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Campagne Vlaamse verkiezingen 2019 

 

De Vlaamse provincies zijn klaar voor de toekomst en kijken uit naar 

een constructieve samenwerking met de volgende Vlaamse Regering, 

zoals we het ook voorstellen in ons VVP-Memorandum: Samen één 

Overheid. 

 

Met onze grondgebonden bevoegdheden maken wij elke dag het verschil 

op het terrein... Dit zijn dan ook onze "programmapunten" voor de 

toekomst. 

• Toerisme: Duurzaam toerisme met maatwerk voor elke streek 

• Groen- & Recreatiedomeinen: Sterk provinciemerk met accent op de publieksgerichte 

werking 

• Wonen: Interbestuurlijk en multidisciplinair 

• Platteland: Open ruimte en specifieke dorpskernen 

• Integraal waterbeleid: Provincies nemen sleutelpositie in 

• Erfgoed: Naar een grondverbonden erfgoedgemeenschap: preventie, sensibilisering en 

publiekswerking 

• Ruimtelijke planning: Samen voor een sterk provinciaal ruimtelijk beleid 

• Vergunningsverlening: Ervaring en verantwoordelijkheid in een digitale samenleving 

• Milieu en Natuur: Voor een realisatiegerichte aanpak  

• Klimaat en Energie: Energierijk naar een duurzame toekomst 
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• Provinciaal onderwijs en vormingsaanbod: Provinciale veiligheidsscholen als 

dynamische, flexibele en innovatieve opleidingscentra 

• Economie: De provincie als platform en streekmotor 

• Landbouw: Accent op praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek 

• Europa: Nabije schakel in het Europees netwerk 

• Mondiaal Beleid: Leave no one behind 

• Mobiliteit: Trekker van fietsbeleid en sleutelfiguur in de modal shift 

• E-Government: Provinciebestuur als digitale streekmotor in een slimme regio 

Gebiedsgericht werken: dit is de kerntaak van het provinciebestuur. Voor een overzicht van 

de gebiedsgerichte werking in de vijf Vlaamse provincies, zie ook de VVP-website.  

 

Wanneer de Vlaamse Verkiezingen en de daaropvolgende regeringsvorming 

achter de rug zijn, kan een periode van vijf jaar bestuurlijke stabiliteit en 

interbestuurlijke samenwerking van start gaan. De gemeente- en provinciebesturen 

zijn intussen immers geïnstalleerd. 

  

Met deze campagne laten de Vlaamse provincies alvast weten dat ze er klaar 

voor zijn. Ze reiken meer dan ooit - vanuit hun grondgebonden bevoegdheden en 

expertise - de hand aan de Vlaamse steden en gemeenten én aan de Vlaamse 

Regering om maximaal en in dialoog een toegevoegde waarde te bieden op 

bestuurlijk vlak. 

  

Iedereen ‘op het veld’ is immers overtuigd van de absolute meerwaarde die de 

Vlaamse provincies, als regisseur, kennisexpert en tegelijkertijd als verkozen 

én nabij bestuur, bieden voor kleine én grote gemeenten. Nu en in de toekomst. 

Bovendien vragen alle betrokkenen na de hervormingen van de voorbije jaren nu 

ook bestuurlijke rust en stabiliteit. 
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Met deze gerichte campagne benadrukken de Vlaamse provincies hun rol en 

toegevoegde waarde als toekomstgerichte streekmotor voor het 

Vlaams bestuurlijk landschap en reiken ze de hand aan de toekomstige 

Vlaamse Regering. Want als ondersteunend en coördinerend bestuur willen én 

kunnen de provincies ook de volgende jaren actief hun stempel blijven drukken en 

hun rol als streekmotor blijven spelen. 

  

Deze campagne mondt straks uit in een geactualiseerde Ambitienota, die een 

duidelijk inzicht geeft in 'het DNA van het provinciaal bestuursniveau' en de 

provinciale beleidsdomeinen. 

 

Deze Ambitienota zal beschikbaar zijn op 27 mei, dag na de Vlaamse 

Verkiezingen op deze website. Uiteraard zal deze nota ter beschikking gesteld 

worden aan alle Vlaamse verkozenen en niet in het minst aan de onderhandelaars 

van de nieuwe Vlaamse regering. 
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