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                           Vanuit het VVP secretariaat: 
 

 

Vacature VVP-stafmedewerk(st)er 'Grondgebonden 

bevoegdheden' 
 

 

De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) is het kenniscentrum en de belangenbehartiger van de 

vijf Vlaamse Provincies (www.vlaamseprovincies.be). Om haar opdracht waar te maken werft de VVP 

voor haar algemeen secretariaat te Brussel een stafmedewerk(st)er aan. Deze medewerk(st)er zal de 

provinciale belangen behartigen inzake grondgebonden bevoegdheden. Daarbij zijn de provinciebesturen 

'de streekmotor' op heel wat beleidsdomeinen: economie, mobiliteit, toerisme, plattelandsbeleid, 

landbouw, ... 

 

Interesse of meer info? Klik hier.  

 

 

                              Vanuit de beleidssectoren: 
 

 

Binnenland 
 

 

Versterking lokale democratie 
 

In het Vlaams Parlement ligt momenteel het ontwerp van decreet ter bespreking inzake de 'versterking 

van de lokale democratie' zodat kiezers o.m. vrij zijn om hun stem uit te brengen. Anderzijds wordt, 

volgens het ontwerpdecreet, de impact van hun stem versterkt door o.m.: 

• de afschaffing van de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen;  

• door het afschaffen van de invloed van de lijststem;  

• het regelt voor de lijsttrekker van de grootste lijst een tijdelijk exclusief initiatiefrecht om een 

meerderheidscoalitie te vormen; 

• het regelt dat de verkozene voor de gemeenteraad met de meeste stemmen van de grootste 

fractie van de coalitie door de Vlaamse Regering benoemd wordt tot burgemeester;  

En verder:  

• het regelt een constructieve motie van wantrouwen;  
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• het regelt dat organen van het lokaal bestuur digitaal of hybride kunnen vergaderen;  

• het faciliteert de vrijwillige samenvoeging van gemeenten door regelgeving fusievriendelijker te 

maken en door een waarborgsysteem in te bouwen voor de middelen die fusiegemeenten 

ontvangen uit het Open Ruimtefonds;  

• het conformeert de regels rond samenwerkingsverbanden van lokale besturen aan het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen;  

Voor meer info over dit dossier, klik hier.  

Op 7 juli a.s. staat het ontwerpdecreet op de agenda van de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.  

 

 

Comité C keurt uitgangspunten 'sociale vrede' goed  
 

 

In het kader van de recente onderhandelingen tussen de werkgevers van gemeente- en provinciebesturen 

en de representatieve werknemersorganisaties werd o.m. het volgende afgesproken:  

1. een koopkrachtverhoging van 1,1 % via de eindejaarstoelage;  

2. Voortaan zullen de werkgeversorganisaties (VVSG en VVP) en de sociale partners één keer per 

legislatuur samenzitten om een sectoraal akkoord omtrent koopmaatregelen af te sluiten. Deze 

maatregel vormt de beste garantie op een duurzame vrede.  

 

 

Ontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen 

definitief goedgekeurd  
 

 

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van erkenningsdecreet lokale 

geloofsgemeenschappen definitief goed. Het decreet regelt 'de erkenning van en het toezicht op lokale 

geloofsgemeenschappen en de verplichtingen van de eredienstbesturen'. Volgende stap is nu richting 

Vlaams Parlement voor de definitieve goedkeuring. Ondertussen heeft de VVP gevraagd om gehoord te 

worden in de bevoegde commissie 'binnenland'. VVP heeft namelijk nogal wat opmerkingen en 

bedenkingen m.b.t. voorliggende tekst.  

 

Voor meer info en over het ontwerp van decreet, klik hier.  

 

 

Beleidsanalysetool in focus  
 

 

In de nieuwsbrief van de Vlaamse administratie 'Binnenland' wordt aandacht besteed aan de 

'beleidsanalysetool': 'Indien je benieuwd bent naar de plannen van jouw of een ander lokaal bestuur in 

een bepaald beleidsdomein hoef je geen 300 meerjarenplannen op te sporen (...)'. Voor meer info, klik 

hier.  

 

 
 

 

 

Financieel profiel lokaal bestuur  
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In dezelfde nieuwsbrief heeft men het over het raadplegen van de nodige overzichten van de uitgaven, 

ontvangsten, financiële evenwichten maar ook schulden van de lokale besturen. De tool geeft ook de 

mogelijkheid aan om na te gaan wat eventueel de gevolgen zijn bij een fusie... Als provinciemandataris is 

het uiteraard interessant om inzicht te hebben over het financieel profiel van de gemeenten behorend bij 

de provincie. Voor meer info, klik hier.  

 

 

 

Provinciebesturen aan het werk om 'kernambities' waar 

te maken 

  

 

 

                                Kernambitie: economie 
 

 

Provinciebestuur Vlaams-Brabant lanceert platform doeners.be en 

slaat zo een brug tussen reguliere en sociale economie 

 
Begin juni lanceerde het provinciebestuur van Vlaams-Brabant de website www.doeners.be. Het is een B-

to-B platform waar reguliere bedrijven (maar ook social profit en overheden) hun partner kunnen vinden in 

de sociale economie. Het omvat niet alleen de maatwerkbedrijven, maar ook lokale diensteneconomie, 

werkplekarchitecten en arbeidszorginitiatieven. Alvast interessant én inspirerend om eens een bezoekje te 

brengen aan de website!   

 

 

Provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert voor de vierde 

keer de promotiecampagne 'Week van de Markt'  

 
In samenwerking met Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) en de Onafhankelijke Orde van 

West-Vlaamse marktkramers (OOWVM) organiseert het provinciebestuur van West-Vlaanderen voor de 

vierde maal de promotiecampagne 'Week van de Markt'. De campagne loopt net als in de provincie 

Vlaams-Brabant van maandag 28 juni tot en met zondag 4 juli. Het doel is om de aantrekkingskracht van 

de markt en de belevingswaarde voor de bezoeker te verhogen, en zo levendige handelskernen te 

creëren. Maar liefst 49 West-Vlaamse gemeenten nemen deel met hun wekelijkse markten, het hoogste 

aantal tot nu toe. Op elke deelnemende wekelijkse markt worden diverse prijzenpakketten verloot. Lees 

meer of neem een kijkje op www.ikkooplokaal.be   

 

 

                                Kernambitie: mobiliteit 
 

Eerste twee fietsdeals onder 'De Grote Versnelling' zijn een feit 

 
Met het samenwerkingsverband 'De Grote Versnelling' willen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse 

provinciebesturen en de gemeentebesturen het fietsbeleid in Vlaanderen verdiepen en versnellen. Meer 

bepaald wordt de hand gereikt richting de samenleving om 'fietsdeals' af te sluiten, praktische 

oplossingen, slimme ingrepen of wervende campagnes om het fietsen in Vlaanderen te stimuleren. 

Intussen zijn de eerste twee fietsdeals een feit. Zo is er de fietscampagne 'Bike for Life', waarbij er via 
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'woon-werkritten' geld ingezameld wordt voor het goede doel. Daarnaast zullen fietsmeldingen in het VRT-

verkeersbulletin opgenomen worden, waardoor ook fietsers voortaan relevante verkeersinformatie 

ontvangen. Verder liggen er nog een pak voorstellen voor fietsdeals op de plank die in de werkgroepen 

van De Grote Versnelling besproken zullen worden. Lees meer.   

 

 

Provinciebestuur Vlaams-Brabant op koers naar 100 km nieuwe 

fietssnelwegen 

 
Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft de ambitie om tegen 2024 100 km nieuwe fietssnelwegen 

aan te leggen. Vorig jaar werden daar reeds 26 km van gerealiseerd. Eén van de nieuwe projecten is de 

aanleg van de F24 tussen Leuven en Tienen in Bierbeek. De start van de werken is dit najaar voorzien. 

Andere werven situeren zich onder meer op de F20 tussen Brussel en Halle, en de F25 tussen Leuven en 

Aarschot. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant is de drijvende kracht, maar werkt steeds nauw 

samen met de betrokken gemeenten en Vlaanderen. Daarnaast worden veel fietssnelwegprojecten met 

de steun van het provinciebestuur gecoördineerd door partners zoals De Werkvennootschap, De Vlaamse 

Waterweg, Infrabel, NMBS, Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin. Lees meer. 

Voor meer info over de fietssnelwegen, ook in andere provincies, kan je steeds terecht op 

www.fietssnelwegen.be   

 

 

                                Kernambitie: erfgoed 
 

 

Digitaal inspiratiemoment zet organisatoren op weg voor de 

Archeologiedagen in oktober 

 
Eerder dit voorjaar werd duidelijk dat de vijf provinciebesturen, de VVP en het Forum Vlaamse 

Archeologie (FVA) ook de komende jaren hun schouders zullen zetten onder de Archeologiedagen. Dit 

met als doel de archeologie beter bekend te maken bij het grote publiek. De komende, vierde editie van 

deze hoogmis van de archeologie zal plaatsvinden op 8, 9 en 10 oktober. Op 17 juni organiseerde het 

samenwerkingsverband een digitaal inspiratiemoment om lokale partners te inspireren voor de organisatie 

van een activiteit tijdens de Archeologiedagen. Verschillende organisaties in het erfgoedveld gaven tips 

en tricks met sprekende voorbeelden. Hun presentaties zijn integraal te herbekijken op de site 

www.archeologiedagen.be.   

 

 

            Kernambitie: toerisme, recreatie- en groendomeinen 
 

De laatste twee icoonroutes voor fietsvakanties in Vlaanderen zijn 

officieel geopend 

 
Op 25 juni werd de 'Heuvelroute' en de 'Vlaanderenroute', de laatste twee van in totaal 9 nieuwe 

icoonfietsroutes in Vlaanderen, officieel geopend. De nieuwe Vlaamse icoonfietsroutes vervangen de 

voormalige LF-routes. Hiermee wordt meteen ook het startschot gegeven voor een vijfjarig project van 

Toerisme Vlaanderen en de vijf Vlaamse provinciale toeristische organisaties om Vlaanderen samen met 

de sector uit te bouwen tot een top fietsvakantiebestemming voor binnen- en buitenlandse fietstoeristen. 

Naast de realisatie van de nieuwe icoonroutes wordt daarbij ingezet op gestructureerd overleg tussen de 

verschillende fietspartners, uitwisseling van kennis en data, de ontwikkeling van een portaalwebsite rond 
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fietsen in Vlaanderen, de uitgave van uniforme fietsgidsen en communicatie naar de sector en de 

vakantiefietser. Lees meer of neem een kijkje op www.vlaanderenmetdefiets.be.  
 

 

 

Provinciebestuur Antwerpen zet zich in voor het campertoerisme  

 
Het toerisme met de kampeerauto piekt, en daar speelt Toerisme Provincie Antwerpen graag op in. In de 

nota 'campergastvrije provincie' formuleert de provincie een duidelijke visie en strategie rond 

kampeerautotoerisme. Men ondersteunt aanbieders die campertoeristen gastvrij ontvangen, en stimuleert 

een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod voor de vakantieganger. Het provinciebestuur plaatste 40 

infoborden bij campergastvrije logeerplekken, met informatie over logies en toeristische aanraders. Ook 

werd een aantrekkelijke campertour in de Kempen uitgewerkt. Lees meer.   

 

 

De vijf provinciebesturen, VVP en Westtoer stellen de resultaten 

voor van het onderzoek naar de appreciatie van de Vlaamse 

provinciedomeinen 

 
Op 30 juni organiseerden de vijf provinciebesturen, VVP en Westtoer een gezamenlijk persmoment om de 

resultaten van het onderzoek over de appreciatie van de Vlaamse provinciedomeinen voor te stellen. 

Onder begeleiding van Westtoer en in samenwerking met Profacts werd namelijk een online 

panelbevraging uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het gebruik en de appreciatie van de 56 

provinciale domeinen. Met de resultaten van dit onderzoek kan het beheer van de domeinen en het 

marketingbeleid verder verfijnd worden. Het persmoment vond plaats in provinciedomein De Gavers in 

Harelbeke. Bekijk hier de perstekst en de presentatie.   

 

 

Provinciebestuur West-Vlaanderen voorziet een uitbreiding van 

12,4 hectare voor provinciedomein Fort van Beieren te Brugge  

 
Op 17 juni keurde de West-Vlaamse provincieraad de aankoop van 12,4 hectare grond ter uitbreiding van 

het provinciedomein Fort van Beieren in Brugge goed. Deze uitbreiding brengt de totale oppervlakte van 

het domein op ruim 65 hectare, na een eerdere uitbreiding in 2018. De verwerving van de bijkomende 

oppervlakte past binnen de visie van de provincie om haar inwoners extra mogelijkheden te bieden op 

vlak van zachte recreatie en natuurbeleving. Lees meer.   

 

 

Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas pakt uit met de 

grootste opblaasbare waterglijbaan van Europa  

 
Nu de zomer voor de deur staat, pakt provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas uit met de grootste 

opblaasbare waterglijbaan van Europa. De 'Monstersummerslide' is maar liefst 18 meter hoog en 106 

meter lang. "Wie het aandurft, klimt naar boven en glijdt dan met een grote boei naar beneden. Zo heeft 

het domein er een attractie bij voor wie zoekt naar een extra kick", aldus gedeputeerde voor 

recreatiedomeinen An Vervliet. Daarnaast wordt ook via het Aquapark Jump volop ingezet op waterpret. 

Wie het liever wat rustiger houdt, kan zwemmen in de zwemzone of huurt een bootje of een waterfiets 

(tickets reserveren is noodzakelijk). Lees meer of neem een kijkje op www.domeindester.be.   

 

 

                                      Kernambitie: wonen 
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Provinciebestuur Limburg lanceer oproep innovatieve 

woonprojecten 

 
De snelheid waarmee onze samenleving verandert, brengt ook sneller de nood aan andere en 

innovatievere woonvormen aan de oppervlakte. Daarom lanceert het provinciebestuur van Limburg ook in 

2021 een oproep voor de subsidiëring van onderzoeks- en begeleidingstrajecten die kunnen inspireren 

om vernieuwde, toekomstgerichte, duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen te realiseren in 

een kwalitatieve woon- en leefomgeving. Aanvragen kunnen voor 31 oktober 2021 worden ingediend. De 

voorwaarden, het reglement en het aanvraagformulier vind je via deze link.   

 

 

Herbekijk de webinar 'Flexibiliteit in bouwen en wonen' van 

provinciebestuur Limburg 

 
Op 18 juni inspireerde het provinciebestuur een 65-tal deelnemers om samen na te denken over de 

betaalbaarheid en de goede kwaliteit van een flexibel woningpatrimonium. De webinar is te bekijken via 

deze link, presentaties en achtergrondinformatie via volgende link. Het provinciebestuur van Limburg gaat 

in het najaar dieper in op thema's die tijdens de webinars aangeraakt werden:   

• Vrijdag 17/09: Goed wonen in Limburg anno 2050 

• Vrijdag 22/10: Inspirerende woonformules voor specifieke doelgroepen 

• Vrijdag 03/12: Flexibiliteit in Bouwen en Wonen 

De verdiepende sessies vinden telkens plaats van 11 uur tot 13 uur.   

 

 

'Aha!'-mobiel komt tot bij de burger in Kontich en Mortsel  

 
Op 11 juni werd de 'Aha!'-mobiel voorgesteld in Kontich. Dat is een mobiel waar iedereen terecht kon met 

vragen over energiezuinige renovaties en voor wie hulp zocht bij zijn renovatieproject. De week erop 

stond de mobiel gestationeerd in Mortsel. Lokale besturen Kontich en Mortsel en Kamp C, het Provinciaal 

Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, ontwikkelden samen de 'Aha!'-mobiel als 

onderdeel van het Europees Interreg-project RHEDCOOP. RHEDCOOP staat voor 'Renovatie en 

Hernieuwbare Energie Diensten via COOperaties'. Burgers konden er terecht met vragen over renovaties 

voor een energiezuinige woning of voor hulp bij hun renovatieproject. Inwoners van Kontich en Mortsel 

konden een 'online renovatie audit' invullen voor een renovatieplan of renovatietraject op maat. Meer info 

over het Interreg-project vind je hier terug.   

 

 
 

 

 

                Kernambitie: toekomstgericht landbouwbeleid 
 

Gloednieuw landbouwrapport van provincies.incijfers.be 

 
Wil je weten hoe het aantal landbouwbedrijven en de werkgelegenheid in de land- en tuinbouwsector in 

Vlaanderen evolueert? Welke teelten er in jouw gemeente populair zijn? Of wil je weten hoeveel koeien er 
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in jouw gemeente grazen? Deze en veel andere gegevens kan je terugvinden in het gloednieuwe 

landbouwrapport. 

In het nieuwe landbouwrapport wordt dieper ingegaan op een aantal evoluties. Tussen 2001 en 2010 was 

er een duidelijke jaarlijkse afname van het aantal landbouwbedrijven. Van 2011 tot 2017 vlakte de daling 

af en sinds 2017 is er een stagnatie van het aantal landbouwbedrijven. Verdere analyse leert dat in de 

subsector akkerbouw er zelfs een duidelijke toename van het aantal bedrijven is. Enkele opvallende 

zaken bij de teelten:   

• Diksmuide heeft de grootste oppervlakte grasland (ruim 5.000 ha of een gebied dat groter is dan 

het Zoniënwoud)  

• In Hoogstraten vind je de meeste aardbeien (480 ha of ruim 700 voetbalvelden) 

• Sint-Truiden is de koploper bij het pit- en steenfruit: zowel voor appels, peren als kersen (samen 

meer dan 2.000 ha) 

• Wetteren telt de grootste oppervlakte sierteelt en boomkwekerijen (340  ha) 

• Hoegaarden heeft het hoogste % akkerbouw: op bijna 2/3 van het grondgebied staan 

akkerbouwteelten (ruim 63%) 

Voor meer info: info@provincies.incijfers.be - https://provincies.incijfers.be   

 

Vlaams actieplatform herontwikkeling hoeves in de steigers  

 
Vlaams minister voor o.m. Omgeving Zuhal Demir, gaf in de Commissie voor Landbouw, Visserij en 

Plattelandsbeleid van 23 juni 2021 aan een actieplatform voor de herontwikkeling van hoeves in de schoot 

van het Open Ruimte Platform van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op te zullen richten. De minister 

komt daarmee tegemoet aan de vraag van de Vlaamse provinciebesturen aan de Vlaamse overheid om 

een actieplan voor agrarische herontwikkeling uit te werken om de vicieuze cirkel van bijkomende 

verharding in agrarisch gebied te doorbreken.  

Sedert 2017 bestuderen het provinciebestuur van Antwerpen en Oost-Vlaanderen in het kader van 2 

PDPO-projecten de problematiek van het agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur. De Vlaamse 

provinciebesturen bundelden vervolgens de krachten in de interprovinciale werkgroep 'agrarische 

herontwikkeling' om een aantal gedeelde beleidsitems zoals hergebruik agrarische gebouwen, hergebruik 

landbouwgronden, greenfieldontwikkeling en schaalvergroting over de provinciegrenzen heen aan te 

pakken. Terwijl het PDPO-project in provincie Oost-Vlaanderen afliep en een plaats kreeg in het regulier 

beleid, werkte het provinciebestuur van Antwerpen verder aan haar project en formuleerde in maart 2021 

in een viertal concrete beleidsaanbevelingen. Tevens ontwikkelde het provinciebestuur een aantal 

instrumenten, zoals bijvoorbeeld het landbouwkompas, om de open ruimte met behulp van agrarische 

herontwikkeling te vrijwaren. Deze aanbevelingen en instrumenten werden, geruggesteund door de 

andere provincies, overgemaakt aan de betrokken ministers, administraties en middenveldorganisaties 

vanuit de vaststelling dat een stimulerend beleid best tot stand komt in nauwe samenwerking tussen 

verschillende beleidsniveaus en binnen verschillende beleidsdomeinen. Dat de minister ingaat op de 

vraag tot oprichting van een Vlaams actieplatform is de kroon op het voorbereidende werk van de 

provinciebesturen. De inbedding van het actieplatform in de werking van het Open Ruimte Platform laat 

dan weer toe de problematiek over de beleids- en bestuursniveaus heen aan te pakken. De Vlaamse 

provincies staan dan ook paraat om samen met de betrokken partijen het actieplatform inzake agrarische 
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ontwikkeling uit te rollen. 

Herbekijk de commissiezitting of lees het verslag hier.   

 

 

Provinciebestuur Antwerpen blikt terug op studiedag 'Agrarische 

herontwikkeling van landbouwinfrastructuur'  

 
Op 11 juni 2021 organiseerde het provinciebestuur van Antwerpen een online studiedag over de afloop 

van het PDPO-project 'Agrarische herontwikkeling van landbouwinfrastructuur'. De studiedag werd 

aangevat met een toelichting van het onderzoek vertrekkende vanuit de situatie vandaag de dag. 

Vervolgens kwamen acht externe sprekers aan het woord die vooruitblikten over hoe ze aan de slag 

zullen gaan met de thematiek. Gedeputeerde voor Landbouw, Ludwig Caluwé en gedeputeerde voor 

Ruimte, Luk Lemmens, sloten af met de rol van de provincie als trekker in dit verhaal. Studiedag gemist? 

Raadpleeg hier alle pitches en ondersteunende documenten.   

 

 

Provinciebestuur Limburg ontwikkelt actieplan bacterievuur  

 
Bacterievuur kan grote schade aanrichten in fruitplantages. Voor een regio als Haspengouw die goed is 

voor 60% van de Vlaamse fruitproductie en jaarlijks 500 miljoen euro aan fruit exporteert is de bacteriële 

plantenziekte een ware nachtmerrie. Het provinciebestuur van Limburg werkte een breed actieplan uit dat 

de verspreiding van de ziekte onder controle moet houden. Het provinciaal actieplan moet helpen om 

deze plantenziekte in de ruimere omgeving te weren en te bestrijden. Omdat 'voorkomen' beter is dan 

'genezen', zet het provinciebestuur breed in op sensibilisering. Hiervoor werd een brochure uitgewerkt die 

verspreid wordt onder de lokale besturen, fruittelers, maar ook onder tuinaanleggers en bedrijven actief in 

groendonderhoud. 15 landbouw- en natuurorganisaties zullen helpen om de landschapsbeheerders en -

actoren te bereiken.  

Fruittelers, burgers en openbare besturen kunnen voor advies terecht bij het provinciale meldpunt 

bacterievuur. Bij een infectiemelding wordt een grote controle op het terrein voorzien. Eventuele 

infectiehaarden worden vervolgens door Limburg Steunpunt voor Rurale Ontwikkeling (LiSRO) of door het 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH&V) geruimd. Het provinciebestuur draagt de kosten 

voor de staalafname en de ruiming. Voor meer info, klik hier.   

 

 

Provinciebestuur West-Vlaanderen stelt samen met Lieven 

Scheire, Henk Rijckaert en Hetty Helsmoortel 'Agrotopia, een 

festival voor de toekomst' voor 

 
Naar aanleiding van de feestelijke opening op vrijdag 24 september 2021 van de dakserre Agrotopia, 

organiseert het provinciebestuur 'een festival van de toekomst' onder dezelfde naam. Van 25 september 

tot en met 3 oktober wordt aan de voet van de serre een speels universum gecreëerd met als centraal 

thema 'de voeding en landbouw van de toekomst'. Via een leuke festivalformule wil ze het grote publiek 

meenemen op een ontdekkingstocht naar nieuwe smaken, productieprocessen en vindingrijke innovaties. 

Tegelijkertijd wil ze de participatie van het onderwijs aan deze tocht stimuleren en de professionele 

bezoeker inspireren. De provincie wil als regisseur van kennisoverdracht tonen hoe de aanstormende 

wereld van 'wetenschap' en 'technologie' onze toekomst bepaalt. Voor meer info, klik hier.   
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                       Kernambitie: integraal waterbeleid 
 

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen bindt de strijd aan tegen 

waterschaarste 

 
Op woensdag 16 juni keurde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen het eerste Oost-Vlaamse 

actieplan tegen waterschaarste goed. Het ambitieuze plan verzamelt de initiatieven die het 

provinciebestuur op korte termijn wil realiseren om de droogteresistentie binnen Oost-Vlaanderen te 

verhogen. Dat is nodig, want door een lage waterbeschikbaarheid is Oost-Vlaanderen gevoelig aan droge 

periodes.  

 

"Het is onze ambitie om de provincie weerbaar te maken tegen de droge periodes waarmee we in de 

toekomst ongetwijfeld nog vaker geconfronteerd zullen worden. Als provinciebestuur combineren we een 

grondige terreinkennis met heel wat expertise. Dat maakt ons bestuur bijzonder goed geplaatst om zelf 

actie te ondernemen. We ondersteunen ook lokale besturen en helpen sectoren bij hun zoektocht naar 

een slimmer watergebruik." aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid. 

Lees meer 

 

Bekijk het interview met gedeputeerde Leentje Grillaert.   

 

 

Provinciebestuur Antwerpen maakt strategie bekend om de 

droogte op haar grondgebied te bestrijden 

 

 
Om de impact van de toenemende droogte maar tegelijk ook de hevige neerslag te beperken, maakt het 

provinciebestuur van Antwerpen werk van een veerkrachtig watersysteem. Het provinciebestuur van 

Antwerpen neemt binnen haar bevoegdheden en expertise belangrijke maatregelen en kiest daarbij voor 

een proactief beleid met acties die op korte, middellange én lange termijn resultaten moeten leveren.  

Met deze droogtestrategie geeft de provincie als bovenlokaal bestuur invulling aan de Blue Deal van 

minister Zuhal Demir. Gedeputeerde Jan De Haes: "Via deze krachtlijnen wil de provincie Antwerpen, 

vanuit haar eigen bevoegdheden en expertise, de impact van de droogteproblematiek op het leefmilieu en 

de samenleving beperken. De strategie brengt verschillende provinciale diensten en entiteiten samen om 

een sterk beleid te voeren door nieuwe maatregelen op te starten of bestaande acties gerichter verder te 

zetten."  

Beluister hier het radio-interview met de Antwerpse droogtecoördinator Kris Huijskens.  

Lees meer.  

   

 

Webinar uitvoeringsbesluit onbevaarbare waterlopen 

 
De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) lichtte tijdens een webinar, in samenwerking met het provinciaal 

bestuursniveau, het eerste uitvoeringsbesluit bij de vernieuwde 'Wet op de Onbevaarbare Waterlopen' 

toe. Op 7 mei keurde de Vlaamse Regering immers dit eerste besluit goed. De nieuwe wetgeving heeft als 

doel om waterschaarste te voorkomen, ecologisch herstel van waterlopen te bevorderen en waterbeleving 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=27978b537c&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=6f4128f6a9&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=332ce65748&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=bd12ed6102&e=ba1858b294


 

te versterken. Het gaat in dit uitvoeringsbesluit onder meer om bepalingen rond de 'digitale atlas' van de 

gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Didier Soens, voorzitter VVP a-commissie 

Water, gaf tijdens de webinar toelichting bij de bepalingen inzake deze 'digitale atlas'.  

Daarnaast komt de procedure aan bod voor de beheerovername van grachten door gemeenten of polders 

en wateringen. Er is aandacht voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en voor 

beplanting en asfaltering. Het besluit somt de voorwaarden op die men moet naleven bij het verdiepen, 

verleggen of overwelven van grachten. Er wordt eenduidig vastgelegd wie moet instaan voor het beheer 

ervan. Lees meer.   

 

 

Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en 

behoud beverdam 

 
De laatste jaren is het aantal bevers, een beschermde diersoort, in de provincie Vlaams-Brabant sterk 

toegenomen, ook in Tremelo. De provincie heeft de beverdammen in Tremelo verlaagd. "Zo voorkomen 

we dat er overlast ontstaat doordat het water onvoldoende kan doorstromen naar de beverdam", zegt Bart 

Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en dierenwelzijn. "Tegelijkertijd blijft het leefgebied van de bever, 

een koesterbuur van Tremelo, beschermd". Lees meer.  

 

 

Erosiebestrijdingswerken Opperbusingenstraat in Lennik 

afgerond 

 
Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant en de gemeente Lennik voeren erosiebestrijdingswerken uit in 

Lennik. Bij de hevige regenval kampt het ook daar met water- en modderoverlast. "Onze 

erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. 

Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. 

We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen", besluit 

gedeputeerde Bart Nevens. Lees meer.   

 

 

Provinciebestuur West-Vlaanderen voert werken uit tegen 

wateroverlast Duikerstraat (Ingelmunster)  

 
Op donderdag 17 juni heeft de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de werken in het kader 

van het Integraal Waterproject Ingelmunster goedgekeurd. Dat moet de wateroverlast aldaar in de 

toekomst beperken. Tijdens hevige onweersbuien in de zomer van 2020 stond een groot deel onder 

water. De provincie voerde een grondige analyse uit en merkte een verstoorde waterafvoer. Er is een 

oplossing in drie delen ontworpen die ook door de buurt gedragen wordt. Lees meer.   
 

 

 

                                    Kernambitie: milieu 
 

Provinciale plannen voor nieuw bos op restgronden campus 

Richtpunt Zottegem 

 
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen maakt plannen voor een duurzame ecologische inrichting van 

de restgronden aan de provinciale school Richtpunt in Zottegem. Twee derde van het drie hectare grote 
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terrein wordt bebost. Gedeputeerden Riet Gillis, Kurt Moens en Leentje Grillaert stellen de restgronden 

van Richtpunt Zottegem graag ter beschikking voor dit bebossingsproject: "In Oost-Vlaanderen willen we 

klimaatneutraal zijn tegen 2040. Meer bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio 

met een bebossingsgraad van slechts 5,5%; het Vlaams gemiddelde is 11%. Het bebossen van 

restgronden past perfect in het streven om de bosindex te verhogen en onze klimaatambities waar te 

maken. De weiden aan Richtpunt Zottegem, ruim 3 ha, zijn niet nuttig voor de school en zijn ideaal om te 

bebossen." Lees meer.   

 

 

Eerste gecombineerde ecotunnel in de provincie Limburg  

 
Diepenbeek is een thuis voor heel wat wilde diersoorten, maar hun leefgebied is vaak sterk versnipperd. 

Daarom bouwde het gemeentebestuur, samen met Natuurpunt Diepenbeek en Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren, een bestaande tunnel onder de E313 om tot een gecombineerde ecotunnel. De 

partners konden hiervoor rekenen op een provinciale biodiversiteitssubsidie. Lees meer.   

 

 

Landschapsperrons langs Ijzerenweg verhogen beleving van 

Getevallei in de provincie Vlaams-Brabant  

 
Langs de voormalige treinverbinding tussen Tienen en Diest, zijn vier landschapsperrons geplaatst. 

Landschapsperrons zijn rustplekken die het spoorwegverleden op dit fietspad oproepen. In dit project 

zetten Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Natuurpunt Studie en Natuurpunt Beheer, met steun van het 

provinciebestuur van Vlaams-Brabant, in op biodiversiteitsversterking, landschapsbeleving en het 

organiseren van een bovengemeentelijk beheer van dit traject. "We ondersteunen deze 

bovengemeentelijke projecten graag want de efficiëntiewinst wordt meteen duidelijk en het aantal 

kilometers groen lint dat we kunnen versterken, groeit snel. Met dit soort beheer zien we snel resultaat op 

vlak van biodiversiteit. Mensen kunnen bovendien op een mooie plek genieten van het landschap. Het 

zorgt dus voor een win-win voor mens, natuur en landschap", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor 

Leefmilieu. Lees meer.  

 

 

Provinciebestuur West-Vlaanderen verdeelt 1,4 miljoen euro aan 

subsidies over 17 lokale klimaatprojecten 

 
Op donderdag 24 juni keurde de deputatie van het provinciebestuur van West-Vlaanderen in haar zitting 

1.444.113,68 euro subsidies voor lokale klimaatprojecten goed. Hiermee willen ze verder streven naar 

een klimaatneutraal grondgebied op provinciaal niveau. Een belangrijk element om deze doelstelling te 

bereiken is het reduceren van de CO2-uitstoot. Ook innovatieve projecten krijgen een kans. De 

verschillende goedgekeurde projecten zetten onder meer in op het aansluiten op een warmtenet, 

relighting, duurzame renovaties of nieuwbouw, deelwagens, deelconcepten, hernieuwbare energie en 

begeleiden van burgers bij hun renovatie. Lees meer.  

 

 

                         Kernambitie: ruimtelijke planning 
 

Minder asfalt, meer groenblauw 
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Zulte en Deinze tellen samen ruim 600 km lokale wegen, waarvan ruim de helft langer of breder is dan 

nodig. 'Waar kan asfalt plaats maken voor groen, water, zachte weggebruikers, ... kortom voor een 

aangenamere en gezonde leefomgeving?' Dat was het onderwerp van 'RE-MOVE-VALYS', een intens 

traject met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de stad Deinze en de gemeente Zulte. Het traject 

kadert in het Interreg-project VALYS, dat inzet op de versterking van groenblauwe netwerken. De meest 

strategische locaties kregen een uitgebreid rapport. Daarnaast ontwikkelde het provinciebestuur een 

eenvoudige screeningsfiche waarmee elke gemeente potentiële locatie kan doorlichten. Lees meer.   

 

 

Nieuwe toekomst voor de Kleine Nete in Herentals  

 
In Herentals bepaalt de Kleine Netevallei sterk het karakter van de stad. De rivier stroomt vlakbij het 

centrum en de vallei vormt nog een groene as door het stedelijk gebied. Met een gebiedsgerichte 

samenwerking tussen het provinciebestuur van Antwerpen, stad Herentals, de Vlaamse 

Milieumaatschappij, Departement Omgeving, Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend 

Erfgoed staat in de vallei heel wat te gebeuren. "Een stad die leeft, bruist en op een kwalitatieve manier 

groeit, is een gezonde stad. Tijden veranderen en daarmee ook de noden van de mensen die in een stad 

wonen. Daarom gaan we verder dan enkel te onderzoeken hoe aan diverse functies zoals wonen, binnen 

het kleinstedelijke gebied een plek kan gegeven worden. Zo willen mensen groen in de buurt en rust. De 

uitdaging is nu om in de schaarse open ruimte dit kwalitatief en in balans met andere functies te 

realiseren", zegt gedeputeerde Luk Lemmens, voorzitter van de stuurgroep. Lees meer.   

 

 

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 

 
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen werkt aan een 'nieuw Beleidsplan Ruimte' met een 

langetermijnvisie voor een duurzaam en slim gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050. Ook de 

mogelijke effecten van het plan op het milieu worden hierbij onderzocht. Hoe de milieueffecten in beeld 

zullen worden gebracht, lees je in de kennisgevingsnota. Van 28 juni 2021 t.e.m. 27 augustus 2021 loopt 

de publieke inspraakperiode en krijgen alle geïnteresseerden de kans om deze nota in te kijken en te 

reageren. Lees meer.   
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