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1. Dossier Binnenland 
 

 

 Overzicht provinciale fiscaliteit 2021 
 

 

Zoals ieder jaar publiceert de VVP in samenwerking met de financieel beheerders van de respectievelijke 

provinciebesturen een nota waarin een basisoverzicht gegeven wordt van de provinciale fiscaliteit in elke 

provincie. Klik hier. 

 

 

 Regiovorming: parlementaire vraag  
 

 

Over de regiovorming zijn er al enkele parlementaire vragen gesteld. Klik hier voor een overzicht: 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming/parlementaire-vragen 

Toch willen we de aandacht vestigen op het antwoord van minister Somers op de parlementaire vraag 

van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove die betrekking heeft op de bestuurlijke relatie 

tussen het provinciaal bestuursniveau en de regiowerking. Klik hier 

Onze aandacht gaat vooral naar de relatie tussen de 'gebiedsgerichte werking' van het provinciaal 

bestuursniveau (art. 2 PD) en de 'regiovorming' waarbij de minister stelt dat: 'de gebiedsgerichte 

samenwerking binnen de regiogrenzen moet vallen.'  

 

 

 Provinciale contactpunten fusies en regiovorming 
 

 

De administratie Binnenland (ABB) stelt 'provinciale' contactpunten aan als eerste aanspreekpunt voor de 

lokale besturen en de gouverneurs bij vragen over 'fusies' en 'regiovorming'. Zij ondersteunen en 

begeleiden fusies en regiovorming.  

 

Voor meer info: 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming/ondersteuning 

 

Ondersteuning voor regiovorming 

Ondersteuning voor fusies  

 

 

 Rechtspositieregeling   
 

Momenteel zijn de werkzaamheden binnen het Comité C opgestart om de huidige rechtspositieregeling te 

evalueren en waar nodig aan te passen. De onderhandelingen gebeuren tussen Vlaanderen (voorzitter 
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van het onderhandelingscomité en afgevaardigden van de vakbonden en de lokale (via VVSG) en 

provinciale (via VVP) overheden. Klik hier voor meer info over de huidige rechtspositieregeling van de 

lokale besturen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/personeel/rechtspositieregeling   

Binnen de werking van de VVP is een beleidscommissie met verantwoordelijke gedeputeerden, alsook 

een ambtelijke commissie actief bezig met de voorbereidende werkzaamheden en de opvolging ervan in 

het Comité C.  

 

 

  

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

  

 

 

Dossier Economie 
 

 

 De vijf provinciebesturen gaan in dialoog met minister Crevits 

om de gezamenlijke economische uitdagingen in 

complementariteit aan te pakken 
 

 

Begin mei vond er VVP-overleg plaats tussen Vlaams minister Hilde Crevits en de gedeputeerden 

bevoegd voor Economie, om af te stemmen rond de aanpak van gezamenlijke uitdagingen. Het overleg 

verliep constructief - getuigde ook deze tweet van de minister - en resulteerde in meerdere concrete 

opvolgpunten om de complementariteit en wisselwerking tussen het Vlaamse en provinciale niveau op 

vlak van economisch beleid te stimuleren. De thema's die aan bod kwamen tijdens het overleg waren 1) 

slimme regionale specialisatie en zorgeconomie, 2) arbeidsmarkt,3) detailhandel, 4) smart cities, 5) brexit 

en internationalisering.  

 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen streeft met EFRO-project 

'Soft Landing Flanders' naar een warm onthaalbeleid voor start-

ups, scale-ups en internationaal talent 
 

 

Via het EFRO-project 'Soft Landing Flanders' werken het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Stad 

Gent en UGent TechTransfer samen om instrumenten te ontwikkelen om buitenlandse start-ups en scale-

ups aan te trekken en zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Een eerste instrument is een 

ecosysteemmap die het ecosysteem rond de domeinen Digital/photonics, Pharma & Medtech en Agrotech 

& Food visueel in kaart brengt, zodat internationale start-ups en scale-ups uit die sectoren zich snel 

kunnen informeren en de meerwaarde van Oost-Vlaanderen kunnen ontdekken voor hun bedrijf. 

Daarnaast kunnen er via 'lead score tabel' interessante leads geïdentificeerd worden. Voortbouwend op 

deze eerste twee instrumenten werken de partners aan 'soft landing pakket', om alles te bundelen wat 

bijdraagt aan een vlotte vestiging van internationale start-ups en scale-ups.  

Daarnaast focust het project ook op internationaal talent. De projectpartners hebben een onderzoek naar 

het profiel, de noden en knelpunten voor deze doelgroep in de regio Oost-Vlaanderen/Gent afgerond. Op 

basis daarvan zal het project nog enkele quick wins realiseren en komen tot toekomstscenario's voor het 

onthaalbeleid.  

Voor meer info over het project, klik hier.  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=3d72e71fe1&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=246b05f02b&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=4343fc097d&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=9290517cdc&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f5f8f2699c&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=8b813d3fff&e=ba1858b294


 

 POM Vlaams-Brabant gaat met 'LocusFocus' resoluut voor 

datadriven locatieadvies voor bedrijven 
 

 

De POM Vlaams-Brabant, het autonoom Vlaams-Brabants provinciebedrijf VERA en de Zuid-West-

Vlaamse intercommunale Leiedal slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een datamodel en 

bijhorende tool om ondernemingen met een ruimtevraag naar een locatie op maat te begeleiden. Het 

project 'LocusFocus' wil het concept 'data' concreet maken en de informatie hieruit toepassen in een 

applicatie die gericht is op slim locatieadvies vanuit lokale overheden aan bedrijven en ondernemers. 

Doordat de ruimte beperkter wordt, vormt adviesverlening inzake de vestiging van een onderneming een 

steeds grotere uitdaging. Een digitale kick-off met getuigenissen vanuit lokale besturen, ondernemers en 

projectontwikkelaars maakte de noodzaak van dit project meteen duidelijk. Lees meer  

 

 

Dossier Mobiliteit 
 

 

 Provinciebestuur Antwerpen investeert in ecologische bermen 

langs fietsostrades 
 

 

Langs de fietsostrades die de provinciebesturen aanleggen liggen vaak heel wat stukjes natuur. Door te 

werken met ecologische bermen naast de fietsostrades wil het provinciebestuur van Antwerpen deze 

stukjes natuur verder versterken. Afhankelijk van de situatie wordt gewerkt met het zaaien van een 

aangepast kruiden-bloemenmengsel aangevuld met schralere grondsoort, het voorzien van struiken, 

houtkanten of bomen, etc. Zo ontstaan er lagere en bloemrijke beplantingen, wat gunstiger is voor bijen 

en insecten, en tegelijk onderhoudsvriendelijker voor de gemeenten. Tot slot ondersteunt de provincie ook 

alle gemeenten bij het opstellen van een bermbeheerplan, wat cruciaal is voor het verhogen van de 

biodiversiteit. Voor de gemeenten Duffel, Essen en Hulshout maakte het provinciebestuur van Antwerpen 

al bermbeheerplannen op voor trajecten langs de fietsostrades, en vanaf volgend jaar stelt men bv. ook 

een bermbeheerplan mee op voor alle gemeenten langs de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen. Lees 

meer 

 

 

 Provinciebestuur Limburg start samen met de Fietsersbond 

een kwaliteitsanalyse van 2.000 km Limburgse fietspaden  
 

 

In het kader van het interprovinciale project Fietsbarometer is het provinciebestuur van Limburg samen 

met de Fietsersbond gestart met het in kaart brengen van de kwaliteit van de Limburgse fietspaden. 

Concreet zal de Limburgse meetfietser de komende jaren zo'n 2.000 km aan functionele fietsbaden 

befietsen met een speciale meetfiets, om onder meer het trilcomfort en de breedte van de fietspaden te 

analyseren. Noord-Limburg bijt de spits af in 2021, Midden Limburg sluit de rij in 2024. De data zullen in 

een webapplicatie ingeladen worden, waaruit de provincie per gemeente een uitgebreid rapport kan 

trekken. In een latere fase zullen de data ook in de interprovinciale fietsbarometer ingepast worden.  

Gedeputeerde voor Mobiliteit Bert Lambrechts: "De verzamelde info zal ons helpen om doordachte 

beslissingen te nemen over onze eigen investeringen in fietsinfrastructuur, maar ook om de lokale 

besturen te adviseren: welke fietspaden worden het best prioritair aangepakt?; waar zitten de 

belangrijkste missing links...? Het gaat dan om zowel quick wins als grootschaligere investeringen op 

lange termijn." Lees meer 
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Dossier Erfgoed 
 

 

 Provinciebestuur Antwerpen reikt Erfgoedprijs uit aan 

Natuurpunt Geel-Meerhout voor de restauratie en herbestemming 

van de molen van Meerhout  
 

 

De lokale afdeling Geel-Meerhout van Natuurpunt wint de Erfgoedprijs 2020 van provinciebestuur 

Antwerpen voor de restauratie en herbestemming van de molen van Meerhout tot bezoekerscentrum voor 

het Grote Netewoud. Het opzet van de Erfgoedprijs is om het lokale erfgoedveld te ondersteunen en de 

beste initiatieven rond onroerend erfgoed in de kijker te zetten. Dit jaar stuurden 11 organisaties een 

dossier in, waaronder zowel professionele actoren, kerkfabrieken als vrijwilligersverenigingen. Een vakjury 

selecteerde 6 genomineerden, en nu dus ook een winnaar en 2 laureaten.  

Gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens: "De molen van Meerhout kreeg een nieuwe toekomst dankzij 

de grote inzet van vele vrijwilligers en lokaal vakmanschap. Dit is niet enkel een verhaal van stenen, maar 

vooral een verhaal van mensen. De inbedding in de lokale gemeenschap is de beste verzekering van een 

mooie toekomst voor dit monument. Natuurpunt maakte van de Erfgoedprijs al dankbaar gebruik voor het 

versterken van hun erfgoedwerking, we hopen dat deze prijs daarvoor een blijvende stimulans is." Lees 

meer 

Nieuwsgierig naar de geschiedenis en de werking van de molen? In dit filmpje doet Vitalski het hele 

verhaal. Tot slot organiseert provinciebestuur Antwerpen ook in 2021 een editie van de Erfgoedprijs. Je 

leest er alles over via deze link.  

  

 

 

 Provinciebestuur West-Vlaanderen werkt via 'De Molenbrigade' 

samen om leerlingen kennis te laten maken met de wereld van 

windmolens en molenaars 
 

 

Windmolens zijn in Vlaanderen ontstaan en vormen dan ook een stukje erfgoed om te koesteren. In West-

Vlaanderen zijn er zo'n 75 ambachtelijke windmolens bewaard gebleven, waarvan de meeste ook 

beschermd zijn als monument. Via het project 'De Molenbrigade' wil het provinciebestuur van West-

Vlaanderen in samenwerking met heel wat andere partners leerlingen van het derde en vierde leerjaar 

laten kennismaken met deze fascinerende wereld. Dat gebeurt aan de hand van een educatief pakket 

bestaande uit een reeks korte filmpjes, een molenbezoek en een experimenteerkoffer. Zo maken zij 

spelenderwijs kennis met windenergie, tandwieltechniek en het verwerkingsproces van graan tot brood. 

Aan het project werken 16 molens, verspreid over de provincie mee. Alle info, lesmateriaal en reservaties 

voor molenbezoeken is terug te vinden via www.molenbrigade.be  

 

 

Dossier Recreatiedomeinen  
 

 

 Rangers nemen bezoekers op sleeptouw in provinciedomein 

De Palingbeek te Ieper  
 

Bezoekers van het West-Vlaamse provinciedomein De Palingbeek kunnen voortaan op sleeptouw met 

een 'Ranger'. Vijftien 'Palingbeekgidsen' werden namelijk via een uitgebreide opleiding klaargestoomd tot 

Ranger. Zij combineerden hun opgedane natuurkennis en bushcraft-vaardigheden om de onzichtbare 
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wereld van dieren en planten in de Palingbeek te laten zien aan en ervaren door het publiek. Bij een 

rangertocht of -activiteit komen telkens vijf natuur gerelateerde thema's aan bod, maar de exacte invulling 

is iedere keer anders. De komende jaren zal het aanbod verder uitbreiden, met aandacht voor alle 

leeftijden en soorten doelgroepen. Voor meer info, klik hier.  

 

 

 Provinciedomein Puyenbroeck opent hangbrug als kers op de 

taart van de nieuwe groene attractiepool van het domein 
 

 

Nadat begin mei al een blotevoetenpad geopend werd in provinciedomein Puyenbroeck, komt er met de 

gloednieuwe hangbrug een nieuwe manier bij om op ontdekkingsreis te gaan doorheen het 

landschapspark van het domein. De houten hangbrug is maar liefst 120 meter lang en biedt bovenaan 

een prachtig uitzicht over het nieuwe landschapspark en de omliggende omgeving. Uitgangspunt van dit 

park is het omvormen van twee oude attractiepunten (bloemen- en dierenpark) tot een nieuwe 

hedendaagse groene attractiepool.  

Oost-Vlaams gedeputeerde voor Recreatiedomeinen An Vervliet: "Met het project Landschapspark 

hebben we in Puyenbroeck een grote natuurlijke, prikkelende en veelzijdige speelzone gecreëerd. Deze 

avontuurlijke hangbrug is de kers op de taart." Lees meer  

 

 

Dossier Toerisme  
 

 

 Campagne '#volvanverhalen' van de Vlaamse 

provinciebesturen, de kunststeden en Logeren in Vlaanderen 

biedt volop inspiratie voor een vakantie dicht bij huis 
 

 

Vlaanderen Vakantieland is helemaal terug. Op televisie, maar ook via het inspiratieplatform 

www.vlaanderenvakantieland.be en met de publiekscampagne '#volvanverhalen'. De campagne is in mei 

van start gegaan, vanuit een samenwerking tussen de vijf Vlaamse provinciebesturen, de kunststeden en 

Logeren in Vlaanderen. Het opzet is om een breed publiek volop inspiratie te bieden voor een vakantie 

dicht bij huis. De campagne omvat zowel tv-spots als een uitgebreide sociale mediacampagne die verwijst 

naar het platform www.vlaanderenvakantieland.be 

 

 

 Toerisme Vlaams-Brabant plaatst via campagne 

'Parkenparade' de parken en tuinen van de Groene Gordel in de 

toeristische schijnwerpers  
 

 

Toerisme Vlaams-Brabant lanceerde midden mei de nieuwe campagne 'Parkenparade'. Hiermee wil ze 

het groene karakter van de parken en de tuinen van de Groene Gordel op een innovatieve manier extra in 

de schijnwerpers plaatsen. Voor de campagne werd een brede samenwerking ontwikkeld met gemeenten, 

inwoners, plekhouders, ondernemers en mediapartners. Toeristen kunnen één van de 'Parkenparade'-

arrangementen boeken via de website, en vinden er alle nodige info terug.  

In samenwerking met Straffe Streek, werden ook twee 'Parkenparade'-boxen ontwikkeld met 

streekproducten. Op die manier wordt een stevige stimulans gegeven aan de streekproducenten en de 

lokale economie.  

 

 

Dossier Platteland 
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 Het Vlaamse platteland in de kijker met de wedstrijd 'Prima 

Plattelandsproject!'  
 

 

Het Vlaams Ruraal Netwerk (VRN) organiseert in 2021 opnieuw de prestigieuze wedstrijd 'Prima 

Plattelandsproject!'. Met dit initiatief wordt de Vlaamse plattelandsontwikkeling en PDPO III-steun extra in 

beeld gebracht. Begunstigden van (een) maatregel(en) in het kader van het Vlaams Programma voor 

Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 (PDPO III), inclusief de overgangsperiode 2021 - 2022, kunnen een 

project en/of investering indienen voor deze wedstrijd. Dit jaar wordt er gewerkt met 6 thema's (innovatie 

in de landbouw, circulaire economie, verhogen van de leefbaarheid op het platteland, inzetten op milieu, 

inzetten op klimaat en samenwerking). Na een provinciale jurering duidt een experten-jury één winnaar 

per thema aan. De jury beoordeelt de projecten op basis van uitzonderlijk belang, verdienste, maar ook 

hefboomfunctie en/of vernieuwend karakter. Er zal daarbovenop zelfs een publiekswinnaar zijn. De 

prijsuitreiking vindt plaats in het najaar. Indienen kan nog tot en met 11 juni. Voor meer info, klik hier.  

 

 

 Projectoproep OKW en P+ provinciebestuur Limburg  
 

 

Het Provinciaal Managementcomité (PMC) heeft op 6 mei 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. 

Deze oproep kadert in de overgangsperiode 2021-2022 van de maatregelen 'Omgevingskwaliteit en 

vitaliteit op het platteland' (OKW) en 'Platteland plus' (P+). Met de oproep 2021 kan het PMC in totaal 

932.400 euro projectsubsidies aan nieuwe plattelandsprojecten toewijzen. De projectaanvragen kunnen 

ingediend worden tot uiterlijk 30 juni 2021 (16.00 uur) via het Plattelandsloket van de Vlaamse 

Landmaatschappij. Klik hier voor meer info.  

 

 

Dossier Wonen 
 

 

 Zes nieuwe kleine, energiezuinige en betaalbare 

demowoningen in Huldenberg  
 

 

In Huldenberg werden zes kleine demowoningen gebouwd die zowel milieuvriendelijk als betaalbaar zijn. 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant en Kamp C pionieren er, dankzij Europese steun, met 

woningen die koolstofarm en energiezuinig zijn en tegelijkertijd toegankelijk voor de brede en groeiende 

groep van één- tot driepersoonshuishoudens.  

Om klimaatvriendelijk én betaalbaar wonen in de toekomst veilig te stellen, pionieren een aantal partners, 

waaronder provinciebestuur Vlaams-Brabant en Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in 

de Bouw van provinciebestuur Antwerpen, met steun vanuit het Europese project 'Housing 4.0 Energy', 

met de bouw van kleine woningen die aan hoge milieu- en prijsvoorwaarden voldoen.  

Klik hier voor meer info. 

   

 

Dossier Landbouw 
 

 

 Week van de Korte Keten 2021 
 

De 6de editie van de Week van de Korte Keten vond plaats van zaterdag 15 tot en met zondag 23 mei. 

Met de campagne willen de initiatiefnemers de talrijke voordelen van korte keten, zowel voor de producent 

als de consument, onder de aandacht brengen: rechtstreeks kopen bij de producent verkleint de 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=99e5b1c836&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=c3df4415a0&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=8fda953e40&e=ba1858b294


 

voedselkilometers, levert vers, betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel en steunt de lokale economie. Tijdens 

de actieweek vonden in heel Vlaanderen verschillende activiteiten plaats zoals fiets- en wandeltochten, 

boerenmarkten, afhaalboxen, online kookworkshops, hoevepicknicks, rondleidingen, volledig in lijn met de 

coronamaatregelen. De Week van de Korte Keten is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse 

provinciebesturen, de Vlaamse overheid, Steunpunt Korte Keten en VLAM.  

 

 

 

Dit jaar was het de beurt aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant om de Week van de Korte Keten 

officieel af te trappen. Op maandag 10 mei gaven Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde 

Crevits en gedeputeerde Landbouw van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Tom Dehaene het 

startschot op het familiebedrijf Van Haesendonck in Weerde (Zemst) en gaven daarnaast een stand van 

zaken van de korte keten in Vlaanderen. Lokaal kopen bij de boer is momenteel dan ook erg actueel en 

door de coronacrisis is de belangstelling voor lokaal voedsel alleen nog maar toegenomen, net zoals het 

aantal aanbieders in de korte keten. Het is hopen dat grootschalige evenementen zoals de Week van de 

Korte Keten die belangstelling verder kunnen aanwakkeren. Meer info: www.weekvandekorteketen.be  

 

Linda Van Dessel is Korte Keten Kop Provincie Antwerpen 2021 

Rechtstreeks je voedsel bij de boer kopen zit in de lift. Tijdens de Week van de Korte Keten, van 15 tot 23 

mei, werd dit extra in de kijker gezet. De inwoners van provinciebestuur Antwerpen verkozen via een 

online stemming Linda Van Dessel van hoevewinkel 'Recht van 't veld' in Duffel tot dé Korte Keten Kop 

2021. Een jaar lang is zij de ambassadeur van de korte keten in de provincie Antwerpen. Tijdens de 

campagneweek zet het provinciebestuur de korteketenverkoop via verschillende verkooppunten extra in 

de kijker. Verspreid over de provincie zijn er verscheidene coronaproof activiteiten, waaronder heel wat 

fiets- en wandeltochten langs korteketenproducenten. Klik hier voor meer info.  

 

Ook het provinciebestuur van Vlaams-Brabant organiseert een Korte Keten Kop-verkiezing om de 

plaatselijke producten in de schijnwerpers te plaatsen. Via www.zomerinvlaamsbrabant kan men 

stemmen op zijn/haar favoriet. In augustus wordt de winnaar bekend gemaakt.  

 

 

Dossier Europa 
 

 

 Nieuwe generatie Europa Direct Centra 2021-2025 
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Vanaf 1 mei 2021 tot 31 december 2025 zullen 9 centra, verspreid over heel België, de Europese Unie 

actief dichter bij de Belgische burgers brengen. In België komen de geselecteerde centra elk in 

aanmerking voor een jaarlijkse toelage van de Europese Commissie, die 38.000 euro bedraagt. De taak 

van deze centra is om het Europese nieuws te verspreiden naar de burgers van een bepaalde regio en 

hen te laten participeren aan het 'Europese verhaal' door onder andere het organiseren van evenementen 

of activiteiten, online of offline en de Commissie helpen bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken 

over de EU en haar beleid. De EDIC's werken niet alleen samen met de Europese Commissie, maar ook 

met het Bureau van het Europees Parlement in België en met de FOD Buitenlandse Zaken. Bovendien 

hebben de meeste EDIC's een link met het provinciaal bestuursniveau met uitzondering van de EDIC in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat van het communicatieagentschap voor toerisme en cultuur 

afhangt, en de EDIC in Ostbelgien, dat van de Duitstalige gemeenschapsregering afhangt. De 9 Belgische 

Europa Direct Centra maken deel uit van het Europese netwerk van Europa Direct Centra, dat 424 centra 

in de hele Europese Unie telt.  

 

4 van de 9 centra zijn ondergebracht bij de Vlaamse provinciebesturen, zijnde: 

• EUROPA DIRECT Antwerpen (Antwerpen) 

• EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen (Gent) 

• EUROPA DIRECT Vlaams-Brabant (Leuven) 

• EUROPA DIRECT West-Vlaanderen (Brugge) 

 

 

Dossier Mondiale Solidariteit 
 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen verleent 366.341 euro 

subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in landen in 

ontwikkeling  
 

 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit verbreden en de 

directe verbondenheid met de wereld versterken. Daarom verleent de provincie ook dit jaar subsidies aan 

68 Oost-Vlaamse organisaties die een project hebben in een land in ontwikkeling.  

"Er zijn heel wat Oost-Vlaamse organisaties actief in landen in ontwikkeling. Door de steun van het 

provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kunnen ze waardevolle projecten realiseren die focussen op de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In Oost-Vlaanderen maken de organisaties mensen bewust van 

het belang van hun project.", aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit.  

   

 

Dossier Integraal Waterbeheer  
 

 

 Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en 

waterschaarste 
 

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkte de Vlaamse Overheid met de 

betrokken maatschappelijke actoren, waaronder de provinciebesturen, een afwegingskader uit dat 

voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens waterschaarste.  
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Het afwegingskader is een hulpmiddel voor beslissingsnemers om tijdens periodes van extreme droogte 

en dreigende waterschaarste doordacht en wetenschappelijke onderbouwde maatregelen te nemen om 

de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken. Zo vormt het een grote stap vooruit in de 

onderbouwing van het reactief droogtebeleid in Vlaanderen. Lees meer 

 

 

 Provinciebestuur Antwerpen werkt mee aan 

onthardingsproject Senthout in Duffel  
 

 

In een dichtbebouwd Vlaanderen levert ontharden heel wat voordelen op: minder overstromingen, minder 

droogte, enz. Hoe meer water er in de bodem kan, hoe beter voor de leefomgeving. Daarom geeft het 

departement Omgeving van de Vlaamse Overheid subsidies aan gemeentebesturen voor 

onthardingsprojecten.  

Ook lokaal bestuur Duffel krijgt subsidies om te ontharden. De gemeente werkt voor dit project samen met 

verschillende partners: Natuurpunt Oude Spoorweg, Dienst Integraal Waterbeleid van 

provinciebestuur Antwerpen en Regionaal Landschap Rivierenland. Bekijk de video hier.  

 

 

 Op zoek naar een evenwicht tussen wateroverlast en 

droogteproblematiek: een complexe puzzel 
 

 

De recentste editie van FOKUS WATER laat Oost-Vlaams gedeputeerde Leentje Grillaert en Marie-Paule 

De Poorter (Diensthoofd Integraal Waterbeleid) aan het woord. Zij hebben het over de aanpak van 

wateroverlast enerzijds, maar ook de aanpak van de droogteproblematiek anderzijds. Vooral het vinden 

van het evenwicht tussen enerzijds water bufferen en anderzijds water laten afvloeien zorgt voor een 

complexe puzzel.  

"We hebben allemaal te kampen met de uitdagingen van toenemende droogte en wateroverlast", stelt 

gedeputeerde Leentje Grillaert. "Maar aangezien wij een waterloopbeheerder zijn, wordt er natuurlijk naar 

ons gekeken om daar ook effectief iets aan te doen. Daarom ontwikkelen en steunen wij verschillende 

initiatieven - zo zijn wij in het kader van de Blue Deal van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir 

bezig met een project rond waterinfiltratie en de aanpassing van de bufferbekkens, zodat die bufferen 

wanneer nodig is én zodat het water ook weg kan wanneer dat nodig is. Dat moeilijke evenwicht tussen 

veiligheid op momenten van overvloed en buffering in tijden van schaarste is heel belangrijk." 

"De kunst zit hem inderdaad in enerzijds maatregelen nemen tegen wateroverlast, en anderzijds de 

droogteproblematiek aanpakken", vult Marie-Paule De Poorter van de dienst Integraal Waterbeleid aan. 

"Niet zo vanzelfsprekend, want dat klinkt misschien compatibel, maar dat is het vaak allerminst: je moet 

het water in je waterlopenstelsel zien te houden, maar je moet het ook snel genoeg kwijt geraken als er 

overlast dreigt. Zo hebben wij in de provincie 32 overstromingsgebieden die wij heel goed moeten 

monitoren, zodat én de natuur én de landbouw er optimaal van kunnen profiteren. Geen evidentie nu ook 

in de zomer- en nazomermaanden het risico van hevige onweders bestaat."  

Het volledige artikel kan u lezen op pagina 18 van het magazine FOKUS WATER. Lees meer 

 

 

 Nieuwe overstromingszone in Borgloon geopend 
 

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, en Limburgs gedeputeerde van Water, Bert Lambrechts, 

openden een nieuwe overstromingszone in Borgloon. Zij vertegenwoordigden daarbij de Vlaamse 
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Landmaatschappij (VLM) en het provinciebestuur Limburg die de overstromingszone aanlegden. De 

nieuwe overstromingszone op de Kleine Herk ligt achter de industriezone Tivoli en kan 16,7 miljoen liter 

water bufferen.  

"Het hele gebied dat zich stroomafwaarts van Tivoli situeert, heeft baat bij deze nieuwe 

overstromingszone. De overstromingszone zal in combinatie met de reeds aanwezige bufferbekkens op 

de Kleine Herk het lagergelegen Wellen en Alken extra beschermen tegen wateroverlast bij hevige regen. 

Tegelijkertijd kan de overstromingszone ook nuttig zijn in periodes van droogte. Dan gebruiken we de 

percelen om extra water te laten infiltreren. Ook voor andere provinciale overstromingszones zetten we in 

op extra infiltratiemogelijkheden." zegt gedeputeerde Bert Lambrechts. Lees meer 

 

 

 Bufferzone met aarden dam in Scherpenheuvel-Zichem 
 

 

De stad Scherpenheuvel-Zichem en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant voerden samen 

erosiebestrijdingswerken uit.  

"We investeren mee in deze werken om de water- en modderlast aan de Kwalijkstraat in Scherpenheuvel-

Zichem te bestrijden", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "De geleidende aarden dam, 

bufferzone en grasstrook vertragen en bufferen het afstromend water en de modder. Het gebufferde water 

kan ter plaatse in de bodem infiltreren, wat positief is in strijd tegen verdroging." Lees meer 

 

 

Dossier Milieu 
 

 

 Provinciebestuur West-Vlaanderen zet onverminderd verder in 

op vergroening van scholen 
 

 

Sinds 2006 ondersteunt het provinciebestuur van West-Vlaanderen via haar reglement 'Natuur op school' 

vergroeningsprojecten in scholen. De provincie voorziet jaarlijks tot 85.000 euro. Tussen 2006 en eind 

2020 werden 212 West-Vlaamse scholen ondersteund, goed voor 535.462 euro. De voornaamste drijfveer 

van de provincie is om via het reglement leerlingen interactief met elkaar en met de schoolomgeving 

inzicht te laten verwerven en verantwoordelijkheid te leren nemen voor de natuur in hun 

onmiddellijke leefwereld. Op deze manier creëren scholen zwoel milieuwinst, zoals een groenere en meer 

natuurlijke schoolomgeving, als educatieve winst. Meer groen zorgt ook voor een beter welbevinden bij 

kinderen, jongeren en bij uitbreiding de hele maatschappij. Lees meer  

 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen verscherpt klimaatambities 

met vernieuwd klimaatactieplan 2021 - 2025 
 

Het provinciebestuur heeft een vernieuwd klimaatactieplan klaar. In het klimaatactieplan 2021 - 2025 drijft 

het provinciebestuur het aantal klimaatacties op en stelt de ambitie op scherp. De provincie Oost-

Vlaanderen versnelt het tempo en ijvert voor klimaatneutraliteit tegen 2040. In het oorspronkelijk 

klimaatactieplan, dat voor het eerst in 2015 werd opgesteld, lag de horizon nog op 2050.  

"Met dit vernieuwd klimaatactieplan nemen we als provinciebestuur onze verantwoordelijkheid voor onze 

planeet, onze kinderen en kleinkinderen. Met de tientallen nieuwe acties in ons ambitieus plan zetten we 

de komende jaren alles op alles om hen een toekomst te geven. Dat zijn we aan onszelf verplicht." 

zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat.  
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Het klimaatactieplan 2021 - 2025 stippelt de weg uit om de netto-CO2-uitstoot tot nul te reduceren tegen 

2040. Tegelijk worden maatregelen genomen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals 

overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit, maximaal te temperen. Het plan geeft een 

antwoord op deze uitdagingen en geeft de richting aan in vijf verschillende speerpunten:  

• Naar een zelfvoorzienende provincie dankzij duurzame energie 

• Naar een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving 

• Naar een klimaatbestendig landschap 

• Naar een slimme mobiliteit met de fiets in de hoofdrol 

• Naar een toekomstgerichte, circulaire economie en duurzame landbouw 

Lees meer 

 

 

 Provinciebestuur West-Vlaanderen verdeelt 116.000 euro aan 

subsidies over 26 lokale klimaatprojecten 
 

 

7 West-Vlaamse gemeenten ontvangen voor 26 verschillende lokale klimaatprojecten in totaal ruim 

116.000 euro steun van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu. 

De goedgekeurde projecten gaan van de begeleiding voor autodelen in Zonnebeke tot het werken rond 

voedselverlies in Diksmuide, Ieper, Oostkamp en Roeselare, maar evengoed de realisatie van een 

miniwoud (groenvoorziening) in Ichtegem en Lichtervelde.  

Nieuw in deze oproep zijn de projecten 'trage wegen'. Hierop tekenden maar liefst 8 gemeenten in. Trage 

wegen bieden niet alleen ruimte voor duurzame verplaatsingen, ze hebben vaak ook een uitgesproken 

ecologische waarde.  

 

Lees meer 

 

 

 Provinciebestuur Antwerpen: Zuurstof! Het verfrissende 

magazine voor ons leefmilieu  
 

 

Elke drie maanden bezorgt 'Zuurstof!' een verzameling van artikels over milieuthema's die stuk voor stuk 

zuurstof aan onze samenleving geven. In de recente editie onder meer:  

• Terugblik op 2020 - indrukwekkende cijfers en realisaties uit 2020.  

• Beleefbare open Zuidrand: vier lokale ambtenaren vertellen hoe hun gemeenten zich konden 

ontwikkelen tot veerkrachtige, leefbare omgevingen met open landschap 

• Samen met gedeputeerde Jan De Haes wordt er ingezoomd op het project Buitenzorg van de 

regionale landschappen die de link tussen natuur en zorg in praktijk willen brengen. 

Lees meer 

 

 

 Provinciebestuur Limburg dankt haar vrijwilligers 
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2021 is een feestjaar voor de Limburgse natuursector. Natuurpunt mag 20 kaarsjes uitblazen, LIKONA 

(Netwerk Natuuronderzoek) wordt 30 jaar en het Limburgs Landschap bestaat 50 jaar. De ruim 5000 

vrijwilligers van deze drie organisaties staan samen al 100 jaar in voor natuurbeheer en natuuronderzoek 

in de provincie. Dat Limburg het groenste provinciebestuur van Vlaanderen is, danken we dus voor een 

groot stuk aan de honderden vrijwilligers van de Limburgse natuurorganisaties in samenwerking met het 

provinciebestuur.  

 

Bekijk hier de reportage met gedeputeerde Bert Lambrechts aan het woord 

Bekijk hier alle reportages  

 

 

Dossier Ruimtelijke Planning 
 

 

 Opstart afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren 
 

 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Wetteren aan de afbakening 

van het kleinstedelijk gebied Wetteren. In zo'n afbakening denken de gemeente en het provinciebestuur 

samen na over de grens tussen stedelijk gebied en open ruimte. Een actieprogramma geeft verder vorm 

hoe het centrum van deze gemeente verder kan ontwikkelen en een rol kan spelen in relatie tot 

omliggende gemeenten. Lees meer 

 

 

 Modernisering milieueffectenrapportage Vlaanderen 
 

 

Op de SARO-zitting van 26 mei ll. gaf Dick van Straaten van het Departement Omgeving een toelichting 

over de modernisering van de MER-regelgeving. De hervorming van de milieurapportage in Vlaanderen 

kadert in de algemeen verbeterde integratie van het MER in besluitvormingsprocessen, alsook in de 

doelstelling van het Relanceplan inzake snellere vergunnings- en beroepsprocedures. Het voorziet een 

nieuwe rol voor betrokken actoren en de administratie bevoegd voor milieueffectenbeoordeling. Als 

hefboom en instrument van het kwaliteitszorgsysteem en communicatieplatform wordt tevens een Vlaams 

kennis- en informatiecentrum milieueffectenbeoordeling uitgebouwd. De presentatie bij de toelichting vindt 

u hier. (SARO: Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed) 
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