen en met middelen. Die steun 

is welkom, zelfs noodzakelijk. De maatschappelijke uitdaging, op vlak 

van klimaat is immens hoog. Elk niveau moet zijn verantwoordelijkheid 

nemen, en bij uitstek lokale besturen kunnen de motor vormen van groene 

verandering en sensibilisering. Bottom-up, samen met al de burgers die 

nu al bezig zijn met transitie in eigen leven, wijk of buurt. Want het kan 

anders, dat bewijzen al die doeners elke dag opnieuw!’
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Veiligheidsonderwijs > De provinciale veiligheidsscholen leveren een 

fundamentele bijdrage aan een veilige samenleving door de verschillende 

opleidingen (politieopleiding, brandweeropleiding en opleiding voor dringende 

geneeskundige hulpverlening) aan te bieden op één veiligheidscampus per 

provincie. De provinciebesturen bieden de noodzakelijke ondersteuning en 

maken de nodige investeringen mogelijk. Klantgerichtheid, betrouwbaarheid, 

betrokkenheid en doeltreffendheid zijn belangrijke waarden om deze te 

realiseren.

 Jan Jambon - Federaal minister voor Veiligheid

 ‘Vanuit de provincies is steeds sterk geïnvesteerd in het veiligheidsonderwijs 

voor politie, brandweer en ambulanciers. De gouverneurs als federale 

ambtenaren, de provinciebesturen en in het bijzonder de gedeputeerden 

bevoegd voor het veiligheidsonderwijs, zijn hier de drijvende krachten 

achter. Verwijzend naar het federaal regeerakkoord heb ik in het najaar 

van 2016 het project ‘Politieonderwijs binnen het Veiligheidsonderwijs’ 

gelanceerd. 

 Dit project beoogt twee grote doelstell ingen, een functionele en 

een organisatorische. Beide doelstell ingen moeten bijdragen tot 

het valoriseren en het meer per formant maken van het polit ie-/

veiligheidsonderwijs. Om dit te realiseren werden een multidisciplinaire 

projectgroep en een aantal werkgroepen opgericht. De werkzaamheden 

van deze werkgroepen draaien op volle toeren. Vandaag reken ik 

op hun deskundigheid en ervaring om de noodzakelijke hervorming 

van het veiligheidsonderwijs mee te realiseren. Samen met hen wil ik 

enerzijds het veiligheidsonderwijs afstemmen op het onderwijs zoals 

georganiseerd door de Gemeenschappen en anderzijds de organisatie 

en de werking van de Nederlandstalige veiligheidsscholen optimaliseren. 

De provinciebesturen zijn vertegenwoordigd in de projectstructuur. Op 

geregelde tijdstippen wissel ik hierover van gedachten met de gouverneurs 

en de gedeputeerden bevoegd voor het veiligheidsonderwijs.’
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Economie > De provincies r ichten hun pi j len op het bevorderen van 

detailhandel, het inplanten van bedrijventerreinen, het clusteren van kennis en 

middelen ter ondersteuning van onderzoek en innovatie en het stimuleren van 

economische samenwerkingsverbanden en economische streekontwikkeling. 

 Katrien Moens - VOKA Oost-Vlaanderen

 ‘Gemeenten moeten een duidelijke visie op bedrijfshuisvesting, zowel 

op als buiten bedrijvenzones, ontwikkelen. Ik zie hier een belangrijke 

BLOEIEN
WIJ ZORGEN VOOR STREKEN WAAR IEDEREEN RUIMTE HEEFT OM 

TE GROEIEN EN TE BLOEIEN. BEDRIJVEN VIA GOED ONTSLOTEN 

BEDRIJVENTERREINEN. LANDBOUWBEDRIJVEN DOOR ONDERSTEUNING 

IN DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE TECHNIEKEN EN TEELTEN. 

LOKALE HANDEL MET GRENSOVERSCHRIJ DENDE INITIATIEVEN EN 

ONDERSTEUNING VAN VERSTERKTE HANDELSKERNEN. MENSEN DIE HUN 

COMPETENTIES AANSCHERPEN IN ONS PROVINCIAAL ONDERWIJS, EN 

JOBS VINDEN IN BLOEIENDE BEDRIJVEN. 
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rol voor de provincies weggelegd om gemeenten te ondersteunen en 

te begeleiden bij deze visievorming.’

 Jef Versmissen - Diensthoofd communicatie stad Herentals

 ‘Door de verschillende informatiestromen vanuit de provincie inzake 

detailhandel kunnen we als administratie de gevolgen beter inschatten 

en het bestuur beter informeren. Het bestuur kan hierdoor betere 

beslissingen nemen en beter het beleid voeren dat zij voor ogen hebben.’

Europa en verder > De provincies vormen de brug naar Europa. Enerzijds 

voor de burger en de scholen met een aanbod van informatie en educatie 

op maat, anderzijds voor lokale besturen en organisaties (kennisinstellingen, 

bedrijven, ondernemers, …) door het beheer van verschillende Europese 

subsidiëringsprogramma’s. De provincies maken hierbij de koppeling tussen 

Europees en lokaal beleid. Zo stimuleren zij economische en ecologische 

groei én Europese integratie.

 Jan Buysse - Directeur Vleva

 ‘Samenwerken is de enige mogelijkheid om het hoofd te bieden aan 

de vele problemen en uitdagingen die op ons afkomen. Hierbij mogen 

we de rug niet keren naar Europa. Het middenveld, lokale overheden, 

ondernemingen, organisaties en burgers moeten zich nauw betrokken 

voelen bij de Europese besluitvorming. Daarom bouwen de Vlaamse 

provincies, VVP en Vleva al meer dan 10 jaar samen aan de brug tussen 

de Europese Unie en Vlaanderen. En met succes!’
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 Eveline Buyck - Projectmanager Europese Cel Stad Brugge

 ‘De rechtstreekse contacten met de provincie worden als zeer waardevol 

ervaren. De facilitators helpen lokale besturen door een volledig traject, 

van het verfijnen van een projectidee, het aftoetsen op EU beleidsniveau, 

het vinden van buitenlandse projectpartners, tot het beheersbaar maken 

van alle informatie die bij dergelijke projectopbouw komt kijken. Het 

is geruststellend dat de EU ondersteuning zich bijna in de achtertuin 

bevindt.’  

Landbouw > Het provinciaal landbouwbeleid focust op het praktijkgericht 

landbouwonderzoek, de begeleiding van landbouwers naar multifunctionele 

landbouw (korte keten,, biodiversiteit, landschapsintegratie, zorgboerderij,…) 

en de ondersteuning van gemeenten en verenigingen ten voordele van de 

landbouwsector.

 Joris Relaes - Administrateur-generaal ILVO

 ‘De praktijkcentra leveren resultaten af die ‘in de realiteit’ staan, die een 

directe toepasbaarheid kennen en gedragen zijn door de lokale actoren. 

De provincies hebben daarbij de kracht om de onderzoeksbevindingen 

om te zetten in beleid met een onmiddellijke lokale weerslag.’

 Aardbeienteler in Tournée Provinciale op PlattelandsTv  

 ‘De proeftuin, voor ons kwekers, dat betekent veel. Dat is iets uniek. We 

zien hier nieuwe rassen. Die worden hier getest en gekweekt en dan 

kunnen wij dat bij succes overnemen. Ook op vlak van biologische teelt 

kunnen wij veel van de proeftuin leren.’
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Ontwikkelingssamenwerking > Een goede wisselwerking tussen project- 

werking en educatie vormt de basis van het provinciaal Noord-Zuid-beleid. De 

provincies ondersteunen projecten in het Zuiden. Tegelijkertijd bevorderen ze 

educatieve initiatieven van organisaties die actief werken aan betere Noord-

Zuidverhoudingen en aan duurzame ontwikkeling.

Onderwijs > De provincies richten onderwijs in dat flexibel inspeelt op de 

hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Het provinciaal 

onderwijs wil leerlingen en studenten helpen om hun talenten maximaal   

te ontwikkelen. Het zet volop in op innovatie en speelt sterk in op de noden 

van het bedrijfsleven.

 Lode De Geyter - Algemeen directeur Howest

 ‘Na mijn studies koos ik, na een kleine omweg bij de NMBS, voor een 

carrière in het hoger onderwijs. Op mijn beurt leidde ik aan de PIH 

generaties enthousiaste ingenieurs op. Al die jaren mocht ik ervaren 

dat de provincie de ingenieursopleiding genegen was en voldoende 

ondersteuning gaf om op lokale oppor tuniteiten in te spelen in 

samenwerking met het bedrijfsleven.’

 Mike Strybos - Procesmanager Actemium

 ‘Wij werken al meer dan 5 jaar erg graag samen met PITO Stabroek. 

De leerkrachten zijn gepassioneerd en kijken niet enkel naar wat hun 

leerplan zegt, maar ook naar de noden van de bedrijfswereld. Wij leveren 

soms extra materiaal om te gebruiken in de lessen, en de kennis die de 

leerlingen daarmee extra vergaren, is een meerwaarde voor de firma 

waar de leerling stage loopt.’ 
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BEWEGEN
PROVINCIES ZORGEN VOOR STREKEN WAAR MENSEN GOED EN VLOT 

KUNNEN BEWEGEN. MET DUURZAME MOBILITEIT EN FIETSSNELWEGEN 

DIE ZOWEL NATUUR ALS BEDRIJFSTERREINEN ONTSLUITEN. MET 

WANDELWEGEN EN BUURTWEGEN. MET SLIM ONDERZOEK NAAR 

DE DUURZAME MOBILITEIT VAN MORGEN. NIET ALLEEN DE MENSEN 

MAAR OOK DATA BEWEGEN. DE PROVINCIES STAAN DE LOKALE 

BESTUREN BIJ ALS KENNISPARTNER EN DIENSTVERLENER IN DE STEEDS 

VOORTSCHRIJDENDE DIGITALISERING VAN ONZE SAMENLEVING. 

Mobiliteit > De provincies zetten sterk in op mobiliteitsbeleid. Het uitwerken 

van een netwerk van fietssnelwegen als volwaardig alternatief voor het 

woon-werkverkeer vormt een speerpunt van het provinciale mobiliteitsbeleid. 

Net zoals het helpen van scholen bij verkeerseducatie, het ondersteunen van 

gemeenten in ‘Trage Wegenbeleid’ en het uitwerken van gebiedsgerichte 

mobiliteitsvisies. Daarnaast gaan de Provinciale Mobiliteitspunten (PMP) in 

elke provincie gratis advies verlenen aan bedrijven, om er voor te zorgen dat 

de medewerkers op een vlotte, gezonde en milieuvriendelijke manier op het 

werk geraken.
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 Mikaël Van Eeckhoudt - Algemeen directeur  Fietsersbond

 ‘De Vlaamse provincies spelen hun grondgebonden bevoegdheden ten 

volle uit, zeker wat fietsbeleid betreft. De vooruitgang die door hun inzet 

geboekt wordt, is tastbaar voor fietsers en dat is vanuit ons oogpunt voor 

de Fietsersbond de grootste meerwaarde van de provincies.’

 Steven Roeland - VOKA mobiliteits-en bereikbaarheidsmanager

 ‘Het PMP Antwerpen bestudeerde de woon-werkgegevens van meer dan 

10.000 werknemers die elke dag naar de rechteroever van de Antwerpse 

haven pendelen. De bedrijfsoverstijgende analyse is een belangrijk 

reflectie-instrument. Bedrijven kunnen concreet nagaan wat ze samen 

kunnen doen om de bereikbaarheid te verbeteren. De analyse bracht 

inzichten naar inzet van collectief vervoer. De studie is ook een hefboom 

om met infrastructuurbeheerders en bevoegde overheden in gesprek te 

gaan.’

 Wout Baert - Coördinator Fietsberaad Vlaanderen

 ‘Na Nederland en Denemarken wordt er in Vlaanderen het meest gefietst. 

Maar het is een understatement dat we de voorbije jaren onzorgvuldig 

hebben omgesprongen met de beschikbare ruimte. De afstanden van 

het woon-, werk- en schoolverkeer zijn enorm toegenomen. We bouwen 

en nemen ruimte in vanuit een autoperspectief. Het verklaart deels 

waarom we er slechts moeizaam in slagen om onze verkeersveiligheid 

te verbeteren en waarom mensen fietsen onveilig vinden. Die spiraal 

moeten we doorbreken. Verschillende overheden -ook de provincies- 

leveren vandaag al veel inspanningen. Maar men moet een versnelling 

hoger schakelen!’
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ICT & HRM > Doorheen de jaren hebben de provincies hun eigen  ICT-

infrastructuur en expertise stevig opgebouwd. Ze treden op als kennispartner 

voor de lokale besturen inzake ICT, HRM, overheidsopdrachten, ... Op 

verschillende vlakken verleent ze ook dienstverlening. Zo spelen de provincies 

een centrale rol bij de ondersteuning van lokale besturen bij geografische 

informatiesystemen (GIS). GIS is een systeem waarmee informatie of gegevens 

van geografische objecten op een kaart voorgesteld kunnen worden. Eén 

van de bekendste toepassingen hiervan is de Atlas der Buurtwegen. De 

provincies willen als partner voor de lokale besturen ondersteuning bieden 

bij de digitalisatieprocessen.

 Johan Smits - Gemeentesecretaris Boortmeerbeek

 ‘In het jaar 2000 richtte de provincie Vlaams-Brabant het autonoom 

provinciebedrijf VERA op. Het doel was om de lokale besturen concreet te 

begeleiden en te ondersteunen in de razendsnelle ontwikkelingen op het 

vlak van ICT. De lokale besturen zagen zich geplaatst voor steeds groter 

wordende problemen van technische, inhoudelijke en communicatieve 

aard. De provincie Vlaams-Brabant zag dit in en nam initiatief. Zoveel 

jaren later blijkt dit een gelukkige en terechte beleidskeuze geweest te 

zijn.’

 Joris Verbeken - GIS-coördinator Stad Aalst

 ‘Het unieke aan het GIS-ondersteuningsaanbod van Piva eGov (provincie 

Oost-Vlaanderen) ligt volgens ons in de mix tussen enerzijds technische 

en anderzijds inhoudelijke expertise, waardoor de projecten sterk 

transversaal én kwalitatief tot een goed einde worden gebracht.’

Provincies in cijfers > Via Provincies in Cijfers kan je cijfermateriaal raadplegen 

om het beleid in je gemeente te plannen. Je kan vergelijken met verschillende 
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arrondissementen, zorgregio’s, streken, provincies en Vlaanderen. Ga zelf 

aan de slag: in enkele muisklikken maak je een tabel, kaart of grafiek met 

gegevens over de samenstelling van de bevolking en de verschillende 

huishoudens, de evoluties binnen de tewerkstelling, de prijs-schommelingen 

binnen de woonmarkt, het leerlingenverloop binnen onderwijs of de groeiende 

bestaans-onzekerheid of kansarmoede. Extra ondersteuning nodig? Ga met 

de databank aan de slag en breng de situatie en evoluties in jouw gemeente 

in kaart. Heb je nood aan advies of begeleiding? Contacteer dan het team 

data & analyse van jouw provincie via info@provincies.incijfers.be.

 Virge Smets - Expert GIS- en ruimtelijke analyse stad Antwerpen

 ‘Vanuit de stad zijn wij fervente gebruikers van onze stad in cijfers, en 

we zijn zeer verheugd dat de provincies het voortouw hebben genomen 

om deze zeer gebruiksvriendelijke datatoepassing op hoger niveau te 

voorzien.’
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Flexibiliteit is het kernwoord bij gebiedsgericht werken waarbij een uniforme 

methodiek niet wenselijk is gezien de eigenheid van elk project. Dit zou ook 

indruisen tegen het uitgangspunt van gebiedsgericht werken waarbij men 

een beleid voert, gericht op de noden en specificiteit van elke streek.

GEBIEDSGERICHT 
WERKEN
EÉN VAN DE KERNTAKEN VAN DE PROVINCIES IS HET GEBIEDSGERICHT 

WERKEN, ZOALS BESCHREVEN IN ART. 2 VAN HET PROVINCIEDECREET. IN 

HET KADER VAN DE REORGANISATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN HET 

PROVINCIAAL BESTUURSNIVEAU WORDT DE GEBIEDSGERICHTE WERKING 

MEER DAN OOIT EEN KERNTAAK VAN DE PROVINCIES. 

GEBIEDSGERICHT WERKEN IS EEN SPECIFIEKE WIJZE VAN 

OVERHEIDSMANAGEMENT. MEN GAAT OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING 

VOOR VAAK COMPLEXE EN GEBIEDSSPECIFIEKE PROBLEMEN BINNEN DE 

BESTAANDE STRUCTUREN EN IN PARTNERSCHAP MET VERSCHILLENDE 

ACTOREN.
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> Waarom gebiedsgericht werken?

Complexe en regiospecifieke problemen vergen een oplossing op maat. 

Gebiedsgericht beleid laat toe om multi-sector overschrijdend maatwerk 

te leveren in een regio. Maatwerk veronderstelt een geïntegreerde aanpak 

waarbij er zowel horizontaal als verticaal afstemming vereist is die loskomt 

van een verkokerd denken.

> Provincies aan zet!

De provincies beschikken over verschillende troeven om de regisseursrol op 

te nemen bij het gebiedsgericht werken. 

Omwille van hun bovenlokaal karakter en terreinkennis hebben de provincies 

voldoende gewicht om als trekker van een gebiedsgericht project te acteren. 

De terreinkennis zit zowel bij de ambtenaren als de politici. Ze zijn hierdoor 

goed geplaatst om diverse actoren samen te brengen om complexe dossiers 

aan te pakken.

Daarnaast is er de nodige democratische legitimatie van de gebiedsgerichte 

acties doordat gedeputeerden niet alleen rechtstreeks kunnen communiceren 

met hun eigen beleidsniveau maar ook met de lokale actoren en verkozenen. 

Die dialoog wekt vertrouwen in de hand en maakt problemen op politiek niveau 

bespreekbaar. De provincies werken op voldoende afstand maar steeds nabij.

Het schaalniveau van de provincies ontwikkelt daarenboven voldoende 

bestuurskracht en maakt de interne afstemming tussen de verschillende 

beleidsdomeinen mogelijk. Dit laat enerzijds toe om maatwerk af te leveren 

maar anderzijds ook dat men in het oog kan houden dat de opgeloste 

problemen in één streek zich niet gaan verplaatsen naar een aanpalende 

streek. Dit is uiteraard van fundamenteel belang en vormt een uitdaging voor 

het provinciaal bovenlokaal bestuursniveau. Tot slot worden de provincies 

ervaren als neutrale partner wat het maken van keuzes vergemakkelijkt. 
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 Daniel Termont - Burgemeester stad Gent

 ‘Met het ‘Parkbosproject’ werken we aan een grote groenpool van 1.200 

hectare ten zuiden van Gent: oud en nieuw bos, park- en natuurgebied 

én duurzaam landbouwgebied! Zo een enorme groene long in de 

onmiddellijke omgeving is zeer belangrijk voor de 260.000 Gentenaars 

maar ook voor de mensen uit De Pinte, Latem en eigenlijk heel Oost-

Vlaanderen. De Provincie speelt in dit complexe project daarom een 

cruciale verbindende rol. Ze brengt alle betrokken overheden en partners 

samen, over de administratieve en gemeentegrenzen heen.’

> Provincies op het terrein

Gebiedsgericht werken is een wijze van overheidsoptreden. Flexibiliteit 

is daarbij het kernwoord. Er is een probleem in een bepaalde streek en 

men wenst dat op te lossen. Verschillende partners zitten rond de tafel en 

spreken af ‘wie doet wat?’. Omwille van de flexibiliteit bestaat er niet echt een 

leidraad over de wijze waarop men zich dient te organiseren. De uitwerking 

en aansturing van gebiedsgericht beleid is daarom conform de structuur van 

elke provincie. Zo heeft de provincie West-Vlaanderen in overleg met heel 

wat partners ‘streekhuizen’ opgericht.

 Bert Maertens - Burgemeester Izegem

 ‘In dergelijke streekhuizen groeien initiatieven van onderop en vanuit de 

lokale mandatarissen. De terreinkennis rond onder meer de ruimtelijke 

context is groot. Het draagvlak voor allerlei initiatieven is hierdoor ook 

uitgebreid en bovenal is de synergie en samenwerking tussen de lokale 

besturen en de provincie optimaal en functioneel. Wat uiteraard een 

troef is voor alle deelnemers van het streekhuis en voor het beleid en 

de dienstverlening naar de burger in het bijzonder.’
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 Vanuit de West-Vlaamse ervaring bekijkt men het als volgt: 

 Karl Catteeuw - Stafmedewerker Gebiedsgerichte Werking Provincie 

West-Vlaanderen

 ‘Streekhuizen kunnen zeker in andere provincies worden opgericht, 

maar vragen wel enige investering. Er is een gedeconcentreerde inzet 

van provinciepersoneel voor nodig, de uitbating van een hele logistiek 

(verhuur van kantoren met alle bijhorende voorzieningen, flexposten, 

IT- en telefoonverbindingen, beheer van vergaderzalen) op een liefst 

zichtbare plaats.’
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 Zwin Natuurcentrum

Begin juni 2016 opende het vernieuwde Zwin Natuurcentrum en park te 

Knokke-Heist haar deuren. Het project is een gezamenlijk initiatief van de 

provincie West-Vlaanderen (coördinatie) en het Agentschap Natuur en Bos.  

Het bezoekerscentrum en het park zijn een toeristische topattractie gekoppeld 

aan de nodige educatie voor zowel kinderen als volwassenen. Centraal in het 

gehele verhaal blijft het behoud van plant- en diersoorten. Op het vlak van 

klimaat en energie werd en bij de bouw van het nieuw bezoekerscentrum 

gekozen voor natuurli jke materialen. Het regenwater wordt maximaal 

benut. Ook voor de verwarming en koeling werd er rekening gehouden met 

het klimaat. Verwarming en koeling gebeuren door middel van een BEO-

PROVINCIAAL BELEID 
IN DE PRAKTIJK
HIERNA VOLGEN ENKELE STERKE VOORBEELDEN VAN PROVINCIAAL 

BELEIDSVOERING DIE IN DE VVP CAMPAGNE AANBOD KOMEN. 

KENMERKEND AAN DEZE VOORBEELDEN IS DAT ZIJ STEUNEN OP EEN 

TRANSVERSALE OF INTERSECTORALE BENADERING. U KUNT VERDER 

VISUEEL KENNISMAKEN MET DEZE VOORBEELDEN OP DE VVP WEBSITE.
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veld (Boorgat-Energie-Opslag -veld).  Warmte en koude worden onttrokken 

uit de bodem. Een duurzame mobiliteit staat eveneens centraal. Zo is de 

parkeerruimte beperkt tot ongeveer 200 plaatsen en worden de formules 

met de trein/bus naar voor geschoven. Er werd onder andere een B-dagtrip, 

in samenwerking met de NMBS en De Lijn ontwikkeld.

 Inagro

Inagro vzw bundelt alle proefcentra in West-Vlaanderen. Inagro levert zoals 

alle provinciale proefcentra, het juiste advies op het gepaste moment en 

op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector. Men vertrekt vanuit 

de noden van de telers en van de consument om daarna te zorgen voor 

een ondersteuning op maat. Op talloze proefvelden en in serres en loodsen 

zoeken specialisten naar betere teelttechnieken en beoordelen ze nieuwe 

rassen. Daarbij hebben ze aandacht voor de economische meerwaarde, 

de ecologische weerslag en de maatschappelijke rol van de landbouw. De 

bevindingen van Inagro hebben immers een invloed op meerdere aspecten 

van de samenleving. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en 

bedrijven worden zo ‘ver van mijn bed’ innovaties naar de dagdagelijkse 

praktijk omgezet.

 Actief en passief genieten in provinciedomein Puyenbroeck 

Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke kent een ruim aanbod 

aan recreatieactiviteiten waardoor je een hele dag rustig of actief kan genieten 

in het domein. Eén van de trekpleisters is het uitgestrekte speeldorp met een 

verzameling aan speelmogelijkheden. Daarbij heeft het domein ook oog voor 

duurzaamheid. De nieuwe waterspeeltuin heeft een natuurlijke afwatering 

naar de zandzone en bij de aanleg zijn er duurzame materialen gebruikt. 

Er zijn ook verschillende handpompen met grondwater i.p.v. leidingwater 

die door de kinderen kunnen gebruikt worden De sportfanaten komen er 

ook aan hun trekken met onder meer een golfterrein en zwembad. Je kan 

ook kiezen voor een wandeling in het bloempark of fietsen langsheen de 

wandel- en fietsroutes in en rond het provinciaal domein. Ook erfgoed  

staat centraal in het provinciedomein. Zo is er een levend erfgoedpark dat 

een uitgebreide verzameling aan oude lokale rassen van boerderijdieren 
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huisvest. Deze dierenrassen werden de voorbije generaties verdrongen door 

meer productieve soorten en dreigden daardoor helemaal uit ons erfgoed te 

verdwijnen. Het levend erfgoedpark van Puyenbroeck wil deze boerderijdieren 

bewaren voor het nageslacht en aan het grote publiek kenbaar maken.

 Overstromingsgebied Hamme/Kruibeke

Integraal waterbeheer vraagt een doelgericht beleid dat permanent 

geëvalueerd moet worden. Maatregelen tegen wateroverlast die 10 jaar 

geleden genomen werden, volstaan niet meer omwille van het veranderend 

klimaat en bijkomende verhardingen. Momenteel voert de provincie Oost-

Vlaanderen in het Waasland een studie uit om na te gaan welke bijkomende 

ingrepen er nodig zijn op de waterlopen om de kans op overstromingen te 

verkleinen. Op de Vrasenebeek werden in Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas op 

het eind van de jaren ‘90 twee bufferbekkens gebouwd waarin gezamenlijk 

72.000m³ water vastgehouden kan worden. Het bekken in Sint-Niklaas 

wordt begraasd door schapen en rondom het bekken werd een wandelpad 

aangelegd. Vandaag zijn deze bekkens te klein om het afwaarts gelegen 

dorp Vrasene te behoeden voor wateroverlast. 

De provincie bouwde in 2010 een pompgemaal op de Loeverbeek in Sint-

Gillis-Waas. Deze waterloop kon bij hevige regenval niet meer lozen in de 

Watergang van de Hoge Landen en moet daarom leeggepompt worden 

om wateroverlast te vermijden in het opwaarts gelegen stroomgebied van 

de Loeverbeek. Vandaag blijkt dat de Watergang van de Hoge Landen zelf 

onvoldoende capaciteit heeft om het bijkomend opgepompte debiet van de 

Loeverbeek probleemloos af te voeren.

In Melsele werd een bestaand overstromingsgebied op de Molenbeek 

ingericht als landschapspark. In dit landschapspark kan er gesport worden en 

scholen komen er langs om de aangelegde poelen te exploreren… (recreatie 

en educatie). Ook de grootte van dit gebied is vandaag ontoereikend om de 

dorpskern van Melsele te vrijwaren van wateroverlast. Voor deze 3 waterlopen 

moet er bijkomende ruimte gezocht worden om het water bij hevige regenval 

tijdelijk op te houden!
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 Pivo Vlaams Brabant 

Het PIVO is het provinciaal opleidingscentrum van Vlaams Brabant voor 

politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en medewerkers 

van lokale en regionale besturen. Het PIVO is een dynamisch en innovatief 

opleidingscentrum met een brede waaier aan kwaliteitsvolle en praktijkgerichte 

opleidingen in het aanbod. Daarnaast biedt het ook opleidingen op maat 

en op verplaatsing aan. Zo draagt het centrum bij tot het welzijn en de 

levenskwaliteit van de burgers. Het voorzien van een goede opleiding die 

een antwoord biedt op de hedendaagse (veiligheids)vraagstukken over de 

sectorgrenzen heen, is de drijfveer van het PIVO. Zowel openbare en private 

hulpdiensten, regionale en lokale besturen, private organisaties en bedrijven 

kunnen daarom beroep doen op het PIVO.

 Kleinschalig wonen in Huldenberg

Door de omvorming van weekendverblijven en campings naar een woonzone 

hebben in de provincie Vlaams-Brabant de meeste inwoners die er in 

overtreding stonden nu woonzekerheid. Voor anderen wordt een alternatieve 

woning aangeboden in nieuwe sociale woonprojecten.

Toch wonen er ook vandaag nog mensen in caravans of vertimmerde chalets. 

Verbouwen of renoveren is niet altijd de investering waard. Bewoners zijn op 

zoek naar een betaalbaar alternatief. Vaak loopt men verloren in regels en 

voorschriften. Soms is het niet duidelijk wat men koopt en voor welke prijs.

Daarom schreef de provincie Vlaams-Brabant een oproep ui t naar 

ontwerpteams: “Ontwerp een woning, vast of verplaatsbaar, die met alle 

regels in orde is én dit tegen een betaalbare prijs.” Een deskundig jury toetste 

de ingediende voorstellen af op de prijs, de kwaliteit en het energieverbruik 

van de woning. Het resultaat werd gepubliceerd in de catalogus “Kleinschalig 

wonen”. Intussen werden er al verschillende woningen gerealiseerd, o.m. in 

Huldenberg.

 Gebiedsgericht toekomstplan leefbare en vlot bereikbare Kanaalkant 

Langs het Albertkanaal, aansluitend bij de stad Antwerpen, ligt het tweede 

grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is een buurt die 

daarenboven sterk verstedelijkt is. De combinatie van werken en wonen 
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maakt dat fiets-, auto- en vrachtverkeer er de weg delen, met ingewikkelde 

verkeerssituaties tot gevolg. De invulling van de beschikbare ruimte is zeker 

niet optimaal. In het gebied zijn er ca. 400 ha aan economische activiteiten 

opgelijst. Het gebied vormt de poort tussen het ‘havengebied’ en het 

‘hinterland’. Door haar strategische ligging oefent de kanaalkant een enorme 

aantrekkingskracht uit op bedrijven. De provincie Antwerpen kreeg de opdracht 

van Vlaanderen om een gebiedsgericht toekomstplan uit te werken en in 

de verdere fase te coördineren. Het toekomstplan bestaat uit 4 krachtlijnen: 

(1) juiste functie (wonen, verkeer, bedrijf, recreatie, groen,...) op de juiste plaats;

(2) vlot en veilig verkeer

(3) aangenaam en kwalitatief wonen

(4) aangename en kwalitatieve omgeving 

Het toekomstplan werd omgezet in een actieplan bestaande uit 45 acties die 

zullen worden gerealiseerd tegen 2020.

Als gebiedscoördinator brengt de provincies visies samen, ze maakt 

knelpunten tussen projectpartners kenbaar en bemiddelt om de neuzen in 

dezelfde richting te krijgen.  

 Het verleden inspireert het heden in het provinciaal domein Bokrijk

Het provinciaal domein Bokrijk staat bekend als Openluchtmuseum met een 

verzameling aan historische gebouwen en authentieke interieurs. Je ontdekt 

er hoe de mensen vroeger leefden, woonden en werkten op het Vlaamse 

platteland. Het domein Bokrijk toont dat erfgoed verschillende vormen kan 

aannemen waarbij het verleden, heden en toekomst samenkomen. Je kan 

er zelf aan de slag via het deelnemen aan workshops die zowel op een 

ontspannend en educatieve manier beleefd worden. Naast dit alles kan een 

bezoek aan Bokrijk ook gekoppeld worden aan een ontspannende wandeling 

of fietstocht  Zo kan je via een fietspad van 212 m lang dwars door het water 

rijden, met het water op ooghoogte aan weerszijden. Dit en vele andere 

bezienswaardigheden in de provincie Limburg kan je al fietsend makkelijk 

ontdekken met de Limburg FietsApp.
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 Fietsostrade Antwerpen-Mechelen 

De fietssnelwegen zijn veilige, vlotte, directe, betrouwbare en aantrekkelijke 

fietsverbindingen over een lange afstand voor functionele verplaatsingen en 

dragen aldus bij tot een duurzamer woon-werkverkeer. De provincies maken 

werk van de aanleg en leesbaarheid van de fietssnelwegen als waardig 

alternatief voor de auto. 

Zo kan je via de F1 fietsostrade Antwerpen-Mechelen vanaf het station 

Antwerpen-Centraal  tot aan het station Mechelen-Nekkerspoel fietsen.

Het fietssnelwegennetwerk in Vlaanderen is te raadplegen via volgende link: 

http://www.fietssnelwegen.be/.

 Start-ups Greenville 

In 2012 werd het voormalig hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijn 

gerenoveerd tot GreenVille, een startplaats of incubator voor groene bedrijven. 

Dit gebeurde onder impuls van provinciale en Europese middelen. Sinds de 

start van het project bleef de aandacht groeien wat momenteel resulteert in 

28 bedrijven die goed zijn voor een bezetting van 80% van de site. Dit zorgt 

voor meer dan 100 werknemers.  Greenville slaat hiermee meer dan een 

dubbelslag: ruimte voor bedrijvigheid wordt gecombineerd met een stimulans 

voor groene economie en een opwaardering van een verouderde site.
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MEER WETEN?
DEZE BROCHURE GEEFT EEN EERSTE INZICHT IN DATGENE WAT DE 

PROVINCIEBESTUREN DOEN 

Voor meer informatie:

• www.provincieantwerpen.be

• www.limburg.be

• www.oost-vlaanderen.be

• www.vlaamsbrabant.be

• www.west-vlaanderen.be

Op de VVP-website www.vlaamseprovincies.be, vindt u als kandidaat meer 

informatie over de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: 

• Regelgeving

• Inspirerende voorbeelden van provinciaal beleid

Volg onze VVP-campagne op: streekmotor.be.
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