
Tien om uw Provincie aan het werk te zien! 

Het provinciebestuur moet op een dynamische en efficiënte manier haar expertise ten 

dienste stellen van haar bevolking, van haar regio’s, van haar middenveld maar bovenal van 

haar steden en gemeenten. Als democratisch verkozen streekbestuur moet het 

provinciebestuur de regie opnemen in volledig partnerschap en complementair met de 

lokale overheden en met Vlaanderen. Op die manier kan ze tot een geïntegreerd 

gebiedsgericht beleid komen, waar plaats is voor maatwerk en ‘verbinden’.  

Hoewel de provincies enkel nog grondgebonden opdrachten mogen opnemen, moet er 

prioritair aandacht worden geschonken aan de impact die maatregelen hebben op de meest 

kwetsbaren (aanbieden van beroeps- en technisch onderwijs en tweedekansonderwijs, 

goedkope recreatiemogelijkheden, zachte mobiliteit,… ). 

Tegelijk mag door de beslissingen van vandaag  de toekomst van volgende generaties niet in 

het gedrang komen. Daarom worden alle beleidsmaatregelen getoetst op hun duurzaamheid 

(hernieuwbare energie, korte keten, experimentele woonprojecten,… ). 

Door de hervorming van het binnenlands bestuur heeft de provincie minder mogelijkheden om in 

gesprek te gaan met het brede provinciale middenveld. 

Hierdoor ontbreekt de toetsing van de provinciale domeinen (meestal grondgebonden domeinen) 

door dit middenveld. Daarnaast krijgt het provinciebestuur ook geen ‘input’ meer van deze en 

andere middenveldgroepen. 

Daarom stelt beweging.net dat de provincie tweemaal per jaar het brede maatschappelijk 

middenveld zou uitnodigen. Op deze ontmoetingsdag wordt het provinciaal beleid toegelicht en 

krijgt het middenveld de mogelijkheid om zowel te adviseren over het (toekomstig) beleid als het 

beleid te informeren over gewenst beleid, problemen die het middenveld vaststelt en acties die 

het middenveld onderneemt of wenst te ondernemen. Het provinciaal ontmoetingsmoment biedt 

tevens de kans voor het brede provinciale middenveld om elkaar te ontmoeten en te kijken op 

welke wijze de provincie acties van het middenveld kan ondersteunen. 

De provincie ondersteunt met een secretariaat deze ontmoetingsmomenten. De provincie 

ondersteunt eveneens het middenveld bij het voorbereiden van deze ontmoetingsmomenten. 

 

1. Uitbouw fietssnelwegen en trage-wegennet 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…zo gaat het goed, zo gaat het beter alweer een kilometer 

467 km van het gehele netwerk aan fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen is klaar. Nog 200 km te gaan. 

Dan zijn alle steden in de provincie via een fietssnelweg met elkaar verbonden.   

Het zeer fijnmazig toeristisch fietsknooppuntennetwerk beslaat 3 583 km en wordt blijvend in de 

gaten gehouden door 355 meters en peters die mankementen doorgeven ifv herstelling.  



In het Waasland werd door Toerisme Waasland 448 km fietswegen op oevers in kaart gebracht. 

De fiets op in het woon-werk en woon-school-verkeer. De fiets is het vervoersmiddel bij 

uitstek om op korte en middellange afstanden het fileleed aan te pakken. Beweging.net wil 

dat de provincie, samen met de gemeentebesturen, de fietssnelwegen en het functioneel 

fietsroutenetwerk bij prioriteit verder uitbouwt. Vlaanderen en de provincie subsidiëren 

voor 100%. Dus…waar een wil is, is er een fietsweg! 

Verkeersveiligheid blijft ontzettend belangrijk. Daarom moeten de bestaande provinciale 

projecten zoals schoolroutekaarten, educatieve fietskoffers, het ter beschikking stellen van 

zichtbaarheidsmateriaal, enz. worden verdergezet en uitgediept. 

 

De verdere uitbouw van een kwalitatief netwerk van trage wegen is noodzakelijk vooral voor 

veilige schoolverbindingen. Verdere ontsluiting van boorden en oevers van waterwegen 

geeft extra kansen voor recreatie en natuurbeleving. 

 

2. Subsidies voor een feestbus bij grote evenementen  
Festival of fuif: de feestbus brengt je terug naar huis. 

In 2017 werden 9 organisatoren ondersteund via tussenkomst in hun evenementenbussen. Meer dan 

40 000 mensen konden zich zo veilig verplaatsen van een evenement (Aalst Carnaval, Openluchtfuif 

Nieuwkerken, Lokerse Feesten, Ronde Van Vlaanderen Oudenaarde, Crammerock, Kaaifeesten Eeklo, 

Hotondcross Ronse, Halve literfuif Wieze, Nacht van de Hamse Jeugd) naar een ander openbaar 

vervoermiddel, naar huis, naar een verder afgelegen parking, …  

Ook in de oudejaarsbussen van De Lijn werd financieel geparticipeerd en dat lokte 15 400 reizigers 

(waaronder 2 600 in de regio Sint-Niklaas, 2 850 rond Aalst, 1 000 op de lijn Aalst-Dendermonde en 

evenveel op de lijn Sint-Niklaas-Linkeroever). 

Beweging.net stelt dat de Provincie in het kader van haar grondgebonden opdracht 

betrokken moet worden bij de planning van het openbaar vervoer binnen de vervoersregio’s 

van De Lijn! De uitbouw van een goed openbaar vervoersaanbod  is van essentieel belang bij 

de aanpak van de  mobiliteitsproblematiek op haar grondgebied. 

Feest, dans, zing en geniet, maar daarna veilig met de bus naar huis. De ondersteuning van 

de Provincie bij de evenementenbussen is een essentiële bijdrage tot de verkeersveiligheid. 

Voor heel grote activiteiten in verstedelijkt gebied is niet steeds voldoende parkeer-

gelegenheid, met zoekverkeer voor gevolg. De Provincie moet overwegen om ook shuttle-

diensten te subsidiëren. 

 



3. Stimulansen voor buurt- en korte-ketenwinkels en 

fairtrade 
Over streekproducten en hoevewinkels… 

De provincie werd Fairtradeprovincie op 12 mei 2016. Samen met haar kregen ondertussen ook al 33 

Oost-Vlaamse steden en gemeenten de Fairtradetitel, zijn er 13 op weg om de titel te behalen en 

worden door 18 lokale besturen geen specifieke inspanningen terzake gedaan.  

Via Lekker Oost-Vlaams worden 200 producenten gepromoot. De provincie voert de regie in het 

kader van lokale voedselstrategieën. 

Beweging.net stelt dat de Provincie initiatief moet ontwikkelen om in het kader van haar 

Derde-Wereld-beleid fair-trade gebieddekkend te hebben in alle Oost-Vlaamse gemeenten. 

Fair trade gaat over eerlijke producten aan eerlijke prijzen voor producenten in het Zuiden. 

Het equivalent van fair trade in het Noorden is de korte-keten of de hoevewinkels. Daar 

koop je rechtstreeks bij de lokale producent. De uitbouw van de korte-keten-verkoop moet 

verder ondersteund. 

De leegstand van handelszaken in binnensteden is een landelijk verschijnsel en vormt ook in 

Oost-Vlaanderen een uitdaging, die in eerste instantie bij de gemeenten ligt. Met de 

betrokken gemeenten wordt ingezet op een visie over de detailhandel in Oost-Vlaanderen.  

 

4. Duurzame energie. 
Gedreven door zon en wind… 

In 2017/2018 schreven 57 500 mensen zich in voor de 7e editie van de gezamenlijke aankoop van 

groene stroom en aardgas. 

In 2016 en 2017 lanceerde de provincie een gezamenlijke aankoop van zonnepanelen. 5 850 

gezinnen kochten samen zo’n 95 000 zonnepanelen wat een jaarlijkse reductie van 4 650 ton CO2 en 

een besparing op energie-uitgaven van 56 miljoen EUR oplevert.  

Het bestuur zelf legde voor een oppervlakte van 10 000 m² op haar eigen daken. 

In Oost-Vlaanderen stonden eind 2017 130 windmolens die groene energie opwekken. 30 andere 

windturbines zijn vergund maar moeten nog gebouwd worden. 

Beweging.net staat 100% achter de huidige Provinciaal beleidsdoelstellingen inzake 

klimaatneutraliteit tegen 2050. Een belangrijke bijdrage zijn de groepsaankopen inzake 

energie en zonnepanelen; waarbij de bevolking rechtstreeks betrokken wordt in dat beleid. 

Overigens dient de Provincie te onderzoeken of het element ‘groepsaankoop’ ook niet voor 

andere producten kan ingezet worden, bv. isolatiemateriaal.  

 



Met het ‘windmolenplan’ is de Provincie koploper in een ruimtelijk beleid waarbij de 

inplanting van windmolens op een geordende wijze en met betrokkenheid van de buurt 

gebeurt. Zo kunnen er zeker nog wat windmolens bij in de havens van Gent en op 

Linkeroever en langs de autosnelwegen E17, E40 en E34. 

Beweging.net stelt dat het afsluiten van ‘Burgermeesterconvenanten’ met alle Oost-Vlaamse 

gemeenten en Streekontwikkeling-intercommunales een topprioriteit is om alle gemeenten 

op één lijn achter de klimaatdoelstellingen te krijgen. 

 

5. Ondersteunen van nieuwe woonvormen zoals  
gemeenschappelijk of meegroei-wonen 
Ook in de toekomst is het goed wonen en leven in de provincie Oost-Vlaanderen. 

 
Het provinciebestuur besteedt in 2017 1 360 000 EUR  aan subsidies die het middenveld en lokale 

overheden in staat moeten stellen om vernieuwende concepten uit te werken en capaciteits-

uitbreiding te realiseren. 

Een budget van 4 000 000 EUR wordt ingezet voor aanvullende leningen waarmee mensen hun 

woning kunnen verbeteren of renoveren. 

‘Kwalitatief en betaalbaar wonen’ verwijst voor beweging.net niet enkel naar een 

grondrecht maar is ook een topprioriteit in de aanpak van kansarmoede.  Hierbij wijst de 

Beweging niet alleen naar een constant gebrek aan huurwoningen; maar wil zo ook  de vraag 

naar betaalbare koopwoningen niet uit het oog verliezen.  

Daarom vindt beweging.net het belangrijk dat de Provincie nog sterker inzet op een 

gebieddekkende werking van de Sociale Verhuurkantoren en de realisatie van een groter 

huuraanbod onder haar beheer. 

Kwalitatief wonen wordt ook in grote mate gerealiseerd door individuele burgers die hun 

eigen woning opknappen. De aanvullende renovatieleningen, gekoppeld aan de energie-

coaching, zijn voor beweging.net waardevolle instrumenten. 

Woonbehoeften van personen en huishoudens veranderen echter doorheen de 

levenscyclus: mensen gaan samenwonen, krijgen kinderen die later het huis weer verlaten, 

mensen worden ouder, ... Er is nood aan een flexibeler en verscheidener woningaanbod. 

Ook hier stelt beweging.net dat de Provincie ‘innovatieve woonprojecten’, zoals cohousing, 

meegroeiwonen, aangepast- en kangoeroe wonen, enz. moet stimuleren en ondersteunen. 

 

6. Advies voor betaalbare vrije tijd in de Rap op Stap-
winkel 



Vrije tijd voor ieders portemonnee… 

 
In 27 steden en gemeenten worden er 1 of meerdere Rap-op-Stap-kantoren bemand (op exact  52 

locaties) en ongeveer 10 000 boekingen werden daar gerealiseerd. 

Tegelijk ontvingen de provinciale recreatiedomeinen Puyenbroeck, De Gavers, De Ster, Brielmeersen, 

Het Leen, Huysmanhoeve, Boerekreek, Bastion VIII, Hospicebossen, Gentbos, Kaaihoeve, Den 

Blakken, Roomakker en Kloosterbos vele tienduizenden bezoekers. 

Vrijetijdsbeleving is voor iedere burger, ongeacht hun inkomen, een wezenlijk deel van het 

leven. Het is daarom van belang dat er voor ‘ieders portemonnee’ een haalbaar aanbod kan 

gerealiseerd worden. De ‘rap-op-stap-kantoren’ die onder impuls van de Provincie 

gerealiseerd worden, bieden hiertoe een prima mogelijkheid. Beweging.net juicht dit toe. 

 

Een niet te onderschatten bijdrage aan zo’n haalbaar aanbod voor ‘ieders portemonnee’ zijn 

de Provinciale domeinen. Het aantal Provinciale domeinen kan gerust verhoogd worden vb. 

Kluisbergen. Maar beweging.net vraagt uitdrukkelijk dat het eigen profiel als familiale en 

zacht-recreatieve domeinen zou versterkt worden en dat de toegang laagdrempelig moet 

blijven. Voor beweging.net moet de toegang tot deze domeinen daarom gratis zijn!  

 

 

7. Goed uitgebouwde provinciale uitleendiensten 

ondersteunen verenigingen en buurtleven materieel 
Lenen kost hier geen geld … 

 

In 2017 waren er 6 147 klantenfiches. Deze klanten deden 4 587 aanvragen waarvan er 3 773 konden 

worden ingewilligd. Verdeeld over de drie uitleenposten geeft dit: 2 500 voor Gent, 732 voor Sint-

Niklaas en 541 voor Geraardsbergen. 

Beweging.net beseft ten volle dat door het wegvallen van de zogenaamde 

‘persoonsgebonden bevoegdheden’ zoals cultuur, sport en jeugdbeleid heel wat 

instrumenten om het verenigingsleven te ondersteunen nu naar Vlaanderen zijn verhuisd.  

 

Toch wijst beweging.net op het bijzonder belang, vroeger én nu, van de Provinciale 

uitleendiensten voor de praktische ondersteuning van zowel de verenigingen als de 

gemeenten. Hiermee levert zij verder een bijdrage in het versterken van het sociaal weefsel. 

 

Vraag is zelfs of het aanbod van uitleenposten niet moet verhoogd worden en of het aanbod 

aan materiaal niet moet worden uitgebreid. Zo zouden gemeenten bij grote evenementen 

dikwijls kampen met een tekort aan inzetbaar materiaal vb. nadar, e.d. 

 



8. Projecten sociale tewerkstelling en arbeidszorg als 
opstap naar werk 
Werk maken van werk… 

Er waren in 2016 in Oost-Vlaanderen 2 098 arbeidszorgmedewerkers aan de slag. Deze mensen 

leveren arbeidsmatige activiteiten zonder daarvoor betaald te worden (op zorgboerderijen 

bijvoorbeeld). De budgetten (439 000 EUR) werden besteed aan het helpen de opstap te maken naar 

betaald werk. 

Verschillende doelgroepen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Sociale economie en 

arbeidszorg bieden aan deze mensen een kans om een pad te volgen dat leidt tot regulier 

werk. Beweging.net vindt dat de Provincie deze projecten moet ondersteunen en 

stimuleren. Er moet nagegaan worden of zij geen regierol kan/moet opnemen; zodat het 

aanbod gecoördineerd en de initiatieven complementair ontwikkeld worden. 

 

De Provincie kan een dubbele voortrekkersrol vervullen: door binnen de eigen tewerkstelling 

zowel aan sociale economie als aan diversiteit prioriteit te geven. 

 

Werken aan werk betekent voor een Provincie uiteraard binnen het regulier economisch 

circuit inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijfsvestigingen in onze provincie. 

Onze ligging – op het kruispunt van belangrijke vervoersassen – en onze kenniscentra 
moeten toelaten om Oost-Vlaanderen verder internationaal op de kaart te zetten als 
logistieke topregio en kennisregio. 
 

Beweging.net stelt dat de Provincie als streekbestuur de ontwikkeling van de twee Oost-

Vlaamse havengebieden verder moet ondersteunen. 

 

9. Waterbeheer tegen natte voeten of kelders 
Geen natte voeten of kelders meer… 

Het provinciebestuur beheert vandaag 29 bufferbekkens met een totale opvangcapaciteit van 

700 000 m³. Er staat nog voor eenzelfde aantal m³ opvang aan bufferbekkens gepland. 

De provincie beheert 1 650 km waterlopen categorie 2. De polders beheren 800 km. 

Het provinciebestuur onderhoudt haar eigen waterlopen en die van de polders met een 

onderhoudsbudget van 8,6 miljoen EUR en een investeringsbudget van 3 miljoen EUR. 

 

Waterbeheer is een kerntaak van de Provincie. Een goed waterbeleid is van groot 

maatschappelijk belang. De neerslagpieken van de laatste jaren en het wijzigende klimaat 

houden deze stelling actueel en niemand staat te wachten op een ondergelopen kelder. 



 

Beweging.net vindt daarom dat de Provincie verantwoordelijk moet zijn voor het globale 

beheer van alle waterbekkens op haar grondgebied, in samenspraak met alle betrokkenen. 

Dit geeft de beste waarborgen voor een duurzame oplossing van wateroverlast-problemen, 

o.m. door de realisatie van bufferbekkens en kleinschalige overstromingsgebieden, als voor 

een ecologische en landschappelijke herwaardering van de waterlopen. 

 

Uiteraard dient in het kader van het vergunningenbeleid correct rekening gehouden met de 

watertoets. Anders blijft het dweilen met de kraan open. 

 

10. Participatietrajecten bij provinciale ruimtelijke 

plannen 
Iedereen mee… 

Op heden lopen er 28 grote participatieprojecten met lokale besturen, middenveldorganisaties en 

burgers. 

Op niveau van de hele provincie (o.a. rond Oost-Vlaanderen Energielandschap), van een afgebakende 

regio (o.a. strategisch project Denderland), van een stad of gemeente (o.a. afbakening Wetteren), 

een deel van een gemeente (Suikerfabrieksite Moerbeke-Waas), van een bepaald thema 

(duurzaamheidsbarometer),…  

De provincies hebben een cruciale taak inzake de realisatie van een duurzame ruimtelijke 
ordening. Er moet niet enkel zuinig omgesprongen worden met de ruimte; maar er moet ook 
altijd gezocht worden naar haalbare evenwichten met de partners die dezelfde barrel grond 
willen benutten. De uitdagingen zijn duidelijk: verdicht wonen, duurzame landbouw, meer 
bos, benutbare industriegronden, enz. 
 
Voor beweging.net is het de Provincie die ordenend zal moeten optreden. Hierbij moet de 
leefbaarheid van de woonkernen en de relatie stad – platteland centraal staan. 
 
Beweging.net stelt duidelijk dat denken over en werken aan concrete ruimtelijke plannen en 
projecten nooit kan slagen zonder de directe participatie van alle betrokkenen vanaf start tot 
einde van het planproces. 
Beweging.net is dan ook bijzonder verheugd dat de Provincie Oost-Vlaanderen als eerste 
provincie het Charter Participatieve Democratie bij Ruimtelijke Planningsprocessen 
heeft ondertekend én in de praktijk brengt. 
 
 


