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                              Vanuit de beleidssectoren: 
 

 

Binnenland 
 

 

Septemberverklaring 2021 
 

 

Traditiegetrouw stelt de Minister President naar aanleiding van de opstart van het nieuw politiek werkjaar, 

namens de Vlaamse regering, de Septemberverklaring voor aan de leden van het Vlaams Parlement. In 

deze nota gaat men o.m. dieper in op de beleidsaccenten die de Vlaamse regering tijdens het komende 

werkjaar wil bereiken. Wat de lokale besturen betreft, stelde de Minister President het volgende: "We 

willen lokale besturen meer middelen en zeggenschap geven. Collega Somers, we gaan daarom een 

echte decentralisering starten en de lokale slagkracht nog meer verhogen. We gaan hen ook helpen om 

'digitaler' dan ooit te worden. Zonder de burger voor wie het allemaal iets te snel gaat, in de kou te laten. 

Ik zei het al eerder: we gaan meer dan ooit voor een slagkrachtige Vlaamse overheid. We stappen af van 

de statutaire benoemingen en gaan voor een modern personeelsbeleid waar contractuelen de norm zijn. 

We voorzien extra middelen om de arbeidsvoorwaarden te versterken." Hierbij de link naar de 

septemberverklaring 2021: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-

vergaderingen/1553448/verslag/1554150 

 

 

VVP standpunt inzake 'Vierde Vlaamse Strategie Duurzame 

Ontwikkeling' 
 

VVP heeft haar standpunt inzake het recent document van de Vlaamse regering over 'de Vlaamse 

Strategie Duurzame Ontwikkeling' ter beschikking gesteld aan Minister President Jambon. De Vlaamse 

provinciebesturen scharen zich achter de strategische keuze van Vlaanderen om in de VSDO4 een aantal 

transitieprioriteiten af te bakenen, wat leidt tot een doorgedreven en doelgerichte aanpak. Er dient daarbij 

nog meer stil te staan bij de impact van de 'transitieprioriteiten' en ook te onderzoeken of het niet mogelijk 

is om alle SDG's en SDG-subdoelstellingen hierbij te betrekken. Dat maakt ook een internationale 

benchmarking gemakkelijker. Inhoudelijk stellen de Vlaamse provinciebesturen voor om de ambities van 

de transitieprioriteiten waar mogelijk nog verder aan te scherpen. Dit is met name het geval voor het 

klimaatbeleid. De VVP pleit er specifiek voor dat ook aandacht besteed wordt inzake 'robuuste 

watersystemen' en 'ecosystemen en biodiversiteit'. Ten slotte benadrukken de Vlaamse provinciebesturen 

het belang van een transversale, geïntegreerde en interbestuurlijke aanpak, wat te weinig tot uiting komt 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1553448/verslag/1554150
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1553448/verslag/1554150


 

in de tekst van de Vlaamse overheid! 

Klik hier voor het volledige VVP-advies. 

Klik hier voor de tekst van de Vlaamse regering   

 

En nu de praktijk... 

'De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's, daar maken ze vanuit het provinciebestuur 

Antwerpen alle dagen werk van. En zij niet alleen: in de provincie zijn heel wat gemeenten SDG 

koplopers! Daarom organiseren zij op 8 oktober 'Spankracht - Lokale actoren samen voor duurzame 

ontwikkeling', de eerste Antwerpse SDG trefdag. Zij doen dit niet alleen, maar samen met vele collega's, 

met partners van het Antwerp Partnership for Sustainability (Haven van Antwerpen, Universiteit 

Antwerpen, Antwerp Management School, CIFAL en BASF Antwerpen) en met de stad Antwerpen. 

Spankracht wordt een uniek evenement: 

• Geniet samen van het SDG Theater of van Antwerpse stadsdichter Seckou Ouologuem;  

• Ontdek in workshops hoe de SDG's vertaald worden in concreet beleid;  

• Maak kennis met innovatieve startups in de provincie' 

Voor meer info: geert.lauwers@provincieantwerpen.be  

 

 

VVP standpunt inzake 'ontwerpdecreet erkenning lokale 

gemeenschappen' 
 

 

In het kader van de bespreking van het ontwerp van decreet 'erkenning lokale gemeenschappen' heeft de 

VVP enkele duidelijke standpunten ingenomen waaronder:  

• Erediensten zijn bij uitstek een persoonsgebonden materie en behoren in feite niet langer meer 

thuis in het takenpakket van het provinciaal bestuursniveau (cfr. art. 2 PD);  

• Er dient, conform 'Het rapport Torfs', concrete bevoegdheden aan de financierende overheid 

worden toegekend. Het ontwerp van decreet gaat er immers te veel uit van de visie 'Vlaanderen 

bepaalt en lokale besturen betalen'.  

Bevoegd Vlaams minister Bart Somers is in kennis gesteld van het VVP-standpunt.  

 

 

VVP standpunt inzake 'Wettelijke verplichtingen van de provincie 

t.o.v. de Provinciale Instellingen voor Morele Dienstverlening 

(PIMD) 
 

Samengevat: 

• Duidelijkheid over welke kosten binnen de wettelijke taakstelling van de PIMD kunnen worden 

doorgerekend aan de provinciebesturen? 

https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/817aba54-bcb8-06dd-7dc6-cf1b33a09371/2017_001.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/c759056d-0dbf-40d6-ddc5-3f8a9771e4cb/VR_2021_2506_DOC._VSDO4_1_nota_002_.pdf
mailto:geert.lauwers@provincieantwerpen.be


 

• De opmaak van een duidelijk, correct en concreet juridisch kader tussen de provinciebesturen, 

het Ministerie van Justitie, de Centrale Raad der niet confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen (CVR) en de Provinciale Instellingen voor Morele Dienstverlening (PIMD).  

Bevoegd Federaal minister Vincent Van Quickenborne is in kennis gesteld van het VVP-standpunt.  

 

 

 

Provinciebesturen aan het werk om 'kernambities' waar 

te maken 

  

 

 

                                Kernambitie: economie 
 

 

Provinciebestuur Limburg overhandigt Kernkompas, retailplan 

van en voor Bree  
 

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput en UNIZO Limburg-coördinator Eric Bervoets overhandigden 

op 6 september het kernkompas 'Naar de Kern Bree' aan burgemeester Liesbeth Van der Auwera. In het 

traject zijn professionele (retail)experten, lokale handel & horeca en andere stakeholders van Bree samen 

met UNIZO en ABM (Adviesbureau Marketing en Onderzoek) op zoek gegaan naar de unieke identiteit, 

het stads-DNA van Bree. In het kernkompas wordt die vertaald in een scherpe focus die bijdraagt dot een 

duurzame kernversterking. Er wordt ook gekeken naar cross-overs met andere beleidsdomeinen zoals 

toerisme en cultuur en nieuwe co-creatieformules waarmee Bree extra waarde kan toevoegen aan de 

lokale of regionale beleving en vice versa. Bree is al de zevende Limburgse gemeente waarvoor een 

Kernkompas werd geschreven. Eerder kregen ook Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Tongeren 

en Pelt een duurzame toekomstvisie.  

"Inzake vestigingsbeleid en kernversterking hebben gemeenten haast een exclusieve 

beleidsbevoegdheid. Maar de uitdagingen waarmee de plaatselijke handel en horeca worden 

geconfronteerd, zijn van een dergelijke grote schaal dat de provincie Limburg de gemeenten bijspringt in 

advies en financiële ondersteuning," aldus gedeputeerde Tom Vandeput. Lees meer  

 

 

Provinciebesturen brengen de 'arbeidszorgmedewerker' in beeld  
 

De vijf provinciebesturen brachten de Vlaamse arbeidszorgmedewerkers en hun socio-economisch profiel 

in beeld in het rapport 'De Vlaamse arbeidszorgmedewerker in beeld 2018-2020'. In 2020 waren er 6.343 

arbeidszorgmedewerkers actief in één van de 139 arbeidszorginitiatieven die hun medewerkers 

registreren. Bij de arbeidszorgmedewerkers die het arbeidszorginitiatief verlaten, wordt ook het 

perspectief in kaart gebracht. Van de 1.056 arbeidszorgmedewerkers die in 2020 het arbeidszorginitiatief 

verlieten, stroomde 21,3 % door naar een hogere trede op de participatieladder (betaald werk in regulier 

circuit of in de sociale economie). Het volledige rapport kan je lezen op www.arbeidszorg.be   

 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
https://www.limburg.be/Limburg/economie/Nieuwsberichten/Kernkompas,-retailplan-van-en-voor-Bree.html
https://www.arbeidszorg.be/wp-content/uploads/2020/08/Rapport-De-Vlaamse-arbeidszorgmedewerker-in-beeld-2018-inclusief-vergelijking.pdf


 

Provinciebestuur en POM West-Vlaanderen lanceren oproep tot 

West-Vlaams partnerschap 'levenslang leren' 
 

Het belang van levenslang leren neemt de komende jaren steeds meer toe. Het provinciebestuur en POM 

West-Vlaanderen, TUA West en Huis van het Leren willen dan ook volop inzetten op opleiding en 

onderwijs, via een nieuw partnerschap om samen impact te creëren. Ze lanceren een oproep tot 

samenwerking naar iedereen die in West-Vlaanderen actief is rond levenslang leren: lokale besturen, 

kennisinstellingen en opleidingsverstrekkers, werkgevers, welzijnsorganisaties, culturele spelers,... Wie 

interesse heeft, is van harte welkom op de kick-off van het partnerschap op 5 oktober in Brugge. Lees 

meer   

 

 

Interprovinciale studiedag sociale economie 
 

Op dinsdag 30 november organiseren de 5 Vlaamse provinciebesturen en de VVP een studiedag in het 

Vlaams Parlement over de sociale economie en de samenwerking met de reguliere economie. Onder 

andere de Vlaamse verankeringsstudie zal daar worden voorgesteld. Noteer alvast 30 november van 

10u00 tot 16u00 in uw agenda!   

 

 

                                Kernambitie: mobiliteit 
 

 

Testkaravaan 'woon-werkverkeer' 
 

Sinds 2018 trekt de Testkaravaan van de provincie rond in Oost-Vlaanderen en passeerde deze al bij 36 

bedrijven. Dankzij dit project kunnen medewerkers gedurende drie weken een duurzaam vervoersmiddel 

uittesten voor hun woon-werkverkeer. Deze keer is het de beurt aan de personeelsleden van het 

provinciebestuur zelf. Het testaanbod bestaat uit speedpedelecs, elektrische fietsen, elektrische 

bakfietsen en probeerpasjes van De Lijn, NMBS en Blue Bike. De testfietsen worden geleverd door 

maatwerkbedrijf Ateljee vzw uit Gent. "Met de Testkaravaan hopen we mensen te inspireren om ook op 

langere termijn voor meer duurzame mobiliteit te kiezen en de auto meer aan de kant te laten staan," 

aldus gedeputeerde Riet Gillis. Voor meer info, klik hier.   

 

 

                                Kernambitie: erfgoed 
 

Archeologiedagen op 8, 9 en 10 oktober - maak kennis met het 

verleden onder je voeten 
 

De laatste rechte lijn naar de Archeologiedagen 2021 is ingezet! Voor deze vierde editie op 8, 9 en 10 

oktober staan er momenteel al meer dan 140 activiteiten op de agenda. Meer dan 60 lokale 

organisatoren, ondersteund door het partnerschap tussen de vijf Vlaamse provinciebesturen, VVP en het 

Forum Vlaamse Archeologie, zetten hun beste beentje voor om een divers aanbod aan activiteiten te 

presenteren. Het brede publiek, van archeologiefanaat tot nieuwsgierige, kan zo alle facetten van 

archeologie uitspitten.  

http://pomwvl.be/LLPartnerschap
http://pomwvl.be/LLPartnerschap
https://pers.oost-vlaanderen.be/de-testkaravaan-van-de-provincie-oost-vlaanderen-houdt-halt-bij-eigen-medewerkers


 

Het volledige aanbod aan activiteiten is terug te vinden op www.archeologiedagen.be/activiteiten. 

 

 

 

Monumentenwacht Limburg in de bres voor Waals erfgoed 
 

Na de watersnood van midden juli zijn heel wat monumenten en waardevolle interieurs ernstig 

beschadigd geraakt. Omdat er in Wallonië geen organisatie zoals Monumentenwacht bestaat, engageert 

het provinciebestuur van Limburg zich om de expertise van Monumentenwacht Limburg in te zetten. Deze 

inspectie moet de schade veroorzaakt door de overstromingen en de noden voor een verdere aanpak in 

kaart brengen. Gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens: "Hoewel het erfgoed in Limburg geen ernstige 

schade heeft opgelopen, is het enorm belangrijk om te leren uit de gebeurtenissen. Voor 

Monumentenwacht is dit een goede gelegenheid om te bekijken hoe monumentenwachters in de 

toekomst zelf snel kunnen handelen als er zich soortgelijke rampen zouden voordoen in Vlaanderen." 

Lees meer  

 

 

Verleden en erfgoed als opstap naar de toekomst in nieuwe 

website 'Limburg in 9 vragen' 
 

In 2018 publiceerde provincie Limburg in samenwerking met Geheugen Collectief en Openbaar 

Kunstbezit Vlaanderen het boek 'Limburg in 9 vragen': een overzicht van de Limburgse geschiedenis aan 

de hand van 9 thema's. Er werd toen ook een aanvullend educatief pakket aangeboden, specifiek bedoeld 

voor de derde graad van het secundair onderwijs. Na het succes van deze publicatie lanceert men nu een 

bijhorende nieuwe website en animatiefilmpjes, ideaal om leerlingen van het secundair onderwijs in de 

geschiedenis van hun provincie te laten duiken. Gedeputeerde Igor Philtjens: "De kennis van en het 

bewustzijn over het Limburgs verleden bij jongeren versterken is belangrijk. Dat inzicht in de 

ontwikkelingsbiografie van onze provincie maakt van onze jongeren, bewuste Limburgers die geloven in 

de kracht van Limburg. En hierdoor gaan ze zich ook veel sneller identificeren met Limburg en willen ze 

bijdragen aan de Limburgse socio-economische ontwikkeling. Op die manier wordt het verleden en ons 

erfgoed een opstap naar de toekomst."  

 

Open Monumentendag 12 september - provinciebesturen dragen 

hun steentje bij 
 

Op zondag 12 september vond de 33e editie van Open Monumentendag plaats, met als thema 'inclusief 

erfgoed'. Ook de provinciebesturen, als oud initiatiefnemers, droegen hun steentje bij en konden rekenen 

op een geslaagde opkomst. Zo besteedde Erfgoedsite Ename van provincie Oost-Vlaanderen extra 

aandacht aan mensen met autisme, doven en blinden. In West-Vlaanderen konden bezoekers een kijkje 

https://www.archeologiedagen.be/activiteiten
https://www.limburg.be/Limburg/erfgoed/Nieuwsberichten/Monumentenwacht-Limburg-in-de-bres-voor-Waals-erfgoed.html
https://limburgin9vragen.be/
https://limburgin9vragen.be/


 

nemen achter het enorme werfdoek van het Provinciaal Hof op de Brugse Markt, waar de 

restauratiewerken volop bezig zijn om het gebouw te bestemmen naar een open huis. Nog in West-

Vlaanderen konden kinderen samen men een monumentenwachter afdalen van de molen van Stene 

(Oostende). Voor een overzicht van alle activiteiten, zie www.openmonumentendag.be.   

 

 

            Kernambitie: toerisme, recreatie- en groendomeinen 
 

 

Provinciebestuur Vlaams-Brabant heet WK Wielrennen welkom 
 

Door mee te investeren in het WK Wielrennen wil het provinciebestuur van Vlaams-Brabant meer 

toeristen uit binnen- en buitenland aantrekken, en hoopt men de fierheid van de inwoners op de eigen 

provincie te vergroten. De voorbije maand trok Vlaams-Brabant alvast heel wat extra wielerliefhebbers 

aan die het WK-parcours kwamen verkennen. Ook de horeca en logies op en langs het traject 

profiteerden mee; na een moeilijke periode kwam het WK Wielrennen voor hen als een welgekomen 

boost. Het Provinciehuis fungeerde tijdens het WK dan weer als 'Vrijwilligershub', waar alle vrijwilligers 

(zo'n 2.000 per dag) zich kwamen registreren en de nodige info kregen. Tot slot ging het 'street art 

collectief PUNCHEUR' in opdracht van het provinciebestuur aan de slag door onder meer op enkele 

hellingen een selectie van bekende wereldkampioenen te schilderen. Lees meer en lees het interview met 

VRT NWS.   

 

 

'Fietsen door de Heide' populairste fietsbestemming in 

Vlaanderen 
 

De nieuwe Limburgse fietsbeleving 'Fietsen door de Heide' in het Nationaal Park Hoge Kempen is de 

populairste fietsbestemming in Vlaanderen. Dat concludeerde Vlaanderen-fietsland.be na een analyse 

van de meest gedownloade fietsroutes deze zomer. Sinds de opening op 4 juli dit jaar fietsten al 113.000 

mensen dit unieke traject. Na 'Fietsen door het Water' in Bokrijk en 'Fietsen door de Bomen' in Bosland 

heeft Visit Limburg met 'Fietsen door de Heide' in het Nationaal Park Hoge Kempen nu opnieuw een 

voltreffer in zijn assortiment. Fietsend Vlaanderen kan de fietsbelevingsprojecten duidelijk smaken. Lees 

meer  

 

Toerisme provinciebestuur Antwerpen ondersteunt 16 

logiesuitbaters bij toekomstgerichte investeringen 
 

Toekomstgericht investeren in volle herstelperiode is allesbehalve evident voor uitbaters van toeristische 

logies. Met steun van het Provinciaal Stimulusprogramma lukt dat wél. 16 toeristische ondernemers 

ontvangen samen bijna 275.000 euro subsidies van het provinciebestuur van Antwerpen voor ingrepen 

rond hoofdzakelijk duurzaamheid en digitalisering. Zo beantwoorden zij beter aan de wensen van 

vakantiegangers én wordt de concurrentiepositie versterkt. Toerisme provinciebestuur Antwerpen 

adviseerde geïnteresseerde logiesuitbaters bij de samenstelling van hun dossier voor het Vlaams 

Stimulusprogramma en moedigde hen daarbij aan om stappen te zetten richting een 'Green Key label' of 

online boekbaarheid. Die inspanningen leidde ertoe dat 50 Antwerpse ondernemers effectief Vlaamse 

middelen ontvingen. Aanvullend beloont het Provinciaal Stimulusprogramma 16 extra dossiers. De 

concrete plannen variëren van groene verwarmingsinstallaties tot de aanleg van een tuin voor de gasten 

http://www.openmonumentendag.be/
https://pers.vlaamsbrabant.be/provincie-heet-wk-wielrennen-welkom-mpyue7
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/21/provincie-vlaams-brabant-investeert-500-000-euro-in-het-wk-wielr/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/21/provincie-vlaams-brabant-investeert-500-000-euro-in-het-wk-wielr/
https://www.limburg.be/Limburg/economie/Nieuwsberichten/Fietsen-door-de-Heide-populairste-fietsbestemming-in-Vlaanderen.html
https://www.limburg.be/Limburg/economie/Nieuwsberichten/Fietsen-door-de-Heide-populairste-fietsbestemming-in-Vlaanderen.html


 

of een automatisering van de check-in.  

Gedeputeerde Jan De Haes: "Aan structurele ingrepen rond duurzaamheid hangt meestal een stevig 

prijskaartje. Maar het loont om nu te investeren in de toekomst. Een duurzame aanpak is slim: 

vakantiegangers opteren immers steeds vaker voor een eco-vriendelijke logeerplek. Met deze financiële 

injectie van bijna 275.000 euro helpen we toeristische ondernemingen om hun concurrentiepositie te 

versterken en het herstel na de coronapandemie te bespoedigen."   

 

 

Provinciedomein De Palingbeek (Ieper) breidt uit en krijgt een 

natuurbelevingscentrum  
 

De provincieraad van West-Vlaanderen keurde op 23 september de uitbreiding van provinciedomein 'De 

Palingbeek' met 4,5 hectare goed. De Palingbeek, nu al het grootste provinciedomein van West-

Vlaanderen, overschrijdt hiermee de kaap van 250 hectare. Tegelijk wordt het huidige bezoekerscentrum 

opgewaardeerd, duurzamer gemaakt en omgevormd tot een natuurbelevingscentrum. Daarbij wordt 

vooral ingezet op duurzame en circulaire principes zoals hergebruik, demonteerbaarheid, duurzaam 

materiaalgebruik etc. Het einde van het project is voorzien voor 2024. Lees meer  

   

 

Kernambitie: Europa 
 

 

Europa Direct Vlaams-Brabant organiseert infosessie over 

'Conferentie over de Toekomst van Europa' 
 

Op 27 september organiseerde Europa Direct Vlaams-Brabant een online infosessie over de 'Conferentie 

over de Toekomst van Europa'. Tijdens deze conferentie kan je laten weten wat voor jou belangrijk is en 

kan je ideeën over de toekomst van Europa delen. Op de webinar gaf Europa Direct Vlaams-Brabant tekst 

en uitleg, inclusief over hoe je aan de slag kan gaan met het online platform.   

 

 

Europa Direct West-Vlaanderen neemt State of the Union onder 

de loep 
 

Jaarlijks spreekt de voorzitter van de Europese Commissie het Europees Parlement toe tijdens de eerste 

plenaire zitting van het nieuwe politieke jaar. In deze State of the Union (SOTEU) maakt de voorzitter de 

balans op over hoe de Europese Unie ervoor staat. Daarnaast worden ook de belangrijkste uitdagingen 

van de Commissie voor het komende jaar uiteengezet. Hoe we SOTEU 2021 het best kunnen 

interpreteren licht Europakenner Hendrik Vos toe tijdens dit event van Europa Direct West-Vlaanderen.   

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen brengt Europa dichterbij en 

dus ook naar de klas... 
 

Workshop 'Wat betekent de EU voor mij?' - 4de jaar ASO 
'Wat betekent de EU voor mij?" biedt zowel een basiskennis over de Europese Unie, als een verdere 

uitdieping van wat de EU doet. Aan de hand van interactieve werkvormen maken de leerlingen kennis met 

de verschillende bestuursniveaus (Vlaams, Belgisch, Europees) en hun bevoegdheden. Daarnaast 

ontdekken de leerlingen waar ze de Europese Unie in hun eigen leven terugvinden en leren ze bij over de 

https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-voorziet-uitbreiding-van-45-ha-voor-provinciedomein-palingbeek-ieper
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/activiteiten/conferentie-over-de-toekomst-van-europa-2709
https://www.west-vlaanderen.be/soteu-2021-kritisch-bekeken-door-europakenner-hendrik-vos


 

Europese waarden. Deze vorming werd aan de hand van de nieuwe onderwijsdoelen ontwikkeld.  

 

Infosessie EU - 3de graad ASO, KSO, doorstroom TSO 

Tijdens deze interactieve lezing worden leerlingen op sleeptouw gebracht voor een alomvattend verhaal 

over de Europese Unie. Beginnend met de geschiedenis: waarom, wanneer en hoe is de Europese 

samenwerking ontstaan? Hoe zijn we van 6 naar 28 en intussen terug naar 27 lidstaten gegaan? 

Daarnaast wordt nagegaan wat de Unie concreet doet en hoe ze beslissingen neemt, inclusief de 

samenstelling en werking van de Europese instellingen.  

 

Workshop 'Vluchtelingen in Europa' - 3de graad ASO, KSO, TSO, BSO  

Er wordt ingegaan op volgende thema's: Nog nooit waren wereldwijd zoveel mensen op de vlucht: meer 

dan 80 miljoen. Sinds 2015 kwam een groter aantal ook de Europese Unie binnen. Zowel de lidstaten als 

de EU zelf proberen deze crisis het hoofd te bieden. Hoe groot is het aantal vluchtelingen in Europa echt? 

Wat gebeurt er als ze hier aankomen? Wat doet de Europese Unie?  

 

Workshop 'Ontdek Europa' - 3de graad BSO  

Via allerlei spelen en methodieken ontdekken de leerlingen enkele basisgegevens over de Europese 

Unie, zoals het ontstaan, welke landen lid zijn en wat de Europese Unie doet. De workshop is gebaseerd 

op het educatieve materiaal 'Europe@school'.  

 

Voor meer info: Europa Direct Oost-Vlaanderen   

   

 

                       Kernambitie: integraal waterbeleid 
 

 

Blauwdruk hemelwater- en droogteplannen voorgesteld 
 

De CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) keurde recent de blauwdruk voor de opmaak van 

een hemelwater- en droogteplan goed. Lokale besturen kunnen met deze methodologie nu aan de slag 

en zo mee uitvoering geven aan de Blue Deal van de Vlaamse regering. Deze stelt immers dat niet alleen 

ambitieuzere hemelwaterplannen moeten gemaakt worden, maar ook dat het beschikken van een 

hemelwater- en droogteplan als voorwaarde zal gesteld worden bij het ontvangen van watergerelateerde 

subsidies. De blauwdruk geeft meer duiding bij de inhoud, het te doorlopen proces en de opvolging van 

een hemelwater- en droogteplan en stelt ook goede praktijken voorop. Het is tot stand gekomen via een 

nauwe samenwerking van verschillende CIW-partners, waaronder ook de VVP, in de CIW-projectgroep 

Hemelwater- en droogteplannen. De blauwdruk werd nader toegelicht door Kathleen Van Dorslaer 

(provincie Antwerpen) tijdens de Vlariodag van 21 september 2021. Lees meer  

 

Krachtbundeling aan de Kleine Aa voor een aangepast 

'watersysteem' en 'landbouw' 
 

In de vallei van de Kleine Aa in Essen en Kalmthout realiseerden verschillende actoren waaronder het 

provinciebestuur Antwerpen een uniek grensoverschrijdend project om de lokale landbouw en het 

watersysteem aan te passen aan de klimaatverandering. In het onderstaand filmpje vertellen het 

provinciebestuur van Antwerpen, enkele lokale landbouwers, Boerennatuur, Waterschap Brabantse Delta 

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/europa/informatiepunt-europadirectied.html
https://www.vlario.be/vlario-dag-2021/
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen


 

en ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) wat er precies gedaan werd en waarom dit zo 

belangrijk was. Bekijk hier het filmpje  

 

 

Provinciebestuur Antwerpen maakt van Rodeloop een betere 

thuis voor kleine modderkruiper en rivierdonderpad 
 

De Rodeloop in Kasterlee is een bijzondere waterloop door de zeldzame aanwezigheid van de kleine 

'modderkruiper' en binnenkort ook de 'rivierdonderpad'. Om hun levenskansen te vergroten, start de 

provincie nog deze maand met werken aan de beek. Zo komt er een vispasserbare helling in plaats van 

een houten stuw en zal de nieuwe meanderende zomerbedding voor meer variatie in stroming en diepte 

zorgen. Lees meer  

 

 

Opsporen milieumisdrijven langs waterlopen in provincie Vlaams-

Brabant 
 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant stelde twee extra toezichthouders aan voor de provinciale 

waterlopen. Dit brengt het totaal aantal toezichthouders op 4. Zo kan de controle van de 

milieuvoorschriften en de vaststelling van de milieumisdrijven opgedreven worden. "Bij het uitoefenen van 

hun dagelijkse werkzaamheden worden onze medewerkers regelmatig geconfronteerd met 

milieumisdrijven, zoals sluiklozingen of sluikstorten. Het gevolg hiervan is vervuiling van het milieu en een 

hogere factuur voor de opruimingskosten of de herstellingswerken", zegt Bart Nevens, gedeputeerde van 

Waterlopen. "Onze vier toezichthouders kunnen de milieuvoorschriften controleren, deze milieumisdrijven 

ook vaststellen en ingrijpen waar nodig." 

Een andere taak van de toezichthouders is het naleven van de afstandsregels, bijvoorbeeld bij gebruik 

van pesticiden en meststoffen, bij het aanplanten van bomen of optrekken van constructies te dicht langs 

waterlopen. Zo wordt het ook gemakkelijker om de doorgang langs waterlopen voor onderhoud en werken 

aan waterlopen te bewaken. Lees meer  

 

 

Project 'Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!' demonstreert 

randenbeheer aan Barbierstreek te Kruibeke 
 

Een vijftigtal landbouwers en geïnteresseerden namen deel aan een demonstratienamiddag in het kader 

van 'randenbeheer'. Het was een organisatie vanuit het landinrichtingsproject 'Water-Land-Schap 

Barbierbeek Verbindt!', op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Boerennatuur 

Vlaanderen. "De landbouwers in dit gebied zijn belangrijke partners in dit project. Op vrijwillige basis willen 

wij hen dan ook graag betrekken en gebruik maken van hun kennis en kunde. Het is belangrijk dat we 

samen stappen vooruit kunnen zetten om onze doelstellingen te bereiken. Een mooi aantal landbouwers 

toont vandaag alvast interesse en dat stemt mij hoopvol", aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd 

voor Landbouw en Platteland. Lees meer  

 

Provinciebestuur West-Vlaanderen voorziet gecontroleerd 

overstromingsgebied aan Kollievijverbeek (Roeselare) 
 

Onlangs heeft de provincieraad van West-Vlaanderen de aanleg van een gecontroleerd 

https://www.youtube.com/watch?v=wOAAZmH1FlM
https://www.vlaamseprovincies.be/news/provincie-antwerpen-maakt-van-rodeloop-een-betere-thuis-voor-kleine-modderkruiper-en-rivierdonderpad
https://pers.vlaamsbrabant.be/twee-extra-toezichthouders-sporen-milieumisdrijven-langs-waterlopen-op
https://pers.oost-vlaanderen.be/project-water-land-schap-barbierbeek-verbindt-demonstreert-randenbeheer-aan-barbierbeek-kruibeke


 

overstromingsgebied op de Kollievijverbeek in Roeselare goedgekeurd. Het project omvat de aanleg van 

een gecontroleerd overstromingsgebied met een bufferende capaciteit van 21.500 m³ ter bescherming 

van het centrum van Roeselare, waarvan reeds 6.000 m³ natuurlijke buffercapaciteit behouden blijft ter 

hoogte van de projectlocatie. Daarnaast komt er ook een waterspaarbekken voor de landbouw met een 

minimaal watervolume van 16.000 m³, met bijhorende captatiepunten en toegangsweg. Lees meer  

 

 

Gezamenlijk advies Minaraad, SERV en SALV inzake de diverse 

wijzigingen in de waterwetgeving 
 

Op 16 september stelde de Minaraad samen met SERV en SALV een advies vast over het voorstel voor 

diverse wijzigingen in de waterwetgeving. In dit voorstel worden aanpassingen voorgesteld ter 

voorbereiding van de omzetting van de Europese Verordening inzake hergebruik van water, wordt de 

wetgeving inzake de informatieplicht en de watertoets bijgesteld, en worden enkele bepalingen 

toegevoegd die het gevolg zijn van het zogenaamde Wezerarrest (C-461/13), uitgesproken door het 

Europees Hof.  

De raden vinden het belangrijk dat Vlaanderen tijdig werk maakt van de omzetting van de Europese 

Verordening inzake hergebruik van water. Ze vragen daarbij om een grondig debat over de gevolgen van 

de voorstellen om in de Vlaamse implementatie de scope van de verordening te verbreden. De raden 

stellen voor om het toepassingsgebied te verengen tot dat van de Verordening, en/of specifieke 

toepassingen die voor ogen worden gehouden. Daarnaast vragen ze om goed af te stemmen met de 

federale overheidsinstanties en het begrip 'gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid' te verduidelijken. 

De raden herhalen hun steun voor de informatieplicht en de watertoets. Ze steunen de voorgestelde 

decreetswijzigingen, mits het onderscheid tussen 'mogelijk' en 'effectief' overstromingsgevoelig gebied 

vervangen wordt door het meer gedifferentieerde systeem dat hen werd toegelicht. Ze formuleren verdere 

aanbevelingen over enkele aspecten van het vervolgproces: de timing, het overleg over de 

informatieplicht en de attestering. De raden steunen de ambitie om door de aangepaste kaarten de reële 

kans op overstromingen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ze bevelen aan om een goed uitgewerkte 

duiding op te zetten bij de wijzigingen, gericht op zowel doelgroepen als het grote publiek. De raden 

vragen een voorafgaand overleg waarin verdere toelichting wordt gegeven bij een aantal keuzes. 

Tenslotte formuleren ze enkele aanbevelingen over de bredere doorwerkin van deze kaarten.  

In het kader van de implementatie van het Wezer-attest (en de definitie 'achteruitgang' in de Kaderrichtlijn 

Water) vragen de raden om te motiveren waarom de beoordeling van wat 'activiteiten van groot 

maatschappelijk belang' zijn, niet wordt overgelaten aan de Vlaamse regering. Daarnaast vragen ze om 

het decreet aan te passen, zodat het in lijn is met de bepalingen de voorwaarden uit de Kaderrichtlijn 

Water, art. 4.7. Tenslotte formuleren de raden een reeks vragen tot verduidelijkingen, aanbevelingen en 

meer tekstuele opmerkingen op de overige wijzigingen in het decreet. (Bron: website Minaraad, 2021) 

Lees meer  

 

 

                                    Kernambitie: milieu 
 

Provinciebesturen trekkers van de Vlaamse Parken 
 

Op 15 september werd de oproep voor 'kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen' en 'kandidaat-

Landschapsparken' afgesloten. 13 gebiedscoalities dienden een kandidatuur in voor erkenning tot 

https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-voorziet-gecontroleerd-overstromingsgebied-aan-kollievijverbeek-roeselare
https://www.minaraad.be/themas/hinder/decreet-diverse-bepalingen-waterwetgeving-adviesvraag


 

Landschapspark, en 10 tot Nationaal Park Vlaanderen. Het merendeel van deze kandidaturen wordt 

getrokken of ondersteund door het provinciebestuur in samenwerking met de regionale landschappen. 

Twee jury's onder leiding van econoom Geert Noels (Nationale Parken) en landschapsexpert Sylvie Van 

Damme (Landschapsparken) gaan nu aan de slag om te beoordelen of de kandidaturen aan alle 

voorwaarden voldoen. De kandidaten worden vervolgens begeleid in de opmaak van een sterk 

masterplan dat in het voorjaar van 2023 moet leiden tot een finale keuze voor 3 bijkomende Nationale 

Parken en 3 Landschapsparken.  

De 10 kandidaten voor de titel Nationaal Park zijn: Nationaal Park Hoge Kempen; Brabantse Wouden; 

Bosland; Kalmthoutse Heide; Grote Netewoud; Brugs Polderland; Demervallei; Rivierenland; 

Scheldevallei; Taxandria. 

De 13 kandidaten voor de titel Landschapspark zijn: Boerenlandschap Pajottenland; Bulskampveld; 

De Merode; De Westhoek, van de bergen naar de zee; de Wijers; Grenzeloos Bocagelandschap; 

Grenzelote Getevallei; Hart van Haspengouw; Kempen Broek; Kleine en Grote Nete; Rivierpark 

Maasvallei; Vlaamse Ardennen, Zwinstreek.  

 

 

Bron: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/23-kandidaten-voor-landschapsparkennationale-

parken.aspx  

 

VVP ondersteunende partner van het Vlaams Lokaal Energie- en 

Klimaatpact  
 

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact 

wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt 

voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeesterconvenant 2030. De focus ligt op vier 

werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Gemeenten kunnen het pact nog ondertekenen 

tot 29 oktober 2021 en maken aanspraak op een financiële bonus. De VVP ondertekende recent het pact 

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/23-kandidaten-voor-landschapsparkennationale-parken.aspx
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/23-kandidaten-voor-landschapsparkennationale-parken.aspx
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/andere/lokaal_energie_klimaatpact_20210604.pdf


 

als ondersteunende partner.  

De provinciebesturen zijn al jaren een sterke actor in het klimaat- en energieverhaal op lokaal niveau. De 

provinciebesturen hebben eigen klimaatplannen en werken over verschillende beleidsdomeinen heen aan 

klimaatneutraliteit en -bestendigheid. De gemeentebesturen zijn daarbij de belangrijkste partners en 

doelgroep. Daarenboven stimuleerden de provinciebesturen de gemeenten actief om het 

Burgemeesterconvenant te ondertekenen en een ambitieus lokaal energie- en klimaatbeleid uit te weken.  

Daarnaast geven de provinciebesturen ondersteuning bij de uitwerking van actieplannen, organiseren zij 

kennis- en uitwisselingsplatformen, bieden inhoudelijke expertise, maken klimaatrapporten enz. Via 

campagnes, subsidies, gebiedsgerichte projecten en een aanbod op maat, worden gemeenten ook 

ondersteund bij de concrete uitvoering van hun energie- en klimaatacties. De sterkte van de provinciale 

werking zit in onze terreinkennis en expertise, de korte link met de gemeenten en een zeer brede werking 

over de beleidsdomeinen heen. De provinciebesturen kunnen doelgroepgerichte acties, (ruimtelijke) 

visies, plannen en energieprojecten integreren tot één dynamische wisselwerking. Lees meer  

 

 

Groenere stationsomgeving voor Liedekerke 
 

Recent werd de stationsomgeving van Liedekerke heraangelegd. Naast een moderner en veiliger station, 

komt er ook een groene 'stationsomgeving'. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen Pro 

Natura en de gemeente Liedekerke zorgen, met de steun van provinciebestuur Vlaams-Brabant, voor 

meer biodiversiteit in de Liedekerkse stationsomgeving. De bedoeling is tevens het open waterlandschap 

te herstellen en te zorgen voor een gevarieerder stuk natuur waar veel dieren- en plantensoorten zich 

thuis kunnen voelen. 

"De barrière tussen de vallei van de Dender, ook gebruikt als overstromingsgebied, en het brongebied van 

de Bogijnengracht in natuurgebied 'De Valier', werd weggewerkt. Hierdoor ontstond er een ononderbroken 

ecologische corridor tussen de vallei en Liedekerkebos. Tegelijkertijd werden de knelpunten van het 

lokale waterbeheer opgelost", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen. Lees meer  

 

 

'Behaag Je Tuin' - Start samenaankoop voor streekeigen 

plantgoed 
 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant en de 5 Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen 

organiseren opnieuw 'Behaag Je Tuin'. Het project is een samenaankoop van inheemse hoogstambomen, 

andere bomen, hagen, heggen, houtkanten en paardvriendelijke plantenpakketten voor de eigen tuin en 

weide. Sinds de start van deze actie in 2009 werden al meer dan 327.000 stuks streekeigen plantgoed 

aangekocht. Dat geeft niet alleen een boost aan de biodiversiteit, ook het lokale landschap ondervindt er 

baat bij. Lees meer  

 

 

                            Kernambitie: provincies in cijfers 
 

Provincies in cijfers met accent op cijfers 'klimaat' 
 

Iedereen die voor zijn gemeente of provincie een reeks kerncijfers (absoluut of relatief én in 

evolutieperspectief) opgelijst wil hebben over klimaat (CO2-emissies en verbruiken, E-peil, energie- en 

renovatiepremies, hernieuwbare energieproductie, openbare verlichting en niet-energiegerelateerde 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vereniging-vlaamse-provincies
https://pers.vlaamsbrabant.be/groenere-stationsomgeving-voor-liedekerke-9k3q0r
https://pers.vlaamsbrabant.be/behaag-je-tuin


 

broeikasgasemissies door landbouw) moet zeker een kijkje gaan nemen in het tabellenrapport Provincies 

in Cijfers - Cijfers klimaat opgelijst.  

 

 

Provincies in cijfers met accent op cijfers 'wonen' 
 

Op de website van 'Provincies in cijfers' is sinds deze week een nieuw rapport te vinden omtrent wonen. 

Het voorgaande woonrapport werd voornamelijk aangevuld met nieuwe beschikbare data. Zo wordt nu 

een hoofdstuk gewijd aan enkele statistieken over de energieprestatie en het binnenklimaat van woningen 

(EPB). Een voorbeeld hierbij is de evolutie van het gemiddeld E-peil van afgewerkte nieuwbouwwoningen. 

Daarnaast is er ook een nieuw hoofdstuk opgenomen waarin enkele Vlaamse woonpremies bekeken 

worden. Een andere belangrijke wijziging in het rapport betreft de bron voor de telling van het aantal 

woongelegenheden. Deze data is in het nieuwe rapport afkomstig van het kadaster en door middel van 

een eigen verwerking zijn er statistische gegevens zoals woningtype, woonfunctie en grootte afgeleid. 

Verder zijn in het rapport kerncijfers over inwoners en huishoudens terug te vinden, alsook een analyse 

van de verkoopprijzen en tot slot komt ook data over eigenaars en huurders aan bod waarbij de sociale 

huisvesting in detail onder de loep genomen wordt.   

 

  

 

 

 

  

 

 

https://provincies.incijfers.be/jive/report?openinputs=true&id=tabellenrapport_klimaat&utm_source=spike&utm_medium=e-mail&utm_campaign=milieu65
https://provincies.incijfers.be/jive/report?openinputs=true&id=tabellenrapport_klimaat&utm_source=spike&utm_medium=e-mail&utm_campaign=milieu65
https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/wonen

