
   

 

   

 
  

 

 

   

   

 

 

Uitgelicht 

 
Kom ons bezoeken op onze nieuwe locatie! 

 
Sinds 1 februari is de VVP gehuisvest in het voormalige 

goederenstation Gare Maritime op de site van Tour & Taxis in 
Brussel. En die nieuwe locatie is meteen ook een mooie aanleiding 

voor een nieuwsbrief in een moderner jasje.  

Kom meer te weten over onze nieuwe werkplek 

  

 

   

 
  

 

 

   

Gezamenlijke acties 

 

 

   

  

De vijf Vlaamse provincies, OC West, 
VFAH en minister Crevits roepen april 
uit tot Maand van de Markt 
 
Nog tot en met 30 april organiseren de vijf 
Vlaamse provincies voor het eerst de 'Maand 
van de Markt', een gezamenlijke campagne 
om in te zetten op een aantrekkelijke markt 
in een levendige handelskern. Er nemen 
maar liefst 181 gemeenten deel, wat goed is 
voor 296 (!) markten. 
  

 

  

Vlaams-Brabant en Antwerpen maken 
nulenergiewoningen haalbaar met 
Housing 4.0 energy 
 
Hoe maak je nulenergiewoningen betaalbaar 
voor iedereen? De provincies Vlaams-Brabant 
en Antwerpen (Kamp C) zoeken dit samen 
met 7 internationale partners uit in het 
Interreg Noordwest-Europa project Housing 
4.0 Energy. Het project gaat dit jaar de 
laatste fase in. 
 

 

https://www.vlaamseprovincies.be/news/vvp-verhuist-vanaf-102-gare-maritime
https://www.vlaamseprovincies.be/news/vvp-verhuist-vanaf-102-gare-maritime
https://www.ikkooplokaal.be/nl/maandvandemarkt
https://www.vlaamseprovincies.be/news/vlaams-brabant-en-antwerpen-maken-nulenergiewoningen-haalbaar-met-housing-40-energy


Kom meer te weten 

over de actie 

  

 

Benieuwd wat het project inhoudt en wat de 
Vlaams-Brabantse camping Huldenberg 
hiermee te maken heeft?  

Lees meer over het project  

  

   

Events 
 

 

   

Schrijf je in voor de 
studiedag sociale 
economie 

Op 31 mei organiseren de vijf provincies, VVP 

en POM West-Vlaanderen samen een studiedag 

over sociale economie en het belang voor onze 

samenleving én economie. 

 

Meer info over het thema? Klik dan hier.  

Schrijf je nu in! 

  

 

 

   

 

 

  

   

 

 

Doe mee aan de Week van 
de Korte Keten 

De provincies organiseren van 14 tot 22 mei in 

samenwerking met de Vlaamse Overheid, VLAM en 

Steunpunt Korte Keten opnieuw de Week van de 

Korte Keten. We stimuleren inwoners om lokale 

hoeve- en streekproducten te ontdekken, proeven en 

kopen. 
 
Ben je een hoeve- of streekproducent, lokaal bestuur 

of een vereniging? Promoot deze campagneweek 

mee in je stad of gemeente. 
 
  

Ontdek alle activiteiten in jouw buurt 

  

 

 

  

En ook nog... 
 

 

   

https://www.ikkooplokaal.be/nl/maandvandemarkt
https://www.ikkooplokaal.be/nl/maandvandemarkt
https://www.vlaamseprovincies.be/news/vlaams-brabant-en-antwerpen-maken-nulenergiewoningen-haalbaar-met-housing-40-energy
https://www.pomwvl.be/nieuws/tewerkstelling-van-kansengroepen-na-coronacrisis
https://vademecum.west4work.be/nl/kalender/detail/236
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/korte-keten/deelnemen-aan-de-week-van-de-korte-keten.html?
https://vademecum.west4work.be/nl/kalender/detail/236
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/korte-keten/deelnemen-aan-de-week-van-de-korte-keten.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nblandbplattel202203&utm_content=gtgt+bekijk+deelnameinfo


Avondlezing 'Security in Europe' Europa Direct Oost-Vlaanderen (woensdag 27/04 - online/Gent) 

Schrijf je in  

 

Slotevent EFRO-project 'Soft Landing Flanders' (donderdag 24/02) 

Herbekijk  

 

State of the EU door Erhan Demirci (maandag 09/05 - provinciehuis Limburg) 

Schrijf je in  

 

Symposium 'Natuur en Gezondheid' (dinsdag 24/05 - provinciehuis Antwerpen) 

Schrijf je in  

  

 

   

Provincies aan de slag 
 

 

   

Vlaamse overheid, Provincie 

Antwerpen, stad Mechelen en Sint-

Katelijne-Waver bundelen de krachten 

voor duurzamer woon-werkverkeer 

De stad Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, 

provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid 

gaan nauwer samenwerken om het woon-

werkveer te verduurzamen. Ze nemen een 

studiebureau onder de arm dat een actieplan 

zal opmaken. "We willen verkeersproblemen 

voor zijn door bedrijven alternatieven aan te 

bieden", klinkt het. De provincie zal samen 

met het studiebureau een coördinerende rol 

spelen. 

   

 

 

Visit Limburg lanceert gloednieuw 
magazine 'Gast' 

  

Een gloednieuw magazine met een 
eigen invulling en vol inspirerende 
verhalen. Daarmee trapt Visit Limburg 
het nieuwe toeristische seizoen af. En 
dat seizoen oogt alvast veelbelovend 
met, ondanks het weer tijdens de 
paasvakantie, een gemiddelde 
bezettingsgraad van 53%. 

Ontdek de eerste 

editie van Gast! 

  

 

 

  

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/europa/informatiepunt-europadirectied/europese-avondlezingen.html
https://www.communicatiecampus.be/nl/slotevent-efro-project-soft-landing-flanders?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mailingsoftlandingflandersmaart2022
https://www.vleva.eu/nl/werk-en-sociale-zaken/events/state-of-the-eu-door-erhan-demirci
https://www.eventbrite.be/e/tickets-symposium-natuur-en-gezondheid-305830125137
https://www.visitlimburg.be/nl/gast-voorjaar-2022#:~:text=Gast%20is%20het%20gloednieuwe%20magazine,een%20keer%20geslapen%20moet%20hebben.
https://www.visitlimburg.be/nl/gast-voorjaar-2022#:~:text=Gast%20is%20het%20gloednieuwe%20magazine,een%20keer%20geslapen%20moet%20hebben.
https://www.visitlimburg.be/nl/gast-voorjaar-2022#:~:text=Gast%20is%20het%20gloednieuwe%20magazine,een%20keer%20geslapen%20moet%20hebben.


 
  

 

 

   

  

 

Unieke archeologische ontdekking in 

opdracht van provincie West-Vlaanderen 

 

Vandaag blijft van de middeleeuwse abdij 

van Ter Doest, gesticht in de 12e eeuw, 

enkel nog de monumentale schuur overeind. 

Een recent onderzoek door Universiteit Gent 

in opdracht van de provincie bewees dat er 

restanten van de 900 jaar oude abdij 

opvallend goed bewaard gebleven zijn. 

Ontdek het grondplan 

  

 

 

Provincie Limburg zet 
overstromingszones in de kijker naar 
aanleiding van Wereldwaterdag 
 
Op 22 maart was het Wereldwaterdag. Het 
provinciebestuur maakte van de gelegenheid 
gebruik om haar overstromingszones in de 
kijker te zetten met een filmpje. 
 
Wist jij dat de provincie Limburg maar liefst 
15 overstromingszones beheert?  

   

 

 

  

In de media 
 

 

   

De Vlaamse provincies bieden dankzij Data & Analyse elk lokaal bestuur een kant en klaar 

rapport aan om de strijd tegen klimaatverandering op te volgen. Dit werd opgepikt door onder 

andere de VRT en De Standaard. 

• VRT: "In Kaart - Waar in Vlaanderen gaat klimaatopwarming grootste impact hebben?" 
• De Standaard: "Klimaatverandering geselt elke gemeente anders, van Alken tot Ardooie" 

Ook de Maand van de Markt werd breed opgepikt door de media, met o.a. een artikel van 

HLN uit Turnhout en van VRT NWS naar aanleiding van het persmoment in Brugge. 

• HLN: "Prijzen te winnen tijdens 'Maand van de Markt': "Extra reden om in april op 

zaterdag af te zakken naar onze Grote Markt" 
• VRT NWS: "Aftrap Maand van de Markt in Brugge met proefproject: "Bestel digitaal bij je 

marktkramer" 

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde tijdens de Vlaamse Waterdagen een campagne 

tegen sluikstorten en zwerfvuil langs de waterlopen. Samen met de gemeenten en 

Mooimakers zet ze via een gerichte aanpak in op sensibilisatie, communicatie, opvolging en 

handhaving. 

 

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/landschap_archeologie
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/23/provinciedatabank-klimaat-en-adaptatie/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220327_97634261?&articlehash=xMwDOhO8xf5gmXewMTrzI74tl4%2F3xVNCDfAQPnb550TdofFpp2yiFdNlyuZpZVB9JQzb0mJfMAz8Ffi24X%2B7XMF1TsZTHDDXBNuFWfJexbtQZuRXmsBefLdD%2B65POWkLovlnW%2FrxovZbIoDxel1NWHRfaMs1EvC8zOeYFGSt%2FRlP2v7Y0zLDTqbzaVPcqbLoDFKWTSX7v5TBjoqWSZ%2FuvY%2Bm6%2FiuVGirObo7tljCf0oW28pQ1YPUtsSF21RguHozHurAtDdCBysWI0SIR1xKF%2BFgRfc63K2P%2BwudO8WlsmKNcVJVddJWiXQaLQ96ZO3K7O8N8ni58tQ%2BHdCHXdCN2Q%3D%3D
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220327_97634261?&articlehash=xMwDOhO8xf5gmXewMTrzI74tl4%2F3xVNCDfAQPnb550TdofFpp2yiFdNlyuZpZVB9JQzb0mJfMAz8Ffi24X%2B7XMF1TsZTHDDXBNuFWfJexbtQZuRXmsBefLdD%2B65POWkLovlnW%2FrxovZbIoDxel1NWHRfaMs1EvC8zOeYFGSt%2FRlP2v7Y0zLDTqbzaVPcqbLoDFKWTSX7v5TBjoqWSZ%2FuvY%2Bm6%2FiuVGirObo7tljCf0oW28pQ1YPUtsSF21RguHozHurAtDdCBysWI0SIR1xKF%2BFgRfc63K2P%2BwudO8WlsmKNcVJVddJWiXQaLQ96ZO3K7O8N8ni58tQ%2BHdCHXdCN2Q%3D%3D
https://www.hln.be/turnhout/prijzen-te-winnen-tijdens-maand-van-de-markt-extra-reden-om-in-april-op-zaterdag-af-te-zakken-naar-onze-grote-markt~a37fcbe0/
https://www.hln.be/turnhout/prijzen-te-winnen-tijdens-maand-van-de-markt-extra-reden-om-in-april-op-zaterdag-af-te-zakken-naar-onze-grote-markt~a37fcbe0/
https://www.hln.be/turnhout/prijzen-te-winnen-tijdens-maand-van-de-markt-extra-reden-om-in-april-op-zaterdag-af-te-zakken-naar-onze-grote-markt~a37fcbe0/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/26/aftrap-maand-van-de-markt-in-brugge-met-proefproject-bestel-di/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/26/aftrap-maand-van-de-markt-in-brugge-met-proefproject-bestel-di/
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/landschap_archeologie
https://vimeo.com/688753839


• De Standaard: "Provincie gaat zwerfvuil in rivieren aanpakken, desnoods met boetes" 

VRT NWS berichtte over het nieuws dat het openluchtzwembad van het provinciedomein Huizingen sluit. 

Dit omdat de techische installaties versleten zijn. Het provinciebestuur bekijkt wat mogelijk is aan alternatieve 

vormen van waterrecreatie. Ook voor de domeinen in Kessel-Lo en Diest bekijkt de provincie of deze nog open 

kunnen blijven of vervangen worden door andere vormen van waterrecreatie. 

• VRT NWS: "Openluchtzwembad in Huizingen definitief dicht, Kessel-Lo en Diest mogen zwembad 

misschien toch openhouden na fel protest" 

 

   

Blik op Vlaanderen 
 

 

   

   

 

 

Op 1 april gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het 
voorontwerp van decreet dat de indeling van de referentieregio's en 
de principes van de regiovorming vastlegt. 

Lees meer 

  

 

   

Wist je dat... 
 
  

 

 

   

...de provincies sinds kort over een everzwijncoördinator beschikken? 
 
Jolien Wevers draagt mee bij aan het beperken van de overlast van 
wilde zwijnen in Vlaanderen. 
Aangezien het zwaartepunt van de Vlaamse populatie zich 
momenteel in Limburg bevindt, is Jolien Wevers tewerkgesteld en 
gehuisvest bij de provincie Limburg. 
 

 

 

   

 

   

Beeld van de maand 

 
  

Op 18 januari oefenden de monumentenwachters van Monumentenwacht Antwerpen hun 
klimmanoeuvres in het Sportpaleis. De opleiding kaderde in het behalen van het attest van ‘bevoegd 
persoon industriële touwtechnieken’. 
 

 

   

https://pers.vlaamsbrabant.be/stop-zwerfvuil-langs-waterlopen
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220327_97629616
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/22/provincieraad-besluit-om-openluchtzwembaden-provinciedomeinen-te/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/22/provincieraad-besluit-om-openluchtzwembaden-provinciedomeinen-te/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/regiovorming/kaart_referentieregios.png


  

Foto door Stefan Dewickere © provincie Antwerpen. 
 
  

 
Deze nieuwsbrief staat ook open voor jouw suggesties, foto's en evenementen. 
Mail naar de VVP-stafmedewerkers of naar Lieve De 
Schrijver: persdienst@vlaamseprovincies.be 
 

   

 

 

 

 

 

Ontdek meer nieuws over de provincies op onze 

website www.vlaamseprovincies.be 
 

Vereniging van de Vlaamse Provincies 
Gare Maritime - Picardstraat 7 bus 100, 1000 Brussel 

Tel: (02) 512 11 52 
 

   

 

https://persdienst@vlaamseprovincies.be/

