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Dit jaarboek is een staalkaart van wat de Provincie Oost-Vlaanderen in 2017 
realiseerde: een selectie van de meest markante verwezenlijkingen. 

De onderwerpen selecteerden we op basis van de drie merkpijlers die richting 
geven aan ons beleid: 
• innovatie, creativiteit en duurzaamheid
• beleid op maat – interbestuurlijk en gebiedsgericht samenwerken
• toekomstgerichte organisatie

We lieten ons dus leiden door wat maatschappelijk relevant, onderscheiden, 
dynamisch, vooruitstrevend en typisch Oost-Vlaams is. 

Voor cijfers en een volledig overzicht van subsidies, bezoekersaantallen, 
samenwerkingsverbanden, samenstelling en werking van verzelfstandigde 
instellingen verwijzen we graag door naar het datagedeelte van dit jaarboek: 
www.oost-vlaanderen.be > Jaarboek 2017.

Onze provincie is een welvarende regio waar heel wat initiatieven opborrelen 
op tal van vlakken. De Provincie is de ‘eigenaar’ van al wat op haar territorium 
gebeurt en blijft dat verder ondersteunen, stimuleren en claimen. Zeker nu 
de rol van de provincies verandert, blijft de Provincie de rol opnemen van 
beschermer en regisseur van het merk Oost-Vlaanderen. 

We wensen u veel leesgenot en vernemen graag uw reactie.

Alexander Vercamer, eerste gedeputeerde

wat de Provincie 
in 2017 realiseerde
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Elke gemeente krijgt  
kunstwerk Honoré d’O 
cadeau

Het beleidsdomein kunst ging in 2018 over 
van de provincies naar de Vlaamse overheid. 
Als ‘afscheidscadeau’ kreeg elke Oost-Vlaamse 
gemeente van het provinciebestuur een 
gepersonaliseerd kunstwerk van Honoré δ’O met 
de vraag om er een publiek zichtbare plek voor 
te zoeken. De Glasvlag van Honoré δ’O is de 
apotheose van 22 jaar Thuis voor een Beeld, 
zodat elke gemeente in Oost-Vlaanderen alsnog 
‘een thuis voor een beeld’ wordt.

Apotheose van Thuis voor een Beeld
Doordat de persoonsgebonden materies een 
Vlaamse bevoegdheid worden, was de wedstrijd 
Thuis voor een Beeld in 2017 aan de laatste editie 
toe. Sinds 1995 streden de gemeentebesturen en de 
inwoners live op Radio 2 Oost-Vlaanderen voor een 
kunstwerk dat ze van de Provincie cadeau kregen. 
Een vakjury stond in voor de beoordeling, en de 
inhuldiging ging telkens gepaard met een groot 
volksfeest. Als afsluiter kwamen de 22 bekroonde 
locaties in augustus nog eens aan bod op Radio 2 
Oost-Vlaanderen.
Zo zorgde het provinciebestuur voor meer kunst 
in de publieke ruimte, meer zichtbaarheid voor 
Oost-Vlaamse kunstenaars en meer draagvlak voor 
kunst. Met dit laatste cadeau draagt de Provincie 
op een gepaste manier het luik kunsten in haar 
bevoegdheid over.
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Glasvlag van en voor elke gemeente
De internationaal gerenommeerde Oost-Vlaamse 
kunstenaar Honoré δ’O werkt vaak met alledaagse 
materialen. Voor deze opdracht speelde hij met 
het idee van een ‘thuis’ en sprokkelde in elke 
gemeente een fragment: een steentje, wat aarde. 
Dat verwerkte hij voor elke gemeente in een glazen 
vlag. Daarmee schrijft hij zich in, in de traditie van 
een vlaggencultuur. De driehoekige vorm van de 
vlag doet ook denken aan een scherf. En scherven 
brengen geluk.

Laatste editie  
‘Thuis voor een Beeld’  
toert door Oost-Vlaanderen

Sinds 1995 organiseerden de Provincie en Radio 2 
Oost-Vlaanderen elk jaar de wedstrijd ‘Thuis voor 
een Beeld’. Daarmee kon een gemeente een kunst-
werk van een gerenommeerd kunstenaar winnen. In 
2017 was de laatste editie van de wedstrijd. Daarom 
toerde ‘Thuis voor een Beeld’ in augustus langs 
alle gemeenten die ooit een beeld wonnen. In de 
marge van de zomertoer organiseerden de meeste 
gemeenten extra activiteiten voor het grote publiek.
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OER toont wortels van 
Vlaanderen

Van maart tot augustus 2017 liep in het 
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in 
Gent de tentoonstelling OER. Die weerspiegelde 
een belangrijk kantelmoment in de Vlaamse 
kunstgeschiedenis tussen 1880 en 1930. De 
tentoonstelling presenteerde een uitzonderlijke 
selectie van topstukken uit privécollecties. Er was 
werk te zien van de verschillende Latemse scholen. 
De school van de mystiekers Emile Claus, Gustave 
Van de Woestyne, George Minne en Valerius De 
Saedeleer. Daarna de tweede ‘school’ die rond 
1905 ontstond rond expressionisten als Constant 
Permeke, Gust De Smet en Frits Van den Berghe. 



Het provinciaal domein 
Puyenbroeck kreeg er 
een nieuwe water- en 
avonturenspeeltuin bij. 

Op de ‘Recitals jonge Oost-Vlaamse solisten’ 
kregen jonge klassieke musici de kans om hun 
talent te tonen aan de buitenwereld.

In de Sint-
Bartholomeuskerk 
in Vinkt werd 
het liturgisch textiel 
gereinigd.



De kerk van Hamme is 
weer veilig dankzij de 
Monumentenwacht.

Oost-Vlaanderen 
Zomert: met de fiets het 
Meetjesland muzikaal 
verkennen.

De Kaaihoeve vierde 
de Dag van de 
Biodiversiteit 
met een gezinsfeest.

De Monumentenwacht 
inspecteerde de kerk in 
Temse tijdens hun zes-
jaarlijkse klimtraining.
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Interactieve expo  
‘Oude liefde –  
zorgen voor erfgoed’  
in Ename

Hoe maak je een dak bereikbaar voor inspectie? 
Waarom malen oude molens nog? Wat gebeurt 
er met de kerken nu er minder erediensten zijn? 
Een boot op het droge, kan dat? En hoe houdt 
de archeoloog het overzicht van al zijn bodem-
vondsten?

In juni startte in het Provinciaal Erfgoedcentrum in 
Ename een interactieve tentoonstelling over zorgen 
voor onroerend, varend en archeologisch erfgoed. 
Door het succes is de tentoonstelling ondertussen 
verlengd tot 9 september 2018. Ze zet aan om de 
handen uit de mouwen te steken en inspireert met 
allerhande erfgoedinitiatieven in Oost-Vlaanderen. 

‘Oude liefde’ is het resultaat van intense samen-
werking van verschillende provinciediensten: de 
transversale cel Cultuur, Monumentenwacht, de 
dienst Erfgoed, Molencentrum Mola, pam Ename en 
pam Velzeke.

Arne Ryckoort (8 jaar) uit 
Wielsbeke wint wedstrijd 
‘Monumentenwachter’

Arne Ryckoort (8 jaar) uit Wielsbeke mag samen met 
zijn vriendjes mee op pad met Monumentenwacht 
Oost-Vlaanderen voor een inspectie tot op de 
zolder en de toren van de kerk van Poesele 
(Nevele). Hij won dit spannende avontuur door in 
de tentoonstelling Oude liefde – Zorgen voor 
erfgoed zoals een echte monumentenwachter op 
een dak te klimmen. Met de wedstrijd ‘Gevraagd: 
monumentenwachter in wording’ wakkert de 
Provincie de belangstelling en het enthousiasme 
van jongeren voor erfgoed aan. De tentoonstelling 
werd overigens verlengd tot 9 september 2018.
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Provincie Oost-Vlaanderen 
doet mee met  
Open Monumentendag

Op Open Monumentendag in september zette 
ook de Provincie Oost-Vlaanderen haar deuren 
open. Blikvanger was de openstelling van de 
Leopoldskazerne in Gent. Een laatste kans om 
het meer dan honderd jaar oude monument 
nog te zien voordat het een nieuwe bestemming 
krijgt als werkplek voor het provinciepersoneel. 
Er was ook een mooi aanbod op de provinciale 
locaties in Ename en Velzeke en in de provinciale 
molens. En ook het natuureducatief centrum de 
Kaaihoeve deed mee. Een echte feestdag voor 
het provinciebestuur dat zich voortaan toelegt op 
grondgebonden materies.



Op woensdag 
28 juni vierden bijna 
11 000 jongeren het 
twintigjarig bestaan 
van Popeiland in 
Puyenbroeck.

Luisteren naar de 
boeiende verhalen 
van de Loose 
Hoveniers in de 
(her)aangelegde 
groentetuin in Ename.

250 kinderen 
brachten hun 
erfgoed mee naar 
het Provinciaal 
Erfgoedcentrum.
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Sinds 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor 
persoonsgebonden materies. Daarmee kwam er een eind 
aan het provinciaal muziekbeleid. In 2017 waren de laatste 
edities van de provinciale koorzang- en muziektoernooien.

Met deze toernooien geeft de Provincie alle Oost-Vlaamse 
koren en orkesten de kans om zich te klasseren in een van de 
vijf categorieën om op basis daarvan subsidies te krijgen. 

Dit was de uitslag, per afdeling telkens alfabetisch op de 
naam van de gemeente:

Ereafdeling
Gent, Gemengd Gents Madrigaalkoor

Uitmuntendheid
Wondelgem, Jeugdkoor Furiosa

Eerste afdeling
Sint-Niklaas, Kon. Gemengd Koor Sint-Gregoriusgild
Zottegem, Gemengd koor Crescendo

Tweede afdeling
Eeklo, Tweede Couplet, Eeklo’s Kamerkoor
Kalken, Muziekatelier
Lokeren, Gemengd koor Couleur Vocale

Derde afdeling
Gent, Kinderkoor Mini Musica
Gent, Karibu Gents Wereldkoor
Sinaai, Mannenkoor Gaudeamus
Sint-Laureins, Gemengd koor Grenzeloos

Provinciale muziektoernooien

Ook voor harmonieën, fanfares en brassbands 
organiseerde de Provincie toernooien om ze te 
klasseren en te subsidiëren in zes categorieën.

Dit was de uitslag, per afdeling telkens alfabetisch op 
de naam van de gemeente:

Ereafdeling 
Koninklijke Katholieke Harmonie Kunst en Vreugd, 
Beveren
Brassband Panta Rhei, Gent
Brassband Strijd naar ’t Recht, Rupelmonde
Koninklijke Fanfare Sint-Pietersvrienden, Uitbergen

Provinciale koorzangtoernooien 2017

Uitmuntendheid
Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia, Eksaarde
Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen,  
Sint-Martens-Latem
Koninklijke Fanfare Iever en Eendracht, Sleidinge

Eerste afdeling
Gent Symphonic Band, Gent
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia, Haasdonk 
Koninklijke Fanfare Leopold- en Albertisten, 
Kieldrecht
Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen, Wippelgem 
Koninklijke Harmonie Noorderlicht, Zelzate 

Tweede afdeling
Koninklijke Harmonie De Eendracht, Brakel
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Kalken 
Socialistische Harmonie Vooruit, Lokeren 
Youth and Music Company, Sint-Lievens-Houtem
Harmonieorkest Wondelgem, Wondelgem

Derde afdeling
Koninklijke Muziekvereniging Nieuw Leven, Aaigem
Koninklijke Fanfare De Bijenkorf, Maarkedal



11 229 mensen vinden 
leuke daguitstap in 
Rap op Stap-kantoor

In 2017 trok de Provincie Oost-Vlaanderen 77 000 
euro uit voor de verdere uitbouw van bestaande 
Rap op Stap-kantoren én voor elf nieuwe Rap op 
Stap-kantoren in 2018.

Het positieve effect van een leuke daguitstap of 
vakantie op je persoonlijke welbevinden wordt 
vaak onderschat. Rap op Stap zijn toegankelijke 
reiskantoren voor mensen met een beperkt budget. 
Kwetsbare groepen kunnen daardoor ook op 
daguitstap of vakantie.

In 2017 gingen 11 229 personen met een beperkt 
budget op stap via een Oost-Vlaams Rap op 
Stap-kantoor. In 2018 wil de Provincie nog meer 
Oost-Vlamingen bereiken door meer kantoren 
te realiseren. Daarvoor werken we nauw samen 
met Toerisme Oost-Vlaanderen, het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie en vooral met het Steunpunt 
Vakantieparticipatie. 

Beste wielrenners 
G-natourcriteriums  
krijgen provinciale prijs

In juli organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen 
drie G-natourcriteriums samen met sportfederatie 
Parantee-Psylos: in Aalst, Sint-Niklaas en Ninove. 
De G-wielrenners reden elke keer in het voor-
programma van de profs: een speciaal kader waarin 
de G-renners aangemoedigd werden door een ruim 
publiek. De G-renners die deelnamen aan de drie 
wedstrijden werden opgenomen in een regelmatig-
heidsklassement. De eerste drie van elke categorie 
kregen een provinciale prijs. 

Het initiatief kadert in de doelstelling om G-sporten 
en in het bijzonder G-fietsen te promoten. De 
Provincie doet dat ook door in provinciaal domein 
Puyen broeck aangepaste fietsen te verhuren en door 
‘Fiets specials’ te organiseren, waarop verschillende 
soorten G-fietsen kunnen worden uitgetest.
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Gratis en betaalbare daguitstappen
Met de Rap op Stap-kantoren haalde de Provincie 
in 2017 de top 3 in de awards ‘Iedereen verdient 
vakantie’ van Toerisme Vlaanderen.
De Provincie ondersteunt de Rap op Stap-kantoren 
ook door het gratis en betaalbaar aanbod in 
Oost-Vlaanderen te bundelen in een toegankelijke 
brochure. Die geeft een overzicht van het vaste 
aanbod in provinciale domeinen, centra en musea. 



Halloween in De 
Gavers was een 
topeditie met 
meer dan 10 000 
bezoekers.
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Donjon Nevele  
wint publieksprijs

In oktober won de familie Schelstraete uit Nevele de 
publieksprijs van de Vlaamse onroerenderfgoedprijs. 
De Provincie Oost-Vlaanderen speelde een 
belangrijke rol.

Toen de familie de achterbouw van hun apparte-
ments gebouw in het Kasteel van Nevele in het 
centrum van Nevele wilde vernieuwen, stootten 
ze op een middeleeuwse donjon. Ze schakelden 
de provinciale erfgoedconsulenten in en er 
kwam een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek. 
De oude resten werden de blikvanger van het 
gerestaureerde gebouw. Een prachtig voorbeeld 
van een privé-eigenaar met liefde voor erfgoed, en 
van een vruchtbare samenwerking tussen hem, de 
architect, de Provincie en vrijwilligers die leidde tot 
een geslaagde renovatie met een glansrol voor de 
geschiedenis.

Donjon Nevele wint publieksprijs Vlaamse Onroerend Erfgoedprijs, © Kris Vandevorst



De eerste editie 
van Putteke Winter 
in De Ster 
was een succes.

Op de Dag van 
het Arboretum in 
Het Leen kon je 
meer dan 320 
botanische 
gecultiveerde 
magnolia’s 
bewonderen.

Tijdens de Week van 
de Provinciedomeinen 
van 10 tot 17 april 
toonden de Vlaamse 
provinciedomeinen hun 
sterke troeven.

Sprookjesachtige 
taferelen tijdens 
de Museumnacht 
in Provinciaal 
archeologisch 
museum Ename.foto © Tessa Demeuter



leren



Ondanks alle inspanningen van onze scholen 
verlaten nog altijd te veel leerlingen het secundair 
onderwijs zonder diploma. De Provincie Oost-
Vlaanderen geeft projectsubsidies aan scholen 
om te zorgen dat leerlingen meer kans op slagen 
hebben en beter voorbereid op de arbeidsmarkt of 
in het hoger onderwijs terechtkomen.

In totaal gaat het om 366 740 euro subsidies, voor 
39 projecten van scholen van de verschillende 
netten in heel Oost-Vlaanderen. Ongeveer de helft 
van die scholen werken voor hun projecten intensief 
samen met externe deskundige organisaties, hoge-
scholen of lokale besturen.

De Provincie wil met deze subsidies vooral leer-
lingen ondersteunen die minder kansen hebben 
om een diploma te halen. We kozen vooral 
projecten die niet alleen de leerlingen maar ook het 
schoolteam versterken. De voorkeur ging ook naar 
projecten die daarna kans hebben om een vaste 
plek te krijgen in de scholen en projecten die breder 
uitgerold kunnen worden naar andere scholen in 
Oost-Vlaanderen.
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Subsidies om leerlingen  
beter voor te bereiden  
op arbeidsmarkt en  
hoger onderwijs 

Klas 6A uit de 
Sint-Martinusschool  
in Zomergem werd 
bekroond tot Sterrenklas.

Drukbezochte 
recruteringsdag bij 
PAULO-Politieopleiding



Basisschool De Krekel 
in Zelzate maakte zijn 
speelplaats groener en 
werd ‘klimaatgezonde 
speelplaats’.



In 2017 gaf de Provincie Oost-Vlaanderen voor 
de laatste keer 137 418 euro subsidies aan zes 
time-outprojecten. Die projecten geven scholen 
en voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg 
een adempauze als jongeren er tijdelijk niet 
meer terechtkunnen na een persoonlijke crisis of 
conflicten.

Vanaf 2018 gaat het Vlaams Agentschap Jongeren-
welzijn de zes Oost-Vlaamse time-outprojecten 
verder subsidiëren:
• Zwerfgoed in Mariakerke, de Bekwame Boon in 

Drongen, en de Kruiskenshoeve in Sint-Laureins 
van vzw aPart

• Buiten Beeld in Evergem van vzw Begeleidings-
centrum Stappen

• De Knoop van OOOC De Morgenster in Waas-
munster

• Het project ‘Veld! Vul een lege dag’ van Ter 
Muren in Erembodegem

Provincie subsidieert  
laatste time-outprojecten

Educatief spel maakt 
mensenrechten 
bespreekbaar

Samen met Onze Nieuwe Toekomst vzw, TAO-
Armoede en de Oost-Vlaamse Welzijnsschakels 
ontwikkelde de Provincie Oost-Vlaanderen een 
educatief spel rond mensenrechten. Het spel maakt 
een complexe materie op een eenvoudige manier 
bespreekbaar.

Iedereen heeft dezelfde grondrechten. Alleen weet 
niet iedereen dat die mensenrechten bestaan. 
Het spel leert de begeleider om samen met zijn 
leefgroep, cliënten, bewoners, gebruikers of klas te 
praten over mensenrechten. De speler ontdekt hoe 
mensenrechten bewust en onbewust een rol spelen 
in zijn leven. Het spel is vooral bedoeld om te spelen 
met mensen in een situatie van sociale uitsluiting. 
Voor hen zijn de antwoorden op vragen zoals 
‘Wanneer heb ik recht op?’ of ‘Wat als mijn rechten 
me ontnomen worden?’ heel belangrijk.

Bij de Provincie vinden we het belangrijk dat elke 
Oost-Vlaming zijn rechten kent. Ook mensen 
die op een of andere manier kwetsbaar zijn. Het 
educatief spel is dus ook toegankelijk voor mensen 
in armoede of mensen met een beperking. Iedereen 
kan het spel ontlenen in het documentatiecentrum 
Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-
Vlaanderen.

Ook Vormingplus, Leerpunt, dienst Inburgering, 
Samenlevingsopbouw, vzw Uilenspel, De Sloep, 
Verenigingen waar armen het woord nemen en de 
Welzijnsschakels gebruiken het spel. Onze Nieuwe 
Toekomst vzw verzorgt graag demonstratielessen. 
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wonen en leven
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223 extra gezinnen 
vinden thuis via sociaal 
verhuurkantoor 

De Provincie vindt het belangrijk dat iedereen 
terechtkan in een kwaliteitswoning. Daarom zetten 
we in op de groei van sociale verhuurkantoren. Die 
huren woningen op de privémarkt en verhuren ze 
door aan woonbehoeftige gezinnen. 

Elk jaar subsidieert de Provincie Oost-Vlaamse 
sociale verhuurkantoren om meer woningen te 
verhuren in Oost-Vlaanderen. Daardoor huurden 
de kantoren 223 extra woningen, 17% meer dan 
in 2016. Zo komt het totaal op 1.539 woningen. 
Daarvoor konden ze rekenen op 362 000 euro 
subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor 
2018 voorzien we een groei met 208 woningen.

Campagne
Samen met de sociale verhuurkantoren werkte 
de Provincie een promotiecampagne uit om meer 
eigenaars te motiveren om hun woning te verhuren 
via een sociaal verhuurkantoor. Dat levert eigenaars 
voordelen op die ze missen als ze privé verhuren. 
Ambassadeur-eigenaars vertellen hun verhaal in 
een brochure, op affiches, banners en in een film. 

Provincie bundelt 
alle informatie over 
vluchtelingen op één 
website

Sociale Kaart Vluchtelingen. Zo heet de website 
die moet antwoorden op alle informatievragen van 
hulpverleners, doorverwijzers en vrijwilligers die in 
Oost-Vlaanderen vluchtelingen begeleiden.

De website beantwoordt 101 vragen op 16 levens-
domeinen. Maatschappelijk werkers kunnen 
er goedkope woningen zoeken. Leerkrachten 
of zorgcoördinatoren vinden er de weg naar 
psychologische ondersteuning voor gevluchte 
kinderen met trauma’s. Dokters komen te weten 
waar vluchtelingen gratis kunnen douchen of 
aan betaalbare warmere kleren komen. VDAB-
consulenten vinden alternatieve manieren om 
vluchtelingen beter Nederlands te leren. Bij het 
begin van het nieuwe schooljaar 2018–2019 
bundelen alle Vlaamse provincies hun expertise 
om voor heel Vlaanderen een Sociale Kaart 
Vluchtelingen online te zetten. 
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De zesde groepsaankoop van 100% groene stroom 
en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen was 
opnieuw een succes: van de 68 760 Oost-Vlamingen 
die zich inschreven, beslisten 35 666 deelnemers 
(52%) in te gaan op het aanbod. Alles samen 
besparen ze meer dan 7 miljoen euro (of 199 euro 
per gezin). 

Voor deze groepsaankoop werkten Oost- en West-
Vlaanderen samen:

• Voor de combinatie elektriciteit en gas bood 
Elegant de gezinnen de laagste prijs met 
gemiddeld 323 euro besparing.

• Voor elektriciteit alleen konden gezinnen 
gemiddeld 112 euro besparen bij Engie 
Electrabel.

Alle deelnemers kregen een persoonlijk overzicht 
van hoeveel ze bespaarden.

Er schreven zich in de twee provincies ook 6 770 
bedrijven, zelfstandigen en organisaties in: die 
besparen gemiddeld 301 euro per jaar.

In november 2017 lanceerden de provincies Oost- 
en West-Vlaanderen hun zevende groepsaankoop 
groene stroom en aardgas: 
• Voor de combinatie elektriciteit en gas bood 

Engie Electrabel de gezinnen de laagste prijs 
met gemiddeld 347 euro besparing.

• Voor elektriciteit alleen konden gezinnen 
gemiddeld 174 euro besparen bij Engie 
Electrabel.

• De bedrijven besparen gemiddeld 540 euro voor 
de combinatie van elektriciteit en gas en 317 
euro voor elektriciteit alleen. 

63 511 deelnemers schreven zich vrijblijvend in voor 
deze campagne. Uiteindelijk besliste 60% (38 061 
deelnemers) om op het aanbod van de winnende 
energieleveranciers in te gaan. Het gaat om 36 782 
gezinnen en 1 279 bedrijven die hun aanbod 
accepteerden.

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen
Deze groepsaankopen sluiten aan bij de ambitie van 
de Provincie om samen met inwoners, organisaties, 
bedrijven, steden en gemeenten werk te maken van 
een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie 
wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch 
terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. 
Onder andere door maximaal in te zetten op 
energiebesparing en productie van hernieuwbare 
energie.

Door groepsaankopen groene energie besparen  
Oost-Vlaamse gezinnen 199 euro op hun energiefactuur

Bijna 12 000 deelnemers  
voor de tweede 
groepsaankoop 
zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet alleen een duurzame keuze. 
Ze zijn ook een interessante investering. Eind maart 
2017 lanceerde de Provincie een tweede groeps-
aankoop voor zonnepanelen. Liefst 11 800 Oost-
Vlamingen schreven zich gratis en vrijblijvend in. 
Doordat er zoveel geïnteresseerden waren, kregen 
we een prijs die gemiddeld 26,8% onder de gewone 
marktprijs ligt. Een standaardsysteem van iets meer 
dan 4kWp komt zo op 4 075 euro, meer dan 1 500 
euro onder de marktprijs. 

In totaal zijn meer dan 3 100 zonnepaneelinstallaties 
geplaatst bij de deelnemers. Met de zonnepanelen 
wil de Provincie de uitstoot van broeikasgassen 
drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaat-
neutraal zijn.
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In 2017 organiseerde Studio Brussel zijn Warmste 
Week in Provinciaal Domein Puyenbroeck in 
Wachte  beke. Ook de Provincie toonde haar warme 
hart. Medewerkers van negen provinciediensten 
organiseer den een kerstmarkt, Het Warmste Winter-
plein met kerstmarktattracties: fotobooth door de 
huisfotograaf, wellness for life, warme hapjes van de 
schoonmaakploeg, azaleaverkoop en lekkere Oost-
Vlaamse producten.

De opbrengst ging integraal naar goede doelen 
zoals Bednet, Tanderuis, Solidagro Filipijnen, Kom 
op tegen Kanker, Gewoon-Wijs en Katzoektthuis. 
Het provinciebestuur maakte voor alle initiatieven 
ondersteunend budget vrij. Oost-Vlaamse 
organisaties met een project in het Zuiden die 

Provincie schaart zich 
achter Warmste Week

‘Kerk in het midden’ zoekt 
nieuwe bestemming voor 
kerken

Kerk- en gemeentebesturen denken na over de 
toekomst van hun kerkgebouwen. Een kerken-
beleidsplan bepaalt welke kerken nog voor de 
eredienst gebruikt worden en welke kerken een 
neven- of een herbestemming krijgen. Daarna 
begint de zoektocht naar een geschikte invulling 
voor die historische gebouwen. 

Daarom startten de Provincie, Vormingplus 
Gent-Eeklo en Open Kerken het project ‘Kerk 
in het midden’ op. De projectpartners merkten 
dat beslissingen over kerken vaak van bovenaf 
opgelegd worden en dat de stem van de lokale 
gemeenschap nauwelijks meetelt. Met ‘Kerk in het 
midden’ willen de projectpartners samen met kerk- 
en gemeentebesturen een nieuwe dynamiek en 
meer draagvlak creëren.

Uit verschillende kandidaten koos ‘Kerk in het 
midden’ de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk 
in Overslag voor een eerste pilootproject. De 
projectpartners en het kerk- en gemeentebestuur 
zoeken nu samen met inwoners, organisaties en 
verenigingen in Wachtebeke een geschikte functie 
voor de kerk. Want iedereen heeft wel iets met het 
gebouw.

Na Overslag volgt er nog een tweede pilootkerk. Zo 
doen we heel wat ervaring op over hoe kerken een 
nieuwe bestemming kunnen krijgen. Ervaring die we 
zullen bundelen en verspreiden.

deelnamen aan de Warmste Week kregen een extra 
ondersteuning.

Zwemmathon
Opvallend was ook de actie van provinciaal sport-
centrum Puyenbroeck om met zoveel mogelijk 
zwemmers vier goede doelen te steunen: de vzw’s 
Hope for Duchenne, Durme, Vrienden voor Papoea, 
en Doctors on Mission.

Alles samen brachten de acties 8 965,63 euro op. 
Daar deed het provinciebestuur nog eens 10 000 
euro bovenop. De Provincie Oost-Vlaanderen kon de 
organisatoren van de Warmste Week dus een cheque 
overhandigen van 18 965,63 euro voor het goede 
doel. 
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De Provincie Oost-Vlaanderen heeft werken 
uitgevoerd aan de Zwalm in Brakel. De waterloop 
werd geruimd, de oevers werden versterkt en 
gestabiliseerd, het voetgangersbrugje werd 
vernieuwd en er kwamen op twee plaatsen 
paaibedden waar vissen hun eitjes kunnen afzetten.

De Provincie staat in voor onderhouds- en 
investeringswerken van zo’n 1 650 kilometer 
onbevaarbare waterlopen. We voeren die werken 
altijd duurzaam uit volgens de principes van 
integraal waterbeleid. Dat houdt rekening met alle 
onderdelen en alle functies van het watersysteem.

Versterkte oevers,  
nieuwe voetgangersbrug 
en paaibedden  
voor Zwalm in Brakel

Goede buren van de 
waterloop gezocht

Wie langs een provinciale waterloop woont, is – 
vaak zonder het zelf te beseffen – buur van het 
provinciebestuur. De Provincie Oost-Vlaanderen 
startte een campagne om dat onder de aandacht te 
brengen. 

De campagne roept de oeverbewoners op om 
de integriteit van de oevers te respecteren en om 
geen koterijen te bouwen langs het water. Met de 
campagne willen we graag kennismaken met onze 
buren die wonen langs provinciale water lopen. 
We willen ze uitleggen wat hedendaags water-
lopenbeheer inhoudt en hoe ze ons kunnen helpen.

Een brochure legt de regelgeving over waterlopen 
uit. De lezer komt te weten wie welke beken onder-
houdt en hoe dat in zijn werk gaat, hoe hij een 
vergunning moet aanvragen als hij zelf werken 
aan een waterloop wil uitvoeren en aan welke 
regels beplanting en constructies langs waterlopen 
moeten voldoen. De brochure verduidelijkt ook uit 
waar de grens loopt tussen de privé-eigendom en 
die van de waterloopbeheerder. Ten slotte komt 
de bestrijding van schadelijke exotische planten en 
dieren aan bod en hoe we modderstromen kunnen 
inperken bij hevige neerslag.



Oost-Vlaanderen profileert zich graag als dé fiets- en 
wielerprovincie. De Provincie moedigt iedereen aan om 
voor korte verplaatsingen naar school, werk of de winkel 
de fiets te nemen. Gemeenten kunnen provinciale 
subsidies krijgen om fietspaden aan te leggen. De 
Provincie investeert ook zelf in fietssnelwegen. 

Fietssnelwegen bij de Provincie: van idee tot 
realisatie
De Provincie treedt op als bouwheer bij de aanleg 
van fietssnelwegen. Dat wil zeggen dat de Provincie 
verantwoordelijk is voor ontwerp, aanleg én voor het 
financiële plaatje. De Provincie werkt daarvoor samen 
met de gemeentebesturen en Vlaanderen.

Subsidies
Daarnaast subsidiëren de Provincie (40%) en 
Vlaanderen (40%) de aanleg van fietsinfrastructuur 
voor het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
(BFF). Aansluitend op het BFF werd het lokale 
fietsroutenetwerk per gemeente uitgetekend. Realisaties 
kunnen hier rekenen op 40% provinciale subsidie. 

Nieuwe fietsinfrastructuur voor meer 
fietsverplaatsingen
Ook in 2017 kwamen er in Oost-Vlaanderen nieuwe 
fietsbruggen en nieuwe fietstunnels waarlangs fietsers 
drukke wegen, waterwegen of spoorlijnen kunnen 

Fietssnelwegen 
topprioriteit voor de 
Provincie
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Veilig op de fiets dankzij 
schoolroutekaarten

De schoolroutekaart is een belangrijk sluitstuk van 
het provinciaal fietsbeleid. Verenigingen, scholen 
of gemeenten kunnen al sinds 2014 subsidies 
aanvragen voor schoolroutekaarten waarmee 
kinderen veilig naar school kunnen fietsen. In 2017 
kwamen er nieuwe schoolroutekaarten voor Nevele, 
Zulte, Hamme, het Waasland, Herzele, 

Zo’n schoolroutekaart geeft een overzicht van 
veilige fietsroutes, duidt de veiligste wegen aan, 
markeert plaatsen die extra aandacht vragen, 
informeert over fietsuitrusting, verduidelijkt het 
verkeersreglement voor fietsers, moedigt jongeren 
aan om gezond te bewegen, geeft tips over veilig 
fietsen, toont de fietspaden die in aanleg zijn 
of bestudeerd worden, geeft de zones 30 in de 
schoolomgeving weer en geeft een overzicht van 
bus- en treinverbindingen.

Naast de papieren kaart zijn er ook digitale 
schoolroutekaarten. Die geven dezelfde informatie, 
maar zijn gemakkelijker aan te passen aan nieuwe 
situaties zoals aangepakte knelpunten, nieuwe 
fietspaden of tijdelijke wegenwerken. Er waren al 
eerder schoolroutekaarten voor Deinze, Wetteren, 
Zelzate-Wachtebeke-Moerbeke, Melle, Zingem, 
Lovendegem, Destelbergen, Nazareth, Lochristi, 
Gavere, Geraardsbergen en Maarkedal.

kruisen (met 40% provinciale subsidie op het 
gemeentelijk aandeel). 

Voor verschillende fietssnelwegen realiseerde de 
Provincie samen met de gemeenten missing links:
• Tussen de Beekstraat en de Karmstraat in Deinze 

waar de Provincie in primeur duurzaam asfalt 
uittest

• Tussen Gent en Antwerpen waar de fietssnelweg 
F4 nu bijna helemaal klaar is

• Op de fietssnelweg F40, de ringfietsweg rond Gent
• Het plan voor de heraanleg van de veelgebruikte 

fietssnelweg F411 door het Stropersbos in Sint-
Gillis-Waas werd ontworpen

• De fietssnelweg F7 langs de spoorlijn Gent-Kortrijk 
kreeg nieuwe gedeeltes in Zulte en Deinze

• In Kluisbergen werd het sluitstuk van de F45 
richting Henegouwen geopend.

Bovendien subsidieerde de Provincie in 2017 de 
aanleg van verschillende fietspaden:
• In Destelbergen en Lochristi
• In Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas
• In Deinze
• In Zwalm
• In Wachtebeke (met ook een nieuwe fietsbrug over 

de Langelede)
• In Gent, Wichelen, Oosterzele en Erpe-Mere
• In Nazareth en De Pinte
• In Laarne en Destelbergen
• In Oudenaarde

Daarnaast zet de Provincie in op trage wegen. De 
Provincie ondersteunt steden en gemeenten om een 
tragewegenplan op te maken en daar een beleid rond 
uit te werken. 



Gratis met de bus naar 
evenementen

De Provincie geeft subsidies aan organisatoren van 
evenementen die evenementenbussen inzetten. 
Met die subsidie onderstrepen we het belang van 
openbaar vervoer als waardevol en milieuvriendelijk 
alternatief dat toegankelijk is voor iedereen.

Gratis met de bus naar carnaval Aalst
Voor het Aalsterse carnaval regelde de Provincie 
gratis bussen in samenwerking met De Lijn en 
met steun van de stad Aalst. De Provincie gaf voor 
de gratis bussen 10 000 euro subsidie. Daardoor 
konden carnavalsvierders ’s nachts gratis terug met 
speciale nachtbussen van De Lijn. En bezoekers 
van de zondagse carnavalstoet konden met gratis 
pendelbussen van randparkings naar het centrum. 

Gratis feestbussen van De Lijn in 
oudejaarsnacht
Voor de jaarwisseling 2017 –2018 trok de Provincie 
12 500 euro uit voor gratis oudejaarsnachtbussen 
van De Lijn. Daarmee kregen feestvierders in 
45 Oost-Vlaamse gemeenten een duurzaam, 
gratis en veilig alternatief aangeboden voor 
de auto. De Provincie maakte verschillende 
eindejaarsevenementen en fuiven vlot bereikbaar 
met gratis feestbussen. 

Duurzaam en veilig naar Ronde van 
Vlaanderen dankzij globaal mobiliteitsplan
Voor de Ronde van Vlaanderen kwam er een 
volledig mobiliteitsplan om de regio Oudenaarde-

52 . WONEN EN LEVEN

Op 24 augustus 
werd er samen 
met de inwoners  
van Moerbeke en 
verschillende partners 
nagedacht over de 
toekomst van de 
suikerfabrieksite.

Kluisbergen-Ronse zoveel mogelijk autovrij te 
houden. Daarvoor werkte organisator Flanders 
Classics nauw samen met de Provincie, de stad 
Oudenaarde en De Lijn. Gratis pendelbussen 
brachten de bezoekers van publieksparkings naar 
de zone Oude Kwaremont-Paterberg, Kruisberg-
Hotond en de aankomstzone in Oudenaarde. 

De Provincie financierde de pendelbussen voor 
90 procent. Elk jaar stijgt de belangstelling voor 
gratis pendelen. Daarom legden we in 2017 extra 
pendelbussen in om supporters vlot en veilig 
terug te brengen naar de pendelparkings. In totaal 
maakten liefst 16 550 wielerfans gebruik van de 
gratis pendelbussen, een nieuw record. Verder 
stimuleerden we het gebruik van trein en fiets 
tussen Oudenaarde en Ronse. Allemaal initiatieven 
waarmee Oost-Vlaanderen zich profileert als dé 
fiets- en wielerprovincie.



Van stort naar golfterrein in 
Vlierzele

De Provincie Oost-Vlaanderen plant samen met 
de gemeente Sint-Lievens-Houtem een golfterrein 
op de stortplaatsen van ILvA en De Letter in 
Vlier zele. De Provincie maakte daarvoor een 
ruimtelijk uitvoeringsplan op. In april 2017 stelde 
de provincieraad het plan voorlopig vast. Om de 
inwoners en alle betrokkenen zo goed mogelijk 
te informeren, organiseerden de Provincie en de 
gemeente Sint-Lievens-Houtem een infomarkt op 
7 juni. 
Bezoekers konden de resultaten van het milieu-
effectenrapport en het ontwerp van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) inkijken. Ze kregen ook 
informatie over hoe ze kunnen meedoen aan het 
openbaar onderzoek en deskundigen gaven een 
antwoord op al hun vragen. 
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Dertien gemeenten uit  
Zuid-Oost-Vlaanderen  
gaan samen voor 40%  
minder CO2 tegen 2030

In januari 2017 engageerden dertien buurgemeenten 
zich samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, streek-
intercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch 
terug te dringen. Afwachten is niet langer een optie. 
Daarom werken ze een ambitieus actieplan uit voor een 
klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Zo willen ze de CO2-
uitstoot op het hele grondgebied met 40% verminderen 
tegen 2030. Daarnaast nemen ze maatregelen om de 
negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals erosie, 
wateroverlast of verdroging, zoveel mogelijk te verzachten. 
Dat willen ze samen doen met inwoners, handelaars, 
bedrijven, verenigingen en landbouwers. 

In totaal werden meer dan 50 bijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij een 1000-tal mensen was 
betrokken. Ze dachten na over concrete acties 
en maatregelen om de CO2 uitstoot te reduceren 
en het landschap weerbaarder te maken tegen 
klimaatverandering. Het resultaat was meer dan 3 000 
ideeën die werden samengebracht tot 64 maatregelen en 
325 concrete acties.

Het gaat om de gemeenten Maarkedal, Brakel, Zwalm, 
Lierde, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lede, Erpe-Mere, 
Haaltert en Denderleeuw en de steden Ronse, Zottegem en 
Geraardsbergen. 
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650 leerlingen uit Eeklo 
verzamelden creatieve 
ideeën voor stedelijk 
klimaatactieplan in 
Klimaatcafé XL

In april 2017 gaven 650 laatstejaars scholieren uit 
de drie secundaire scholen van Eeklo het beste van 
zichzelf. Een namiddag lang brainstormden ze met 
bekende en onbekende leeftijdsgenoten over dromen, 
acties en ideeën om van Eeklo een klimaatgezonde 
stad te maken in 2030. Zo gaven ze het klimaatplan 
van de stad zelf vorm.

Het stadsbestuur besliste om deze enorme uitdaging 
niet alleen aan te gaan en riep de hulp in van de 
Provincie om zoveel mogelijk burgers, groepen en 
organisaties bij de opmaak van het klimaatplan 
voor de stad te betrekken. Maar liefst 50% van de 
acties uit het plan komen van deelnemers aan de 
participatiemomenten. Het Klimaatcafé XL voor de 
jeugd was het sluitstuk van de participatiecampagne.

ik ben
ik?

samen met jou!
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Schouwen en koeltoren in Ruien 
tot ontploffing gebracht

In 2013 wekte de site van Engie Electrabel in Ruien voor het 
laatst elektriciteit op. Het gaat om een site van 79 ha, die nu op 
het gewestplan voornamelijk ingekleurd is als milieubelastende 
industrie. 

In 2015 startte de afbraak van de centrale, maar tot vorig jaar 
stonden de drie reusachtige schouwen en de koeltoren nog 
overeind. Op 3 juni werden ze neergehaald. Daarna werd de site 
helemaal opgeruimd. 

Voor het gebied van 79 ha is op 20 november 2017 een 
Brownfield convenant in werking getreden om de realisatie van 
een duurzaam economisch reconversieproject op deze verlaten 
site te bevorderen. Binnen het Brownfieldconvenant werden 
tussen alle partijen 10 principes afgesproken die gelden als 
kader voor een nieuwe, duurzame en kwalitatieve ontwikkeling 
op de site. De uitbouw van een CO2-neutraal bedrijventerrein is 
er een van.

De Provincie voert het ruimtelijk planningsproces voor het 
gebied en zal de ambities en herbestemming vertalen naar een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

foto © Hendrik Haustraete



Campagne  
‘Verbijsterende bijen’ helpt 
nectarminnende insecten

De Provincie roept Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten, landbouwers, verenigingen en scholen 
op om bijen en andere nectarminnende insecten 
te helpen door bijenvriendelijke percelen in te 
zaaien. Daarvoor stelt de Provincie een speciaal 
bijenvriendelijk bloemenmengsel ter beschikking. 
Van mei tot september moet dat voor meer 
nectar en stuifmeel zorgen. De bloemsoorten zijn 
streekeigen en bevorderen de biodiversiteit. In 2017 
werden meer dan 35 ha bijenvriendelijke percelen 
ingezaaid.

Dit perceel werd ingezaaid met het bijenvriendelijke zadenmengsel van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Bijen vinden er stuifmeel en nectar. Info: www.oost-vlaanderen.be/bijen

Ondernemers, academici, 
beleidsmensen en 
designers buigen zich  
over stedelijke uitdagingen 
van morgen

Hoe moeten we onze steden organiseren zodat ze 
voor iedereen een goede plek worden – en blijven 
– om te leven, te wonen, te leren en te werken? 
Hoe springen we innovatief om met thema’s zoals 
mobiliteit, vergrijzing, de impact van technologie en 
schaarse ruimte?

In februari 2017 sloten een zestigtal ervarings-
deskundigen zich twee dagen op in Designmuseum 
Gent om een concreet antwoord te formuleren op 
de uitdagingen van morgen.

De ‘MakersMarathon’ ging uit van Ministry of 
Makers, Designplatform Gent Oost-Vlaanderen 
vzw en Community Gent. Ministry of Makers is een 
initiatief van Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen 
en Hogeschool Gent. Toegetreden partners zijn Stad 
Aalst, AGSA en UGent.

Het Designplatform wil creatief talent in contact 
brengen en linken met alle andere sectoren, 
kennisinstellingen en besturen, om door kruis-
bestuiving en designprocessen de Oost-Vlaamse 
economie innovatiever, creatiever en sterker te 
maken.
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Ministry of Makers bewijst met haar Makers-
Marathon dat design thinking en co-creatie 
een belangrijke rol spelen in het zoeken naar 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 
Het bewijst dat design thinking een goede tool 
is om onze Provincie nog innovatiever te maken. 
De antwoorden van de deelnemers moeten een 
aanbeveling zijn voor hoe we onze steden in de 
toekomst kunnen organiseren zodat ze een nog 
meer leefbare en werkbare biotoop worden. Kortom: 
een nog wijzere plek om te leven, te wonen, te leren 
en te werken.



62 . WONEN EN LEVEN WONEN EN LEVEN . 63

Provincie kiest voor windenergie

De Provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd: windmolens 
moeten er komen. Maar dat lukt alleen als ze gebouwd worden op 
weloverwogen plaatsen in het landschap. Ook het lokale draagvlak 
is cruciaal. De Provincie verankerde de betrokkenheid van de 
burgers, bedrijven en lokale besturen bij de windturbineprojecten 
in haar windbeleid. Bij windturbineprojecten moet er 20% partici-
patie zijn en een omgevingsfonds. In het windlandschap van 
Eeklo-Maldegem is dat allemaal toegepast.

De aanpak van de Provincie toont dat het mogelijk is in het sterk 
verstedelijkte en verlinte Vlaanderen heuse windlandschappen te 
creëren. Mét maximaal draagvlak. 

In windlandschap Eeklo-Maldegem stonden al 17 windturbines. 
Daar komen er nu nog 13 nieuwe bij om ons te voorzien van 
groene elektriciteit. In het noorden van het Meetjesland is dan 
ook veel wind te oogsten. Vroeger waren er in de streek meer dan 
achthonderd houten molens. 

Tegen 2020 wil Oost-Vlaanderen tachtig bijkomende windturbines 
op zijn grondgebied, buiten de havens. 
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In de zone Groen Ursel wonen heel wat mensen 
in weekendverblijven. Permanente bewoning was 
daar altijd al onwettig en dus niet toegestaan. 
Een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
(PRUP) gaf de zone een nieuwe bestemming 
en duidde twee wooncompensatiegebieden 
aan. Er start een begeleidingstraject om de 
bewoners van Groen Ursel te begeleiden naar die 
wooncompensatiegebieden. Concreet gaat het over 
een zone in Ursel voor 20 woningen en een zone in 
de kern van Knesselare voor 42 woningen. 

De Provincie trekt voor het begeleidingstraject 
54 424 euro uit. Ook de ontwikkelaars van de 
gebieden engageren zich om maximaal mee te 
werken. In de twee zones is er aandacht voor 
betaalbaar wonen en is er een sociaal woonaanbod 
gepland: zowel sociale huur- als koopwoningen. 
Verder krijgen de bewoners van weekendverblijven 
voorrang voor sociale huurwoningen in de hele 
gemeente als ze voldoen aan de voorwaarden 
om een sociale woning te huren. Een bijzonder 
aandachtspunt is dat de meest kwetsbaren uit de 
getroffen zone begeleiding krijgen naar de meest 
geschikte woonvorm.

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied 
tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, 
de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op 
elkaar af te stemmen, komt er een masterplan. 
Daarvoor sloten de Provincie en de Stad een 
samenwerkingsovereenkomst af. Het masterplan 
moet bepalen welke functies ruimtelijk haalbaar en 
wenselijk zijn en moet al die functies harmonieus 
laten samengaan.

Recreatiedomein De Brielmeersen wordt een 
provinciaal domein met groen-recreatieve functies. 
Er komt een nieuw stadion voor voetbalclub 
KMSK Deinze. En de kern van het projectgebied 
wordt gelinkt aan andere functies in de buurt en 
aan het stadscentrum. De bevolking en andere 
belanghebbenden kregen ruim inspraak in 
de planning: er waren participatiemomenten 
met experten natuur en natuureducatie, met 
leerkrachten, ouders en jeugdbewegingen, met 
atletiek, voetbal, jachthaven en scholen en met 
relevante administraties. In april was er een 
interactieve bijeenkomst met de bevolking.

Provincie en gemeente Knesselare begeleiden 
permanente bewoners weekendverblijven Groen Ursel

Provincie en stad Deinze maken 
masterplan voor Brielmeersen



werken en ondernemen



3,26 miljoen euro voor  
achttien Oost-Vlaamse 
plattelandsprojecten

In 2017 keurde het Provinciaal Managementcomité 
achttien plattelandsprojecten goed. Die geven 
het Oost-Vlaamse platteland een economische, 
ecologische, educatieve en recreatieve impuls en 
verhogen zo de leefbaarheid. 

De Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams 
Gewest dragen elk 512 300 euro bij, het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
464 500 euro. Alles samen gaat er 3,26 miljoen euro 
naar plattelandsprojecten rond de thema’s armoede 
en welzijn, erfgoed en toerisme en klimaatneutraal 
Oost-Vlaanderen. 

De 3 LEADER-groepen, in Meetjesland, Vlaamse 
Ardennen en Grensregio Waasland, draaiden in 2017 
ook op volle toeren en keurden in december 23 
projecten voor het platteland goed.
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Provincie stimuleert Oost-Vlaamse detailhandel

De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op kern-
versterking in de gemeenten, een complementair 
selectief aanbodbeleid in de periferie en clustering 
van grootschalige detailhandel in duidelijk 
afgebakende zones. De Provincie focust op analyse 
en kennisdeling, financiële ondersteuning en advies 
op maat. 

Projectsubsidies
De grote uitdaging voor steden en gemeenten 
is hun handelskern versterken. Een goede mix 
van handel, horeca, diensten, wonen, cultuur 
en vrijetijdsbesteding maakt een handelskern 
aantrekkelijk. Daarom keurde de Provincie 
dertig projecten goed om de detailhandel te 
ondersteunen. De projectsubsidies gaan naar 
middenstands- en handelsverenigingen en naar 
lokale besturen die hun detailhandelsbeleid willen 
optimaliseren. Alles samen gaat het om 139 605,97 
euro provinciale steun voor projecten die in 2018 
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De Gentse haven is enorm belangrijk voor de 
Oost-Vlaamse economie: met meer dan 64 000 
jobs zorgen zo’n driehonderd havengebonden 
ondernemingen voor 13,3% van de provinciale 
tewerkstelling en voor 17,7% van de toegevoegde 
waarde. Jaar na jaar blijft de Gentse haventrafiek 
recordcijfers optekenen: de Gentse haven groeit 
sneller dan haar concurrenten.

In april droeg de Provincie 13 miljoen euro bij aan 
de kapitaalsversterking van het Havenbedrijf. Dat 
extra kapitaal moet vooral de nieuwe zeesluis in 
Terneuzen financieren. Die is geschikt voor de 
grootste zeeschepen (366 meter lang, 49 meter 
breed en 15 meter diep). Door de participatie 
in het Havenbedrijf maakt de Provincie als 
aandeel houder formeel deel uit van het Gentse 
havenbestuur en wordt het provinciebestuur ook 
betrokken partij bij de fusieverkenning tussen het 
havenbestuur en Zeeland Seaports. In november 
keurde de provincieraad die havenfusie goed (na de 
gemeenten Zelzate, Gent en Evergem).

uitgevoerd worden: opleiding, speciale markten, 
communicatie en leegstandsaanpak.

Detailhandelsplan voor Zuid-Oost-Vlaanderen
Sinds oktober 2017 werkt de Provincie samen met 
Solva, het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en 
Unizo voor de opmaak van een detailhandelsplan 
voor de gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Concreet bieden ze de Zuid-Oost-Vlaamse 
gemeenten een economische, ruimtelijke en 
vastgoed analyse, telkens in wisselwerking tussen 
lokale overheid en handelaars. Na een totaalanalyse 
wordt een beleidsvisie en strategisch actieplan 
opgemaakt voor detailhandel, op maat van de 
gemeente. 

Gemeentelijke feitenfiches detailhandel
Voor de vierde keer op rij maakte de Provincie een 
overzicht van de detailhandel in de Oost-Vlaamse 
gemeenten. De ‘feitenfiches detailhandel’ geven 
een gedetailleerd overzicht van het winkelaanbod 
per gemeente, het profiel van de consument en het 
klantenbereik. 

Inspiratieboek
In 2017 publiceerde de Provincie Oost-Vlaanderen 
het inspiratieboek Detailhandel in uw gemeente. 
Dat stelt vernieuwende acties voor op het vlak 
van detailhandel en geeft een overzicht van de 
provinciale dienstverlening. 

Detailhandel in Oost-Vlaanderen
• 28 170 verkooppunten in detailhandel, horeca en 

consumentgerichte dienstverlening 
• 30 250 werknemers + 21 200 zelfstandigen of helpers  

+ 25 000 personen in de horeca
• Aantal commerciële panden daalde de laatste vijf jaar met 

3,2%, maar het winkelvloeroppervlak werd 4% groter en is 
nu 2,96 miljoen m². Dat is 22,3% van het Vlaamse totaal. 
Gemiddeld staat 8% van die commerciële panden leeg.

Het is maar één voorbeeld van grensoverschrij-
den de samenwerking. De Europese Unie ziet veel 
groei potentieel in de grensregio’s. En ook de 
lid staten zien meer en meer het belang van goede 
grensoverschrijdende samenwerking:
• De plannen voor een grensoverschrijdende 

spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen 
worden stilaan concreter: een absolute must 
om de geplande modal shift in het havengebied 
mogelijk te maken.

• Euregio Scheldemond – het samenwerkings-
verband van de provincies Zeeland, Oost- en 
West-Vlaanderen – zet ook heel sterk in op één 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt waarop 
bijvoorbeeld lassers of verpleegkundigen 
met hun Vlaams of Nederlands diploma 
terechtkunnen.

• Euregio Scheldemond wil grensarbeid ook 
positiever in beeld brengen om mensen te 
prikkelen om ook eens na te denken over een 
baan aan de andere kant van de grens.

Provincie steunt haven als motor van  
Oost-Vlaamse economie



Innovatie en professionalisering 
door samenwerking sociale en 
reguliere ondernemingen 

De Provincie geeft in totaal 84 400 euro subsidies 
aan vijf waardevolle initiatieven waarin sociale en 
reguliere bedrijven samenwerken aan innovatie en 
professionalisering. Het gaat om projecten die in de 
loop van 2018 uitgevoerd worden:
• Druk-Werk, Sociaal Werk! Een project waarin 

lokale drukkerijen samenwerken met een 
koerierdienst die kiest voor sociale tewerk-
stelling

• Maatwerkbedrijf Spoor 2 vzw, Localtomorrow 
nv en gemeente Hamme voor thuislevering van 
een lokaal onlinewinkelplatform

• Mic Mac Minuscule, Beleven, Atelier Watt en 
Een Hart voor Vluchtelingen, voor prototypes 
van circulaire babyspullen (uit afvalstromen of 
overschotten textiel en hout)

• Con Brio en KokkerELLEN voor het ontwikkelen 
van een aanbod aan artisanale convenience 
producten (producten die reeds een fase van 
(voor)bereiding hebben doorlopen)

• Stad Gent, MOM, Labeur, Aber, Ateljee, Caster 
Vermoortele en Sep Verboom, Compaan voor 
Vol+Maakt, ontwikkeling en verkoop van 
designproducten.

Provincie en stad Ninove 
organiseren infomoment 
over Fabeltasite

De Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Ninove en de 
eigenaar werken samen aan een toekomstvisie voor 
de Fabeltasite.

In juni organiseerden ze een publieksmoment over 
de site. Het advies van de Ninovieter is voor alle 
partners heel belangrijk. Geïnspireerd door de input 
van het participatietraject maakte de kerngroep 
principiële keuzes.

De focus ligt op drie thema’s:
• Mobiliteit: met keuzes over de ontsluiting en de 

nieuwe brug
• Programma: Wat houdt de toekomstige 

stadswijk in en hoe groot zal die zijn? Hoeveel 
woningen, welk type en welke voorzieningen 
komen er?

• Vormgeving van de nieuwe wijk met de 
waterproblematiek en ruimte voor groen, natuur 
en publieke ruimte.
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Provincie subsidieert plantgoed  
op Oost-Vlaamse land- en 
tuinbouwbedrijven

De Provincie ondersteunt land- en tuinbouwers om bomen of struiken aan 
te planten op hun bedrijf. Daarvoor organiseerden we in 2017 opnieuw een 
groepsaankoop voor plantgoed. Wie daaraan meedeed, kon tot 650 euro 
subsidie krijgen.
 
Met de aanplanting van streekeigen bomen en struiken, klimplanten, 
kleinfruit en fruitbomen wil de Provincie de landschappelijke integratie van 
land- en tuinbouwbedrijven verbeteren. De aanplantingen beschermen tegen 
weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit. De Provincie deelde 
ook gratis nestkasten uit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt ook bij tot 
een positief imago van de hele land- en tuinbouw.
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Brochure bundelt infofiches 
rond multifunctionele landbouw

Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, team-
building tussen de koeien, een time-out voor 
jongeren, landschapsbeheer door landbouwers: 
allemaal mogelijkheden om een land- of tuinbouw-
bedrijf te ontwikkelen en te versterken. Het bedrijf 
wordt multifunctioneel en het contact tussen boer, 
burger en voedsel vaart er wel bij.

De brochure Van alle markten thuis is een 
handige online tool om land- en tuinbouwers 
op weg te helpen in de wet- en regelgeving, 
communicatie, promotiekanalen en subsidies van 
nieuwe neventakken zoals een hoevewinkel, een 
automaat, feestjes op de boerderij of agrarisch 
aannemingswerk. Van alle markten thuis

Infofiches voor landbouwers 
rond multifunctionele landbouw

Provincie organiseert 
vormingsnamiddagen over 
alternatieve afzetmarkten 
voor hoeveproducten

De korteketenverkoop van land- en tuinbouw-
producten kende de laatste jaren een sterke 
groei. Als hoeveproducent is het belangrijk 
een goed zicht te hebben op de afzetkanalen 
voor je producten. Voor de Oost-Vlaamse land- 
en tuinbouwers organiseerde de Provincie 
daarom vormingsnamiddagen over alternatieve 
afzetmarkten voor hoeveproducten. 



internationaal samenwerken



Bibliotheek van Lierde is 
Europese bibliotheek van 
Oost-Vlaanderen

De bibliotheek van Lierde heeft de eerste prijs 
gewonnen in de wedstrijd van het Informatiepunt 
Europa Direct Oost-Vlaanderen. De wedstrijd 
'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen' 
bekroont bibliotheken die zich extra inspannen om 
Europa en de Europese Unie in de kijker zetten.

De bibliotheek van Lierde won 5 000 euro omdat 
ze een heel gevarieerd 'extra' aanbod heeft voor 
verschillende doelgroepen: een mix van activiteiten 
die met veel overtuigingskracht beantwoorden aan 
de verwachtingen. De jury prees de originaliteit van 
onder andere de kinderzomerwandelzoektocht. En 
ook lezingen en een film brachten Europa dichter bij 
de Lierdenaar.

Ook bibliotheek de Wattenfabriek uit Herzele en 
de bibliotheek van Sint-Niklaas vielen in de 
prijzen. 

Informatiepunt Europa 
Direct Oost-Vlaanderen 
viert 20e verjaardag 

Twintig jaar geleden richtten de Provincie Oost-
Vlaanderen, de Europese Commissie en de FOD 
Buitenlandse Zaken het Informatiepunt Europa 
Direct op, het IED. Doel was en is nog altijd: Europa 
dichter bij de burger brengen. Dat doen we met 
debatten, wedstrijden, lezingen, Europadagen, 
gratis brochures en lesmateriaal. Om de twintigste 
verjaardag te vieren, verstopte het IED geen eitjes, 
maar EU’tjes met kleine, houten geluksvogeltjes erin. 
En soms met een winnend vignet waarmee je een 
iPad kon winnen.

Heb je de               al gevonden? 

Heb je de 

WIN
EEN

I-PAD

al gevonden? 

al gevonden? 

 

 

de Europese Unie

‘EU-tjes’
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In Geraardsbergen 
namen 140 leerlingen 
uit verschillende 
basisscholen deel aan 
een Europa-evenement.

Elfien van Eynde was de 
winnaar van de tweede 
editie van de Europese 
tekenwedstrijd.



bestuur en regio



Provincie start bouw provinciehuis  
en ontwikkeling site Leopoldskazerne

Door het nieuwe provinciehuis te huisvesten in de oude Leopoldskazerne, 
kiest de Provincie voor de herwaardering van een stuk erfgoed, niet alleen 
voor zichzelf, maar ook voor de omgeving. De site Leopoldskazerne 
verandert van erg gesloten naar een open en toegankelijke, groene 
site voor iedereen. Naast het provinciehuis komt er ook ruimte voor 
het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten), een deel van Defensie, 
een kinderdagverblijf, een buurtpark, wooneenheden en een hotel. 
Vergaderruimten, restaurant en cafetaria worden publiek toegankelijk 
buiten de kantooruren. 

Het nieuwe provinciehuis komt op de hoek van de Charles de Kerchove-
laan en de Kunstlaan. De bestaande gebouwen krijgen subtiel groen getint 
staal en glas, en er komt een nieuwbouw aan de Kunstlaan. De nieuwe 
architectuur is respectvol, subtiel en homogeen en bewaart het evenwicht 
met de bestaande gebouwen. Het binnenplein wordt groen waarin rust en 
activiteit een plaats krijgen.

We focussen op ecologische en culturele duurzaamheid. De technische 
installaties worden flexibel en modulair opgebouwd, klaar voor de toe-
komst. 70% van de nodige energie wekken we ter plaatse en hernieuw-
baar op met geothermie uit de bodem, een warmtepomp en zonne-
panelen. Het hele provinciehuis wordt CO2-neutraal.

De Provincie gaat de buurt nauw informeren over het hele proces. Vóór de 
bouwaanvraag komt er al een eerste buurtinformatiesessie. We streven 
naar minimale hinder voor de omgeving. De werken worden geraamd op 
52,5 miljoen euro, technische onderhouds- en beheerskosten voor drie jaar 
inbegrepen.
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Provincie lanceert 
vernieuwde website

In januari 2018 lanceerde de Provincie Oost-
Vlaanderen haar nieuwe website. Die stelt de 
bezoeker centraal. 

Doordat de Provincie bevoegdheden moet over-
dragen naar de Vlaamse overheid, moest ook de 
structuur van de website anders. We maakten 
van de gelegenheid gebruik om de website te 
versterken met een krachtige zoekmotor en een 
modern, gebruiksvriendelijk design. Er was ook extra 
aandacht voor toegankelijke taal.

Of bezoekers nu kijken op hun smartphone, hun 
tablet of op een pc-scherm, door het responsive 
design en de ‘mobile first’-benadering 
past de nieuwe site zich perfect aan. Met 
de nieuwe website bevestigt de Provincie 
haar imago als toegankelijk en open 
bestuur. Het is een project dat nooit klaar 
is. Ook de volgende maanden komen 
er nog verschillende vernieuwingen en 
aanpassingen.

Provincie zet  
Rondetroeven  
in de kijker

De Ronde van Vlaanderen rijdt de volgende drie 
jaar grotendeels over Oost-Vlaams grondgebied 
en passeert in zeven Oost-Vlaamse dorpen. De 
Provincie is trots en zette haar Rondetroeven in de 
kijker op een publieks- en persmoment in Herzele, 
een van die zeven dorpen. 

Publieksmoment
De Provincie pakte ook uit met een vernieuwde 
wieleroutfit en gaf zeven wieleroutfits weg, één in 
elk van de zeven dorpen. 



Op zijn nieuwjaarsreceptie huldigt het 
provinciebestuur traditioneel mensen en bedrijven 
die bijdragen aan de uitstraling en het positieve 
imago van de provincie. In januari 2017 kregen vijf 
mensen een provinciale huldemedaille:

• Khalid Benhaddou, hoofdimam van de Gentse 
El Fath-moskee, voorzitter van het Platform 
Vlaamse Imams, coördinator van het netwerk 
Islamexperten en auteur van het boek Is 
dit nu de islam? Hij kreeg de prijs voor de 
mensenrechten.

• Commissaris-generaal Catherine 
De Bolle, directeur bij Europol, het 
samenwerkingsverband van alle politiediensten 
in de EU. Eerder was ze de allereerste 
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In december 2017 maakte de Provincie Oost-Vlaan-
deren voor de laatste keer de winnaars bekend van 
de Sport-, Cultuur- en Welzijnsprijzen. Vanaf 2018 
neemt Vlaanderen deze bevoegdheden over.

SportRingen
De laatste winnaars van de SportRingen:
• wielrenster Jolien D’Hoore won dé Oost-Vlaamse 

SportRing
• verspringer Daniel Segers won de SportRing 

voor beloften.
• baanwielrenners Moreno De Pauw en Kenny De 

Ketele kregen de SportRing voor teams.
• tandemwielrenster Griet Hoet won de SportRing 

als G-sporter
• zeilster Evi Van Acker won de Ring voor 

Sportverdienste voor haar bijzonder palmares 
en als ambassadrice voor de zeilsport.

Cultuurprijzen
De laatste winnaars van de Provinciale 
Cultuurprijzen:
• Tine Guns voor beeldende kunst
• Kris De Baerdemaecker, Heleen Van 

Haegenborgh en Christian Mendoza voor 
nieuwe muziek

• Lies Vervaet voor geschiedenis
• Hilaire Liebaut voor heemkunde
• Sylvie Marie De Coninck en Jana Arns voor 

poëzie
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vrouwelijke commissaris-generaal van de 
federale politie.

• Directeur van Zorgnet Vlaanderen Peter Degadt 
die UZ Leuven reorganiseerde en de drie Gentse 
ziekenhuizen fusioneerde tot AZ Sint-Lucas. 

• Prof. dr. Anne De Paepe, de eerste vrouwelijke 
rector van de Universiteit Gent

• Piet Noë die als netvlieschirurg werkte in het 
Erasmus MC in Rotterdam en nu een nieuwe 
oogkliniek bouwt in Rwanda. Hij werd door de 
Artsenkrant verkozen tot specialist van het jaar.

Daarnaast huldigt de Provincie elk jaar ook sporters, 
sportteams en G-sporters die internationaal 
buitengewone prestaties leveren. Voor die 
verdienstelijke Oost-Vlamingen zijn er de Oost-
Vlaamse SportRingen.

Provincie huldigt verdienstelijke Oost-Vlamingen Provincie reikt laatste provinciale sport-,  
cultuur- en welzijnsprijzen uit

• Alexander Devriendt voor toneel
• Luk Verschueren en Koen Deweer van Konekt 

vzw voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Welzijnsprijzen
De laatste winnaars van de Provinciale prijs 
‘Jeugdwerk voor Allen’:
• Vzw Roeland voor hun taalkampen voor 

anderstalige nieuwkomers
• Gemeentelijke Speelpleinwerking Awimbalieje 

Denderleeuw voor hun laagdrempelige werking

De winnaars van de provinciale prijs ‘de Warmste 
Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen’:
• Rosita Monsieur, vrijwilliger en oprichtster van 

vzw Arminaa 
• Maria Van Mieghem, vrijwilliger bij 

Samenlevingsopbouw Denderleeuw



foto © Luc Monsaert



beleid



Beleidsorganen

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen dat zijn:
• 72 provincieraadsleden rechtstreeks verkozen 

door de Oost-Vlaamse bevolking
• 1 voorzitter van de provincieraad,  

verkozen onder en door de provincieraadsleden
• 6 gedeputeerden, verkozen onder en door  

de provincieraadsleden
• 1 gouverneur, benoemd door de Vlaamse 

overheid en niet-stemgerechtigd voorzitter  
van de deputatie

• 1 provinciegriffier, benoemd door de 
provincieraad en secretaris van de provincieraad 
en de deputatie

• ca 1 000 personeelsleden, benoemd of 
aangesteld door de deputatie

• ca 2 000 onderwijspersoneelsleden

Samen werken zij dagelijks om van deze provincie 
een plek te maken waar ieder zich thuis voelt.

Provincieraad

Na de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 
werd op 3 december 2012 de nieuwe provincieraad 
geïnstalleerd.

Zetelverdeling
De politieke samenstelling ziet er als volgt uit:
N-VA: 21 raadsleden
CD&V: 15 raadsleden
Open VLD: 15 raadsleden
sp.a: 9 raadsleden
Vlaams Belang: 6 raadsleden
Groen: 5 raadsleden
Onafhankelijk: 1 raadslid

Taken
Het nemen van beslissingen van provinciaal belang.
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De leden
NAAM VOORNAAM PARTIJ DISTRICT FUNCTIE

Alici Dursun sp.a Gent Lid van het bureau
Baeyens Veerle N-VA Geraardsbergen 
Bauwens Christian Vlaams Belang Gent 
Beldjoudi Yasmina Groen Gent 
Blommaert Bart Open VLD Aalst 
Boels Alfred N-VA Eeklo 
Bourlau Stephan Vlaams Belang Geraardsbergen 
Bruggeman Hilde Open VLD Dendermonde Gedeputeerde
Buysse Dominique sp.a Eeklo 
Carteus Paul N-VA Oudenaarde 
Charlier Anna Maria N-VA Sint-Niklaas 
Couckuyt Eddy CD&V Aalst Gedeputeerde 
Dauwe Jozef CD&V Dendermonde Gedeputeerde
De Brouwer Mia N-VA Aalst 
De Clercq Isabelle N-VA Gent 
De Cock Goedele sp.a Dendermonde 
De Coninck Philippe Open VLD Eeklo Lid van het bureau
De Cuyper Jo CD&V Sint-Niklaas 
De Jonge Tania Open VLD Geraardsbergen 
De Maere Kris N-VA Sint-Niklaas 
De Meerleer Dirk sp.a Aalst 
De Merlier Vera Open VLD Oudenaarde Ondervoorzitter
De Meyer Luc N-VA Deinze 
De Roo Geert CD&V Eeklo Lid van het bureau
De Sutter Hilde CD&V Deinze 
De Troyer Greet sp.a Geraardsbergen  Voorzitter 
De Vis Hendrik N-VA Deinze 
Deconinck Marlies N-VA Deinze 
Demuyt Annemie N-VA Dendermonde 
Depoorter Kathleen N-VA Gent 
Dhondt Freija sp.a Deinze Fractievoorzitter
Diaby Kalifa sp.a Gent 
Diependaele Baudewijn N-VA Geraardsbergen 
Dooms Elisabet Groen Gent 
Eeman Geert Open VLD Geraardsbergen 



Evrard Olaf Vlaams Belang Deinze 
Fiers Jan Onafhankelijk Gent 
Franck Rik Groen Deinze Fractievoorzitter
Gillis Riet Groen Sint-Niklaas 
Grillaert Leentje CD&V Dendermonde 
Haentjens Magda N-VA Sint-Niklaas 
Herman Steve Vlaams Belang Aalst Fractievoorzitter
Hertog Peter sp.a Sint-Niklaas Gedeputeerde
Heyerick Henk CD&V Deinze Eerste ondervoorzitter
Hutsebaut Kathleen CD&V Oudenaarde 
Lebon Liliane Open VLD Deinze 
Leroy Hugo Open VLD Deinze 
Liebaut Filip CD&V Sint-Niklaas 
Maenhout Marleen Open VLD Eeklo 
Maes Luc Open VLD Sint-Niklaas Fractievoorzitter
Moens Kurt N-VA Eeklo 
Moens Tim N-VA Aalst  Fractievoorzitter
Note Yoeri Open VLD Gent 
Otte Dirk Open VLD Oudenaarde 
Peleman Laurenz sp.a Geraardsbergen 
Scheire Eric N-VA Dendermonde 
Taylor Kenneth Open VLD Dendermonde 
Torck Mike Groen Dendermonde 
Van Boven Lena Vlaams Belang Sint-Niklaas 
Van Caneghem Kris N-VA Gent 
Van De Populiere Marleen N-VA Oudenaarde 
Van Duyse Johan N-VA Sint-Niklaas Ondervoorzitter
Van Duyse Nicole CD&V Sint-Niklaas 
Van Gucht Stefaan Vlaams Belang Dendermonde 
Van Keymolen Phaedra CD&V Geraardsbergen Lid van het bureau
Van Meirvenne Sylvia Open VLD Sint-Niklaas 
Van Pée Jozef CD&V Gent 
Vercamer Alexander CD&V Deinze Gedeputeerde
Verhoeve Martine Open VLD Gent  Gedeputeerde
Vervliet An N-VA Dendermonde 
Verzele Joop CD&V Oudenaarde 
Willems Annick CD&V Eeklo Fractievoorzitter
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Wijzigingen tussen 1 januari  
en 31 december 2017

• Vanaf 25 januari 2017 liet Marc De Buck zich 
tijdelijk vervangen door Liliane Lebon.

• Op 22 februari 2017 nam Marc De Buck definitief 
ontslag uit de provincieraad en werd hij 
opgevolgd door Liliane Lebon.

• Vanaf 26 april 2017 tot en met 16 juni 2017 liet 
Goedele De Cock zich tijdelijk vervangen door 
Ferdy De Wolf.

• Op 21 juni 2017 nam Jeroen Lemaitre ontslag uit 
de provincieraad en werd hij opgevolgd door 
Kathleen Depoorter.

• Op 25 juni 2017 overleed Gerda Zenner-De Gryze. 
Zij werd op 6 september 2017 opgevolgd door 
Jozef Van Pée.

• Op 4 oktober 2017 nam Geert Versnick ontslag 
uit de provincieraad en werd hij opgevolgd door 
Yoeri Note.

• Op 15 november 2017 nam Inge De Bal ontslag 
uit de provincieraad en werd zij opgevolgd door 
Mike Torck

Bureau van de provincieraad 

Samenstelling:

voorzitter
Greet De Troyer (sp.a)

1ste ondervoorzitter
Henk Heyerick (CD&V)

ondervoorzitters
Vera De Merlier (Open VLD)
Johan Van Duyse  (N-VA)

fractievoorzitters
Annick Willems (CD&V)
Luc Maes (Open VLD)
Freija Dhondt (sp.a)
Tim Moens  (N-VA)
Steve Herman (Vlaams Belang)
Rik Franck (Groen)

leden
Dursun Alici (sp.a)
Geert De Roo (CD&V)
Philippe De Coninck  (Open VLD)
Phaedra Van Keymolen (CD&V)

Op geregelde tijdstippen vergadert het Bureau bij 
uitbreiding (= Uitgebreid bureau) samen met de 
gedeputeerden.

ambtenaar-verslaggever
Martine Haegens



Jan Briers– Gouverneur (voorzitter)

1e gedeputeerde Alexander Vercamer
• Woordvoerder – Communicatie en drukkerij – 

Griffie – Onthaal en logistiek
• Financieel beheer
• Interbestuurlijk Beleid
• Landbouw en plattelandsbeleid
• Toezicht polders, gemeente en OCMW
• Restbevoegdheden

2e gedeputeerde Martine Verhoeve
• Buitenlandse betrekkingen en Europese 

projecten
• Economie en POM
• Ruimtelijke planning
• ICT en eGov
• Juridische aangelegenheden

3e gedeputeerde Peter Hertog
• Mobiliteit
• Integraal waterbeleid
• Energie
• Onderwijs
• Recreatiedomeinen
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4e gedeputeerde Jozef Dauwe
• Middenstand en EROV
• Cultuur - Kunsten en cultuurpatrimonium - 

Erfgoed
• Archiefbeleid
• Erediensten en Vrijzinnigencentra
• Milieubeleidsplanning – Milieu- en 

natuurvergunningen - Natuureducatie

5e gedeputeerde Hilde Bruggeman
• Personeel & Organisatieontwikkeling
• IKZ - IDPBW
• Sport
• Ruimtelijke vergunningen
• Patrimonium

6e gedeputeerde Eddy Couckuyt
• Ontwikkelingssamenwerking
• Toerisme
• Welzijn – Jeugd - Gezondheid
• Wonen

Albert De Smet – Provinciegriffier (secretaris)

Wijzigingen tussen 1 januari  
en 31 december 2017

• Vanaf 4 oktober 2017 werd Geert Versnick 
vervangen door Martine Verhoeve.

Deputatie

v.l.n.r. Albert De Smet, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, Alexander Vercamer, Jozef Dauwe, Jan Briers, Peter Hertog, Martine Verhoeve 



Contact

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur is een 
streekbestuur van en voor de Oost-Vlamingen. 
Het staat ten dienste van iedereen die woont,  
leeft en werkt in Oost-Vlaanderen. 
U kan het provinciebestuur op alle mogelijke 
manieren bereiken. Doén.

infolijn: 09 267 82 65
e-mail: info@oost-vlaanderen.be
website: www.oost-vlaanderen.be
facebook: Provincie Oost-Vlaanderen
twitter: @oost_vlaanderen

Infopunt Provincie, informatiebalie in het  
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, 
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Het tijdschrift Oost-Vlaanderen Informeel houdt u op 
de hoogte van provinciale nieuwtjes. Het verschijnt 
vier keer per jaar. Vraag een gratis abonnement aan 
op 09 267 82 65 of info@oost-vlaanderen.be.
U kan zich ook abonneren op de maandelijkse 
e-nieuwsbrief 'Oost-Vlaanderen digitaal' via  
www.oost-vlaanderen.be/nieuwsbrieven. Zo bent u 
nog sneller op de hoogte van provinciale activiteiten 
en beslissingen.
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