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15. Noteer in uw agenda! 9-11 oktober: Archeologiedagen 

 

 1. Corona en de provinciale bestuursorganen  

 

De Vlaamse overheid heeft een kader uitgewerkt voor vergaderingen van de provinciale en 

gemeentelijke bestuursorganen in 'coronatijd'. Het nieuwe kader en de bijhorende 

richtlijnen geven aan op welke wijze de vergaderingen van de bestuursorganen kunnen 

plaatsvinden vanaf september. Klik hier voor meer informatie.    

 

 2. Afschaffing opkomstplicht ook voor 

provincieraadsverkiezingen  

 

De Vlaamse regering keurde een voorontwerp van decreet goed ‘tot versterking van de 

lokale democratie’. De tekst is bijna volledig gericht op de werking van de gemeentebesturen 

behalve het punt over de ‘afschaffing van de opkomstplicht'. Wat dat punt betreft, wordt er ook 

verwezen naar de provincieraadsverkiezingen. Klik hier voor meer informatie.  

  

  

 

 3. Drie provincies verwelkomen nieuwe gouverneur  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/eerste-stap-gezet-naar-het-versterken-van-de-lokale-democratie


 

Op dinsdag 1 september verwelkomden drie van onze vijf provincies een nieuwe 

gouverneur. Als opvolger van Jan Briers werd Carina Van Cauter de eerste vrouwelijke 

gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Jos Lantmeeters volgde in Limburg Herman 

Reynders op, die op 1 februari afscheid nam na 11 jaar dienst. En in Vlaams-Brabant gaf 

Lodewijk De Witte, na meer dan 25 jaar gouverneurschap, de fakkel door aan Jan Spooren. De 

VVP wenst de nieuwe gouverneurs alle succes toe! 

Voor meer info: 

• Provincie Vlaams-Brabant  

• Provincie Oost-Vlaanderen  

• Provincie Limburg  

 

 4. Kort verslag studiedag 'stadsregionaal beleid in 

Vlaanderen' (10 september jl.) 

 

De studiedag 'stadsregionaal beleid' werd georganiseerd door het kabinet van minister 

Somers in samenwerking met de adm. Binnenland en UGent, bestuurskunde. Klik 

hier voor een uitgebreid verslag en analyse.  

 

Raadpleeg hier de presentaties van deze studiedag: 

Presentatie 1: MOW 

Presentatie 2: Kabinet minister Somers 

Presentatie 3: UGent  

 

Vanuit de VVP zullen we de nodige opvolging geven aan dit dossier en geregeld 

terugkoppelen.  

  

 

 5. Expertisenetwerk Lokaal Energie- en Klimaatbeleid 

 

De Vlaamse Regering kende deze zomer 4 miljoen euro subsidie toe aan de Vereniging van 

Vlaamse steden en gemeenten (vzw VVSG) voor de oprichting en het beheer van 

een expertisenetwerk lokaal energie- en klimaatbeleid. Het expertisenetwerk ging van 

start op 1 september 2020. Het netwerk moet de structurele dialoog tussen de gewestelijke en 

lokale overheden bevorderen, en steden en gemeenten professionele ondersteuning 

aanbieden bij de ontwikkeling en implementatie van het lokaal energie- en klimaatbeleid. De 

VVP maakt deel uit van het strategisch en operationeel overleg. In een schrijven aan Minister 

Demir stelt de VVP zich alvast constructief op. Klik hier voor het VVP schrijven. 

  

https://pers.vlaamsbrabant.be/lodewijk-de-witte-neemt-afscheid-van-vlaams-brabant
https://pers.oost-vlaanderen.be/gouverneur-als-bemiddelaar-en-bruggenbouwer-tussen-de-verschillende-overheden-in-de-provincie
http://www.limburg.be/Limburg/provincieinformatie/NL-PL-Provinciebestuur-Nieuws/Jos-Lantmeeters-startte-vandaag-zijn-eerste-werkdag-als-gouverneur-van-Limburg.html%20%C2%A0
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/dc8edccc-1fde-49b7-bb95-19b623a36c74/Stadsregionaal_beleid_in_Vlaanderen.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/dc8edccc-1fde-49b7-bb95-19b623a36c74/Stadsregionaal_beleid_in_Vlaanderen.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/5bdea24d-f353-457e-a7be-bde0d2502aa4/20200109_Seminarie_stadsregionaal_Presentatie_MOW.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/692d75b1-0bca-4b67-ad08-e80e87183dfc/20200109_Seminarie_stadsregionaal_Presentatie_kabinet_Somers.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/3e5d7385-53a3-4ad5-83ab-0d1d39ee1e9b/20200109_Seminarie_stadsregionaal_Presentatie_UGent.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/10ca214a-b358-4a71-8af2-379492ef192e/20200706.BR.010.Brief_aan_Minister_Demir_Vlaams_Expertisenetwerk_lokaal_energie_en_klimaatbeleid.pdf


 

 6. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Provinciale 

Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen? 

 

De samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest betreffende de ondersteuning van 

de Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen liep begin juni 2020 af. De toekomst 

van enerzijds de financiële ondersteuning richting de provinciebesturen en anderzijds de 

tijdsinzet van een stafmedewerker binnen de Vlaamse Overheid is onzeker. De VVP pleit er 

dan ook voor om zowel de financiële ondersteuning als de personeelscapaciteit te behouden 

en dit via het Departement Kanselarij en Bestuur of het Departement Omgeving. De VVP richtte 

dan ook een schrijven aan Minister-President Jan Jambon en Minister Zuhal Demir.  

 

Klik hier voor het VVP schrijven aan Minister-President Jan Jambon 

Klik hier voor het VVP schrijven aan Minister Zuhal Demir 

  

 

 7. Provincie West-Vlaanderen investeert ruim 1 miljoen euro in 

lokale klimaatprojecten 

 

De provincie West-Vlaanderen heeft in haar deputatiezitting van donderdag 6 augustus beslist 

om 1.303.383,16 euro aan subsidies te verlenen aan lokale besturen, verenigingen, 

burgercoöperaties, scholen en groepen voor de realisatie van vijftien klimaatprojecten die zich 

richten op CO2-besparing. Lees meer 

  

 

 8. Provincie Oost-Vlaanderen lanceert oproep voor circulaire 

ketenprojecten 

 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de omschakeling naar een duurzame en circulaire 

economie als speerpunt opgenomen in haar beleid. Vanuit deze ambitie keurde de 

provincieraad op 2 september 2020 het subsidiereglement voor de ondersteuning van circulaire 

ketenprojecten goed. Lees meer 

  

 

 9. Aerebeekvallei in Herne wordt Klimaatvallei 

 

De provincie Vlaams-Brabant investeert 47.250 euro in het duurzame klimaatproject 

’Klimaatvallei Herne’. Met dit project gaat het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei 

zorgen voor een groene verbinding tussen de Markvallei en Bos Ter Rijst en voor meer 

toegankelijke natuur in de dorpskern van Herne. Lees meer 

  

https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/c9296c6e-df1c-4375-a081-6e8ff1dedf10/20200706.BR.12.Brief_aan_Minister_President_Jambon__Provinciale_Steunpunten_Duurzaam_Wonen_en_Bouwen.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/acdfdc9e-5e21-4fe6-9921-adae7c38764c/20200706.BR.011.Brief_aan_Minister_Demir___Provinciale_Steunpunten_Duurzaam_Wonen_en_Bouwen.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-west-vlaanderen-investeert-ruim-miljoen-euro-lokale-klimaatprojecten-0
https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-lanceert-oproep-voor-circulaire-ketenprojecten
https://pers.vlaamsbrabant.be/aerebeekvallei-in-herne-wordt-klimaatvallei


 

 10. In de BRES voor water 

 

De provincie Limburg en UHasselt lanceren het citizen science project 'In de BRES voor 

water'. Met dit project onderzoekt men de waterstand en de ecologische kwaliteit van beken in 

Limburg. Lees meer 

 

  

 

 11. Coronaveilige infomarkten en online ruimteateliers 

 

De provincie Antwerpen betrekt bij projecten rond ruimtelijke planning graag alle 

betrokkenen.  Door de lockdown half maart moest de provincie de geplande info- en 

participatiemomenten van een aantal projecten annuleren. Nu worden deze georganiseerd 

volgens de geldende coronamaatregelen. Lees meer 

  

 

 12. Cijfers arbeidszorg van de provincies geven mee vorm aan 

Vlaams beleid 

 

De vijf Vlaamse provinciebesturen organiseren jaarlijks een bevraging over arbeidszorg. 

Provincie Antwerpen beheert dit systeem en de bijbehorende website en het team 'Data en 

Analyse’ van provincie Oost-Vlaanderen stelt jaarlijks een rapport op. Alle provincies 

mobiliseren - via hun provinciaal overleg - de arbeidszorginitiatieven over de grenzen van 

sectoren heen om hun medewerkers te registeren. Op die manier komen we aan een 

alomvattend beeld van het nog sterk gefragmenteerd Vlaams arbeidszorgbeleid. Deze cijfers 

werden en worden ook gebruikt door de Vlaamse overheid om nieuw arbeidszorg beleid vorm 

te geven. Het rapport met cijfers over 2018 kan geraadpleegd worden 

via https://www.arbeidszorg.be/ 

  

 

 13. Goede zomer voor vele provinciale domeinen en attracties 

 

Ondanks de stijgende coronacijfers in augustus en de beperkende maatregelen die golden in 

de provinciale domeinen, hebben vele domeinen er een zeer goede en drukke zomer opzitten. 

Het provinciaal domein Duinpanne in West-Vlaanderen kende zelfs zijn beste zomer ooit. Lees 

meer 

  

 

 

 

 14. Terugblik Open Monumentendag 

http://www.pnc.be/indebresvoorwater
https://www.vlaamseprovincies.be/news/coronaveilige-infomarkten-en-online-ruimteateliers
https://www.arbeidszorg.be/
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provinciale-attracties-en-domeinen-scoren-ondanks-coronamaatregelen
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provinciale-attracties-en-domeinen-scoren-ondanks-coronamaatregelen


 

De organisatoren van Open Monumentendag experimenteerden een eerste keer met een 

gemengd aanbod van fysieke en digitale activiteiten. Een mooi voorbeeld van zo’n digitaal 

aanbod, kon je vinden bij Oost-Vlaamse Erfgoedsite Ename, waar de verdwenen beiaard van 

de abdij virtueel opnieuw tot leven werd gebracht! Lees meer  

  

 

 15. Noteer in uw agenda! 9-11 oktober: Archeologiedagen 

 

De vijf provinciebesturen, de VVP en het Forum Vlaamse Archeologie zetten tussen 9 en 11 

oktober de Vlaamse archeologie in de kijker met de Archeologiedagen. Gezien de 

omstandigheden, belooft het een extra speciale editie te worden met zowel fysieke als digitale 

activiteiten. Klik hier voor meer informatie.   

  

 

Surf zeker ook eens naar onze website!   

met 'up to date' nieuws over en van de provinciebesturen 

  

 

https://pers.oost-vlaanderen.be/baanbrekende-virtuele-toepassingen-in-ename-op-open-monumentendag%20%C2%A0
https://pers.oost-vlaanderen.be/baanbrekende-virtuele-toepassingen-in-ename-op-open-monumentendag
https://www.archeologiedagen.be/activiteiten
https://www.vlaamseprovincies.be/
https://www.vlaamseprovincies.be/
https://www.vlaamseprovincies.be/

