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 1. Vernieuwde VVP website 
 

 

De nieuwe VVP website staat online! 

 

Het streekmotorverhaal van de Vlaamse provinciebesturen kan vanaf nu opnieuw op de voet 

gevolgd worden. 

 

Uiteraard staan we graag open voor de nodige suggesties en concrete voorstellen. De VVP 

website is immers iets dat we samen uitbouwen! 

 

 

 

 

 

 2. VVP-Memorandum n.a.v. de Vlaamse en Europese 

parlementsverkiezingen 
 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7fd1179f1e&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7fd1179f1e&e=d7dcb127d4


 

Naar aanleiding van de naderende Vlaamse en Europese parlementsverkiezingen op 26 mei 

heeft de VVP voor beide overheden een memorandum uitgeschreven. Het memorandum naar 

de Vlaamse overheid telt 1 pagina met als boodschap de nadruk op het interbestuurlijk 

partnerschap: 'Samen één overheid'. Het memorandum met betrekking tot de Europese 

verkiezingen legt de nadruk op het nodige overleg tussen de besturen in de volgende 5 jaar. 

 

Zie ook Europa op de nieuwe VVP-website. 

 

   

 

 

 3. VVP-standpunt Ontwerpdecreet Basisbereikbaarheid 
 

 

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet 

‘Basisbereikbaarheid’ goed. Sinds begin februari wordt het ontwerpdecreet dan ook behandeld 

in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. 

 

Op 7 februari nam de VVP deel aan de eerste van twee hoorzittingen, om daar voornamelijk te 

pleiten voor de betrokkenheid van de 5 provinciebesturen in de vervoerregiowerking die met 

het ontwerpdecreet zou worden geïnstalleerd. 

 

Ter opvolging van de hoorzitting en na intern overleg stuurt de VVP een brief uit naar de 

commissieleden, waarmee zij haar bezorgdheden en concrete amendementen nogmaals 

formeel kenbaar maakt. 

 

Midden maart zal het ontwerpdecreet in de Commissie besproken worden en krijgen de 

commissieleden een laatste kans om de tekst te amenderen. Hopelijk houden zij hierbij 

rekening met de 'grondgebonden' provinciebesturen, hun jarenlange ervaring in bovenlokale 

materie en de specifieke provinciale taakstelling inzake mobiliteit - die met het nieuwe 

Mobiliteitscharter toch werd bekrachtigd door Minister van Mobiliteit Ben Weyts.  

 

Zie ook Mobiliteit op de nieuwe VVP-website.  

 

 

 

 4. VVP werft aan: secretariaatsverantwoordelijke 
 

De VVP is op zoek naar een medewerker (-ster) voor het secretariaat in Brussel. 

 

U vindt de vacature op de website van de VDAB.  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=3dd3107f17&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=3dd3107f17&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=fd19e27b8d&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=fd19e27b8d&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=fd19e27b8d&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=fd19e27b8d&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7ab48bee0a&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7ab48bee0a&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5cb8417f2d&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5cb8417f2d&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=0b6ebd2ddf&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=0b6ebd2ddf&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7ac2f09f27&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7ac2f09f27&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=289e75dc88&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=289e75dc88&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=629d95285c&e=d7dcb127d4
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=629d95285c&e=d7dcb127d4


 

Sollicitatie kan gericht worden aan raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be   

 

   

 

 

 5. Klimaatcongres Oost-Vlaanderen 
 

 

Het Oost-Vlaams klimaatcongres van afgelopen dinsdag 26 februari is een goed voorbeeld van 

de samenwerking 'als één overheid’, waarbij  verschillende bestuursniveaus de 

verantwoordelijkheid opnemen om een doelgericht klimaatbeleid uit te stippelen. 

 

Klik hier voor meer info: https://pers.oost-vlaanderen.be/oost-vlaams-klimaatcongres-inspireert-

lokale-besturen-tot-gerichte-klimaatacties 

 

Zie ook Klimaat op de nieuwe VVP-website. 

 

   

 

 

 6. Verrekijkers voor lokale besturen - Naar een lange(re) 

termijnvisie 
 

 

Het twintigste congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek van 

de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent vindt plaats op dinsdag 26 

maart 2019. Het wordt meteen een feesteditie. Tijdens het congres blikken we niet alleen terug 

maar kijken we vooral vooruit vanuit een langetermijnperspectief.  

Het congres probeert dan ook aan de hand van verschillende workshops, in de vorm van 

panelgesprekken, een antwoord te bieden op talrijke vragen. 

Is er een verband tussen schaal en bestuurskracht? Zullen er nieuwe fusies van gemeenten 

komen? Evolueren we al dan niet naar stadsregio’s? Wat zijn de ambtelijke gevolgen van 

fusies? Voor welke financiële uitdagingen staan de lokale en provinciale besturen? Wordt de 

lokale representatieve democratie al dan niet verder in vraag gesteld? Welke impact heeft 

burgerparticipatie? Het congres opent met een gesprek met Viceministerpresident Liesbeth 

Homans. 

 

Voor meer info klik 

https://opleidingen.vandenbroele.be/Front/SessionDetail/1165?theLanguage=nl-BE 

  

 

mailto:raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=e731613fd9&e=d7dcb127d4
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https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=e731613fd9&e=d7dcb127d4
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https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=29e06c0160&e=d7dcb127d4


 

 7. Uitreiking prijs Dorpskracht 2018 
 

 

Op 5 maart maakt de VLM de drie laureaten bekend voor de 'Prijs Dorpskracht 2018'.  

 

De wedstrijd geeft gevolg aan de hoofddoelstelling van het Vlaams dorpenbeleid: het 

verbeteren van de leefbaarheid van dorpen op een duurzame en geïntegreerde manier, waarbij 

het versterken van sociale cohesie centraal staat. In een eerste stap selecteerde een vakjury, 

bestaande uit de VVP (in samenwerking met de provinciale LEADER coördinatoren) en o.a. 

Dorpsbelangen, Landelijke Gilden,... per provincie het beste project. Vervolgens werden uit die 

5 projecten de beste 3 geselecteerd. 

 

In totaal werd door voormalig Minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke 

Schauvliege €17.500 uitgetrokken voor de wedstrijd. Het winnende dorp ontvangt 

daarvan €10.000, waarmee het zijn project kan realiseren. De initiatieven op de tweede en de 

derde plaats ontvangen respectievelijk €5.000 en €2.500. 

 

Zie ook Platteland op de nieuwe VVP-website.  

Stay tuned! 

   

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=d4a8ecf860&e=d7dcb127d4
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