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1. Dossier Binnenland 
 

 

 Vlaamse regering legt definitief de afbakening van 14 

referentieregio's vast   
 

In het kader van het project 'regiovorming' heeft de Vlaamse regering na overleg met de gouverneurs en de 

lokale besturen 14 referentieregio's vastgelegd. Deze zijn: 

• Provincie Antwerpen  

o Regio Antwerpen 

o Regio Kempen 

o Regio Rivierenland 

• Provincie Limburg:  

o Regio Limburg 

• Provincie Oost-Vlaanderen  

o Regio Waas en Dender 

o Regio Zuid Oost-Vlaanderen 

o Regio Gent 

• Provincie Vlaams-Brabant  

o Regio Halle Vilvoorde 

o Regio Oost-Brabant 

• Provincie West-Vlaanderen  

o Regio Westhoek 

o Regio Oostende 

o Regio Brugge 

o Regio Midwest 

o Regio Zuid West-Vlaanderen 

De Vlaamse regering benadrukt verder dat de referentieregio's geen nieuwe bestuurslaag of 

bestuursstructuur zijn, maar wel een overlegmodel. Deze visie sluit dan weer aan bij het VVP 

memorandum 2019 (Vlaamse parlementsverkiezingen) waarin gepleit wordt voor meer interbestuurlijk 

overleg én samenwerking. 

De regiovorming doet tevens geen afbreuk aan de huidige bevoegdheidsverdeling tussen de 

verschillende bestuursniveaus. Daarnaast valt er ook een oproep te noteren richting provinciebesturen om 



 

zich actief te engageren o.m. in het wegwerken van allerhande nevenstructuren.  

  

 

 

 Versterking lokale democratie maar... 
 

 

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten inzake 

de versterking van de lokale democratie goed. Hierbij de link naar het document:  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/tweede-principi%C3%ABle-goedkeuring-voorontwerp-

decreet-lokale-democratie  

 

Dit ontwerp van decreet wordt nu overgeheveld naar het Vlaams Parlement. Wel is het even zoeken om na 

te gaan wat de gevolgen zijn van dit ontwerp van decreet op de provincieraadsverkiezingen...  

  

 

 

 En in dezelfde lijn...  
 

 

De Vlaamse regering keurde een besluit goed over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen 

voor de organen van de 'lokale (provinciale?)' besturen. Hierbij de link naar het document: 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/digitaal-en-hybride-vergaderen-goedkeuring-ontwerp-

bvr   

  

 

 

Vanuit de beleidssectoren: provinciebesturen aan het werk!  

  

 

 

2. Dossier Landbouw 
 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant bevordert wisselwerking 

landbouw en natuur 
 

 

De Provinciale Landbouwkamer van Vlaams-Brabant trekt 30.000 euro uit voor landschapsintegratie. 

Landbouwbedrijven, die streekeigen groen aanplanten op hun site, kunnen gebruik maken van deze 

steun. Hiermee wil het provinciebestuur de wisselwerking tussen landbouw en natuur bevorderen.  

Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/economie-en-landbouw/advies-landschapsintegratie 

  

 

 

 Provinciebestuur Limburg organiseert online Agro Speakers' 

corner: landbouw en Brexit  
 

De dienst Landbouw van het provinciebestuur Limburg organiseert op 4 maart een webinar over de 

impact van het handelsakkoord op de landbouwsector dat eind 2020 met het Verenigd Koninkrijk gesloten 

werd. Vlaams minister van landbouw, Hilde Crevits, zal toelichting geven bij de impact van het Brexit 

handelsakkoord op de Vlaamse land- en tuinbouw en meer bepaald bij hoe Europese middelen zullen 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ab33a483f6&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ab33a483f6&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=1ddfe1b5bd&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=1ddfe1b5bd&e=ba1858b294
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worden ingezet. Fevia en VLAM zullen vanuit hun invalshoek dan weer ingaan op welke bedreigingen en 

opportuniteiten er zijn voor de Vlaamse land- en tuinbouw.  

 

Klik hier voor meer info.  

  

 

 

 Negen Oost-Vlaamse LEADER-projecten van start in 2021 
 

 

De plaatselijke groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse 

Ardennen keurden in december 2020 in totaal 9 nieuwe plattelandsprojecten goed. De projecten zetten in 

op de streekidentiteit van de regio's en het thema leefbare dorpen. Dit jaar gaan ze van start. De 9 

goedgekeurde projecten zorgen in de komende 2,5 jaar voor een totale investering van 963.081,97 euro 

in het Oost-Vlaamse platteland. De totale cofinanciering bedraagt 626.003,29 euro samengesteld uit 

313.001,65 euro middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waar het 

provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest elk 156.500,82 euro aan toevoegen.  

 

Ontdek de 9 projecten hier.  

  

 

 

 Beleidsnota Platteland provinciebestuur Antwerpen  
 

 

In december 2020 werd de beleidsnota Platteland 2020-2024 goedgekeurd door de Antwerpse 

provincieraad. De beleidsnota kwam tot stand door overleg met verschillende provinciale diensten. In 

deze nota worden knelpunten benoemd en instrumenten ontwikkeld om in te spelen op de noden van het 

platteland. Er wordt voluit gekozen voor een integraal plattelandsbeleid dat als inzet de afstemming van 

de vele sectorale invalshoeken heeft en dit realiseert met projecten, overleg, beleidsplanning, onderzoek, 

subsidies en samenwerking. De nota zet in op 3 thema's:  

• Het veerkrachtiger maken van de dorpen; 

• Behouden en versterken van de open ruimte;  

• Het opzetten van lokale voedselstrategieën en het promoten en stimuleren van korte keten.  

U kan de beleidsnota hier raadplegen.  

  

 

 

3. Dossier Mondiaal beleid  
 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen ondersteunt lokaal 

mondiaal beleid met subsidies  
 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen kent in 2021 een subsidie toe van 19.000 euro voor de 

ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in Oost-Vlaamse gemeenten. Het bedrag wordt verdeeld 

onder drie goedgekeurde projecten in Eeklo, Gent en Kruibeke.  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=fb3b014b57&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=67e74ae869&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f8a92baa95&e=ba1858b294


 

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking:  

"Het is belangrijk dat lokale besturen duurzame en kwaliteitsvolle beleidskeuzes maken en daarbij de 

mondiale context niet vergeten. Ze moeten hun inwoners actief bij dat proces betrekken. Het 

subsidiereglement voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid van de provincie Oost-

Vlaanderen kan een financieel duwtje in de rug geven voor de uitvoering van verschillende lokale 

mondiale projecten." 

 

Ontdek de drie projecten hier.  

  

 

 

4. Dossier Ruimtelijke Planning  
 

 

 Hernieuwing strategisch project Getestreek: verder werken 

aan sterke Getevallei  
 

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de hernieuwing van het strategisch project 

Getestreek goed en gaf hiervoor een subsidie van 300.000 euro. De projectpartners, onder impuls en 

coördinatie van het provinciebestuur Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Zuid-Hageland, gaan nu 

drie jaar verder werken aan de uitbouw van een toekomstgerichte Getevallei. Lees meer  

  

 

 

5. Dossier Water 
 

 

 16 maart 2021: Digitale inspiratiedag 'Over dreigende droogte 

en waardevol water' 
 

 

De droge zomers waarmee Vlaanderen de laatste jaren werd geconfronteerd, stellen ons voor een nieuw 

en niet te onderschatten probleem. Op 16 maart organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een 

inspiratiedag 'Over dreigende droogte en waardevol water': Wat leren de klimaatvoorspellingen en 

studies ons? Welke maatregelen kan je als water- of natuurbeheerder, gemeente of landbouwer nemen 

om de impact van droogte te milderen? Wat is de ambitie van de provincie op vlak van droogte? Experten 

geven uitleg en tonen inspirerende voorbeelden.  

 

In de voorbije 3 jaar hebben de provinciebesturen heel wat expertise/tijd aangeleverd in de diverse 

werkgroepen inzake droogte op het Vlaams niveau. Er zijn talrijke voorbeelden waarbij de provincies een 

prominente rol spelen in de aanpak van de droogteproblematiek. De provincie Limburg stelde kort voor de 

zomer nog de eerste resultaten voor van de provinciale 'droogtestudie'. De provinciebesturen leverden 

tevens een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van een afwegingskader kwetsbare waterlopen. Ten 

slotte werden er droogtecoördinatoren aangeworven binnen de provincies.  

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.  

  
 

 

 

6. Dossier Natuur 
 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=a993fff5da&e=ba1858b294
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 Herstel natuur na saneringswerken in Het Vinne 
 

 

De saneringswerken aan het meer van provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw zijn afgelopen. Het meer 

kan terug vol lopen waardoor de dieren kunnen terugkeren. Het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen 

onderging een grondige sanering van de bodem om de rijke biodiversiteit in de toekomst alle kansen op 

ontwikkeling te geven. Lees meer 

  

 

 

7. Dossier Klimaat  
 

 

 Lokaal Energie- en Klimaatpact  
 

 

Minister Somers en minister Demir lanceerden een voorstel voor een Lokaal Energie- en Klimaatpact dat 

ze willen afsluiten met de lokale besturen. Dit voorstel bestaat uit een aantal engagementen van lokale 

besturen en een aantal gemeenschappelijke doelstellingen waar Vlaanderen samen met de lokale 

besturen wil aan werken via vier concrete werven. De VVP en het kabinet van minister Somers bekijken 

momenteel waar er mogelijkheden tot samenwerking zijn. Hiertoe werd door de VVP een nota opgesteld 

met als uitgangspunt de volgende punten:  

• Het Burgemeestersconvenant als kapstok; 

• Netwerken en terreinkennis; 

• Klimaat- en energiecijfers op maat van elke Vlaamse gemeente; 

• Een gedragen ruimtelijke visie als basis voor de energietransitie;  

• Provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen; 

• Energiecoöperaties en burgerinitiatieven;  

• Een gedragen ruimtelijke visie als basis voor de energietransitie; 

• Provinciaal fietsbeleid en deelmobiliteit; 

• Provinciale waterbeheerders 

Lees meer 

  

 

 

 Limburgse Klimaattop  
 

 

Meer dan 150 deelnemers volgden op dinsdag 9 februari de eerste 'digitale' Limburgse Klimaattop. 

Tijdens deze top interviewde men de heer Diederik Samsom, kabinetschef van bevoegd EU-commissaris 

Frans Timmermans, en zelf mede-grondlegger van een ambitieus klimaatbeleid in Nederland. Daarnaast 

kreeg het publiek de meest recente Limburgse klimaatcijfers te zien. Een driekoppig panel, bestaande uit 

gedeputeerde Bert Lambrechts, ondernemer Stijn Bijnens en klimaatexpert Alex Polfliet, ging dieper in op 

de beide bijdragen en vragen van het publiek.  

 

Herbekijk hier de top en lees meer.  

  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=577f09633d&e=ba1858b294
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https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=debb61c371&e=ba1858b294


 

 Trefdag Klimaatgemeenten 2020 - provincie Limburg  
 

 

Op 11 maart organiseert de provincie Limburg voor de 4de maal een trefdag 'Klimaatgemeenten'. De 

provincie legt de focus op de ingediende gemeentelijke klimaatactieplannen. Zij presenteert tevens een 

mooi aanbod van zowel op mitigerende als adaptieve acties. Tot slot gaat men in op de succesfactoren 

van interne en burgergerichte klimaatacties en betrokkenheid.  

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 

  

 

 

8. Dossier Economie 
 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen stimuleert circulaire 

economie met twee projectoproepen  
 

 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen lanceert twee oproepen om de uitbouw van de circulaire 

economie in Oost-Vlaanderen te stimuleren. Het gaat om een nieuwe subsidie voor circulaire 

ketenprojecten en een begeleidingstraject voor gemeenten die een circulaire economie op lokaal niveau 

willen uitbouwen. De provincie heeft de omschakeling naar een duurzame economie immers als 

speerpunt opgenomen in haar beleid. Vanuit deze ambitie wordt de komende jaren ingezet op het 

inspireren, begeleiden en ondersteunen van het bedrijfsleven en de lokale besturen bij de ontwikkeling 

van een circulaire economie. Lees meer 

  

 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant zet in op mensen die het 

moeilijk hebben op de arbeidsmarkt 
 

 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant investeert 42.614 euro in 19 organisaties die 

arbeidszorgmedewerkers, mensen die moeilijk een job vinden op de arbeidsmarkt, begeleiden. Daarnaast 

gaf ze ook 75.000 euro aan 34 organisaties voor ondersteuning op vlak van administratie, toeleiding en 

het ter beschikking stellen van methodieken en instrumenten voor deze doelgroep. Lees meer 

  

   

 

 Limburgs Provinciaal Kernkompas helpt Peltse handelskern 

duurzaam te versterken  
 

 

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput en UNIZO-gedelegeerd bestuurder Bart Lodewyckx hebben 

aan de gemeente Pelt het Kernkompas van het co-creatietraject 'Naar de Kern' overhandigd. Met 'Naar de 

Kern' gaan Limburgse steden en gemeenten met de steun van de provincie Limburg en UNIZO Limburg 

op zoek naar duurzame antwoorden op de gekende uitdagingen van de handelskern. Voor de uitvoering 

van een actie uit het Kernkompas kan Pelt rekenen op 100.000 euro provinciale subsidie. Lees meer  

  

 

 

9. Dossier Mobiliteit 
 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=80633bb897&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=439551b86e&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=115fe7cdcd&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=adda527526&e=ba1858b294


 

 Provinciebestuur Antwerpen zet volop in op de bouw van 

fietsbruggen  
 

 

De komende twee maanden is het provinciebestuur van Antwerpen een échte bruggenbouwer. Op de 

fietsostrade F105 Herentals-Balen plaatste het provinciebestuur een brug over de Molderloopstraat in 

Balen, één over de Scheppelijke Neet in Mol en één over de Molse Nete op de grens tussen Mol en 

Balen. Lees meer 

  

 

 

10. Dossier Erfgoed 
 

 

 Nieuw subsidiereglement voor erfgoedprojecten in West-

Vlaanderen 
 

 

Sinds 1 februari wil het provinciebestuur van West-Vlaanderen met een nieuw subsidiereglement het 

onderhoud, de instandhouding en de ontsluiting van onroerend erfgoed ondersteunen. Deze subsidies 

sluiten perfect aan bij de dienstverlening van Monumentenwacht. Het onderhoud zelf zal uitgevoerd 

worden door maatwerkbedrijven die mensen tewerkstellen met afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer  

  

 

 

11. Dossier Recreatie- en groendomeinen  
 

 

 Provinciedomein De Gavers te Harelbeke breidt fors uit 
 

 

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft het startsein gegeven voor een uitbreiding van 

provinciedomein De Gavers met maar liefst 20 hectare. Het provinciaal domein wordt daarmee zo'n 10 

procent groter, tot 212 hectare. De uitbreiding was nodig, want de Gavers is het drukst bezochte 

provinciedomein in West-Vlaanderen. Voor de verdere uitwerking werkt de provincie nauw samen met 

diverse actoren, waaronder de gemeentes Deerlijk en Harelbeke, VELT (Vereniging voor Ecologisch 

Leven en Tuinieren) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Lees meer  

  

   

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=c96fc25f63&e=ba1858b294
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