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                              Vanuit de beleidssectoren: 
 

 

Binnenland 
 

 

Erkenning lokale geloofsgemeenschappen  
 

Op vrijdag 22 oktober 2021 bekrachtigde en kondigde de Vlaamse Regering het decreet tot regeling van 

de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en 

het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 

en werking van de erkende erediensten af. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 

20 oktober 2021. 

 

De Vlaamse Regering erkent de lokale geloofsgemeenschappen van de door de federale overheid 

erkende erediensten. Dit decreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale 

geloofsgemeenschappen en voor de criteria en administratieve verplichtingen waaraan besturen van de 

eredienst moeten voldoen. 

Vanuit de VVP werd dit decreet kritisch doorgenomen. Onder meer werden volgende opmerkingen 

geformuleerd:  

• Erediensten zijn bij uitstek een persoonsgebonden materie en behoren niet langer thuis in het 

takenpakket van het provinciaal bestuursniveau; 

• Er dient, conform ‘Het rapport Torfs’ mee echte bevoegdheden aan de financierende overheid 

worden toegekend. Het voorontwerp van decreet gaat te veel uit van de visie ‘Vlaanderen 

bepaalt en lokale besturen betalen’; 

• Het gekwalificeerd verbod op buitenlandse financiering zal een negatief effect hebben op de 

betoelaging van de provinciebesturen; 

• De overgangsmaatregelen voor de aanvragen van voor 1 jul 2019 zijn ongrondwettelijk; 

• In het decreet dient de bepaling geschrapt te worden dat indien een budget binnen het 

meerjarenplan valt, enkel een ‘akteneming’ te doen. Dit dient een ‘goedkeuring’ te worden! 



 

• De toewijzing van de erediensten dient te gebeuren op basis van hun maatschappelijke 

inbedding (cfr. Islamietische eredienst is bij uitstek een lokale eredienst) 

Voor meer info: 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regelgeving-lokale-besturen/erkenning-lokale-

geloofsgemeenschappen                                 

 

 

7 regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo 

Regiovorming  
 

 

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde op 7 

oktober 7 regionale doorbraakprojecten:  

• Regio Zuid-West-Vlaanderen: energiegemeenschappen 

• Regio Midwest: visie regionale sportinfrastructuur 

• Regio Gent: erfgoed en cultuur 

• Regio Rivierenland: geestelijke gezondheidszorg 

• Regio Kempen: buurtgerichte mobiliteitsoplossingen 

• Subregio Neteland: collectief RPR 

• Regio Westhoek: activering 

Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een cofinanciering van maximaal 25.000 euro om het project 

te realiseren. 

Klik hier voor meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/7-regionale-doorbraakprojecten-krijgen-

subsidie-van-labo-regiovorming 

 

Contactpersoon VVSG: elke.vastiau@vvsg.be      

 

 

Oproep voor SDG Pionierskandidaten bij Vlaamse lokale besturen 
 

 

Wil jouw provincie of gemeente duurzaamheid op strategisch niveau integreren? Vanuit een SDG-scan 

wordt een SDG-activatieplan gemaakt en geïmplementeerd, met coaching gedurende het hele traject. Na 

een positieve eindevaluatie wordt uw stad of gemeente SDG Pioneer en ontvangt u een UNITAR SDG 

Pioneer Certificate. Inschrijven voor het SDG Pionier traject kan tot en met 31 december 2021. Meer 

informatie over het traject en hoe men kan inschrijven vind je hier.                                                      

 

 

(Lokaal) besturen in coronatijden. Hét houvast voor 

beleidsmedewerkers en mandatarissen die lessen willen trekken 

uit de coronacrisis 
 

De coronacrisis: nooit hadden burgemeesters kunnen denken dat ze hun gemeente door zo'n moeilijk en 

zwaar parcours zouden moeten loodsen. Eén jaar na het begin van de coronapandemie hebben Radio 2 
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en het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent de Vlaamse burgemeesters gevraagd naar 

hun ervaringen tijdens de crisis. 90 % van hen heeft geantwoord. Dit boek bespreekt en analyseert de 

antwoorden.  

Om die antwoorden wat concreter te maken, beschrijven Bart Somers (viceminister-president van de 

Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 

Kansen), gouverneur Carina van Cauter, gedeputeerde An Vervliet, burgemeester Kristof Audenaert 

en Algemeen directeur Jan Compernol hoe zij de coronacrisis vanuit hun specifieke rol hebben ervaren.  

Tot slot staat dit boek ook stil bij het debat dat is ontstaan over de rol van de burgemeester in de 

bestrijding van een pandemie en bij de financiële gevolgen en uitdagingen voor de lokale besturen. Het 

resultaat? Een belangrijke houvast voor beleidsmedewerkers en mandatarissen op alle politieke niveaus 

die concrete lessen willen trekken uit de coronacrisis. Bestellen? Klik hier.  

 

                                                            

 

 

Goed om weten 
 

‘Betere dienstverlening voor de burger’ 

In de gemeente van de toekomst zijn burgers meer dan ooit op de hoogte van wat voor hen belangrijk is. 

En dat is voor iedereen anders. Met het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis helpt Vlaanderen 

lokale besturen onderweg naar meer diensten dichtbij en digitaal, met altijd de burger centraal. Bekijk hier 

de video 

  

Studienamiddag “Lokaal bestuur door een academische bril” 

Op 9 december 2021 organiseert ABB opnieuw een studienamiddag “Lokaal bestuur door een 

academische bril” over inspirerend academisch onderzoek rond de werking van lokale besturen. We 

reiken ook de jaarlijkse Scriptieprijs Binnenlands Bestuur ‘Guido Decoster’ uit aan de beste masterproef 

over binnenlands bestuur of lokale democratie. Meer informatie volgt. 

  

Controleer de gegevens van jouw bestuur in de Mandatendatabank 

Lokale en provinciale besturen moeten de gegevens van hun mandatarissen ingeven in de 

Mandatendatabank. Dat verliep voor de installatievergadering automatisch bij gebruikers van Gelinkt 

Notuleren, en manueel bij de andere besturen. Binnenkort kunnen mandatarissen hun gegevens ook 

raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Zorg ervoor dat de mandaten van jouw bestuur correct zijn ingevoerd. 

Ben je een mandataris? Neem contact op met je bestuur. 

Voor meer informatie over de wijzigingen: 
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https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/mandatendatabank 

  

Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een cofinanciering van maximaal 25.000 euro om het project 

te realiseren. Klik hier voor meer informatie over de regionale doorbraakprojecten 

 

 

 

Provinciebesturen aan het werk om 'kernambities' waar 

te maken 

  

 

 

                                Kernambitie: economie 
 

 

Interprovinciale studiedag 'sociale economie, bouwsteen voor de 

economie van de toekomst' op 30 november 
 

Op dinsdag 30 november organiseren de VVP, de POM West-Vlaanderen en de provincies Antwerpen, 

Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant in het Vlaams Parlement de gezamenlijke studiedag 

'sociale economie, bouwsteen voor de economie van de toekomst'. Dit om het belang van de sociale 

economie extra in de verf zetten. De vijf provincies trekken namelijk allen voluit de kaart van de sociale 

economie, met als rode draad de samenwerking tussen sociale economie en het bedrijfsleven. Meer 

weten over de studiedag? Neem dan gerust contact op met de bevoegde VVP-stafmedewerker Jens 

Ulehake (jens.ulehake@vlaamseprovincies.be)   

 

 

Profploeg gaat van start in 33 gemeenten om handelskern nieuw 

leven in te blazen 
 

Vlaams Minister van Economie Hilde Crevits wil lokale besturen bijstaan in hun beleid rond ‘bedrijvige 

kernen’. De eerste 33 gemeenten ontvangen nu kosteloos en op maat begeleiding van de ‘Profploeg’. Dat 

is een team van experten in ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, events, stedelijke logistiek en 

sociale media. Deze zullen met creatieve ideeën en concrete acties onze Vlaamse handelskernen nieuw 

leven inblazen. 

Niet alleen vanuit de Vlaamse overheid krijgen gemeenten ondersteuning. Ook de provincies dragen hun 

steentje bij op vlak van kennisopbouw en ervaringsuitwisseling. “Voor de uitwerking van de acties van de 

Profploeg of voor de opmaak van een strategisch commercieel plan kunnen de gemeenten steeds 

begeleid worden door provinciale detailhandelscoaches”, zegt Ann Schevenels, voorzitster van de 

Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP). De Profploeg zal lokale besturen die dat wensen 

doorverwijzen naar deze coaches. Voor meer info over de Profploeg en het aanbod vanuit de 

provinciebesturen, klik hier.  
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Provincie Oost-Vlaanderen start Oost-Vlaams Economisch 

Platform op om krachten te bundelen voor een sterkere economie 
 

Oost-Vlaanderen behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa. Die economische en 

maatschappelijke welvaart staat echter onder druk; zo zorgen de (nasleep van de) coronapandemie en de 

stijgende energieprijzen voor grote uitdagingen. Om de stevige economische positie te behouden en 

versterken, startte het Oost-Vlaamse provinciebestuur een nieuw samenwerkingsverband op: het Oost-

Vlaams Economisch Platform (OVEP). In dit platform bundelen de provincie, onderzoeks- en 

kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden de krachten om de Oost-Vlaamse economie te 

ondersteunen en te stimuleren. 

Het platform schiet meteen uit de startblokken met het relanceplan ‘Oost-Vlaanderen: de koers vooruit’, 

voortbouwend op het Vlaamse relanceplan. Het OVEP zal om de drie maanden samenkomen om 

strategisch te overleggen, de vooruitgang te monitoren en nieuwe mogelijkheden te identificeren. Lees 

meer 

Eerder deze maand werd ook een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB ondertekend om de Oost-

Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Lees meer  

 

 

POM Limburg start antennewerking op om werking dichter bij het 

economisch werkveld te brengen 
 

Deze week opende POM Limburg de eerste van acht nieuwe POM-antennes. Deze antennes moeten de 

werking van de POM dichter bij het economisch werkveld brengen en zijn als het ware de voelsprieten op 

het terrein. De eerste ‘antennelocatie’ is het Lommelse bedrijventerrein Noordlink. Gedeputeerde Tom 

Vandeput: “We hanteren telkens het zogenaamde ‘opendeurprincipe’: alle start-ups, scale-ups, bedrijven 

of lokale besturen kunnen op elk moment binnenspringen met hun vragen of uitdagingen. Wij krijgen op 

onze beurt de kans om de aanwezige bedrijven beter te leren kennen, en dichter bij de werking van POM 

Limburg te brengen.” Lees meer  

 

 

                                Kernambitie: mobiliteit 
 

 

Provincie Antwerpen licht inwoners van Herentals, Lille, Kasterlee 

en Turnhout met infomarkten over nieuwe autoluwe fietsroute 
 

De provincie Antwerpen investeert in totaal 2 miljoen euro in de realisatie van de autoluwe fietsroute 

tussen Herentals en Turnhout. De autoluwe fietsroute gebruikt vooral bestaande wegen, die met enkele 

aanpassingen fietsvriendelijker worden gemaakt. Zo wil de provincie van bepaalde wegen fietsstraten 

maken en ook enkele kruispunten vereenvoudigen. De provincie en de besturen van de betrokken 

gemeenten nodigen de inwoners uit op een drietal infomarkten over de nieuwe fietsroute. Lees meer  

 

 
 

Vlaamse overheid, provincie Oost-Vlaanderen, EFRO Vlaanderen 

en stad Aalst openen nieuwe strategische fietstunnel 
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Op 15 oktober is in Aalst de nieuwe fietstunnel onder de Moorselbaan plechtig geopend. De fietstunnel is 

een belangrijke stap voorwaarts in de opwaardering van de Leirekensroute naar een volwaardige 

fietssnelweg. Vroeger werd het traject onderbroken door de Moorselbaan en moesten fietsers halt houden 

om dit drukke en gevaarlijke knelpunt over te steken. Door systematisch knelpunten tussen fietsers en 

gemotoriseerd verkeer weg te werken, willen de betrokken overheden de verkeersveiligheid verbeteren en 

het aandeel fietsverplaatsingen langs de Leirekensroute verhogen. Deze route leidt naar het centrum van 

Aalst en verknoopt met verschillende fietssnelwegen, waardoor deze een groot potentieel heeft. 

Gedeputeerde Riet Gillis: "Samen met verschillende partners bouwen we de Leirekensroute als robuuste 

ecologische corridor uit tot de meest groene fietssnelweg van onze provincie. Bovendien werken we ook 

provincieoverschrijdend samen om deze fietssnelweg te realiseren. Op die manier wordt de F27 een 

comfortabele, snelle en veilige fietsroute voor functionele verplaatsingen op weg naar school of werk. Ook 

voor recreatieve fietsers wordt de Leirekensroute nog veel aantrekkelijker dan ze al was." Lees meer  

 

 

                                Kernambitie: erfgoed 
 

 

Unieke archeologische opgravingen van start aan provinciale 

Erfgoedsite Velzeke 
 

De archeologen van de provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke zijn gestart met opgravingen op 

percelen aan het centrum. Ze verwachten heel wat Gallo-Romeinse restanten te vinden die een nieuwe 

kijk geven op de structuur van de Gallo-Romeinse nederzetting. Het nieuwe archeologisch onderzoek 

kadert in de verdere uitbouw van het Archeopark van het Archeocentrum Velzeke. Naast nieuwe 

parkeergelegenheid voor bussen zal er ook een deel van een Romeinse weg worden heraangelegd. 

Uniek in Vlaanderen is dat bezoekers het volledige traject van opgravingen tot tentoonstelling kunnen 

volgen.  

Lees meer of neem een kijkje op de Facebook-pagina.  

 

 

Monumentenwacht Vlaanderen organiseert op 26 november 

studiedag over monitoring 
 

Op vrijdag 26 november organiseert Monumentenwacht Vlaanderen met betrokkenheid van de provinciale 

monumentenwachten een studiedag in Cinema Lumière in Mechelen. Aanleiding voor deze studiedag is de 

recente publicatie van de 'Monumentenwacht Monitor', het eerste rapport waarin de toestand van het 

onroerend erfgoed in het ledenbestand van Monumentenwacht in kaart wordt gebracht. De studiedag 

heeft bovendien een feestelijk tintje, want de dag kadert ook in het 30-jarig bestaan van 

Monumentenwacht. Voor meer info, klik hier.  

 

 
 

 

            Kernambitie: toerisme, recreatie- en groendomeinen 
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Gezamenlijke publiekscampagne #volvanverhalen inspireert 

volop, ook aan de andere kant van de taalgrens 
 

In mei ging de campagne ‘#volvanverhalen’ van start, vanuit een samenwerking tussen de vijf provinciale 

toeristische organisaties, de kunststeden en Logeren in Vlaanderen, om een breed publiek volop inspiratie 

te bieden voor een vakantie dicht bij huis. Dat gebeurde met succes; zo werd het inspiratieboekje ‘Start to 

citytrip’ al meer dan 18.000 keer gedownload. Onder de noemer ‘Destination Flandre’ wordt Vlaanderen 

Vakantieland ook in Wallonië verder in de markt gezet als vakantieland. Dit onder meer via 

advertentiecampagnes in Le Soir, Ciné Télé Revue en Sud Presse, en acties op sociale media met link 

naar destinationflandre.be. Ook interesse gekregen? Neem dan een kijkje op het inspiratieplatform 

www.vlaanderenvakantieland.be/.  

 

 

Toerisme Vlaams-Brabant bedankt recordaantal vrijwilligers met 

peter- en meterdag 
 

Toerisme Vlaams-Brabant bedankte haar vrijwilligers voor hun inzet op 9 en 10 oktober met een peter- en 

meterdag in Overijse. De peters en meters van Toerisme Vlaams-Brabant zijn vrijwilligers die een aantal 

keer per jaar de fiets- , ruiter- en wandelroutes in de provincie inspecteren. Momenteel telt de provincie 

een recordaantal van 916 actieve vrijwilligers. Op die manier is het onderhoud van de toeristische routes 

verzekerd. Lees meer  

   

 

Kernambitie: Europa 
   

 

Europa Direct Vlaams-Brabant officieel van start 
 

Op 6 oktober werd het nieuwe Europa Direct Vlaams-Brabant feestelijk geopend in het provinciehuis in 

Leuven. Net als bij de andere Europa Directs kunnen burgers er terecht met hun vragen over de 

Europese Unie. De taak van deze centra is immers om het Europese nieuws te verspreiden naar de 

burgers en hen te laten deelnemen aan het ‘Europese verhaal’. De komende maanden zijn er reeds 

workshops in middelbare scholen gepland, alsook een debat met de KULeuven en Minos Leuven. Klik hier 

voor meer info.  

 

 

                       Kernambitie: integraal waterbeleid 
 

Provincie West-Vlaanderen opent oproep aan privésector voor 

aanleg waterbuffers en watervoorraden  
 

De provincie West-Vlaanderen spreekt met het “provinciaal reglement waterputten” de privésector aan 

voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden op privéterrein. Via het reglement wil de 

provincie West-Vlaanderen, naast de eigen investeringen, private partners en landbouwers zoeken die op 

hun percelen een eigen waterspaarbekken met bufferfunctie willen aanleggen. Het reglement maakt deel 

uit van de inspanningen van de provincie om wederkerende problemen door droogte enerzijds en 
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wateroverlast anderzijds beter aan te pakken. Tussen 15 oktober en 15 december kan een dossier 

ingediend worden via de website van de provincie. 

 

Lees meer  

 

 

Provincie West-Vlaanderen en Vlaamse Milieumaatschappij 

plannen ecologische inrichting waterlopen in provinciedomein De 

Gavers (Harelbeke)  
 

De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werken samen om het 

provinciedomein De Gavers uit te breiden. De provincie wil in dit gebied waterbuffering combineren met 

natuurontwikkeling en zachte recreatie. Het gaat om de aanleg van een gecontroleerd 

overstromingsgebied en de hermeandering van de Gaverbeek. Deze versterking van het grootste 

groengebied van de Kortrijkse regio gebeurt in samenspraak met de lokale besturen Harelbeke en 

Deerlijk. Lees meer  

 

 

Provincie Vlaams-Brabant investeert nu ook in lokale 

droogteplannen  
 

Provincie Vlaams-Brabant breidt haar “subsidiereglement voor de opmaak van een hemelwaterplan “uit met 

een subsidie voor een droogteplan. 

Zo’n plan omvat een gedragen visie over waar en hoe de neerslag zoveel mogelijk ter plaatse te houden, 

nuttig te gebruiken, te infiltreren, te bufferen en pas in laatste instantie vertraagd af te voeren. Zo draagt 

het plan bij aan de uitbouw van een veerkrachtig watersysteem dat weerbaar is tegen de gevolgen van 

klimaatverandering. 

Op de schaal van een gemeente of een stroomgebied bepaalt het plan waar bronmaatregelen zinvol en 

realistisch zijn, waar infiltratie- en buffervoorzieningen een verschil maken en waar woningen en kritieke 

infrastructuur extra bescherming vereisen bij uitzonderlijke regenval. Daarnaast brengt zo’n plan de 

waterbehoeften in kaart, spoort het aan om spaarzaam met water om te gaan en onderzoekt het 

mogelijkheden voor alternatieve waterbronnen. 

“Met de uitbreiding van onze subsidies naar droogteplannen komen we tegemoet aan de Blue Deal van 

de Vlaamse regering, die tegen 2024 verwacht dat de gemeenten een hemelwater- en droogteplan 

hebben als ze in aanmerking willen komen voor subsidies voor waterproblematiek”, zegt gedeputeerde 

Bart Nevens. “Bovendien komen nu ook, naast de gemeenten, rioolbeheerders in aanmerking voor deze 

subsidies.” 

In 2017 keurde de provincie Vlaams-Brabant reeds een reglement goed dat de opmaak van een 

gemeentelijk hemelwaterplan stimuleert. Dit subsidiereglement kent succes. Op dit ogenblik hebben 6 

gemeenten een goedgekeurd hemelwaterplan. 27 andere gemeenten zijn hier momenteel mee bezig. Lees 

meer  

 

Digitale atlas onbevaarbare waterlopen in openbaar onderzoek  

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=3607d28882&e=ba1858b294
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Het juridische statuut van de onbevaarbare waterlopen wordt nu nog vastgelegd door oude analoge 

atlassen. Die worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen 

en de publieke grachten. 

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een “uitvoeringsbesluit” bij de wet onbevaarbare waterlopen 

goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke 

grachten. Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in 

openbaar onderzoek. Na het openbaar onderzoek zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in overleg 

met de betrokken waterloopbeheerders de opmerkingen verwerken. De Minister van Omgeving zal de 

aangepaste digitale atlas vervolgens definitief goedkeuren. Lees meer  

 

 

Provincie bestrijdt wateroverlast en verhoogt de 

waterbeschikbaarheid bij droogte  
 

Op woensdag 6 oktober keurde de Oost-Vlaamse provincieraad het ontwerp voor de herinrichting van het 

overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goed. Naast de optimalisatie van de bufferfunctie, 

wordt aan dit overstromingsgebied ook een spaarfunctie gekoppeld. Zo kan in periodes van droogte water 

worden gecapteerd. Land- en tuinbouwers kunnen dat water dan gebruiken om bijvoorbeeld hun akkers te 

irrigeren. Er wordt ook een openbare vulplaats voor sproeivloeistoffen aangelegd. 

"Samen met studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas maakten we een nieuw ontwerp op voor het 

overstromingsgebied aan de Moerasstraat. Hierbij werd een captatiegedeelte gecreëerd zonder in te 

boeten aan buffervolume voor wateroverlast. Het captatiegedeelte is volledig afgeschermd van het 

grondwater zodat er in tijden van droogte geen grondwater wordt onttrokken.", zegt gedeputeerde Leentje 

Grillaert, bevoegd voor Integraal waterbeleid. Lees meer  

 

 

                                    Kernambitie: milieu 
 

Partners slaan handen in elkaar om van Grote Getevallei een 

klimaatbestendig landschap te maken dat open staat voor 

bezoekers 
 

Het provinciaal natuurontwikkelingsproject “Grote Getevallei” startte in 1998. Na 20 jaar kon zo’n 210 ha 

aangekocht worden. In 2014 droeg de provincie Vlaams-Brabant het beheer van het natuurgebied over 

aan Natuurpunt. In 2018 werd het gebied door de Vlaamse overheid erkend als een natuurreservaat. 

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde recent een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt, de gemeente Linter en Regionaal Landschap Zuid-Hageland 

goed. Deze overeenkomst regelt de afspraken over het beheer van het natuurreservaat Grote Getevallei 

in Linter. De samenwerking tussen de partners is door de jaren spontaan gegroeid en wordt nu in een 

officiële overeenkomst vastgelegd. Zo zorgt Natuurpunt voor het ecologisch beheer van het 

natuurreservaat. Regionaal Landschap Zuid-Hageland zorgt ervoor dat het gebied aantrekkelijk is voor 

bezoekers en onderhoudt de wandelpaden. De gemeente Linter staat in voor het onderhoud van de 

infrastructuur. 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=9313329cd6&e=ba1858b294
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“De Grote Getevallei, ook gekend als Grote Ge(k)te, is één van de grootste provinciale natuurreservaten 

in Vlaams-Brabant”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen. “We willen van dit 

schitterende rivierlandschap een klimaatbestendig stuk natuur maken met een hoge graad aan 

biodiversiteit. Het is ook een buffergebied voor overtollig regenwater. Het gebied is, als onderdeel van een 

wandelnetwerk en de aanwezigheid van recreatieve infrastructuur, zoals de kamsalamanderhut en een 

paalkampeerzone,  aantrekkelijk voor bezoekers en dat versterkt zeker en vast de streekidentiteit. 

Deze maand nog diende de provincie Vlaams-Brabant de kandidatuur in om de ruimere Getevallei te laten 

erkennen als Vlaams Landschapspark. Lees meer  

 

 

Provincie Limburg: Beleefweek 2021  
 

De “Beleefweek Limburg 2021” was een succes. De week van 25 september tot 3 oktober stond in het 

teken van de verbinding tussen landschap, gezondheid en natuurbeleving. In Belgisch en Nederlands 

Limburg konden inwoners en bezoekers proeven van deze thema’s. 

 

Digitaal magazine brengt praktijkverhalen en inzichten van beleidsmensen en wetenschappers 

De “Beleefweek” startte met een samenkomst van beleidsmensen, wetenschappers en mensen uit de 

praktijk die hun kennis over deze thema's met elkaar deelden. Een digitaal magazine neemt je mee in 

deze verhalen. Zo lees je in dit magazine meer over een grensoverschrijdend onderzoek naar de effecten 

van groene speelplaatsen of de recente Limburgse wandelcampagne die meer dan 42 onbekende 

natuurgebieden onder de aandacht bracht. 

Benieuwd? Lees hier snel het volledige digitale magazine “Gezonde Limburgers in een gezond landschap”.  

 

 

Provinciebestuur zet Oost-Vlaamse natuur in de kijker tijdens de 

'Week van het Bos' 
 

Van 10 tot en met 17 oktober organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen een reeks natuuractiviteiten 

voor een uiteenlopend publiek. Personen van alle leeftijden, liefhebber of professional, vonden beslist hun 

gading in het aanbod begeleide activiteiten die in een prachtig herfstdecor plaatsvonden. Er waren een 

30-tal activiteiten op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen. 

"Als provinciebestuur zetten we sterk in op natuur en natuurbeleving. Tegen eind 2024 willen we 10% 

meer provinciale bossen en natuurgebieden in Oost-Vlaanderen. Zo beschermen we het leefgebied van 

dieren en planten, helpen we  Oost-Vlaanderen weerbaar maken tegen de gevolgen van 

klimaatverandering en dragen we bij aan een groen toegankelijk netwerk waar het fijn is om te wandelen 

en ontspannen. Je kan dit allemaal ontdekken tijdens de Week van het Bos. Onze gidsen geven graag 

tekst en uitleg!", zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat. Lees meer 

   

 

 
 

Verder bouwen aan een sterke regio aan het Zoniënwoud  

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=1e94c475c9&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f7e011b5fe&e=ba1858b294
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De Vlaamse Regering keurde de verlenging van het project Horizon+ goed. Via dit project werken de 

provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren en het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verder aan het versterken van de samenhang tussen het 

Zoniënwoud en de valleien van de Dijle, Laan, Ijse en Voer. Ook de verbinding tussen het woud en de 

handelskernen en de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de regio staan op het programma. 

  

Eén van de deelprojecten is het inzetten van de tuinrangers. Door een natuurvriendelijke inrichting van het 

grote aantal tuinen in de regio kan de biodiversiteit er sterk verbeterd worden. Het Zoniënwoud is ook een 

belangrijke schakel in de Brabantse Wouden. Het gebied is immers de geografische verbinding tussen het 

Meerdaalwoud en het Hallerbos. 

“Via het project Horizon+ gaan we, in samenwerking met de gemeenten, verder de samenhang tussen het 

Zoniënwoud en haar valleien versterken”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijk planning. 

“Dit doen we de door met langetermijnoplossingen de valleigebieden te beschermen en te ontharden en 

een aantal natuurverbindingen te versterken”. Lees meer  

 

 

Bosgroepen Antwerpen Zuid en Noord gaan samen verder! 
 

Op zondag 10 oktober vierden de bosgroepen Antwerpen Zuid en Noord hun huwelijk. In de toekomst 

gaan ze samen verder als de nieuwe Bosgroep Antwerpse Gordel. De nieuwe bosgroep telt maar liefst 

1.066 leden-boseigenaars en meer dan 500 bosliefhebbers en ze beheren samen ongeveer 11.855 ha 

bos. Ook bosuitbreiding is een belangrijke doelstelling. Alleen al in 2020 werden 21.185 nieuwe boompjes 

geplant. 

In deze nieuwe naam is het gevarieerde en uitgestrekt nieuw werkingsgebied vervat, met een verwijzing 

naar associaties zoals de Fortengordel en de Antitankgracht die beide Bosgroepen verbindt. Maar zeker 

ook naar gordel als verbinden, werk maken van verbindingen tussen kleinere individuele bospercelen en 

inzetten op de corridorfunctie. De  nieuwe Bosgroep wil we ook mensen verbinden door het 

samenbrengen van boseigenaar, partner, vrijwilliger en burger. 

“Bescherming, beheer en uitbreiding van onze bossen staan hoog op de agenda van private eigenaars en 

overheden, zo ook bij de provincie Antwerpen. Om nog meer Antwerpse bossen in de toekomst in beheer 

te krijgen bij onze Bosgroepen én om de uitdaging rond bosuitbreiding aan te gaan, is een versterkte 

samenwerking een absolute meerwaarde. Naast technisch-administratieve ondersteuning tijdens de 

fusieoperatie, dragen we vooral de kennis en kunde van de Bosgroepen uit naar alle boseigenaars in 

onze provincie. Daarom herhaal ik telkens deze boodschap: heb je een vraag over bos? Bel jouw 

Bosgroep!”, zegt Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur. 

 

 

 

   

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ffd9d4ebeb&e=ba1858b294


 

                           Kernambitie: ruimtelijke planning 
 

 

Voorontwerp Beleidsplan Ruimte voor Limburg klaar: Ruimtepact 

2040 - ambitie voor Limburg  
 

Eind september stelde de deputatie het voorontwerp voor het Beleidsplan Ruimte voor Limburg vast. 

Onder de koepel "Ruimtepact 2040" werkt het  provinciebestuur aan een nieuwe ruimtelijke visie voor de 

provincie. Met dit nieuwe plan wil het provinciebestuur mogelijkheden geven om uit te groeien tot een 

kwaliteitsvolle en sterkere regio, waarbij zorg en aandacht voor de belangrijkste Limburgse ruimtelijke 

kwaliteiten voorop staan. 

 

Inhoud voorontwerp 

Het goedgekeurde voorontwerp bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders: wonen, economie 

en open ruimte. Het zijn drie thema’s waarvoor een overkoepelende Limburgse aanpak noodzakelijk is. 

De strategische visie schetst een toekomstperspectief voor Limburg in 2040 en bevat zeven strategische 

doelstellingen die de krachtlijnen en de richting uitzetten voor het ruimtelijk beleid. Elk beleidskader diept 

een thema verder uit en bevat operationele doelstellingen en concrete acties om het ruimtelijk beleid te 

realiseren. 

 

Volgende stap in het proces 

In het najaar van 2021 volgt een adviesronde over het voorontwerp. Vandaag is het aan de Limburgse 

gemeenten, de Vlaamse overheid en de Procoro om hun inbreng te doen over het voorontwerp. Daarna 

spreekt ook de provincieraad zich uit over de ontwerpteksten. Nadien kunnen alle Limburgers hun inbreng 

doen. 

 

Raadpleeg hier het voorontwerp  

 

 

Nieuwe visie over ruimtegebrek in de provincie Antwerpen  
 

Voor het toekomstige ruimtegebruik op haar grondgebied werkt de provincie Antwerpen aan het 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Daarin koppelt ze ruimtegebruik aan mobiliteit, zet ze in op 

efficiënt ruimtegebruik en vermindert ze de druk op de open ruimte. Het voorontwerp-Beleidsplan Ruimte 

is klaar. De gemeentebesturen en adviesinstanties geven er dit najaar hun mening over. 

Om mee te werken aan de bouwshift, zet de provincie Antwerpen in op efficiënt ruimtegebruik en het 

verminderen van de druk op de open ruimte. “We streven naar de juiste functie op de juiste plek door 

bijvoorbeeld goed gelegen bedrijventerreinen te optimaliseren, te herstructureren en te verdichten. We 

proberen dat alvast uit met de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan in het grensgebied van 

Brecht, Brasschaat en Schoten” legt Luk Lemmens uit. Lees meer  

 

 
 

2000 bezoekers vieren 10 jaar werken aan de Antwerpse 

Zuidrand 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=32f75842e2&e=ba1858b294
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Meer dan 2000 nieuwsgierigen zakten op zondag 10 oktober af naar de Antwerpse Zuidrand voor de 

‘Zuidranddag’. Overheden, verenigingen, private eigenaars en burgers bundelen al jaren de krachten om 

het bijzondere gebied van de Antwerpse Zuidrand te behouden, versterken en zoveel mogelijk 

toegankelijk te maken voor bezoekers. 

“Als provincie brachten we de voorbije 10 jaar verschillende partners samen binnen het project 

‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’. Door een intense samenwerking en blijvende inzet 

slaagden we erin om trage wegen te openen en ontharden, kwamen er natuurlijke speelplekken en 

bossen bij en werden nieuwe gebieden aangekocht en toegankelijk gemaakt. 

En het werk is nog niet gedaan, met de ondertekening van het open ruimte charter door alle partners start 

een nieuw hoofdstuk.” We streven naar een aaneengesloten open ruimte met plaats voor bossen, 

waterlopen, landbouw en erfgoed die klimaatbestendig is. Zodat ze ook in de toekomst tegen een stootje 

kan. Daarenboven we willen deze ook beleefbaar maken met concrete acties die voor de burger ook 

tastbaar zijn, zegt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand. 

Klik hier voor de realisaties van het strategisch project BORAZ. Lees meer  

 

  

 

                           Kernambitie: klimaat en energie 
 

 

Lokale klimaatacties 
 

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 

ondertekenen. De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties. Uiterlijk op 29 oktober 2021 bezorgt de 

gemeente de gemeenteraadsbeslissing tot ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact via 

het Loket voor Lokale Besturen (module subsidiebeheer). 

 

Voor meer informatie over het pact:  https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/subsidie-voor-klimaatacties-

ter-uitvoering-van-het-lokaal-energie-en-klimaatpact-lekp  

 

Provincie Vlaams-Brabant ondertekent Vlaams Klimaatpact  

  

De provincie Vlaams-Brabant ondertekende het “Lokaal Energie- en Klimaatpact”. Met dit pact 

ondersteunt de Vlaamse regering gemeenten bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen. Omdat de 

provincie, als coördinator van het “Europese Burgemeestersconvenant”, al jarenlang gemeenten actief 

ondersteunt bij het uitwerken en uitvoeren van hun klimaatbeleid, zegt de provincie Vlaams-Brabant dan 

ook haar steun toe aan dit Vlaamse Klimaatpact. 

“Gemeenten hebben een sleutelrol bij het behalen van de klimaatdoelstellingen”, zegt Bart Nevens, 

gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. “We helpen daarom de gemeenten bij het opstellen én 

uitvoeren van hun klimaatplannen. We hebben een  ruim aanbod om samen met de gemeenten hun 

klimaatambities waar te maken. Daarom is het niet meer dan logisch dat we ook onze schouders zetten 

onder dit Vlaamse Klimaatpact”. 
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Meer dan 40 gemeenten gingen al in op het provinciale aanbod om hen te helpen bij het schrijven van 

hun plan. Lees meer 

 

 

Strenger klimaatdoel vraagt 'golf' van warmtepompen, renovaties 

en elektrische auto's 
 

Met het Fit for 55-pakket deed de Europese Commissie deze zomer een reeks voorstellen om de uitstoot 

van broeikasgassen in de EU tegen 2030 fors te verminderen (-55% t.o.v. 1990). Voor België zou dat een 

aanscherping van de nationale klimaatdoelstelling voor niet-ETS sectoren van -35% naar -47% (t.o.v. 

2005) betekenen. Om te zien hoe Vlaanderen best kan schakelen, doen de Vlaamse vakbonden en 

werkgeversorganisaties (SERV) op vraag van Vlaams minister Demir haalbare voorstellen om snel en 

kostenefficiënt extra emissiereducties te realiseren. 

Een 'golf' van warmtepompen, verplicht renoveren na de aankoop van vastgoed en 1 miljoen elektrische 

auto’s. Dat zijn de drie voorstellen die de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), aan Vlaams minister Demir doen om in Vlaanderen 

snel en betaalbaar de strengere Europese klimaatdoelen voor 2030 te halen. Uit ruwe berekeningen van 

de SERV blijkt dat met deze kleppers én met maatregelen in andere niet-ETS-sectoren de nieuwe, 

uitdagende -47%-doelstelling binnen bereik ligt. Versnellen is wel de boodschap want emissies moeten de 

komende jaren tien keer sneller dalen dan voorheen. Ook snel beginnen is van tel want onder de huidige 

Vlaamse Regering loopt al één derde van de tijd tot 2030 af. Lees meer  

 

 

                                 Kernambitie: wonen 
 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen geeft antwoord op vraag: 

'Waarom communiceren over het conformiteitsattest?' 
 

Het conformiteitsattest toont aan dat een woning in orde is op het moment van verhuur. Het is een 

bewijs voor de verhuurder bij het afleveren van een geschikte woning en is een garantie voor de huurder 

dat de woning die hij zou willen huren op cruciale punten rond veiligheid en basiscomfort in orde is. Het is 

dus een belangrijk instrument voor het lokaal woonbeleid. Steeds meer steden en gemeenten kiezen 

ervoor om het conformiteitsattest te verplichten. We stellen vast dat het attest momenteel onvoldoende 

gekend is bij huurders en verhuurders. 

  

Daarom gaf de Provincie Oost-Vlaanderen de steun aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

wonen van Zuid Oost-Vlaanderen, ingebed in SOLVA, om een communicatiepakket te ontwerpen. 

  

Klik hier voor meer informatie over het conformiteitsattest.  

  

 

  

Waaruit bestaat het communicatiepakket?  
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• Een uitgebreide brochure met uitleg over alle aspecten van het conformiteitsattest. Zo staat er 

o.a. in vermeld hoe verhuurders het conformiteitsattest kunnen aanvragen. Een duidelijk 

stappenplan toont hoe de procedure verloopt. 

• Een reeks fiches voor de woningcontroleurs. Met de technische fiches kan de woningcontroleur 

tijdens of na een woningcontrole de eigenaar toegankelijke technische informatie bezorgen over 

de nodige aanpassingen. De fiches staan ook integraal in de brochure. 

• Een animatievideo waarin het conformiteitsattest stap voor stap wordt uitgelegd. De 

animatievideo kan je op de website plaatsen, delen via sociale media of andere kanalen. Er is 

ook een versie van de animatievideo beschikbaar met ondertiteling zodat je de informatie ook 

kan ontsluiten voor doven en gehoorgestoorden. 

• Twee websitebanners die je kan inzetten als blikvangers op sociale media en websites. 

  

Klik hier voor meer informatie over het communicatiepakket.  

 

 

                               Kernambitie: mondiaal beleid 
 

 

Nieuw provinciaal subsidiereglement lokaal mondiaal beleid voor 

lokale besturen 
 

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een vernieuwd subsidiereglement en ondersteunt daarmee lokale 

besturen die inzetten op mondiale solidariteit. Vanaf 2022 bestaat het subsidiereglement uit twee 

onderdelen. Naast de subsidie voor projecten die het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid versterken, 

komt er volgend jaar ook een subsidie voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het 

lokaal mondiaal beleid. 

Voor meer info: https://pers.oost-vlaanderen.be/nieuw-provinciaal-subsidiereglement-lokaal-mondiaal-beleid-

voor-lokale-besturen  
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