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Beste Vlaams-Brabanders,

Samenwerken tussen besturen is de boodschap. Dat is zo voor 
het aanpakken van brede problemen en doelen, zoals mobiliteit, 
innovatie, klimaatneutraliteit, betaalbaar wonen of voldoende 
welzijnsvoorzieningen. Dat is ook zo voor specifieke acties en 
vernieuwende projecten. Partners bij elkaar brengen, dat zit in het 
DNA van het provinciebestuur. Partners uit de lokale besturen en 
de Vlaamse overheid, partners uit het verenigings- en bedrijfsleven. 
Het is door overleg met velen en dankzij de medewerking en 
bijdrage van velen dat betere oplossingen mogelijk worden. 
Een provinciebestuur kan vanuit zijn specifieke positie de 
verschillende spelers uit een beleidsdomein uitnodigen en 
betrekken bij het uitdenken en uitwerken van een goede 
aanpak. Dat is niet altijd dankbaar werk, maar het is wel nodig. Bij 
een huis vallen de bakstenen veel meer op dan de mortel ertussen, 
maar de mortel is wel onmisbaar, anders stuiken muur en huis in 
elkaar. Voor veel initiatieven levert het provinciebestuur de cement 
waarmee we een sterke samenleving en een stevige constructie 
kunnen bouwen. In dit nummer spreken de gedeputeerden over de 
rol die ze daarbij spelen.

Veel leesplezier,

Namens de deputatie, 
Lodewijk De Witte 
Provinciegouverneur

Een brug tussen  
gemeenten p.4

Vlms-Brbnt kort p.10
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JOUW GEMEENTE IS GEEN EILAND. HET KLIMAAT, 
DE ECONOMIE, DE WOONPROBLEMATIEK EN DE 
MOBILITEIT STOPPEN NIET AAN DE GEMEENTEGRENZEN. 
ONBEGONNEN WERK OM DAT ALS GEMEENTE DUS 
ALLEEN AAN TE PAKKEN. SAMEN LUKT HET WEL. DE 
PROVINCIE IS STERK IN HET ROND DE TAFEL BRENGEN 
EN DE REGIE OP ZICH TE NEMEN. WAT ZOU ER GEBEUREN 
ALS DE PROVINCIE ER NIET ZOU ZIJN? WAT ZOUDEN WE 
MISSEN? JOURNALISTE KRISTEL SMOUT VRAAGT HET 
ZICH AF EN LEGT DE DEPUTATIE ZES STELLINGEN VOOR.

Een brug tussen 
gemeenten Kruispunt van 

samenwerkende 
bestuursniveaus

Wie is Kristel Smout?
De warme stem van de middaguitzending van 
Radio 2 Vlaams-Brabant. Als radiomaker volgt ze 
het nieuws en het leven in onze provincie op de 
voet. ‘Vlaams-Brabant is zo heerlijk divers en toch 
voelen we ons verbonden.

 www.radio2.be/vlaamsbrabant

vlnr: Marc Florquin, Tie Roefs, Julien Dekeyser, Kristel Smout, 
Tom Dehaene, Monique Swinnen, Walter Zelderloo.
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Als ze de trein neemt in Leuven, kijkt Kristel 
Smout naar het provinciehuis en vraagt ze zich af 
wat daar gebeurt. ‘Een journalistieke reflex’, lacht 
ze.  ‘Ik weet wat de stad Leuven doet, ik weet 
waar Vlaanderen en waar België voor bevoegd 
zijn. Maar welke rol speelt de provincie tussen al 
die overheden in? En zijn we niet beter af zonder 
dat bestuurlijke tussenniveau?’ De deputatie gaat 
de uitdaging graag aan, want voor hen is de rol 
van de provincie heel duidelijk en noodzakelijk.

Integendeel. Als de gemeen-
ten, Vlaanderen, De Lijn en de 
NMBS naast elkaar werken, 
komen we niet tot een globa-
le oplossing voor het filepro-
bleem. De provincie lanceerde 
de campagne Vlot Vlaanderen 
en bracht alle partners rond 
mobiliteit samen om het pro-
bleem gecoördineerd aan te 
pakken. Wie de auto neemt, 
moet de file trotseren en het 
openbaar vervoer en de fiets 
zijn niet altijd een comfortabel 
alternatief. Daar zijn alle part-
ners het over eens en nu wer-

EEN BRUG 
TUSSEN 
GEMEENTEN

Kruispunt van 
samenwerkende 
bestuursniveaus

Hartje Hageland werkt actie-
punten uit, bemiddelt bij huur-
geschillen en doet wat een 
kleine gemeente niet alleen 
kan organiseren. De provincie 
heeft het beheer van de on-
bevaarbare waterlopen over-
genomen van de gemeenten. 
Beter één overheid die het on-
derhoud van de 1500 kilome-
ter aan beken en kleine rivie-
ren voor zich neemt. Daardoor 
blijven er nu twee beheerders 
over: Vlaanderen voor de be-
vaarbare en de provincie voor 
de onbevaarbare waterlopen.

E-government uitrollen
En dan heb je nog VERA, het 
Vlaams-Brabants steunpunt 
e-government. Sinds 2011 richt 
het provinciebedrijf VERA ‘Vir-
tuele Centrumsteden’ op. Dit 
zijn samenwerkingsverbanden 
van lokale besturen die zo hun 
informaticasysteem niet telkens 
alleen moeten vorm geven en 
problemen oplossen. Of wat 
met de GAS-boetes? Wist je 
dat 56 gemeenten de afhande-
ling van hun gemeentelijke ad-
ministratieve sancties hebben 
toevertrouwd aan de provin-
cie? Zo moeten ze zelf hiervoor 
geen ambtenaar aanstellen. 

WAAR DE GEMEENTE TE KLEIN VOOR IS

‘Ons land telt te veel 
overheden en heeft 
een ingewikkelde 
staatsstructuur. Het wordt 
al een stuk eenvoudiger 
zonder dat provinciale 
bestuurs niveau dat zich 
tussen de gemeenten 
enerzijds en de Vlaamse 
en federale overheid 
anderzijds nestelt.’

Of net niet. Want gemeenten 
krijgen het zonder de provin-
cie niet gemakkelijker. Veel 
problemen overstijgen de ge-
meentegrenzen of zijn te com-
plex om alleen aan te pakken. 
De provincie brengt gemeen-
ten samen, coördineert of zet 
projecten op waarvoor de ge-
meentebesturen te klein zijn 
om zelf te doen. Met heel con-
crete gevolgen. De wegeltjes 
waar je gaat joggen of fietsen? 
Of de verkeersveilige buurt-
weg die de kinderen nemen 
om naar school te gaan? Dat 
zijn zogenaamde trage wegen. 
Gemeenten krijgen financiële 
hulp en ondersteuning van de 
provincie bij het opstellen van 
een tragewegenplan. En de ge-
le naambordjes van die wegen 

zijn aangekocht door de pro-
vincie. En wat met de provincie-
domeinen als Kessel-Lo, Halve 
Maan, Het Vinne en Huizin-
gen? Natuur en recreatie voor 
het hele gezin gegarandeerd, 
maar voor een gemeente of 
zelfs een stad is het gewoon 
onhaalbaar om dergelijke voor-
zieningen zelf uit te bouwen.

Samenwerkingsverbanden
Wonen en het waterbeheer 
zijn taken waar de gemeen-
te niet alleen aan begint. 
De provincie stimuleert en 
coördineert de oprichting van 
intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden. Hartje Hage-

‘Met hoe we ons 
verplaatsen, daar heeft 
de provincie niets mee te 
maken. Vlaanderen en 
de gemeenten beheren 
het wegennet, De Lijn en 
de NMBS het openbaar 
vervoer. Als de provincie 
zich ook nog mengt in het 
debat rond de mobiliteit, 
wordt dat alleen maar 
moeilijker en verandert 
er niets aan de files.’

SAMEN KOMEN WE IN BEWEGING
ken ze er samen aan. De Lijn 
legt drie nieuwe tramlijnen in 
tegen 2020: van Jette naar de 
luchthaven via Vilvoorde, van 
Willebroek naar Brussel en van 
de luchthaven naar Brussel. De 
NMBS bouwt het Gewestelijk 
Express Net uit voor intensere 
treinverbindingen. Het Agent-
schap Wegen en Verkeer plant 
een herinrichting van de Brus-
selse ring. En de provincie wil 
een netwerk van 280 kilome-
ter fietssnelwegen klaar heb-
ben tegen 2025. Zo komen we 
met z’n allen in beweging. 

land is een mooi voorbeeld. 
Bekkevoort, Glabbeek, Kor-
tenaken en Tielt-Winge sloe-
gen de handen in elkaar om 
samen hun woonbeleid vorm 
te geven. Inwoners met vra-
gen over wonen, lenen, huren, 
premies en zo meer kunnen 
terecht in wooninfopunten. 

"Inwoners 
kunnen terecht in 
wooninfopunten."

Fietspaden stoppen niet 
aan de gemeentegrens

Waterlopenbeheer, 
een provincietaak

Drie nieuwe tramlijnen

STELLING 1 

STELLING 2 
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Innovatieve teelten, 
met Europese steun
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‘Vlaams-Brabant is maar 
een stipje op de Europese 
kaart. Een relatief rijk stipje 
bovendien. De inwoners 
kunnen niet rekenen op 
Europese subsidies.’

Toch wel. Europa onder-
steunt heel concrete projec-
ten die het leven, wonen en 
werken voor de inwoners van 
Vlaams-Brabant aangenamer 
maken. Je moet alleen weten 
hoe je die Europese subsidies 
kan aanwenden. De provincie 
helpt daarbij met veel succes: 
in de periode 2007-2013 
vloeide er 60 miljoen euro 
van Europa naar projecten in 
Vlaams-Brabant. 

Daarnaast zet de provincie in 
op relaties met regio’s die de 
troeven van Vlaams-Brabant 
aanvullen en versterken, zoals 
het Nederlandse Noord-Bra-
bant, de regio Öresund in De-

nemarken en Zweden en de 
metropoolregio Rhein-Neckar 
in Duitsland. Ook de kennis-
driehoek Eindhoven- Leuven-
Aken wordt door de provincie 
gestimuleerd. Deze verbanden 
zorgen voor extra kansen voor 
Vlaams-Brabantse bedrijven en 
kennisinstellingen. Sinds 2011 
is Vlaams-Brabant verzusterd 
met de Chinese stad Cheng-
du. Dat geeft Vlaams-Brabant-
se bedrijven en instellingen 
een bevoorrechte toegang tot 
China. Een uitwisseling waar 
beide economieën beter van 
worden. 

“Een innovatieve 
topregio met heel 

concrete projecten.”

EUROPA IS VLAKBIJ EN OVERAL

Meer info?
Wil je meer weten over het 
provinciebestuur? Dan is de website 
een goede start.

 www.vlaamsbrabant.be

NADENKEN OVER
ONZE KOSTBARE RUIMTE

‘De provincie heeft zich 
niet te moeien met hoe 
een stad of gemeente 
haar ruimtelijke 
ordening vorm geeft.’

Ruimte is kostbaar in een cen-
trale provincie als Vlaams-Bra-
bant. Daar ga je dus maar be-
ter heel doordacht mee om. 
Als de stad Aarschot haar sta-
tionsomgeving wil herinrich-
ten, neemt de provincie haar 
coördinerende rol op. Want 
het gaat niet alleen om wat 
woningen of meer parking. 
Het gaat om een heel nieu-
we, hoogwaardige woon- en 
werklocatie waar ook part-
ners als VOKA, de NMBS en 
De Lijn bij betrokken zijn. Alle 
neuzen moeten in dezelfde 
richting. Er zijn provinciale 
uitvoeringsplannen nodig, 
een strategisch masterplan, 
Europese aanbestedingen. 
Dat doe je niet zomaar in je 
eentje als stadsbestuur. De 

provincie heeft de expertise 
en coördineert de stations-
vernieuwingen in Tienen, 
Diest, Aarschot en Haacht.

De provincie denkt na over 
het grotere plaatje. Als ge-
meenten tegengestelde be-
langen hebben, behoudt de 
provincie het overzicht en 
kan ze op een democratische 
manier de knoop doorhak-
ken. Het Vlaamse beleid ziet 
het dan weer vaak te groot, 
want elke provincie heeft haar 
eigen kenmerken. Daarom 
denkt de provincie na over 
een nieuw ruimtelijk plan dat 
het beleid de volgende tien 
jaar stuurt, met goed geor-
ganiseerd openbaar vervoer, 
woonwijken en kantorenpar-
ken in de stationsbuurten en 
langs vervoersassen, fietssnel-
wegen en groene buitenge-
bieden die gevrijwaard blijven. 
Het provinciebestuur doet dat 
niet alleen, maar betrekt de 
gemeentebesturen en orga-
nisaties uit het middenveld. 

Het klopt dat Vlaams-Brabant 
een economische topregio 
is. De provincie investeert in 
innovatieve en internationa-
le economie. De provincie 
nam samen met VOKA, de 
K.U.Leuven en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij 
(POM Vlaams-Brabant) het 
initiatief om Flanders Smart 
Hub te starten. Deze organi-
satie stimuleert innovatie door 

samenwerkingen op te zetten 
tussen ondernemingen en 
kennisinstellingen. Het resul-
teert in heel concrete projec-
ten: een aardgastankstation 
op Brucargo, een ingenieurs-
labo in het OCMW-woon-
zorgcentrum Edouard Remy in 
Leuven waar ingenieurs wer-
ken aan innovatieve toepas-
singen in de ouderenzorg. 

‘Vlaams-Brabant is een 
innovatieve, economische 
topregio. Maar de 
provincie is alweer een 
bestuursniveau waar elke 
ondernemer moet rekening 
mee houden, met eigen 
regelgeving en dus meer 
administratieve rompslomp. 
Een rem op de groei.’

Station Halle

De toekomstige stations-
omgeving van Aarschot

INNOVATIEF ONDERNEMEN DOE JE NIET ALLEEN
STELLING 3 

Vlaams-Brabant staat voor an-
dere uitdagingen dan bijvoor-
beeld West-Vlaanderen. Onder 
de aanmoedigingen van de 
provincie doen 58 van de 65 
Vlaams-Brabantse gemeenten 
mee. Inwoners kunnen ook 
rechtstreeks rekenen op pro-
vinciale steun als ze energiebe-
sparende maatregelen nemen. 
Dat hoeft de gemeente dan 
niet op zich te nemen. 

meenten om de Europese kli-
maatdoelstellingen te halen. 
De uitdaging? De uitstoot van 
broeikasgassen met minstens 
20% terugdringen tegen het 
jaar 2020. De provincie bege-
leidt de gemeentebesturen bij 
het opstellen van het klimaat-
actieplan en helpt hen concre-
te maatregelen te nemen om 
de uitstoot op hun grondge-
bied te doen dalen. Het drukke 

‘De opwarming van de 
aarde? Alsof de provincie 
daar iets kan aan verhelpen! 
Dat is de taak van Europa 
en van de wereldleiders.’

Net daarom zet de provin-
cie haar schouders onder het 
Europese Burgemeesterscon-
venant en helpt ze de ge-

OP ONS EENTJE REDDEN WE HET KLIMAAT NIET
STELLING 4 

STELLING 5

STELLING 6
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Met de klas witloof 
proeven in Herent
Ontdek met je klas wat het Proefcentrum Herent allemaal doet. 
Tijdens een leerrijke rondleiding kom je te weten welke lange 
weg witloof aflegt van zaadje tot krop. Wat is het beste voedsel 
voor het witte goud? Hoe zijn we hongerige beestjes die ook 
wel een hapje witloof lusten te snel af? Hoe houden we het 
witloof het langst vers? Dat wordt allemaal bestudeerd in dit 
boeiende onderzoekscentrum. 

De leerlingen mogen ook zelf proefjes uitvoeren en nadien 
smullen van een lekker witloofhapje. Een tip: combineer de uit-
stap met een bezoek aan het Witloofmuseum in Kampenhout, 
een witloofbedrijf of het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk. 

Voor klassen van de tweede en derde graad van het basisonderwijs.

 www.vlaamsbrabant.be/bezoekproefcentra 

November = 
snoeimaand
Voorkom bacterievuur op je 
sierstruiken of je appel- en 
perenbomen en geef ze dit najaar 
een snoeibeurt. De plantenziekte 
tast de bloesems, bladeren en 
twijgen aan en kan niet chemisch 
bestreden worden. Voorkomen 
is dus beter dan genezen en flink 
snoeien helpt daarbij. 

 vlaamsbrabant.be/bacterievuur

Putteke Winter
De winter is nergens zo hartverwar-
mend als tijdens Putteke Winter in 
de provinciedomeinen van Vlaams- 
Brabant. Verwacht je aan magie, 
acrobatie, vuurspektakel en mooie, 
mysterieuze wandelingen. 

 21 NOVEMBER: 
Provinciedomein Het Vinne, 
Zoutleeuw

 5 DECEMBER:  
Provinciedomein Halve Maan, 
Diest

 16 JANUARI 2016:  
Provinciedomein  Huizingen

 www.puttekewinter.be

 Op de hoogte blijven?  
Volg de provincie domeinen  
op  Facebook!

Het warmste witloof
Van 18 tot 24 december 2015 
is er opnieuw Music for Life, de 
solidariteits actie van Studio Brussel. 
De provincie Vlaams-Brabant daagt 
jouw klas uit om een heerlijk, warm 
witloofgerecht te maken en daar-
mee geld in te zamelen voor een 
goed doel. En je krijgt daarbij flink 
wat hulp. Samen gaan we tijdens de 
warmste week van het jaar voor het 
warmste witloof. 

 Doe je mee? Meer informatie op  
www.vlaamsbrabant.be/witloofbox

Crematorium Hofheide

Winters spektakel

"Een crematorium als 
een monumentale 

sarcofaag."

"Een erg lekker, 
bitterzoet 

witloofhapje."

Crematorium 
Hofheide wint 
architectuurprijs
Het crematorium Hofheide in Holsbeek 
wint de provinciale architectuurprijs 2015. 
Met als thema ‘Patrimonium voor de 
toekomst’ richtte de wedstrijd zich op 
openbare, publieksgerichte en bedrijfs-
gebouwen. De jury boog zich over dertig 
heel verschillende inzendingen. Crema-
torium Hofheide - een plan van architec-
ten Coussée & Goris - sprong eruit. Het 
landschap rond het gebouw bepaalde mee 
de vorm en materiaalkeuze. Het project is 
letterlijk in het moerasgebied geschoven 
als een monumentale sarcofaag. Het water 
en de paden die eenzaam hun weg zoe-
ken, versterken het meditatieve karakter. 
Kortom, een verdiende winnaar.  

Het verhaal achter het winnende ontwerp 
en zeven andere door de jury geselecteer-
de projecten lees je in een rijk geïllustreer-
de brochure. Bestel hem gratis op

 www.vlaamsbrabant.be/architectuur



SUPERKORT
20.000 euro 
steun voor 
vluchtelingen

6.000 euro voor 
tragewegen-
plan Londerzeel

81.000 euro 
voor bezigheids-
tehuis andersva-
liden in Tienen

Nieuwe fiets-
bewegwijzering 
fietssnelweg 
Halle-Brussel

840.000 euro 
subsidies in 
5 jaar aan 
veilige school-
omgevingen

Start selectie-
proeven brand-
weer bij PIVO

Opening 
wandelnetwerk 
Getevallei

Eerste  
dementietuin  
in Dilbeek

Nieuwe 
speeltuigen in 
Provinciedomein 
Huizingen

Start campagne 
taallessen 
Nederlands

Polien Boons 
en Anne Vesten 
winnen Open M

 Volg ons  
op twitter:  
@vlaams_brabant
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Kom naar het vijftiende Holebifilmfestival
Het Holebifilmfestival Vlaams-Brabant is aan zijn vijftiende editie 
toe. Met films, documentaires, theater en dans is het festival 
een ontmoetingsplaats tussen holebi’s, hetero’s en transgenders. 
Hoe je je ook voelt, iedereen is welkom. Tegelijk brengt het de 
genderdiversiteit onder de publieke aandacht. Het Holebifestival 
strijkt neer in elf steden en gemeenten: Aarschot, Diest, Dilbeek, 
Haacht, Halle, Londerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen, Vilvoorde, 
Wezembeek-Oppem, en Leuven als ankerpunt. 

 www.holebifilmfestival.be

Vlaams-Brabant Drinkt
Welke rol speelden bier en  jenever in het Vlaams-Brabant van 
de 19de en 20ste eeuw? Hoe belangrijk waren de cafés in het 
sociale en culturele leven in de dorpen en steden? En wat met de 
negatieve effecten van alcohol? In de publicatie ‘Vlaams-Brabant 
drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800’ brengt auteur Annelies 
Tollet het belang van de productie, distributie en consumptie van 
alcohol in het dagelijkse leven in beeld. 

 Te bestellen op www.vlaamsbrabant.be/vlaamsbrabantdrinkt

De publicatie is een opdracht van de provincie uitgevoerd door 
ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief, en is 
een co-editie met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. 

Gezocht: brouwcollectie
Heb jij nog liedjesteksten, oude bierglazen, foto’s, uithang-
borden, flessenlabels of ander historische spullen over ons 
bierverleden? Help dan mee de virtuele collectie van het 
Vlaams-Brabants brouwerfgoed op Erfgoedplus.be verder 
uit te breiden. Meer weten? 

 www.erfgoedplus.be/thema/vlaams-brabant-drinkt

Nieuws van de 
provincieraad

Provincie past steun voor sociaal wonen aan
De provincie geeft al sinds 2004 subsidies en renteloze 
leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen voor 
de bouw en renovatie van sociale huurwoningen. De 
provincieraad heeft deze steun nu bijgestuurd en aan-
gepast aan de noden van vandaag. Zo zijn er voortaan 
ook tegemoetkomingen voor de herbestemming van 
erfgoedsites of leegstaande bedrijfsgebouwen naar 
woongelegenheid. De provincie wil ook kleine projec-
ten van maximum zes woningen ondersteunen omdat 
deze vaak door een te laag rendement niet uitgevoerd 
worden. En door tegemoetkomingen te geven voor spe-
cifieke types van woningen wil de provincie de types die 
nu minder voorkomen bij de maatschappijen stimuleren. 
De sociale huisvestingsmaatschappijen maken dankbaar 
gebruik van de provinciale steun. In 2014 subsidieerde 
de provincie 2,98 miljoen euro voor de bouw van 179 
sociale huurwoningen, en nog eens 2,66 miljoen euro 
voor de renovatie van 396 sociale huurwoningen.

Lieve Vanlinthout overleden
Op vrijdag 9 oktober 2015 is CD&V-pro-
vincieraadslid Lieve Vanlinthout overle-
den. Ze werd 65 jaar. Lieve Vanlinthout 
was sinds 1995 twintig jaar lang onafge-
broken provincieraadslid. In 1989 werd 
ze schepen in Sint-Pieters-Leeuw, de 
gemeente waar ze in 2001 tot 2012 ook 
burgemeester was.

Bedrijventerrein  
Kampenhout-Sas kan uitbreiden
De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het ruim-
telijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knoop-
punt Kampenhout-Sas’ definitief vast. Daardoor kan 
het bedrijventerrein uitbreiden met twintig hectare. 
Onze provincie heeft nood aan ruimte voor bedrijven. 
Activiteiten zoals afvalverbranding zijn volgens het 
ruimtelijk uitvoeringsplan niet toegelaten. Dat leek de 
provincie niet wenselijk gezien het gemengde karakter 
van het bedrijventerrein en de woningen in de buurt.

"Ons bierverleden 
is erfgoed om te 

koesteren."

 ZATERDAG 5 DECEMBER 2015 — HET DEPOT 

De finale van 
Rockvonk 2015
Straf rocktalent, hier in Vlaams-Brabant. Kom op 
zaterdag 5 december naar Het Depot in Leuven 
en laat je omverblazen door de acht finalisten 
van Rockvonk. Om de twee jaar slaan de pro-
vincie en muziekcentrum Het Depot de handen 
in elkaar op zoek naar jong muzikaal talent. Het 
is meer dan een wedstrijd, het is coaching en 
ervaring opdoen, een stevige duw in de rug op 
de weg naar eeuwige roem.

"Een stevige duw in de rug op 
de weg naar eeuwige roem."

Vraag maar aan Five Days, de winnaar van de 
vorige editie. ‘De voorronde op Rockvonk was ons 
allereerste optreden’, vertelt zanger en muzikant 
Pieter Schrevens. ‘Dus we konden wel wat coaching 
gebruiken. Dat eerste optreden deden we al zittend, 
dat leek ons gemakkelijker. De eerste tip die we 
kregen: rechtstaan.’ Dankzij Rockvonk kreeg de 
‘poptronica’ van Five Days naambekendheid. Op 
vraag van de provincie speelde de groep zelfs op het 
Chengdu International Youth Music Festival. ‘Voor 
vijfduizend Chinese muziekfans’, blikt Pieter terug. 
‘Die nadien allemaal met ons op de foto wilden.’ 

 Zaterdag 5 december 2015

 Het Depot - Leuven

 www.rockvonk.be Five days, geen onbekende meer 
in de Vlaamse rockscène.

VAN 10 TOT 

EN MET 28 

NOVEMBER 

2015
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De Mobiliteitscentrale Aangepast Ver-
voer, kortweg MAV, zoekt voor jou het 
meest geschikte vervoer. Er bestaat een 
groot aanbod voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking, maar elke aanbie-
der heeft eigen voorwaarden en prijzen. 
Misschien kan de lokale Minder Mobie-
len Centrale je helpen? Of kan je beroep 
doen op het vrijwilligersvervoer van de 
mutualiteit? Heb je recht op een tussen-
komst van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap voor je ver-
voer naar het werk? De MAV neemt alle 
vervoersmogelijkheden onder de loep en 
zet je weer in beweging.

Vervoer gegarandeerd
De MAV gaat zelfs nog een stap verder 
en zoekt aangepast vervoer ook al kan 
dat niet met het bestaande aanbod. 
Daarvoor maakte de Mobiliteitscentrale 
afspraken met enkele taxibedrijven en de 
Diensten Aangepast Vervoer (DAV) van 
vzw Mobiel en Eigen Thuis. De formu-
le werkt: 92% van de mensen vindt een 
geknipte vervoersoplossing. En je betaalt 
niet teveel. Als je rolstoelgebonden bent, 
in Vlaams-Brabant woont en niet verder 
moet dan 50 kilometer, dan betaal je altijd 
dezelfde kilometerprijs. 

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde 
Tom Dehaene

We zijn het zo gewoon om even de fiets, auto of het 
openbaar vervoer te nemen. Maar wat als je slecht te 
been bent? Wegens ziekte, ouderdom of welke reden 

ook? Dan zoekt de Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer voor jou uit hoe je je toch kan verplaatsen.

Sneller dankzij  
de fietssnelweg
Begin dit jaar lanceerde de provincie 
samen met Mobiel 21 vzw, UGent 
en de stad Leuven de app en website 
RouteCoach. Dit meetproject brengt 
de mobiliteit in en rond Leuven in 
kaart dankzij de gegevens van enkele 
duizenden weggebruikers. 

De resultaten spreken voor zich. Het 
bovenste kaartje toont je hoe ver je 
per fiets geraakt binnen een bepaalde 
tijd als je vertrekt aan het Leuvense 
station. De uitstulping in het westen is 
het effect van de fietssnelweg tussen 
Brussel en Leuven langs het HST-spoor: 
die zorgt ervoor dat je in een zelfde 
tijd verder geraakt. 

Is de fiets sneller dan de auto tijdens 
spitsmomenten? Dat leert het tweede 
kaartje. Als je in de blauwgekleurde 
zone woont, ben je sneller met de fiets 
dan met de wagen aan het station van 
Leuven. 

 www.routecoach.be

Comfortabele en 
kleinschalige woningen
Wonen op een voormalige camping 
of een weekendverblijfpark? Dat 
hoeft niet in een aftandse chalet of 
vertimmerde woonwagen. De provin-
cie Vlaams-Brabant maakt werk van 
een betere woonkwaliteit. Ze deed 
een open oproep naar ontwerpers en 
architecten om kleinschalige wooneen-
heden te ontwerpen tegen een betaal-
bare prijs. Alle geslaagde ontwerpen 
bundelde de provincie in een referen-
tiecatalogus voor een breed publiek. Te 
downloaden vanaf eind november via 
de website www.vlaamsbrabant.be/
kleinschaligwonen 

In 2013 vormde Vlaanderen de voor-
zieningen in de Bijzondere Jeugdbij-
stand – zoals begeleidingstehuizen, 
dagcentra, gezinstehuizen, en zo meer 
– om tot modules. Er zijn verblijfsmo-
dules, contextmodules (thuisbegelei-
ding) en modules autonoom wonen. 

Te weinig plaatsen 
voor de Bijzondere 
Jeugdbijstand

"8. Zoveel extra plaatsen 
kreeg de provincie er sinds 
2012 bij voor de Bijzondere 
Jeugdbijstand. Te weinig."

HST-FIETSSNELWEG

LEUVEN

5 min.

10 min.

20 min.

25 min.

30 min.

< BRUSSEL

LEUVEN

< BRUSSEL

HST-FIETSSNELWEG

Kom naar de studiedag
Op maandag 30 november 2015 organiseert de 
provincie een studiedag rond kleinschalig wonen 
in het provinciehuis. Wat zijn de knelpunten? 
En de oplossingen? Wat doet de provincie? 
Voor gemeentebesturen, ontwerpers en andere 
geïnteresseerden.

 www.vlaamsbrabant.be/kleinschaligwonen

Meer kilometers in minder 
minuten met de fietssnelweg

Sneller in de spits met de fiets

De provincie Vlaams-Brabant ging 
aan het tellen. Daaruit blijkt dat er 
in vergelijking met 2012 437 extra 
modules voor de Bijzondere Jeugdzorg 
zijn bijgekomen in Vlaanderen. Een 
flinke toename lijkt het wel, maar niet 
in Vlaams-Brabant. Bij ons kwamen er 
amper acht modules bij. Een inhaalbe-
weging is dringend nodig. 

Meer weten? 

 vlaamsbrabant.be//investereninwelzijn

IEDEREEN MOBIEL - 15

IEDEREEN IN 
BEWEGING

Ook als je niet uit  
de voeten kan

Vlaams-Brabant  
brengt je in vervoering
De provincie Vlaams-Brabant coördi-
neert de Mobiliteitscentrale Aange-
past Vervoer en helpt ons zo allemaal 
aan vervoer. De Vlaamse overheid 
financiert. De rode busjes van de 
Diensten Aangepast Vervoer kunnen 
op een provinciale subsidie rekenen.

Mobiliteitscentrale  
Aangepast Vervoer

 0800-26990 

 vlaamsbrabant@mav.info

 www.mav.info

In de eerste acht maanden van  
2015 heeft de Mobiliteitscentrale  
Aangepast Vervoer:

1.020
vervoers-
vragen  
behandeld.

704
mensen werden 
geholpen door 
taxibedrijven.

452
mensen kregen een 
ritje van de Diensten 
Aangepast Vervoer.

176
mensen werden door-
verwezen naar het 
bestaande aanbod.

Aangepast vervoer  
voor rolstoelgebruikers

Het team van de Diensten 
Aangepast Vervoer
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KLIMAAT - 1716 - KLIMAAT

58 gemeenten ijveren voor 
20% minder CO2-uitstoot 
op hun grondgebied.

HET KLIMAAT 
RED JE NIET 
IN JE EENTJE

Het klimaat redden? Onze natuur helpen? 
Daar begin je niet in je eentje aan. 

Daarom brengt de provincie gemeenten, 
organisaties en verenigingen samen om de 

krachten te bundelen. Met resultaat!

20% minder CO2-uitstoot
58 gemeentebesturen onder-
tekenden het Europese Burge-
meestersconvenant. Daarmee 
engageren ze zich om met de 
provincie als partner de Eu-
ropese doelstellingen - 20% 
minder CO

2
-uitstoot tegen 

2020 - op hun grondgebied te 
halen en liefst te overtreffen.

 burgemeestersconvenant.eu

Samen sterk

331 warme daken
‘Kyoto in het Pajottenland 
en Zennevallei’ organiseert 
in samenwerking met het 
Provinciaal Steunpunt Duur-
zaam Wonen en Bouwen van 
de provincie Vlaams-Brabant 
voordelige groepsaankopen 
van isolatie, zonne-energie en 
hoogrendementsglas.

 kyotoinhetpajottenland.be

1.234 km bermen vol leven
In een bermbeheerplan staat 
hoe en wanneer de bermen 
in een gemeente gemaaid 
en onderhouden worden. De 
provincie organiseerde een 
samen aankoop en dertien ge-
meenten stapten in. 

100 nieuwe poelen
De provincie coördineert en 
subsidieert de Regionale Land-
schappen. Deze verenigingen 
ijveren voor het behoud en 
herstel van het kenmerken-
de landschap, de natuur en 
de identiteit van een streek. 
Vlaams-Brabant telt vijf Regi-
onale Landschappen: Groene 

Corridor, Pajottenland & Zenne-
vallei, Dijleland, Noord-Hage-
land en Zuid-Hageland.

112.522 werkuren  
in de natuur
Tien intergemeentelijke na-
tuur- en landschapsploegen 
(INL-ploegen) staan in voor 
natuurontwikkeling en het 
beheer van kleine landschaps-
elementen. Ze doen dat in 
43 gemeenten. IGO en Pro 
Natura krijgen provinciale sub-
sidies waarmee ze langdurig 
werklozen met deze INL-ploe-
gen aan de slag helpen.

1.517 boseigenaars
Vlaams-Brabant is bevoegd 
voor de bosgroepen, een ver-
eniging van en voor boseige-
naars. Onze provincie telt vier 
bosgroepen: Noord-Hageland, 
Dijle-Geteland, Zuidwest Bra-
bant en Groene Corridor. Sa-
men tellen ze 1.517 leden die in 
totaal 4.637 ha bos beheren. 

Beleidsverantwoordelijke 
gedeputeerde Tie Roefs

16.013 m² muren  
geïsoleerd
IGO Leuven organiseert in sa-
menwerking met het Steun-
punt Duurzaam Bouwen 
en Wonen van de provincie 
Vlaams-Brabant een samen-
aankoop muurisolatie. De 
gemeentebesturen van het 
arrondissement Leuven en de 
gemeente Zaventem zijn in 
het project gestapt. Hun inwo-
ners kunnen intekenen.

 www.samenwarmer.be

"Een samenaankoop 
maakt isoleren 

extra voordelig."
58 gemeenten 

doen mee

Tot nu toe: 331 gezinnen 
ingetekend op dak- en 
zoldervloerisolatie, 85 op 
zonne-energie, 94 op HR++-
glas, 296 op muurisolatie.

331 gezinnen 
tekenden in

20%
minder  
CO2-uitstoot

332 huishoudens vroegen een 
offerte voor muurisolatie. 130 
woningen werden al geïsoleerd, 
goed voor 16.013m² aan muren.

16.013M²
geïsoleerde 
muren

13 gemeenten stapten mee in de samenaankoop 
van een bermbeheerplan, goed voor een totaal 
van 1.234 km beheerde bermen.

1.234KM
beheerde 
bermen

1.517 leden 4.637HA bos

De Regionale Landschappen zijn goed voor: 

80 hoogstam-
boomgaarden

600 bomen

100 nieuwe of  
herstelde poelen

hagen, heggen 
en houtkanten18KM

112.522 werkuren 
per jaar

78,8 voltijdse 
arbeiders

10 INL-ploegen

Bermbeheer begint met een plan

Voordelig isoleren

Warme daken INL-ploegen helpen de natuur
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18 - WONINGDELEN WONINGDELEN - 19

"Een nieuw, zinvol 
leven voor dit 

oude klooster."

7 DEC Kom naar het info moment  woningdelen
Heb jij plannen om je woning te delen of een cohousingproject 
te starten? Wil je meer weten over hoe de provincie woning delen 
 stimuleert? Reserveer dan alvast 7 december in je agenda!  
Meer info vind je op:

 www.vlaamsbrabant.be/woningdelen

 7 december, provinciehuis Leuven

Gemeenschappelijk wonen speelt  
in op maatschappelijke trend

Een huisje met tuin voor elk gezin, het 
is niet langer wat we allemaal willen. 
Nieuwe woonvormen spelen in op maat-
schappelijke trends. Denk maar aan kan-
goeroewonen om je ouder wordende ou-
ders dicht bij je te hebben. Of die grote 
vierkantshoeve waar enkele gezinnen een 
gemeenschappelijk woonproject hebben 
opgestart. Cohousen, woningdelen, kan-
goeroewonen, groepswonen: er bestaan 
veel verschillende vormen van gemeen-
schappelijk wonen. Ze bieden een ant-
woord op de vereenzaming en vergrijzing, 
de gezinsverdunning, de vraag naar be-
taalbaar of solidair wonen.

Cohousing in het klooster
In Wolvertem startten Joost Callebaut en 
Mia Vranken De Okelaar. Een oud kloos-
ter en twee schoolgebouwen in het cen-

Een oud klooster en twee schoolgebouwen in 
Wolvertem herleven als een uniek, ecologisch 

cohousingproject. De verbouwingswerken 
zijn volop bezig en straks wonen hier achttien 

geëngageerde gezinnen in de woongemeenschap 
De Okelaar. Gemeenschappelijk wonen  

vormt voor steeds meer Vlaams-Brabanders  
de oplossing voor hun woningnoden.

trum van het dorp veranderen stap voor 
stap in een uniek en ecologisch cohou-
singproject. ‘Nu wonen we met vijf klei-
ne huishoudens - twee koppels en drie 
alleenstaanden - in een van de school-
gebouwen’, vertelt Mia aan de grote ta-
fel van de gemeenschappelijke keuken. 
‘Maar de verbouwingswerken aan het 
klooster en de oude kleuterschool zijn vol-
op aan de gang. Midden 2016 willen we 
deze gebouwen in gebruik nemen.’

Gemeenschapsleven
In het klooster komen negen wooneenhe-
den, in de kleuterschool nog eens vijf. Alle 
plaatsen zijn gereserveerd. In een latere 
fase wordt dan ook het overige schoolge-
bouw ingericht met woningen voor gezin-
nen met kinderen. Mia kijkt niet op van 
het succes. ‘Het sociale leven in de wijk 

THUIS IN  
DE OKELAAR
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De provincie helpt
Woonprojecten als De Okelaar zijn er nog 
niet veel in Vlaams-Brabant. De provincie 
Vlaams-Brabant baant mee de weg en 
komt de maatschappelijke vraag naar alle 
mogelijke nieuwe vormen van woningde-
len tegemoet. In 2014 deed de provincie 
een eerste open oproep voor projecten 
rond woningdelen. Zeven projecten kregen 
een subsidie tot maximum 20.000 euro. Dit 
jaar kregen nog eens twaalf projecten een 

subsidie. De provincie brengt de initiatief-
nemers samen tijdens netwerkmomenten 
waar ze expertise en ervaringen uitwisse-
len. Daaruit blijkt dat bouwrichtlijnen en 
andere regels nog niet altijd aangepast 
zijn aan deze nieuwe woonvormen. Door 
dergelijke lagunes te signaleren, werkt de 
provincie mee aan bewustmaking bij de 
hogere overheid.

Meer info?
Cohousen iets voor jou? De Okelaar 
zoekt nog toekomstige bewoners.

 www.okelaar.be

20 - WONINGDELEN

"Een open 
woongemeenschap, 

ingebed in het sociale 
leven van het dorp"

Meer weten?
Wil je ook het provinciehuis ontdekken?  
Stuur ons een mailtje.

 provinciehuis@vlaamsbrabant.be

HET PROVINCIEHUIS, 
ALTIJD OPENDEUR

Kom langs met je school of vereniging

OPEN BEDRIJVENDAG - 21

Met de steun van de provincie

Duurzame 
materialen Het schoolgebouw in de steigers

Achter de schermen

De provincieraadzaal 

Provincieplein 
wordt speelplein

bestaat niet meer, daarom zoeken mensen 
naar een nieuwe vorm van wonen waar 
dat gemeenschapsgevoel nog belangrijk 
is. Dit is een sociale, milieuvriendelijke en 
economisch voordelige manier van wonen. 
Dingen delen maakt het leven goedkoper.’

Wascafé
Elk huishouden heeft zijn eigen privéwo-
ning. Maar er komen ook gemeenschap-
pelijke en semipublieke ruimtes in het 
wooncomplex, zoals een wascafé, een 
winkeltje met bio- en Fairtradeproduc-
ten, een vormingsruimte, een keuken en 
eetruimte, en twee gastenkamers. Wie in 
De Okelaar wil wonen, moet achter de so-
ciale, ecologische en spirituele pijlers van 
de gemeenschap staan. ‘We willen vooral 
een open woongemeenschap zijn, inge-
bed in het sociale leven van Wolvertem en 
waar de zorg voor elkaar belangrijk is.’

Het ecologische gaat verder dan alleen goed 
isoleren. De ultieme uitdaging is zelfvoor-
zienend te zijn, met een eigen energievoor-
ziening op zonne-energie, composttoilet-
ten en andere ingrepen. Een samenwerking 
met een biologische zelfoogstboerderij past 
ook in dat plaatje. 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Tom Dehaene

Hoog boven Leuven

Leerrijk ravotten Een warm welkom van de 
provinciegouverneur

Veel volk op de Open Bedrijven-
dag in het provinciehuis in Leuven. 
Je hoeft gelukkig helemaal niet te 
wachten tot de volgende editie 
om een bezoekje te brengen. Het 
hele jaar door kan je je vereniging 
laten rondleiden, helemaal tot op 
dat gele balkonnetje hoog aan de 
gevel. Gewoon gratis.

Met het interactieve misdaadspel 
‘t is niet pluis in het provinciehuis 
gaan kinderen van het vierde, 
vijfde en zesde leerjaar van het 
basisonderwijs op zoek door de 
gangen en zalen om een mysterie 
op te lossen. Leerrijk en spannend.

En wist je dat het provinciehuis 
ook een populair vergadercen-
trum is? Vlakbij het station en het 
Leuvense stadscentrum. Je kan er 
vergaderzalen huren, maar ook 
functionele ruimte, een auditori-
um en zelf de provincieraadzaal. 

Beleidsverantwoordelijke 
 gedeputeerde Walter Zelderloo
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Jij kan onze koesterburen een 
handje helpen om de winter 
door te komen. Hoe? Dat vra-
gen we directeur Alwin Loeckx 
van het Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei.

Bladeren op een hoopje
Voer de gevallen bladeren niet 
af, maar maak er in de hoek 
van je tuin een hoop van. Een 
prima slaap- en overwinter-
plaats voor egels.

Lekkere bessen
Snoei je haag met bessen pas 
op het einde van de winter. De 
bessen zijn extra voeding voor 
veel vogels en andere dieren 
die in en rond je haag wonen.

BRENG LEVEN IN 
JE WINTERTUIN

Tips om onze koesterburen  
de winter door te helpen

De winter komt eraan en het dierenleven 
in onze tuin lijkt stil te vallen. Maar dat 
lijkt alleen maar zo. De vogels leggen 

nu nog volop hun vetlaagje aan om de 
koudste dagen te overleven. Andere 
dieren gaan dan weer op zoek naar 

een geschikte overwinterplek.

Maak een takkenril
Heel gemakkelijk om te maken 
en het is de geknipte schuilplek 
voor egeltjes en insecten. Ook 
amfibieën en reptielen voelen 
zich thuis onder het hout. En 
je weet meteen waar je met je 
snoeihout naartoe kan.

Laat gevallen fruit liggen
Laat het gevallen fruit in je 
boomgaard liggen. Het is voed-
sel voor veel dieren, zoals konij-
nen, eikelmuis, egels en mollen.

Een winterse  
bloemenweide
Bloemen alleen voor de zo-
merdagen? Laat de uitgebloei-
de planten en grassen ook in 

22 - NATUUR NATUUR - 23

voeding gebruiken. Plaats al in 
de herfst een voederhuisje of 
-plank zodat de vogels er aan 
kunnen wennen. Leg er wat 
zaden, fruit en zelfs meelwor-
men op en hang her en der 
vetbolletjes. Buiten het bereik 
van de loerende kat, natuurlijk.

Denk aan de bijen
Boor wat gaten in een blokje 
hout, niet alleen solitaire bijen 
maar ook andere insecten vin-
den er beschutting. Veel soli-
taire bijen overwinteren in de 
bodem. Hou daarom een plek 
in de tuin onbegroeid. Kale 
zandleem is ideaal. 

Beleidsverantwoordelijke 
gedeputeerde Tie Roefs

Regionaal Landschap?
Wist je dat Vlaams-Brabant vijf Regionale Landschap-
pen telt: Groene Corridor, Pajottenland & Zennevallei, 
Dijleland, Noord-Hageland en Zuid-Hageland.  
Elk Regionale Landschap is een samenwerkings-
verband tussen de open ruimtegebruikers van een 
streek. De vereniging ijvert voor het behoud en 
herstel van het kenmerkende landschap, de natuur en 
de identiteit van de streek. De provincie coördineert 
en subsidieert deze Regionale Landschappen.

Meer info?
Meer weten over het Regionaal 
Landschap in jouw regio? 

 www.vlaamsbrabant.be/inl-rg-bg

Knus bijenhotel
Vogeltjes kunnen wat extra 
voeding goed gebruiken

Veel snoeihout?  
Maak een takkenril

Creatief en diervriendelijk

de winter staan. Veel insecten, 
rupsen en vlinderpoppen heb-
ben de beschutting nodig tij-
dens de koudste winterdagen.

Eten voor de vogeltjes
Vogels bouwen in de herfst 
een vetlaagje op. Dat helpt hen 
de winter door. Maar als het 
enkele dagen na elkaar stevig 
vriest, kunnen ze wel wat extra 
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Sven Luypaert (39) kon met de juiste 
hulp zijn psychische problemen een 
plaats geven. En na een project van 
begeleid werken in woonzorgcentrum 
Akapella in Kapelle-op-den-Bos, weet 
hij waar hij naartoe wil met zijn leven. 
Vandaag studeert hij zorgkunde.

‘Werken kon gewoon niet meer’, zucht 
Sven. ‘Hoe hard ik ook probeerde, het 
ging niet meer.’ Na een traumatische er-
varing op het werk, zakte Sven weg in een 
diepe kuil. ‘Ik kon niet dieper, ik sliep wel 
negentien uur per dag. Niet iedereen be-
greep dat, mensen vonden me een luierik, 
iemand die niet wilde werken. Maar het 
lukte gewoon niet meer.’

Beste begeleiding
De diagnose: een posttraumatisch stress-
syndroom. Sven kwam terecht in het psy-
chiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius in Grim-
bergen, waar Bert Loos van het project 

Ann Vandersypen (44) is groentjes aan 
het snijden voor de dampende kook-
pot die ongeduldig aan het pruttelen 
is op het vuur. Ze voelt zich thuis in de 
keuken van De Drukkerij, het sociaal 
restaurant van de vzw Leren Onderne-
men in Leuven. Heel voorzichtig zoekt 
ze een weg uit de kansarmoede waar-
in ze is opgegroeid.

Het is bijna middag en het gonst van leven 
in de keuken van De Drukkerij. Hier wordt 
samen gekookt en nadien lekker en vooral 
betaalbaar gegeten door mensen die hun 
plaats in de maatschappij niet gemakkelijk 
vinden. Zoals Ann. Ze werd naar de vzw Le-
ren Ondernemen doorverwezen door GTB, 
de gespecialiseerde trajectbegeleiding en 
-bepaling van personen met een arbeids-
handicap. ‘Toen was ze een extreem ver-
legen vrouw zonder zelfvertrouwen’, zegt 
haar begeleidster Laura. Maar nu, twee 
jaar later, is Ann helemaal opengebloeid.

Springplank+ op zoek ging naar de beste 
begeleiding. ‘Ik werd behandeld in het dag-
centrum Zeno van het ziekenhuis. Genezen 
ben ik niet, maar ik heb met het syndroom 
leren leven. Met Bert bekeken we samen 
welke richting ik mijn leven zou geven. Ik 
kon vrijwillige stage doen in woonzorgcen-
trum Akapella. Ik deed kleine dingen, zo-
als de bewoners helpen met eten of tafels 
klaarzetten voor activiteiten. De zorg voor 
andere mensen, dat lag me wel.’

Vandaag volgt Sven een opleiding zorg-
kunde aan het Centrum Voor Volwas-
senenonderwijs. Zijn resultaten zijn 
schitterend en hij kijkt er naar uit om als 
verzorger aan de slag te gaan. Zijn sta-
ge doet hij bij CADO, een kleinschalige 
dagopvang voor thuiswonende, hulpbe-
hoevende ouderen. ‘Arbeidszorg heeft 
me de stevige duw gegeven die ik nodig 
had. Ik heb van mezelf ontdekt waartoe ik 
in staat ben.’ 

‘Mijn moeder was alcoholiste’, vertelt Ann 
haar verhaal. ‘ik herinner me hoe ik als 
kind uren doorbracht in cafés. Ik heb haar 
eigenlijk nooit echt gekend. Toen ik vijf 
jaar was, verdween ze uit mijn leven.’ Aan 
haar grootmoeder had Ann het meest. 
‘Toen ze in 2009 stierf, zakte ik weg in een 
depressie. Ik was werkloos en niets inte-
resseerde me nog in het leven. Het was 
moeilijk om na al die jaren opnieuw aan 
het werk te gaan.’ 

Regelmaat
Maar dankzij arbeidszorg is het Ann ge-
lukt. ‘Werken in deze keuken heeft me 
weer zin en regelmaat gegeven. Ik wil 
weer vooruit.’ Stilaan denkt Ann aan re-
gulier werk. Haar onzekerheid speelt nog 
af en toe op, maar dat ze het kan, dat 
heeft ze geleerd in deze keuken. 

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde 
Marc Florquin
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“Genezen ben ik niet, 
maar ik heb met het 

syndroom leren leven.”

"Werken in deze keuken 
heeft me weer zin en 
regelmaat gegeven."

Meer info?
Je vindt meer over de provinciale  
subsidies voor arbeidszorg-
initiatieven op de website. 

 www.vlaamsbrabant.be/
arbeidszorg

Zorgen voor arbeidszorg
Een job geeft structuur en zin aan 
je leven, je leert mensen kennen en 
verwerft er een inkomen mee. Maar 
kansarmoede, psychische problemen, 
een arbeidsbeperking of andere om-
standigheden maken een job in het re-
guliere of beschermde tewerkstellings-
circuit niet voor iedereen haalbaar. 

Arbeidszorg - vrijwillig en onbetaald 
werk onder begeleiding - biedt dan 
een oplossing. Het helpt de arbeids-
zorgmedewerkers opnieuw regelmaat 
opbouwen, vaardigheden en attitudes 
aanleren en sociale contacten aan-
gaan. Dat is voor hen op dat moment 
belangrijker dan het loon.

In Vlaams-Brabant zijn 1.056 mensen 
aan de slag in 24 arbeidszorginitiatieven. 
De provincie steunt deze initiatieven en 
niet alleen met subsidies. Het provincie-
bestuur organiseert overleg, signaleert 
pijnpunten aan de Vlaamse overheid, 
fungeert als schakelniveau tussen be-
leidsdomeinen en overheden. Dat is no-
dig, want arbeidszorg is een complexe 
materie waarvoor velen bevoegd zijn.

In Vlaams-Brabant zijn 
1.056 mensen aan het 

werk in de arbeidszorg. 
Een gewone job is voor 
hen (nog) niet haalbaar, 

maar werken heeft 
meer te bieden dan 

geld alleen.

DE DUW DIE IK NODIG HAD IK WIL WEER VOORUIT

Als werken meer is dan een inkomen
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De statige beuken geven het woud de allure 
van een kathedraal. Je wandelt door kaars-
rechte dreven en over kronkelige wegeltjes. 
Schrik niet als je tussen de bomen plots een 
bizar figuur ziet. De boombeelden zijn ont-
sproten aan de fantasie van beeldhouwer 
Ad Wouters die het Meerdaalwoud omto-
vert tot een speels kunstmuseum. Kinderen 
zijn er dol op, net als op de gekke klauter-
tuigen van het speelbos Everzwijnbad tus-
sen de knooppunten 108 en 109.

Abonneer je op het Groene 
Gordel & Hageland Magazine
Van Vlaams-Brabant krijg je nooit genoeg! Abon-
neer je op het gratis Groene Gordel & Hageland 
Magazine. Twee keer per jaar valt het in je bus, 
boordevol boeiende fiets-, wandel- en bezoektips.

 www.toerismevlaamsbrabant.be/abonnement

De Dikke Beukwandeling is 13,2 km lang 
en ligt op het wandelnetwerk Zuid-Dij-
leland. Start aan de Weertsedreef aan 
knooppunt 108 en volg 100, 19, 124, 
123, 110, 111, 109 en 108. Je kan de 
wandeling inkorten tot 6,2 km als je van 
knooppunt 110 naar 109 gaat. 

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde 
Monique Swinnen

DE HERFSTKLEUREN 
VAN HET 

MEERDAALWOUD

DIKKE BEUKWANDELING - 6,2 OF 13,2 KM

Een tapijt van knisperende bladeren onder je voeten en 
een prachtig kleurenspel van gele, bruine en rode tinten 
boven je hoofd. Een herfstwandeling in de stilte van het 

Meerdaalwoud is een heerlijke verademing.

Meer wandelingen?
Bestel de wandelkaart met handige 
gids van het wandelnetwerk  
Zuid-Dijleland online:

 toerismevlaamsbrabant.be/ 
publicaties

GRATIS MAGAZINE



Mag. Vlaams-Brabant Herfst 2015Mag. Vlaams-Brabant Herfst 2015

28 - 20 JAAR 20 JAAR - 29

GEEF JE BOUWPLANNEN 
EEN TWEEDE KANS

 In beroep bij de deputatie

Moet je je bouwplannen 
afremmen omdat je geen 

bouwvergunning krijgt? 
En ben je het daar niet 

mee eens? Dan kan je een 
tweede kans krijgen door 

beroep aan te tekenen 
bij de deputatie van de 

provincie Vlaams-Brabant.

Herkansing
Een domper op je bouwplannen: het 
schepencollege van je gemeente vindt 
je plannen niet conform de ruimtelijke 
richtlijnen en levert je geen vergunning 
af. Of je buur kreeg een vergunning en 
je verwacht hinder. Dan kan je beroep 
aantekenen bij de deputatie van de pro-
vincie Vlaams-Brabant. De deputaties 
zijn al sinds 1962 de eerste beroepsin-
stantie voor bouwvergunningen. Toen 
de provincie Brabant in 1995 opsplits-
te, werd automatisch de deputatie van 
Vlaams-Brabant bevoegd. Aanvankelijk 
kon dat beroep alleen door de aanvra-
gers worden ingediend, maar vanaf 2010 
geldt dat voor elke betrokkene.

Geen ingewikkelde rechtbank
Beroepsprocedure? Dat klinkt omslachtig 
en duur, niet? Dat is het helemaal niet. 
Een bouwberoep bij de deputatie is een 
administratief beroep. Dus zonder hoge 
gerechtskosten, het is zelfs helemaal gra-
tis op een kleine dossierkost na. Een advo-
caat heb je niet echt nodig.

Vragen voor je begint
Heb je een vergunning nodig? Het eerste 
wat je dan moet doen, is je informeren bij 
de gemeente. Welke bouwvoorschriften 
gelden er in je gemeente? Zijn er speciale 
regels voor de verkaveling waar je woont? 
Door het gewoon even te vragen, vermijd 
je misschien een weigering van je plannen. 
De gemeente is je eerste aanspreekpunt.

Liever informeren
Wie herinnert zich de beelden niet van 
bulldozers die niet-vergunde huizen en 
veranda’s afbraken? Eind jaren 1990 trad 
de Vlaamse overheid drastisch op. De pro-
vincie koos voor sensibilisatie en lanceerde 
een informatiecampagne om bouwmis-
drijven te voorkomen.

Klaar voor de omgevingsvergunning
Een stedenbouwkundige vergunning en 
een milieuvergunning nodig voor je bouw-
project? Niet lang meer. De Vlaamse rege-
ring heeft op 24 april 2014 het decreet op 
de omgevingsvergunning goedgekeurd. 
Als deze wetgeving van kracht wordt, 
gaan de bouw- en milieuvergunning op in 
één omgevingsvergunning. De provincie 

Vlaams-Brabant is helemaal klaar voor de-
ze nieuwe procedure. De provincie wordt 
bevoegd voor de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning van onder andere 
klasse 1-inrichtingen. Dat zijn grote be-
drijven die een behoorlijke milieu-impact 
kunnen hebben. De Vlaamse overheid zal 
zich buigen over aanvragen van projecten 
met een impact op Vlaams niveau. 

Beleidsverantwoordelijke:  
Gedeputeerde Julien Dekeyser - 
 arrondissement Leuven

Gedeputeerde Tom Dehaene - 
 arrondissement Halle- Vilvoorde

EEN BOUWBEROEP 
IN VIJF STAPPEN
STAP 1 Als je stedenbouwkundi-
ge vergunning geweigerd is door 
het schepencollege, heb je dertig 
dagen de tijd om beroep aan te 
tekenen. Daarvoor moet je een 
beroepschrift indienen met een 
kopie aan de gemeente en aan de 
aanvrager. De procedure vind je op  
www.vlaamsbrabant.be/bouwberoep

STAP 2 De gemeente stuurt het vol-
ledige dossier op. Dat hoef jij hele-
maal niet te doen.

STAP 3 Architecten van de dienst 
ruimtelijke ordening onderzoeken de 
aanvraag helemaal opnieuw. De pro-
vinciale stedenbouwkundige amb-
tenaar legt het onafhankelijk advies 
voor aan de deputatie.

STAP 4 Het hoeft niet, maar je mag 
je beroep mondeling motiveren. De 
deputatie nodigt dan alle betrok-
ken partijen uit op een vergadering 
in het provinciehuis.

STAP 5 De deputatie heeft een ter-
mijn van 75 dagen om een beslissing 
te nemen. Was er een hoorzitting? 
Dan komen daar 30 dagen bij.

Meer info?
De beroepsprocedure vind je in 
detail op de website

 vlaamsbrabant.be/bouwberoep

1999 Zal het decreet van 18 mei 
1999 op de ruimtelijke orde-

ning een verstrenging van de wetgeving 
met zich mee brengen? Veel mensen 
nemen het zekere voor het onzekere.

2008 Grote woonprojecten 
vrezen voor meer sociale 

lasten met het decreet grond- en 
pandenbeleid van 2009 en bouwheren 
dienen nog snel een bouwaanvraag in.

2010 Niet alleen de aanvrager 
van de bouwvergunning, 

ook derden - buren en andere  
belanghebbenden - kunnen  
voortaan beroep aantekenen.

2003 Deadline voor 
wie wil profiteren 

van de soepelere regelgeving 
voor de regularisatie van 
zonevreemde woningen.

skyline Vilvoorde
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Als Jeroen De Pauw 
zijn neus volgt, komt 

hij altijd op lekkere 
plaatsen terecht. Dat 

bewijst de televisiekok 
in het nieuwe boek 

Straffe Streek. 

Op zoek naar rasechte streekproducten

JEROEN DE PAUW  
KOOKT STRAFFE KOST

Daarin doorkruist hij Vlaams-Brabant op 
zoek naar rasechte streekproducten: de 
zachtzure geuze in het Pajottenland, heer-
lijk zoete chocolade in de Dijlevallei, Hage-
landse wijn en Leuvens bier, vleesspeciali-
teiten van ambachtelijke beenhouwerijen, 
kaas en veel meer. Je maakt samen met 
hem kennis met de producenten achter al 
dat culinair genot.

Een ontdekkingstocht om van te smul-
len. En dat doet hij natuurlijk ook. Je-
roen zou Jeroen niet zijn als hij met al die 
Vlaams-Brabantse ingrediënten niet aan 
de slag ging in zijn keuken. Hij trakteert je 
op 45 verrassende recepten met een toets 
puur Vlaams-Brabant, prachtig in beeld 
gebracht door Studio Wauters.

HAAL EEN STRAFFE STREEK IN HUIS
248 pagina’s streeklekkers in huis halen? Koop het boek Straffe Streek 
voor 19,99 euro in de boekhandel. Wie voor 10 december online besteld 
op straffestreek.be krijgt er een gratis streekgerechtenkalender bij.

  www.straffestreekboek.be

Lekkerder uit  eigen streek
Een zoete lekkernij of een hartig ambach-
telijk product smaakt toch altijd beter in 
de streek waar het gemaakt of geteeld is, 
toch? Streekproducten geven onze provin-
cie een eigen gezicht, eentje om fier op te 
zijn. Dus het is niet alleen uit economische 
overwegingen dat de provincie onze streek-
producenten steunt via de vzw Streekpro-
ducten Vlaams-Brabant. De vzw zorgt voor 
de promotie en ondersteuning. 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Monique Swinnen
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ANTWOORD
Jazeker, er wordt gretig gefietst in 
Vlaams-Brabant. Dat weten we omdat 
we de fietsbewegingen volop tellen. Met 
al deze meetgegevens gaat de provincie 
samen met de gemeenten aan de slag om 
ontbrekende stukken en vertragingen in 
het fietsnetwerk op te sporen.

Fietssnelweg

Elk jaar brengt de provincie het verkeer 
op een fietssnelweg in kaart. Op de fiets-
snelweg tussen Leuven en Brussel en de 
fietssnelweg Kanaalroute (Halle-Brussel) 
gebeurde dat al. De rapporten van deze 
tellingen kan je nalezen op www.vlaams-
brabant.be/mobiliteit 

Telpunten

In Wilsele, bij Leuven, staat er een vast 
telpunt die al sinds 2012 onafgebroken 
het fietsverkeer op de fietssnelweg Leu-
ven-Brussel meet. In 2014 steeg het aan-

tal fietsers er in vergelijking met 2013 met 
14%. En de cijfers voor 2015 zien er nog 
beter uit. Volgend jaar plaatst de provincie 
nog meer telpunten.

Fietstelweek

In september werkte de provincie mee aan 
de Vlaamse Fietstelweek. Met de hulp van 
een app kon elke fietsende Vlaams-Bra-
bander aangeven naar waar hij fietste. Er 
namen 500 fietsers aan deel, goed voor 
2.600 trips en meer dan 18.000 fietski-
lometers. Daardoor weten we dat de ge-
middelde rit van een fietser 7,05 kilometer 
bedraagt in onze provincie. 

RouteCoach

Begin dit jaar lanceerde de provincie sa-
men met Mobiel 21 vzw, UGent en de 
stad Leuven de app en website Route-
Coach. Dit meetproject brengt de mobi-
liteit in en rond Leuven in kaart dankzij 

de gegevens van enkele duizenden weg-
gebruikers. Enkele resultaten vind je in dit 
nummer op pagina 14.

Fietstoerisme

Fietsen gebeurt niet alleen naar het werk 
of de school, ook recreatief wordt er nog-
al wat gefietst langs de knooppunten 
van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. In 
het Hageland alleen verkennen meer dan 
500.000 recreatieve fietsers per jaar de 
streek. Uit een groot onderzoek weten 
we dat ze gemiddeld 10,69 euro per per-
soon en per fietstocht spenderen. Goed 
voor een omzet van meer dan 5,8 miljoen 
euro. Fietstoerisme is niet alleen leuk en 
gezond, maar zorgt ook voor een econo-
mische impuls in de toeristische economie 
op en langs het fietsnetwerk. 

 www.vlaamsbrabant.be/mobiliteit

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde 
Tom Dehaene

Stel jouw vraag  
aan de provincie
Heb jij ook een prangende vraag 
waarbij de provincie je kan helpen? 
Contacteer ons dan via:

 info@vlaamsbrabant.be

 Provincie Vlaams-Brabant,  
Communicatiedienst 
Provincieplein 1, 3010 Leuven

VRAAG VAN  
DE LEZER

“De provincie investeert 
in fietsinfrastructuur en 

fietssnelwegen. Maar 
wordt er in Vlaams-Brabant 

eigenlijk veel gefietst?”

Joris, 53 jaar



FOTOWEDSTRIJD
Proficiat Reko Roller 
Club Zemst!
Reko Roller Club Zemst wint de vorige 
fotowedstrijd. Alle leden geraakten niet 
in beeld, dus loste papa Peter Haemels 
het zo op. Zijn dochters Merel en Lotte 
poseerden maar al te graag voor de foto, 
samen met enkele vriendjes van de club. 
‘De foto nemen was nog gemakkelijk, 
het aantal winnende likes op Facebook 
halen was een andere uitdaging’, 
vertelt hij. Het werden er 1.387, 
ongeveer 200 meer dan de KLJ van 
Hoeleden. ‘Alle ouders, sympatisanten 
en vrienden werden gemobiliseerd om 
zo veel mogelijk stemmen te ronselen. 
Met succes, we kregen zelfs likes uit 
India en Australië.’ De foto levert de 
club een verblijf op in het provinciaal 
vormingscentrum Hanenbos in Dworp, 
ter waarde van 1.000 euro.

Arrangement in 
 vakantiehuis 
 Brokantie in 
 Roosdaal

Een ontspannend verblijf 
voor vijf personen in een 
heel charmant, houten 
vakantiehuisje met zicht 
over het heuvelachtige 
Pajotse landschap.

 Korte kamstraat 32 
1760 Roosdaal

 www.brokantie.be

300Stuur jouw foto door en  
win een arrangement voor 
5 personen in vakantiehuis 
Brokantie in Roosdaal

Leg je mooiste herfst- of winter-
tafereel in Vlaams-Brabant vast 
op foto.

Tag #wedstrijdmag en deel de  
foto op Instagram of stuur door via 
vlaamsbrabant.be/fotowedstrijd.
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