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1. Coronavirus: Maatregelen provinciebesturen (update)
2. Nooddecreet Vergunningverlening: provinciebesturen geven hun suggesties
3. VVP-secretariaat bereikbaar

1. Coronavirus: Maatregelen provinciebesturen (update)
Uiteraard zijn ook de provinciebesturen maximaal gealarmeerd over de opgang van het
coronavirus en doen zij al het mogelijke om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de reeds genomen maatregelen per provincie. Het
spreekt voor zich dat de steeds wijzigende situatie ook van de provincie een zekere
flexibiliteit vraagt. Houdt daarom zeker de website en informatiekanalen van uw provincie
in

het

oog.

Waar nodig stelt de VVP alles in het werk om de coördinatie tussen de provinciebesturen
enerzijds

a)

en

de

Vlaamse

en

Federale

Provincie

Overheid

anderzijds

te

stroomlijnen.

Antwerpen

Op donderdag 12 maart besliste de deputatie om als provincie maximaal bij te dragen tot
een beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus. Bijeenkomsten t.e.m. 31
maart worden preventief afgelast en dit zowel grote als kleine, interne of externe
bijeenkomsten. Dit is onder meer voor alle voorstellingen van de Warande en congressen
in het provinciehuis. De provinciale scholen volgden ondertussen de richtlijnen voor het
onderwijs.

Donderdag besliste de deputatie om als provincie maximaal bij te dragen tot een beperking van

de

verdere

verspreiding

van

het

coronavirus,

om ervoor

te

zorgen

dat

het

gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening
gewaarborgd

blijkt.

In

het

bijzonder

voor

de

meest

kwetsbare

personen.

Bijeenkomsten t.e.m. 31 maart worden preventief afgelast. Bijeenkomsten met meer dan 50
deelnemers worden afgelast, voor kleinere bijeenkomsten geldt: wat niet noodzakelijk is, wordt
uitgesteld of afgelast. Het provinciebestuur neemt het engagement om geen annulatiekosten aan
te rekenen voor bedrijven of scholen, evenals het terugbetalen van tickets of deelnemingsgelden.

Overzicht van reeds genomen maatregelen tot en met 31 maart:
•

cultuurhuis De Warande Turnhout: annuleringen alle evenementen

•

provinciehuis Antwerpen: annuleringen van alle groepsbezoeken en congressen

•

provinciehuis Antwerpen – Urban Trail van 15 maart is uitgesteld

•

Momenteel houdt men buiten De Nekker alle provinciedomeinen open. De speeltuinen
worden echter afgesloten en er zal strenger worden toegezien op het afstand houden.

•

Provinciaal Domein Zilvermeer: verblijfsrecreatie wordt gesloten voor alle toeristische
overnachtingen (blokhutten, bivak, kampeerhutten,…)

•

Provinciale Groendomeinen Mechelen: annulering alle wandelingen, workshops en
zaalverhuur

•

Sport-en Recreatiedomein De Nekker in Mechelen: sluiting zwembad, annulatie
turnfeest Gymflex, annulatie seniorenfeest

•

Provinciaal Groendomein Rivierenhof: annulatie OLT Club

•

PIVA – 18 maart annulering DOEdag

•

POM Antwerpen – 26 maart annulering jobevent We are Chemistry

•

Havencentrum – annulering alle excursies

•

Toerisme Provincie Antwerpen – annulatie 14 maart bijeenkomst fietsmeters-en peters

•

Kasteel D’Ursel Bornem – annulering painoconcert 15 maart en Primavera Pianistica 16
-21 maart

•

Europa Direct – annulatie lezing Koude Oorlog 19 maart

•

Bosgroepen – annulering algemene vergadering 26 maart

•

PIME – annulatie schoolbezoeken t.e.m. de paasvakantie

•

Proefbedrijf Pluimveehouderij: annulering 6 sectordagen en verschuiving alle events
naar latere datum.

•

Praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve organiseert t.e.m. 31 maart tot nader
order:

(1)

geen

rondleidingen

voor

scholen;

(2)

geen

landbouwscholen; (3) geen ontvangst meer van andere groepen;

praktijklessen

voor

•

Plattelandsbeleid: annulatie slotmoment van dorpen in Hulshout en werksessies in
Poederlee en Wechelderzande

De provinciale diensten communiceren zoveel mogelijk rechtstreeks met hun klanten en plaatsen
de

specifieke

maatregelen

op

hun

website

of

sociale

media.

Het provinciebestuur volgt de aanbevelingen van de overheid op de voet. Indien nodig worden
deze

maatregelen

bijgestuurd.

b)

Provincie

Limburg

In navolging van de nationale en Vlaamse maatregelen om het coronavirus in te perken,
annuleert ook het provinciebestuur Limburg alle evenementen tot 3 april en zijn de
afdelingen en gebouwen niet langer toegankelijk voor het publiek. De provinciale
onderwijsinstellingen schorten de lessen op vanaf 13 maart middernacht tot en met 3
april.
•

Lezingen, studiedagen, groepsbezoeken, rondleidingen, ... worden geannuleerd.

•

De provincieraadszitting van 18 maart wordt afgelast.

•

In Bokrijk zijn Bistro Koetshuis en restaurant Poorthuys gesloten vanaf 13 maart 18 u.
tot en met 3 april. Het Openluchtmuseum is nog dicht tot de paasvakantie. De rest van
het park blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Alle vergaderingen in het Kasteel
van Bokrijk, de workshops "Atelier+" en alle trainingsactiviteiten van VAKlab werden
uitgesteld of geannuleerd.

•

Dommelhof sluit zijn gebouwen voor het publiek en annuleert alle activiteiten.
Dommelhof blijft bereikbaar per telefoon of e-mail.

•

Het Provinciaal Natuurcentrum annuleert alle publieksacitiviteiten.

•

Educatief Centrum (PLEC) is gesloten t.e.m. 3 april. De uitgeleende materialen
worden automatisch met 3 weken verlengd.

•

Alle opleidingsactiviteiten van het PLOT worden tot nader bericht opgeschort. Enkel voor
specifieke doelgroepen wordt het opleidingsprogramma voortgezet. De betrokken
docenten en cursisten worden individueel op de hoogte gebracht.

c)

Provincie

Oost-Vlaanderen

Ingevolge de maatregelen van de federale overheid werden in Oost-Vlaanderen alle

recreatieve activiteiten opgeschort vanaf 13 maart middernacht tot en met 3 april 2020. Zie
hieronder een overzicht van de maatregelen voor de provinciale centra en infrastructuur.
•

Door de maatregelen van de federale overheid worden alle recreatieve activiteiten
opgeschort vanaf 13 maart middernacht tot en met 3 april 2020.

•

De recreatiedomeinen, erfgoedsites en natuureducatieve centra worden gesloten tot en met
3 april.

•

Klanten die een betalende activiteit of verblijf hadden geboekt, kunnen deze omboeken
binnen het jaar. Indien dit niet lukt, zal de Provincie enkel de administratiekost
aanrekenen.

•

Provinciale onderwijsinstellingen: de lessen worden geschorst vanaf 14 maart tot en met
vrijdag 3 april. Er zal opvang verzorgd worden.

•

PAULO site Mendonk: alle voortgezette opleidingen worden geannuleerd van 16 maart
tot en met 3 april; de basisopleidingen en decentrale opleidingen blijven voorlopig
doorgaan met uitzondering van de opleidingen voor ‘Dringende Geneeskundige
Hulpverlening’. Deze worden stopgezet.

•

PAULO Bestuursopleiding: alle opleidingen worden geannuleerd van 16 maart tot en met
3 april.

•

Administratieve diensten: de Provincie Oost-Vlaanderen past het thuiswerken maximaal
toe. De onthaalbalies zijn open van 9 tot 12 en 14 tot 16 uur.

•

Alle wervingsselecties en examens worden geannuleerd tot en met 3 april. De
kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

•

Provincieraad en commissies: annulatie van de 1ste commissie van dinsdag 17 maart
2020, de 2de commissie van woensdag 18 maart 2020, het Bureau van maandag 23
maart 2020, de Provincieraad van woensdag 25 maart 2020.

Veel gestelde vragen
Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je een bundeling van veel gestelde vragen en
antwoorden. Je vindt er het contactnummer (0800 14 689) voor bijkomende vragen.

d)

Provincie

Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant nam maatregelen om de verdere verspreiding van het
coronavirus tot een minimum te beperken. De dienstverlening naar de burgers blijft zo
goed mogelijk behouden. Zo blijven de provinciedomeinen open voor individuele recreatie
en blijven de veiligheidslessen in het PIVO plaatsvinden. De drie provinciale scholen in
Leuven en Tienen volgen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Maar alle
evenementen tot en met 10 april worden afgelast.

“Er is geen reden tot paniek”, zegt eerste gedeputeerde Bart Nevens. “Maar het is essentieel dat
iedereen de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad opvolgt. Daarenboven hebben we
specifieke maatregelen genomen, zowel voor onze werking als voor ons personeel”.
Alle evenementen, die de provincie Vlaams-Brabant, organiseert worden tot en met 10 april
afgelast. Het vergadercentrum in het Provinciehuis sluit zijn deuren. De onthaalbalies blijven
iedere werkdag open van 8.30 tot 17 uur. De provinciedomeinen Het Vinne in Zoutleeuw, Halve
Maan in Diest, Kessel-Lo in Leuven, Huizingen in Beersel blijven open voor individuele recreatie.

Andere recreatiefuncties worden opgeschort. Zo worden alle speeltuinen gesloten,
alsook

het

grote dierenpark in

Huizingen.

Het Sven Nys Cycling Center in Baal en het Belevingscentrum ‘14’-18 in Tildonk sluiten hun
deuren voor bezoekers. De provinciale scholen De Wijnpers in Leuven, PISO en De Sterretjes
in Tienen schorten de lessen op tot en met 3 april. Ze zorgen wel voor opvang van de leerlingen.
De veiligheidsopleidingen voor politie, brandweer en dringende geneeskundige hulp in
het PIVO in

Asse

moeten

blijven

doorgaan.

De provincie Vlaams-Brabant breidt de mogelijkheid tot thuiswerken uit. Zo wordt het
thuiswerk niet langer beperkt tot 1 dag per week. Vergaderingen in en buitenshuis worden
beperkt in de mate van het mogelijke.

e)

Provincie

West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen nam op 12 maart extra maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij
veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette
persoon

en

gezonde

personen

te

verminderen.

Zo geldt bijvoorbeeld voor het hele land het verbod om evenementen, voor meer dan 1.000
personen, te organiseren. De Provincie West-Vlaanderen gaat nog een stap verder en beslist
om vanaf vrijdag 13 maart haar activiteiten naar het ruime publiek (evenementen, studiedagen,
activiteiten in de provinciedomeinen) te annuleren of uit te stellen tot en met zondag 19 april.
Deze

maatregel

geldt

ook

voor

activiteiten

van

de

provinciale

agentschappen.

Daarnaast sluiten het Informatiecentrum Tolhuis in Brugge en alle provinciale bezoekerscentra
(De Blankaart in Diksmuide, Bulskampveld in Beernem, Duinpanne in De Panne, De Gavers in
Harelbeke, De Palingbeek in Ieper en Raversyde in Oostende) de deuren tot en met vrijdag 3

april. Het Wereldhuis in Roeselare gaat dicht tot en met zondag 19 april. De gemeente KnokkeHeist besliste eerder al om alle publieke instellingen op haar grondgebied te sluiten. Bijgevolg
blijft

het

Zwin

Natuur

Park

gesloten

tot

eind

april.

Alle speelpleinen en -voorzieningen in de provinciedomeinen worden fysiek afgesloten voor het
ruime publiek. Affiches wijzen bezoekers op het betredingsverbod. De provinciedomeinen zelf
worden niet afgesloten, maar de Provincie raadt bezoekers wel aan om op de paden te blijven.

Mochten er nog strengere maatregelen volgen vanuit de federale overheid, dan zal de Provincie
haar

richtlijnen

in

die

zin

ook

aanpassen.

2. Nooddecreet Vergunningverlening – provinciebesturen
geven hun suggesties
Verschillende vergunningverleners worden met de maatregelen voor de bestrijding van het
coronavirus nu reeds geconfronteerd met problemen; zo ook de provinciebesturen. We meldden
hierboven reeds dat de provinciebesturen niet-noodzakelijke vergaderingen zo veel mogelijk
uitstellen. Maar de POVC (Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) en de hoorzittingen in
het kader van omgevingsberoepen kunnen, gezien de wettelijke termijnen, niet zomaar worden
opgeschort. De wetgeving voorziet op dit moment namelijk niet in een noodsituatie wanneer deze
niet

meer

kunnen

doorgaan.

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft reeds het initiatief om komende woensdag
een “nooddecreet Omgevingsvergunningsprocedure” ter goedkeuring voor te leggen aan het
Vlaams Parlement. Het “nooddecreet” moet het mogelijk maken om o.a. de broodnodige
bijkomende zorginfrastructuur te realiseren zonder vergunning.

De provinciebesturen vragen nu om ook enkele bijkomende noodzakelijke maatregelen op te
nemen in het “nooddecreet”. Zie hiervoor bijgevoegde brief aan minister Demir van eerste
gedeputeerde Luk Lemmens en provinciegriffier Danny Toelen van de provincie Antwerpen.

3. VVP-secretariaat bereikbaar
Het VVP-secretariaat volgt ondertussen het voorbeeld van de provinciebesturen. Dat betekent
dat:

1. alle vergaderingen voor de komende weken werden geannuleerd, uitgesteld of zullen
doorgaan via online tools;
2. thuiswerk zo veel mogelijk wordt aangemoedigd, om contact te vermijden;
3. het secretariaat en haar medewerkers uiteraard telefonisch en per mail bereikbaar
blijven.
Het VVP-secretariaat staat er verder op u een goede gezondheid te wensen. Laat ons nu even
doorbijten, zodat we er zo snel mogelijk weer tegenaan kunnen.

