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Algemene Vergadering keurt VVP jaarverslag 2020 goed  
 

 

Op de zitting van de Algemene Vergadering van 30 april werd het VVP jaarverslag 2020 goedgekeurd.  

In haar voorwoord 'Alle hens aan dek!' stelt VVP voorzitter Ann Schevenels o.m. het volgende: "Vanuit de 

VVP hebben we het afgelopen jaar alvast getracht zoveel mogelijk overleg te organiseren met de 

verschillende Vlaamse ministers die bevoegdheden behartigen waar ook de provinciebesturen, vanuit hun 

grondgebonden bevoegdheden, verantwoordelijk voor zijn op bovenlokaal niveau. We werkten daarbij niet 

vanuit 'evidentie' maar wel op basis van de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal 

bestuursniveau' en dit steunend op basis van 3 principes 'slagkracht', 'meerwaarde' en 'terreinkennis' en 

vertaald op basis van concrete voorbeelden. Het voorliggend jaarverslag getuigt daarvan."  

U kunt het VVP-jaarverslag 2020 hier raadplegen. 

  

 

 

1. Dossier Binnenland 
 

 

 Over 'regiovorming', 'art. 2 PD', 'gebiedsgericht werken' en 

'streekmotor'  
 

'Alle bestuursniveaus nemen hun verantwoordelijkheid' 

Dit is één van de subtitels van de nota 'Regiovorming', goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het VVP 

bestuur heeft deze uitnodiging op een positieve wijze geëvalueerd. Ondertussen heeft er reeds een 

gesprek plaats gehad met de top van de VVSG en de VVP om na te gaan hoe er in de toekomst het best 

kan samengewerkt worden vanuit de respectievelijke missie van ieders bestuursniveau.  

 

Eerst de inhoud... 

VVP is immers 'nogal' verwonderd dat er in de goedgekeurde nota van de Vlaamse regering verwezen 

wordt naar heel wat dossiers met een grondgebonden bovenlokaal karakter. Illustratief zijn daarbij de 

dossiers: 'Regionale' ruimtelijke planning; opmaak 'regionaal' erfgoedplan; voeren van een beleid inzake 

'regionale' economie en het uitwerken van 'regionale' acties 'Blue Deal'.  

Voor de meeste van deze dossiers wordt, vanuit het concept van 'maatwerk' reeds goed samengewerkt 

tussen het provinciebestuur en de gemeenten. 

Inhoudelijk is voor de VVP het uitgangspunt voor haar nota 'over het DNA van het 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/c72e812e-1ecc-4553-8292-d5a86264f30d/Goedgekeurd_jaarverslag_2020.02.pdf
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/604CF30A339140000800071E
https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf


 

provinciebestuur' waarin heel duidelijk wordt opgesomd 'wat' de provinciebesturen 'doen' en 'hoe' ze dat 

'doen'! Daarbij staat bestuurlijke dynamiek centraal om op een deskundige, geïntegreerde en 

slagkrachtige wijze in te spelen op veranderede noden en behoeften.  

'Als veel partners tegelijk positieve impulsen geven aan een bepaald gebied ontstaat er een dynamiek die 

dankzij goede coördinatie het verschil maakt tussen goede bedoelingen en een geslaagd resultaat.' (pg. 

81 van de VVP-nota) 

 

Gebiedsgericht werken en streekmotor  

In het kader van de concrete uitwerking van het regiobeleid wenst de VVP de methodiek van de 

'gebiedsgerichte samenwerking' naar voor te schuiven waarbij de 'inzetbaar' en 'flexibiliteit' de 

basiskenmerken zijn t.o.v. 'verstarring' en 'gewoonte'. Deze methodiek is trouwen ook verankerd in de 

missie van het provinciebestuur (art. 2 PD) maar bovenal verwijst ze naar het kernidee van de VVP 

campagne van de provincieraadsverkiezingen 2018 'De provinciebesturen: jouw streekmotor' met als 

centraal gegeven 'overleg', 'beslissen' en 'doen'!  

 

Ook 'regiowerking' in Nederland, maar op een andere wijze... 

In Nederland heeft men meer dan '40 jaar' gediscussieerd over de juiste schaal. Meer dan '40' 

bestuursmodellen zagen het daglicht. Na wijs beraad werd het accent gelegd op de methodiek van het 

werken met 'regiodeals' waarbij elke overheid (rijk, provincie, gemeente) kan participeren aan projecten 

op basis van hun respectievelijke meerwaarde. Kwestie van 'dialoog'... 

Daarnaast is er ook in Nederland een goede uitgewerkte wetgeving inzake 

'interbestuurlijke samenwerking'.  

 

Voor meer info: klik hier.  

 

 

  

2. Vanuit de beleidssectoren of over het DNA van het provinciebestuur 

  

 

 

Dossier Klimaat 
 

 

 Klimaattuincoaches wapenen tuinen tegen extreme 

weersomstandigheden 
 

Dat onze zomers steeds warmer en droger worden en dit ook een invloed heeft op onze tuinen, is gekend. 

Dat je door de manier waarop je je tuin aanlegt en onderhoudt ook een impact kunt hebben op die droogte 

en warmte, is een minder gekend verhaal. Daarom lanceert het provinciebestuur van Limburg de 

campagne 'Limburgse Klimaattuinen'. 

 

In 3 pilootgemeenten (Lanaken, Pelt en Sint-Truiden), gaan 12 klimaattuincoaches aan het werk. Zij 

adviseren, tegen een voordelig tarief, tuineigenaars hoe ze hun tuin klimaatrobuust en natuurvriendelijk 

kunnen inrichten. Zo zijn tuinen beter beschermd tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte, 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/817bfbfe-ea10-4493-b8ca-8b66e795b037/Brochure_VVP_Colloquium_25nov_171546.01.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals


 

droogte en wateroverlast, en dragen ze meteen ook bij aan de biodiversiteit en luchtkwaliteit. De 

campagne ondersteunt bovendien ook de Limburgse gemeenten om hun klimaatactieplannen uit te 

voeren.  

 

Lees meer of bekijk de reportage op het VRT-journaal.  

 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant investeert in het klimaat  
 

 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant investeert 547.397,69 euro in 10 klimaatprojecten van 8 

organisaties. Beweging.net regio Vlaams-Brabant en Brussel, Noordlicht, Stad Halle, Klimaatpunt, 3Wplus 

Energie, Researchpark Zellik, Haviland Intercommunale en Ecolife krijgen deze subsidies voor hun 

klimaatprojecten die bijdragen aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.  

 

"We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken 

tegen 2040", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. 

Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke 

klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de 

doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische 

en ecologische dimensie van duurzaamheid."  

 

Voor meer info over andere projecten: https://pers.vlaamsbrabant.be/provincie-investeert-in-klimaat 

 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting 

'Energieambassadeurs' 
 

 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen roept voor de vijfde keer Oost-Vlaamse organisaties op om 

'Energieambassadeur' te worden. Verenigingen, scholen, bedrijven, organisaties, lokale besturen of 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kunnen een subsidie tot 20.000 euro aanvragen voor een 

concreet projectvoorstel dat de CO²-uitstoot drastisch vermindert.  

 

Op 6 mei organiseert de provincie een digitaal inspiratiemoment voor nieuwe geïnteresseerde 

aanvragers.  

 

Lees meer.  

 
 

 

Dossier Water 
 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant draagt zorg voor haar 

waterlopen: grondige ruiming Grote Laak in Testelt  
 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant voerde een grondige ruiming uit aan de Grote Laak in Testelt 

(Scherpenheuvel-Zichem). Hierbij werd het slib verwijderd uit het meest opwaartse deel van deze beek en 

werd de normale afvoer van het water hersteld.  

https://www.limburg.be/Limburg/pers/2021-04-23-Limburgse-Klimaattuinen-Klimaattuincoaches-wapenen-tuinen-tegen-extreme-weersomstandigheden.html
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2021/het-journaal-het-journaal-19u-20210423/#autoplay=1749&asset=/content/dam/vrt/2021/04/12/journaal-1900-20210423-vr-depot_WP00185771
https://pers.vlaamsbrabant.be/provincie-investeert-in-klimaat
https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-oost-vlaanderen-zoekt-nieuwe-lichting-energieambassadeurs-a64ccl


 

 

"Door het beperkte verval van de beek kon het slib er zich jarenlang ophopen. Door dit slib te verwijderen, 

herstelden we de normale waterafvoer", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "Hierdoor 

verbetert de ecologische kwaliteit van de beek en geven we de waterloop en haar omgeving weer meer 

kansen. Dit komt de biodiversiteit ten goede."  

 

Tijdens de werken maakte de aannemer ook de vijfmeterzone vrij zodat de beek in de toekomst 

gemakkelijker kan onderhouden worden.  

 

Lees meer.  

 

 

Dossier Natuur 
 

 

 Provinciebestuur Antwerpen en Vlaamse overheid herstellen 

natuurlijke overstromingszone in de Calievallei 
 

 

De Calievallei is van nature een uitgestrekt veengebied met permanent hoge waterstanden. Door drainage 

en het aanleggen van dijken werden grote stukken droog gemaakt om er woningen en weekendhuisjes op 

te richten. De Vlaamse en provinciale overheden slaan nu de handen in mekaar om terug ruimte te geven 

aan water en natuur. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de Blue Deal, de strijd tegen droogte. 

Tegelijk creëert dit kansen voor natuurherstel waarin zeldzame planten en dieren zich thuis voelen.  

 

Volgens gedeputeerde Jan De Haes vormt het ecosysteemherstel dé krijtlijn in de provinciale aanpak inzake 

leefmilieu.  

 

"Het creëren van meer ruimte voor water, natuur én mens zorgt er voor dat we ook al op korte termijn beter 

uitgerust zijn tegen de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. We moeten onze ecosystemen de 

kans geven om hun werk (gratis en voor niets) te doen. Daarom neemt de provincie initiatieven om hier in 

de beekvallei van de Calie het lokale watersysteem te herstellen en ruimte te creëren voor meer natuur."  

 

Lees meer. 

 

 

Dossier Ruimtelijke Planning 
 

 

 Eindrapport van de landschapsstudie voor hernieuwbare 

energie in het Pajottenland bekend 
 

Met het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' werkt het provinciebestuur van Vlaams-Brabant een 

visie uit om het Pajottenland tegen 2040 energieneutraal te maken. 'Opgewekt Pajottenland' is een 

samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei 

vzw, Klimaatpunt vzw en de gemeente Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, 

Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. Het project werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun 

van de Vlaamse Overheid.  

 

https://pers.vlaamsbrabant.be/grondige-ruiming-grote-laak-in-testelt
https://www.natuurenbos.be/calievallei
https://www.vlaamseprovincies.be/news/provincie-antwerpen-en-vlaamse-overheid-herstellen-natuurlijke-overstromingszone-de-callievallei


 

Samen met deze lokale partners zoekt de provincie naar de ideale mix van duurzame energiebronnen; 

Hiertoe werd vanuit de provincie Vlaams-Brabant de opdracht gegeven aan een consortium om te komen 

tot een landschapsstudie. Deze studie werd deze maand afgerond en wordt nu breed gecommuniceerd 

aan de partners. De opdracht was het verkennen van de landschappelijke en maatschappelijke integratie 

van de best mogelijke mix van hernieuwbare energiebronnen in het Pajottenland. Participatie en 

ontwerpend onderzoek waren hierbij twee pijlers. 

 

Voor meer info:  

Klik hier voor de samenvatting 

Klik hier voor het volledige rapport  

Lees meer over het strategisch project 

Raadpleeg de site van 'Opgewekt Pajottenland'  

 

 

Dossier Platteland 
 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant steunt het platteland 
 

 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant zorgt voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het 

platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, 

cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Ze geeft plattelandsontwikkelingssubsidies aan 

projecten die fungeren als een hefboom voor een leefbaar platteland. "Het voortbestaan van ons platteland 

staat onder druk", zegt Gunther Coppens, gedeputeerde van platteland. "Er komen steeds meer woningen 

bij, de bevolkingsdichtheid stijgt en landbouwgronden verdwijnen. Met deze subsidie willen we projecten 

ondersteunen die de leefbaarheid voor de mensen verbeteren. Al een kleine kwarteeuw ondersteunt Europa 

op deze manier het platteland."  

Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/plattelandsontwikkeling  

 

 

 Project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers in 

provincie Oost-Vlaanderen 
 

Het project 'Dorp Dynamiek' bundelde de voorbije tweeënhalf jaar de krachten om het dorpenbeleid in de 

provincie Oost-Vlaanderen vorm te geven. Vormingen, netwerkmomenten en begeleidingsprocessen 

leidden tot mooie realisaties en inzichten en werden gebundeld in een eindrapport en starterspakketten. 

Sleutelwoorden hierbij zijn participatie, maatwerk en sociale cohesie.  

 

Oost-Vlaamse dorpen staan voor verschillende uitdagingen op vlak van mobiliteit, wonen, voorzieningen, 

vereenzaming, klimaat, ... Ieder dorp heeft zijn eigenheid, accenten en prioriteiten. De visie van 

gemeenten stemt best overeen met de interesses en belangen die leven bij de inwoners en het 

middenveld.  

 

De provincie Oost-Vlaanderen, Landelijke GIlden, Plattelandscentrum Meetjesland en Avansa Vlaamse 

Ardennen-Dender werkten samen aan de twee LEADER-projecten 'Samen dorpen toekomst geven' in het 

Meetjesland en 'Vandaag werken aan de dorpen van morgen' in de Vlaamse Ardennen. Beide projecten 

https://3a4dbea6-9100-48eb-9a6f-fdc78fca2f55.filesusr.com/ugd/233604_9bb7f67ba25d4744884c56a58694701c.pdf
https://3a4dbea6-9100-48eb-9a6f-fdc78fca2f55.filesusr.com/ugd/233604_dcc0d0c1f65f488c88064d79d2fcfbf1.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/projecten/opgewekt-pajottenland
https://www.opgewektpajottenland.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/plattelandsontwikkeling


 

werden gebundeld tot het gezamenlijk initiatief 'Dorp Dynamiek'. Dit initiatief versterkte vanuit 

verschillende invalshoeken het beleid rond dorpen.  

 

Meer info over het 'Dorp Dynamiek' project vindt u hier.  

 

 

Dossier Wonen 
 

 

 Werken aan betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand en 

versterking zorgaanbod  
 

 

Vlabinvest, het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, zorgt voor 

betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand. Tot nu toe realiseerde het 1.426 woongelegenheden, 1 

commerciële ruimte en 14 kavels. Het agentschap beschikt momenteel over een grondvoorraad van zo'n 

17 ha op 22 plaatsen. Vlabinvest Zorg streeft de wegwerking van de historische zorgachterstand in de 

provincie na via infrastructuursubsidies aan zorginstellingen. Zo investeerde het in 2020 2.231.669,27 

euro in 21 projecten.  

 

Klik hier voor meer info over de concrete initiatieven inzake betaalbaar wonen en welzijns- en 

gezondheidsvoorzieningen. 

 

 

 Woonacademie provincie Limburg en Confederatie Bouw 

organiseren 3 nieuwe webinars over actuele woonthema's  
 

 

De woonacademie van provincie Limburg en Confederatie Bouw slaan na een succesvolle eerste reeks 

opnieuw de handen in elkaar. 3 webinars, 3 inspirerende webpagina's en 3 verdiepende werksessies 

staan op het programma 2021.  

 

Een overzicht van de webinars: 

• 30 april  2021 van 12u30 tot 13u30: Goed wonen in Limburg anno 2050 

• 21 mei 2021 van 12u30 tot 13u30: Inspirerende woonformules voor specifieke doelgroepen  

• 18 juni 2021 van 12u30 tot 13u30: Flexibiliteit in wonen en bouwen  

Ben jij ook benieuwd of de vastgestelde tendensen vanuit verschillende domeinen dezelfde vragen en 

behoeften blootleggen op de woningmarkt? Schrijf je dan hier in!  

 

 

Dossier Landbouw 
 

 

 Stem op je favoriete Korte Keten Kop in provincie Antwerpen  
 

Vijf korteketenproducenten strijden in aanloop naar de Week van de Korte Keten 2021 voor jouw stem! 

Iedereen met een hart voor lokaal lekkers kan op één van de 5 laureaten stemmen via 

www.weekvandekorteketen.be. Jan Valckx van De Lommerte in Laakdal, Bart Verstraete van 't VremdVeld 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/dorp-dynamiek.html
https://pers.vlaamsbrabant.be/werken-aan-betaalbaar-wonen-in-de-vlaamse-rand-en-versterking-zorgaanbod
https://zoom.us/webinar/register/WN_xdlNlO-PTHCY7YjSWpILRA
http://www.weekvandekorteketen.be/


 

in Boechout, Mitch Verhaegen van EiGeel - Eieren uit Geel, Bart Vanbroekhoven van Kemp vzw uit 

Geel/Mol en Linda Van Dessel van Recht van 't Veld uit Duffel schopten het met hun enthousiasme, 

professionaliteit en persoonlijkheid tot laureaat van de wedstrijd Korte Keten Kop 2021.  

 

Het grote publiek kan op deze 5 laureaten stemmen tot en met 6 mei via www.weekvandekorteketen.be. Bij 

de start van de Week van de Korte Keten, op zaterdag 15 mei, onthult de provincie Antwerpen de winnaar 

van de Korte Keten Kop 2021. Hij of zij wordt een jaar lang het gezicht van de Korte Keten in provincie 

Antwerpen.  

 

 

 Provinciebestuur West-Vlaanderen en Stad Brugge werken 

samen rond stadsnabije landbouw in provinciedomein Fort van 

Beieren 
 

 

Het provinciebestuur en de Stad Brugge willen in provinciedomein Fort van Beieren in Koolkerke (Brugge) 

een nieuw duurzaam lokaal voedselproject rond stadsnabije landbouw starten. De provincie en de stad 

keurden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst goed.  

 

De inspiratie voor het project komt uit reeds bestaande 'Community Supported Agriculture-projecten' 

(CSA-projecten), bijvoorbeeld 'het Polderveld' in Knokke-Heist of 'de Moeiakker' in Eeklo. Het is een vorm 

van landbouw die gedragen wordt door een gemeenschap. Deelnemers worden bij het reilen en zeilen 

van het landbouwbedrijf betrokken en nemen verantwoordelijkheden op, zoals zelf plukken enz. 

Buurtbewoners leren daarbij de meerwaarde van de boer kennen en het verhaal van de Korte Keten. De 

provincie wil met het project verdere invulling geven aan de ontwikkeling van het provinciedomein en er 

het verhaal van Korte Keten aan koppelen.  

 

Klik hier voor meer info.  

   

 

Dossier Europa 
 

 

 Wie wordt de Europese Bibliotheek van Oost-Vlaanderen 

2021?  
 

Ook in 2021 organiseert het Infopunt Europa Direct van de provincie Oost-Vlaanderen de wedstrijd 

'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen'. De provincie wil zo, samen met Oost-Vlaamse bibliotheken, 

de betrokkenheid van haar inwoners bij Europa vergroten.  

 

De winnende bibliotheek mag de titel 'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen' twee jaar lang dragen 

en ontvangt een geldprijs van 5000 euro om met Europa gelinkte activiteiten te financieren in 2022.  

 

Klik hier voor meer info over de wedstrijd.  

http://www.weekvandekorteketen.be/
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-en-stad-brugge-werken-samen-rond-stadsnabije-landbouw-provinciedomein-fort-van
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/europa/informatiepunt-europadirectied/wedstrijd-europese-bibliotheek-van-oost-vlaanderen.html


 

 

 

 

 

Dossier Economie 
 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen gaat met ESF-project S-

Circel op zoek naar kansen op duurzame tewerkstelling in de 

groeiende circulaire economie  
 

 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wil personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (her)activeren 

en ziet daarvoor kansen in de groeiende circulaire economie. Dit is meteen ook de focus van het nieuwe 

ESF-project 'S-Circel', waarbij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Odisee Hogeschool, The Circular 

Hub en SBCM samen in kaart willen brengen welke circulaire jobs uitgevoerd kunnen worden door laag- en 

middengeschoolden met afstand tot de arbeidsmarkt. Het project onderzoekt ook hoe de samenwerking 

tussen sociaal en circulair ondernemerschap kan bijdragen tot een succesvol businessplan. Lees meer 

 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant stimuleert ondernemingszin 

bij jongeren  
 

 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant wil ondernemingszin bij jongeren stimuleren, en ondersteunt 

daartoe projecten die leerlingen praktische ervaring laten opdoen met alle aspecten van het zelfstandig 

ondernemen. Dit schooljaar investeert de provincie in projecten van VOKA, Vlajo en UNIZO Vlaams-

Brabant, die allen de link leggen tussen de onderwijswereld en de bedrijfswereld. Lees meer  

 

 

 Health Campus Limburg wordt spil van innovatie in zorg  
 

 

POM Limburg en provinciebestuur Limburg hebben samen met de gemeente Diepenbeek, UHasselt, UCLL, 

Hogeschool PXL, Confederatie Bouw Limburg en LRM de ambitie om Health Campus Limburg uit te bouwen 

tot het epicentrum van innovatie en digitalisering in de gezondheidszorg. De inhoudelijke focus ligt op 

nieuwe technologische ontwikkelingen, digitale oplossingen, en transmurale samenwerking voor de gehele 

gezondheidszorg. Er worden nauwere banden gestimuleerd tussen het bedrijfsleven, overheden, 

kennisinstellingen, gezondheidsinstellingen en zorgverleners, zodat bedrijven uit de digitale zorgeconomie 

zich ten volle kunnen ontwikkelen. Lees meer  

 

 
 

 

Dossier Mobiliteit  
 

https://pers.oost-vlaanderen.be/s-circel-duurzame-jobs-dankzij-de-groeiende-circulaire-economie
https://pers.vlaamsbrabant.be/provincie-stimuleert-ondernemingszin-bij-jongeren
https://www.limburg.be/Limburg/economie/Nieuwsberichten/Health-Campus-Limburg-wordt-spil-van-innovatie-in-zorg.html


 

 'De Grote Versnelling' doet fietsbeleid in Vlaanderen 

versnelling hoger trappen 
 

 

Het programma 'De Grote Versnelling' is van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen 

minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de vijf Vlaamse provinciebesturen e de steden 

en gemeenten. Samen engageren zij zich om via dit programma een schaalsprong te realiseren door het 

fietsbeleid in Vlaanderen te versnellen en verdiepen. Dit zal gebeuren via het afsluiten van zogenaamde 

'fietsdeals': overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen, 

kennisinstellingen,... Lees meer  

 

 

 Provinciebestuur Antwerpen legt laatste nieuwe fietsbrug op 

fietsostrade F105 Herentals-Balen  
   

 

De fietsostrade F105 Herentals-Balen telt maar liefst negen fietsbruggen en twee fietstunnels. Acht van de 

negen fietsbruggen zijn gloednieuw. Ondertussen is het provinciebestuur Antwerpen aan de laatste nieuwe 

fietsbrug toegekomen, een fietsbrug van net geen 10 meter lang over de Scheppelijke Neet in Mol. In 2022 

zal de fietsostrade F105 Herentals-Balen volledig gerealiseerd zijn. Lees meer 

 

 

Dossier Erfgoed  
 

 

 'Florient Express' laat publiek kennismaken met twee eeuwen 

Oost-Vlaamse Flora  
 

 

Het project 'Florient Express', een samenwerking tussen UGent en provinciebestuur Oost-Vlaanderen op 

het kruispunt van natuur en erfgoed, laat het publiek kennismaken met een bron die uniek is in Vlaanderen: 

een herbarium dat dit jaar zijn 200ste verjaardag viert. De rondreizende expo toont welke processen ervoor 

zorgden dat sommige planten ondertussen verdwenen of bedreigd zijn. Lees meer  

 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant bundelt nachtelijke 

volksverhalen in podcast voor Erfgoeddag  
 

 

'Van aardgeesten tot weerwolven - nachtelijke volksverhalen uit Vlaams-Brabant', dat is de titel van de 

nieuwe podcastreeks van het provinciebestuur Vlaams-Brabant naar aanleiding van Erfgoeddag op 24 en 

25 april. De podcast bevalt 20 volksverhalen met als overkoepelend thema 'nacht'. Lees meer  

 

 

Dossier Toerisme 
 

 

 De provinciale toeristische organisaties en Toerisme 

Vlaanderen lanceren drie nieuwe icoonfietsroutes  
 

Na eerder de Maasroute en de Kustroute zijn nu drie nieuwe icoonfietsroutes gelanceerd: de Frontroute, de 

Schelderoute en de Kempenroute. Deze nieuwe thematische langeafstandsfietsroutes zetten Vlaanderen 

op de kaart als internationale topbestemming voor fietsvakanties. Als laatste icoonroutes volgen de 

https://www.degroteversnelling.be/
https://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-mobiliteit/nieuws/fietsbeleid/20210421_fietsbrugscheppelijkeneet.html
https://pers.oost-vlaanderen.be/project-florient-onthult-40-van-de-plantenrijkdom-verdwenen
https://pers.vlaamsbrabant.be/van-aardgeesten-tot-weerwolven


 

komende maanden nog de Groene Gordelroute, de Kunststedenroute, de Heuvelroute en de 

overkoepelende Vlaanderenroute. Lees meer  

 

 

 Innovatief project 'Verdwenen Zwinhavens' van Westtoer en 

UGent brengt middeleeuwen tot leven via virtuele realiteit 
 

 

Westtoer en Universiteit Gent werkten samen met steun van provinciebestuur West-Vlaanderen en de 

Vlaamse overheid het unieke project 'Verdwenen Zwinhavens' uit. Het project kwam tot stand na uitgebreid 

onderzoek van de UGent en brengt via ultramoderne VR-technologie de vele verhalen uit het verleden tot 

leven. Lees meer 

 

 

Dossier Onderwijs 
 

 

 Provinciaal Onderwijs stemt studieaanbod af met de 

arbeidsmarkt  
 

 

Onlangs heeft de CEO van een petrochemisch bedrijf in de Antwerpse haven een gastcollege gegeven 

aan de zesdejaarsklassen van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs wat uiteraard heel 

leerrijk was voor de komende generatie van afgestudeerden, maar tevens ook hoopvol want de CEO wist 

te vertellen dat voor één afgestudeerde er 10 vacatures wachten... 

 

In zijn dankwoord stelde gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs, het volgende: "Het 

provinciaal onderwijs probeert zijn studieaanbod goed af te stemmen met de arbeidsmarkt. Als 

bovenlokale partner zijn wij vertrouwd met de regiospecifieke context en noden van bijvoorbeeld de 

aanwezige bedrijfssectoren eigen aan de Antwerpse haven. In kader daarvan bepleiten we een intensieve 

samenwerking met de bedrijfswereld. Daarom bieden we kwalitatieve en aangepaste opleidingen aan die 

zowel aan wensen en noden van de arbeidsmarkt tegemoet komen als aan de noden van leerlingen. Dit 

gastcollege is daarbij echt de kers op de taart."  

  

  

 

 

https://www.vlaanderenmetdefiets.be/
https://corporate.westtoer.be/nl/nieuws/nieuw-project-verdwenen-zwinhavens-brengt-middeleeuwen-terug-tot-leven-virtuele-realiteit

