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GELUKKIGE VERJAARDAG

20JAAR

Beste Vlaams-Brabanders,

20 jaar geleden werd de provincie Brabant gesplitst, de provincie 
Vlaams-Brabant bestaat 20 jaar. We willen die 20ste verjaardag 
vieren, natuurlijk. Maar we willen dat niet zozeer doen door 
achterom te kijken, maar door vooruit te kijken, naar de 
mogelijkheden en de uitdagingen die voor ons liggen.

Vlaams-Brabant ligt in het hart van België en in het hart van Europa. 
Onze provincie heeft zichzelf ontdekt als een regio waar mensen en 
ideeën elkaar ontmoeten, waar veel beweegt en nieuwe initiatieven 
ontstaan. We zijn een kruispunt van vele werelden. Een wereld van 
wetenschap en van technologie gaat samen met een wereld van 
sociale bekommernis en van zorg. Rasechte Brabanders wonen in 
onze steden en dorpen samen met mensen die uit alle hoeken van 
ons land en van de wereld naar hier komen. We hebben sterke 
bedrijven en groeipolen. We zijn een aantrekkelijke provincie, we 
trekken veel studenten en nieuwe inwoners aan, we trekken moderne 
ideeën en vernieuwende concepten aan.

Hoe leiden we al dat leven en die dynamiek in goede banen?  
Op een kruispunt van vele werelden is er nood aan een bestuur met 
vele partners. De samenwerking organiseren is de kerntaak van een 
provinciebestuur. We willen deze 20ste verjaardag dan ook vieren samen 
met de gemeentebesturen, de organisaties uit het middenveld, samen 
met de vele mensen die zich professioneel of vrijwillig inzetten voor de 
samenleving van vandaag en van morgen. We willen deze verjaardag 
aangrijpen om ons de vraag te stellen: hoe doen we morgen verder wat 
al goed loopt en hoe doen we het beter waar er problemen zijn?

Namens de deputatie, 
Lodewijk De Witte,  
Provinciegouverneur
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01/01/1995

Geboorte 
Vlaams- 
Brabant

Lodewijk De Witte is 
de jongste provincie-
gouverneur ooit.

1997

ECHTE VOORTREKKERS
Na de trekpaarden in de 19de eeuw  
pakt de provincie opnieuw uit met  
innovatieve (bio)landbouwtechnieken. 

26/03/1996
Zoë Pesonen 
1.000.000ste 
Vlaams- 
Brabander 

Vandaag telt  
de provincie 
1.106.314 inwoners.

1998

EERSTE  
SUBSIDIES 
VOOR DE 
AANLEG VAN 
FIETSPADEN

1997

STREEK- 
PRODUCTEN
De provincie zet 
in op de promotie 
van authentieke 
lekkernijen.

1999

Gehandicap-
tenzorg wordt 
voor het eerst 
in kaart  
gebracht

1995

FOCUS OP 
NATUUR 
De Halve Maan, het 
Webbekoms Broek 
en het domein van 
Kessel-Lo worden 
ecologisch ingericht. 

1998

WATER- 
OVERLAST
Na overstromingen 
in Diest en Aarschot 
zet de provincie zich 
in om overlast te 
voorkomen. 

1997

MOBIEL  
ONDERZOEK
Het onderzoekscen-
trum ‘de mammobiel’ 
rijdt voor het eerst uit. 

1999
Eerste editie 
Rockvonk
De muziekwedstrijd 
die Daan, Selah Sue, 
Willow en Customs 
lanceerde. 

1995

DE EERSTE 
WANDEL-
BOEKJES 
ROLLEN VAN 
DE PERSEN

VLAAMS-BRABANT IS NU NET TWINTIG JAAR JONG MAAR JE 
KAN DE PROVINCIE ONMOGELIJK VATTEN ONDER ÉÉN LABEL. 
HET IS HIER ZO AANGENAAM DIVERS. MET BRUISENDE STEDEN 
EN GROEN PLATTELAND. TOPTECHNOLOGISCHE BEDRIJVEN 
EN STERK ONDERWIJS. MET VERSCHILLENDE CULTUREN 
EN EEUWENOUD PATRIMONIUM. EEN VERSCHEIDENHEID 
OM TE KOESTEREN, VINDT HET PROVINCIEBESTUUR. 
DUS JA, EEN KRUISPUNT VAN VELE WERELDEN.

20 jaar Vlaams-Brabant

Kruispunt van 
vele werelden
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2003
Voor het 
eerst helpen 
opzichters 
kinderen veilig 
naar school 

2003

DE EERSTE 
BUFFER- 
BEKKENS 
VANGEN  
WATER OP 
EN VOOR- 
KOMEN 
OVERSTRO-
MINGEN. 
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2003
Opening Provinciehuis
Het duurzame gebouw ontvangt de  
prijs van de Vlaamse Bouwmeester 2003.

18/11/2001
Kinder- 
hoogdagen 
brengt cultuur 
op kindermaat

2001
Natuurlijk 
avontuurlijk! 
Er wordt geïnvesteerd 
in een nieuwe reeks 
speeltuinen. 

2002
Afvalkampioen
Sorteren en 
composteren: Vlaams-
Brabanders kunnen 
het als de beste! 

2004

LEGERSITE ECKSTEIN  
WORDT CAMPUS PIVO

01/05/2000

EERSTE  
EDITIE 
VLAAMSE- 
BRABANDER

2001

STEUN  
VAN  
EUROPA
Door de jaren heen 
ontvangt de provincie 
83 miljoen euro. 

2000
Kunststad Leuven, 
het Hageland en 
de Groene Gordel 
worden succesvolle 
toeristische regio’s. 
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Ruimte is kostbaar in een centraal ge-
legen provincie als Vlaams-Brabant. De 
ruimte die we hebben, moeten we koes-
teren. Want ruimte hebben we nodig om 
te leven, te wonen, te werken of gewoon 
om ons te verplaatsen.

Onze kennis en ondernemerschap zijn 
grote troeven. Denk maar aan de kennis-
economie van Leuven, de luchthaven als 
poort naar de wereld, de nabijheid van de 
Europese hoofdstad Brussel. Maar ook de 
lokale economie en een sterk onderwijs 
wil de provincie bewaken en bewaren.

Wie in Vlaams-Brabant opgroeit, krijgt kan-
sen om zijn talenten te ontplooien. Het bruist 
van de ontspannings- en groeimogelijk-
heden, met een levendig verenigingsleven, 
toerisme en een kwalitatieve leefomgeving. 
Werk en vrije tijd op loopafstand. Cultuur, 
natuur, festivals en provinciedomeinen, dat 
wil de provincie zo houden.

Het klimaat vinden we allemaal belangrijk. 
Vlaams-Brabant gaat een stevig klimaaten-

gagement aan. In haar eigen werking, maar 
ook met een rits concrete maatregelen 
voor bedrijven en inwoners. De provincie 
zet in op kleinschalige, energiezuinige wo-
ningen, hernieuwbare energie en ecologi-
sche vervoers middelen. Gemeenten die het 
Europese burgemeestersconvenant onderte-
kenden en hun CO2-uitstoot willen vermin-
deren, vinden in de provincie een partner. 

En ten slotte brengt de provincie gemeen-
ten en overheden samen. Door samen-
werking kunnen ze meer bereiken, kos-
ten besparen en beroep doen op elkaars 
expertise. Denk maar aan de provinciale 
regiowerkingen rond toerisme, erfgoed, 
bibliotheken en jeugd. Het komt ons alle-
maal ten goede.

Vijf bevoorrechte getuigen vertellen 
over hun liefde voor Vlaams-Brabant: 
Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, 
ondernemer Urbain Vandeurzen, 
klimaatambassadeur Serge de Gheldere, 
muzikant Kris Wauters en Europees 
commissaris Marianne Thyssen.

Wat maakt het goed leven, wonen en werken 
in Vlaams-Brabant? Op welke thema’s zet het 

provinciebestuur in om dat zo te houden?

Vlaams-Brabant is in beweging 
op ruimtelijk vlak. Stationsom-
gevingen krijgen een facelift, 
er verschijnen fietssnelwegen, 
mobiliteitsvraagstukken wor-
den onder de loep genomen, 
stadsvernieuwingsprojecten 
uitgewerkt. Maar er wachten 
ons nog flinke uitdagingen. 
Boeiende tijden voor een spe-
cialist zoals Peter Swinnen, de 
Vlaamse Bouwmeester. ‘Weet 
je dat er tegen 2030 liefst 
330.000 extra woningen no-
dig zijn in Vlaanderen? Dus 
ook Vlaams-Brabant zal een 
deel daarvan dragen. Halluci-
nante cijfers, niet?’, zegt hij.

Cultuurshift nodig
De provincie Vlaams-Brabant 
investeert in woningdelen en 
kleinschalige woonprojecten 
en dat is een stap in de goede 
richting. Er kan meer gebeu-

ren, meent de Vlaamse Bouw-
meester. ‘Er is een cultuurshift 
nodig. We moeten af van het 
idee dat iedereen netjes naast 
elkaar een eigen huis kan zet-
ten in lintbebouwing of verka-
velingen. Ik denk aan collec-
tieve woonprojecten, liefst in 
stedelijke omgevingen, waar je 
voorzieningen deelt. Iedereen 
hoeft dan niet meer zijn eigen 
stookketel te hebben, bijvoor-
beeld. Er is zeker een markt 
voor te vinden, bij jongeren en 
ouderen vooral. De provincie 
kan de kar trekken en derge-
lijke projecten aanmoedigen.’

Brussel
De centrale ligging van 
Vlaams-Brabant maakt de pro-
vincie uniek. Maar het maakt 
de ruimte ook heel kostbaar. 
‘Vlaams-Brabant omarmt Brus-
sel maar de ruimte stopt niet 
aan de grenzen’, zegt Peter 
Swinnen. ‘Open ruimte loopt 
over van Vlaams-Brabant in 
Brussel en omgekeerd, net als 
de mobiliteitsinfrastructuur. De 
provincie is geknipt om met 
Brussel samen te werken, niet 
langer ieder op zijn kavel, maar 
samen.’ 

Peter Swinnen is de Vlaamse 
Bouwmeester, hij streeft naar 
een kwaliteitsvolle ruimtelijke 
leefomgeving in Vlaanderen.

 vlaamsbouwmeester.be

KRUISPUNT VAN  
VELE WERELDEN

20 jaar Vlaams-Brabant

Onze 
kostbare 

ruimte
Vlaams Bouwmeester  

Peter Swinnen

“Er is een cultuurshift nodig. 
We moeten af van het idee 
dat iedereen netjes naast 
elkaar een eigen huis kan 
zetten in lintbebouwing 

of verkavelingen.”

Vandaag ligt het 
66ste nummer in de 
brievenbussen. 

‘Sinds het unitaire Brabant op 
1 januari 1995 splitste in Brussel, 
Waals-Brabant en Vlaams-Brabant, 
hebben we een hele evolutie mee-
gemaakt. Eerst wat onwennig zoe-
ken en aftasten als gloed nieuwe 
provincie. Maar al snel groeide 
Vlaams-Brabant uit tot de zelf-
zekere provincie die ze nu is. Een 
heel unieke provincie met even 
unieke troeven. De ligging in het 
hart van het land en Europa, de 
diversiteit van onze inwoners, met 
steden en natuur, verenigingen en 
een sterk onderwijs. Met internati-
onale en innovatieve topbedrijven 
maar evengoed hartelijke kleinhan-
del in de dorpen. Met ruimte om 
te wonen, werken en leven.  
Kortom, een kruispunt van werel-
den en dat kruispunt zit handig 
verpakt in het nieuwe logo.’

Gedeputeerde

MONIQUE 
SWINNEN

20012000 200420032002



“De toekomst ligt op de 
kruispunten waar kennis, 

innovatie, specialisatie 
en het gebruik ervan in de 

praktijk elkaar vinden.”
“Multimodaal verkeer, 
hernieuwbare energie, 

meer groen in de steden? 
De Vlaams-Brabander 

is er klaar voor.”
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‘Vlaams-Brabant een speel-
tuin voor ondernemers’, zegt 
Urbain Vandeurzen geamu-
seerd. De voorzitter van Gimv, 
de Gewestelijke investerings-
maatschappij voor Vlaande-
ren, heeft kennis van zaken. 
De ondernemer bouwde het 
Leuvense LMS International 
uit tot een innovatief topbe-
drijf en was voorzitter van de 
Vlaamse werkgeversorganisa-
tie VOKA-VEV.

Drie groeipolen
‘Het is uitzonderlijk dat je op zo 
een kleine plek zo veel groei-
polen voor de economie vindt. 
Enerzijds heb je de kennis-

economie van Leuven die veel 
verder gaat dan de universiteit 
alleen. Kijk naar Imec, de ken-
nisbedrijven in Haasrode, de zie-
kenhuiscampus Gasthuisberg. 
De toekomst ligt op de kruis-
punten waar kennis, innova-
tie, specialisatie en het gebruik 
ervan in de praktijk elkaar vin-
den. Kijk naar het fantastische 
onderzoek van Imec rond na-
notechnologie en de geweldige 
kansen dat dit biedt voor de 
medische sector. Anderzijds heb 
je de luchthaven en de bedrij-
venzones in en rond Zaventem 
als groeipool. Ten slotte heb je 
nog Brussel met zijn Europese 
en internationale instituties die 
uitstralen op Vlaams-Brabant.’

werknemers. En moderne jon-
ge gezinnen moeten de kans 
krijgen zich te organiseren, zo 
is er bijvoorbeeld voldoende 
kinderopvang nodig.’ 

Urbain Vandeurzen is voorzit-
ter van Gimv en ondernemer  
in hart en nieren.

 @Gimv

 www.gimv.com

Een speeltuin 
voor ondernemers
Urbain Vandeurzen, Voorzitter Gimv

2007
Lang leve  
vrijwilligers!
In 2014 werd de 
2.000ste vrijwilligers-
verzekering aan-
gevraagd. 

2006
Fietsen van 
knooppunt 
naar knooppunt 
wordt een hype
Vandaag vind je 
1.800 km aan  
bewegwijzerde 
knooppunt-routes. 

2007

VLAAMS- 
BRABANT 
KENNIS- 
PROVINCIE 
DANKZIJ 
FLANDERS 
SMART HUB

2009
De witloofbox
Kinderen leren het 
Vlaams-Brabantse 
goud kweken en  
eten in de klas.

2005

VINNIG VINNE
Na 150 jaar drooglegging wordt het grootste 
meer van Vlaanderen in ere hersteld. 

2008

STATIONSVERNIEUWING  
IN AARSCHOT, DIEST, TIENEN, 
HALLE, ASSE EN HAACHT

07/11/2008

GENDER IN 
DE BLENDER 
PROMOOT 
GELIJKE 
KANSEN

2006
Groter  
welzijns-
aanbod
Vandaag bieden 
onze woonzorgcentra 
plaats aan 11.476 
mensen.

2008
Let’s go Kyoto
Nadat de provincie-
doelen bereikt werden, 
ondertekenen 57 
burgemeesters in 2014 
de klimaatconvenant. 

2005
Er komen  
waterfontein-
tjes in alle 
scholen

‘Vlaams-Brabant is de pro-
vincie waar het allemaal ge-
beurt’, zegt Serge de Ghelde-
re enthousiast. De ingenieur 
is klimaatambassadeur van Al 
Gore en biedt met zijn bedrijf 
Futureproofed oplossingen 
om de CO2-uitstoot drastisch 
te verminderen. ‘De wil is er: 
57 gemeenten engageerden 
zich in het Burgemeesters-
convenant om de uitstoot 
van broeikasgassen te ver-
minderen. Multimodaal ver-
keer, hernieuwbare energie, 
meer groen in de steden? De 
Vlaams-Brabander is er klaar 
voor. We zijn nu op het punt 
gekomen dat de strategieën 
acties worden. Bijzondere 
spannende tijden.’

Kennis 
Vanuit zijn kantoor in 
Kessel-Lo kijkt hij uit over 
Leuven, dat stap voor stap 
werkt aan klimaatneutraliteit. 
Serges bedrijf werkte een 
monitoringsysteem uit waar-
door straks elke Leuvenaar 
kan volgen welke weg al werd 
afgelegd. ‘Een uniek systeem’, 

Klaar voor actie
Klimaatambassadeur Serge de Gheldere

zegt hij. ‘De kenniseconomie 
in Vlaams-Brabant is een troef. 
Het helpt om innovatieve kli-
maatprojecten op touw te 
zetten. Dat gebeurt niet alleen 
in een stedelijke omgeving als 
Leuven. Kijk naar het project 
Kyoto in het Pajottenland, dat 
het energieverbruik bij de ge-
zinnen in de streek wil halve-
ren en hernieuwbare energie 
promoot.’

Goesting
‘We komen er wel in 
Vlaams-Brabant omdat de 
goesting er is. De goesting om 
te werken aan een duurzame 
en veerkrachtige provincie, 
met groen, minder uitstoot, 
minder energie-uitgaven. Een 
provincie die op die manier bij-
na en passant het klimaatpro-
bleem oplost. Maar opgelet, 
het zal allesbehalve gemak-
kelijk zijn en we mogen geen 
vertraging oplopen.’ 

Serge de Gheldere is CEO van 
Futureproofed en klimaatam-
bassadeur van Al Gore.

 @sergedg

 www.futureproofed.com

Uitdagingen
Onovertroffen voordelen, 
vindt Urbain Vandeurzen, 
maar daarbij komen ook uit-
dagingen en daar kan de 
provincie bij helpen. ‘Er zijn 
bijkomende voorwaarden om 
deze motoren van de econo-
mie goed te laten draaien, 
zoals een vlotte mobiliteit en 
het aantrekken van de juiste 

Brug station Aarschot

2007 2008 200920062005
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“Voor het grote succes 
speelden we vooral in de 
plaatselijke parochiezaal 

of in jeugdclub 
Moesjebaaz in Beersel.”

“Ons dorp is geen 
eiland. Als we onze 
kennis delen, leren 

we van elkaar.”

plezier dat die mannen op het 
podium beleefden, dat wilde 
ik ook. Muziek leefde volop in 
de streek waar we woonden. 
In Halle, Dworp, Alsemberg 
en Sint-Genesius-Rode waren 
heel wat muziekgroepjes ac-
tief. Geregeld was er een free 
podium waar we elkaar dan 
vonden.’

De muzikale broers beleefden 
de start van De Gordel van 
heel dichtbij. ‘Het prille begin 
van De Gordel was in Sint-Ge-

om het leven goed te maken. 
Dat moeten we koesteren, en 
daartoe moet er worden sa-
mengewerkt. Net als Europa 
moeten ook wij over de gren-
zen samenwerken. In Europa 
is dat over landsgrenzen heen, 
in de provincie over gemeen-
tegrenzen heen.’

Netwerken  
en kennis delen 
Een taak waar het provincie-
bestuur prima in slaagt, vindt 
de politica. ‘Ons dorp is geen 
eiland. Als we onze kennis 
delen, leren we van elkaar. 
De provincie zet netwerken 

grensoverstijgende welzijns-
projecten, intercommunale 
afvalverenigingen, fietssnel-
wegen en mobiliteit, de toeris-
tische uitstraling. En als gewe-
zen voorzitter van de Bierclub 
van het Europees Parlement 
heb ik natuurlijk ook een zwak 
voor onze Vlaams-Brabantse 
bieren. De promotie van onze 
streekproducten draagt bij tot 
onze economie en dat komt 
ons allemaal ten goede.’ 

Marianne Thyssen is Europees 
commissaris en voormalig 
voorzitter van CD&V.

 @mariannethyssen

 www.facebook.com/ 
mariannethyssen

Moesten de broers Wauters 
niet in Vlaams-Brabant zijn op-
gegroeid, had misschien nooit 
iemand van Clouseau gehoord. 
Het was op een dorpsfesti-
val in Sint-Genesius-Rode dat 
Kris Wauters besefte wat hij 
wilde doen. ‘Ik moet een jaar 
of vijftien zijn geweest toen 
ik Raymond van het Groene-
woud en de Centimeters aan 
het werk zag tijdens de Drie 
Dolle Dagen’, vertelt hij. ‘Het 

In het groen van het Meer-
daalwoud, vlak bij haar huis 
in Sint-Joris-Weert, laat Mari-
anne Thyssen graag de frisse 
boslucht door haar gedachten 
waaien. Hier kan ze even haar 
werk als Europees commissa-
ris achter zich laten. ‘Ik hou 
er van om thuis te komen in 
Vlaams-Brabant’, vertelt ze. 
‘Onze provincie heeft alles 

nesius-Rode. Onze vader heeft 
als schepen van sport zelfs de 
allereerste Gordel geopend. 
Cultuur, muziek, sport, het 
kwam er allemaal samen.’

Van Moesjebaaz  
naar Marktrock 
Het was op een ander festi-
val, op Marktrock in Leuven, 
dat de volgende stap naar 
succes werd gezet. ‘Ik kende 
een van de programmatoren 
en in 1987 mochten we met 
Clouseau het festival openen. 
Voor ons was dat het verre 
buitenland. Tot dan speelden 
we vooral in de plaatselijke 
parochiezaal of in jeugdclub 
Moesjebaaz in Beersel. Op 
Marktrock kregen we pers-
aandacht en we besloten een 
eerste single uit te geven. Dat 
was het nummer Brandweer.’ 
De rest is muziekgeschiedenis.

Nog steeds woont Kris in de 
provincie, niet heel ver van waar 
hij opgroeide. ‘In Meise, een 
dorp dat leeft op cultureel vlak. 
Bovendien ligt het heel centraal 
in het land, vlak bij de Brusselse 
ring en de autoweg A12, dus ik 
geraak snel waar ik wil zijn. Ik 
woon hier enorm graag.’ 

Kris Wauters is muzikant en 
samen met broer Koen het 
gezicht van Clouseau.

 @Clouseau_be

 www.clouseau.be

op en investeert in de regio. 
Soms zijn het kleine dingen 
die ons leven gemakkelijker 
maken, zoals het provinciaal 
bibliotheeknetwerk. Met een 
bibkaartje kan je zonder pro-
bleem in een andere aange-
sloten bib een boek uitlenen. 
Daar sta je niet bij stil, maar 
het is dankzij de provincie dat 
dit kan. Maar het gaat ook om 

Grensdoorbrekend
Europees commissaris Marianne Thyssen

2010
Pajottenland 
wandelparadijs
Vandaag telt het 
wandelnetwerk  
2.700 km aan  
bewegwijzerde 
paden. 

06/09/2013
Koninklijke 
visite
De start van de 
reeks Blijde Intredes 
van Koning Filip en 
Koningin Mathilde. 

2011

BROEDERSTAD 
CHENGDU 

Verbroedering met de 
Chinese stad waar kennis 

en internationalisering 
hand in hand gaan. 

14/06/2014

BELEVINGSCENTRUM WOI 
Vier jaar oorlogsleed in de provincie  
wordt herdacht in Tildonk. 

2012
Vlot Vlaanderen 
De provincie pakt de 
mobiliteit slim aan. 

2014
De provincie 
beheert 
1.425 km aan 
waterlopen

2010
Koesterburen 
De provincie telde en 
erkende 227 soorten 
bedreigde planten en 
dieren: van de ijsvogel 
tot de kamsalamander.

2014
Eerste  
fietssnelwegen
In 2014 reed de 
500.000ste fietser op 
de fietssnelweg tussen 
Leuven en Brussel. 

24/03/2011
Het nieuwe, 
streekeigen 
dierenpark 
Huizingen 
ontvangt 
meteen de 
Prijs Publieke 
Ruimte

01/01/2014
Vlabinvest
Betaalbaar wonen 
voor wie verliefd 
werd op de  
Vlaamse rand. 

Plezier 
op het 
podium
Muzikant  
Kris Wauters

20142013201220112010
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Groote Oorlog  
in Vlaams-Brabant  
Belevingscentrum ’14-‘18
Hoe ging het leven er aan toe tijdens de Eerste Wereldoorlog? Waar werd 
er gevochten in Vlaams-Brabant? Het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk 
neemt je honderd jaar mee terug in de tijd. Luister naar boeiende anekdotes 
van toen, lees oorlogsdagboeken, volg de troepenbewegingen en gevech-
ten. Het centrum is ondergebracht in het imposante Ursulinenklooster dat 
zelf een belangrijke rol speelde tijdens de oorlogsjaren.

Snuister door de toeristische brochures in het toeristische infokantoor, 
koop een fiets- of wandelkaart. Je kan aanpikken bij de Dijlelinie Fietsroute.  
Nadien geniet je na bij een lekker streekbier of een streek gerecht in brasserie 
Engelenburcht My Resto. 

 www.vlaamsbrabant14-18.be

Kom naar de Doe-beurs  
en ontdek je talent!
Welke studierichting sluit het best aan bij 
je interesses en talenten? Dat vragen veel 
kinderen en hun ouders zich af. Voor de 
scholen organiseert de provincie van 10 tot 
en met 12 februari de Doe-beurs vol work-
shops waarbij kinderen al doende ontdek-
ken welke technische en beroepsgerichte 
studiekeuzes er allemaal mogelijk zijn.  
Ook ouders spelen vaak een beslissende 
rol. Daarom kunnen zij op woensdagna-
middag 11 februari samen met hun kinde-
ren de beurs helemaal gratis bezoeken. 

 Brabanthal Leuven

 www.vlaamsbrabant.be/doebeurs

Van 10 tot en met  
12 februari 2015
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De wereld van ons 
provinciebestuur
Het provinciebestuur functioneert 
als inspirator, coördinator, uitvoer-
der en sponsor met aandacht voor 
een leefbaar platteland, klimaat-
neutraliteit en gelijke kansen. 

De wereld van  
onze medewerkers
Gemotiveerd personeel en open 
communicatie met onze partners 
en stakeholders dragen bij tot 
waardevolle projecten. 

De wereld van de bedrijven
Om ondernemers aan te trekken geven 
we talent en innovatie voortdurend de 
kans om ontwikkeld en gecommerciali-
seerd te worden.

De wereld van onze inwoners
Onze inwoners moeten zich kunnen uitleven 
en ontwikkelen. Daarom werken we volop 
aan open ruimte, natuur, betaalbaar wonen 
en een goede mobiliteit. 

De wereld van 
wie opkomt 
voor de regio
Wij zorgen voor een 
onderlinge samenhang 
en transparantie. We 
kiezen voor een open 
dialoog met al wie  
opkomt voor de regio.

De wereld van de 
lokale besturen
Regioprojecten worden 
zo goed mogelijk actief 
ondersteund. Onze 
expertise wordt volop 
ingezet om duurzame 
oplossingen te creëren.

Waarom het in Vlaams-Brabant heerlijk wonen, 
werken en ontspannen is? Onze provincie is 

een kruispunt van vele werelden. 

KRUISPUNT VAN  
VELE WERELDEN

Vlaams-Brabant



SUPERKORT
Scholen stellen 
receptenboek 
peren samen.

10 strafste 
vrijwilligers 
uitgekozen.

KMO NNOF 
uit Vilvoorde 
is klimaat-
ambassadeur.

Nieuw skatepark 
in Huldenberg 
en Dilbeek.

Vlooybergtoren 
in Tielt-Winge 
wint staal-
wedstrijd.

Witloofbox 
wordt 5 jaar.

Wie wordt voor jou  
sportfiguur van 2014?
Heb jij een favoriete sportvrijwilli-
ger en wie is jouw sportfiguur van 
2014? Mail hun namen door naar 
20jaarsport@vlaamsbrabant.be. 
Vanaf februari kan je op onze 
website stemmen voor je favoriete 
sportfiguur van het voorbije jaar. 

 20jaarsport@vlaamsbrabant.be
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Nieuws van de 
provincieraad

De Vlaamse Rand
De nieuwe Vlaamse regering blijft zwaar inzetten 
op de Vlaamse Rand. Ze doet dit samen met 
partners zoals de provincie Vlaams-Brabant.  
Zo blijft Vlabinvest volop actief in 39 gemeenten 
rond Brussel. Het nieuwe Vlabzorginvest moet op 
sporen gezet worden om gronden te verwerven 
voor welzijnsinitiatieven.

Nieuwe voorzitter
Chris Taes is sinds 1 januari voorzitter van 
de provincieraad. De burgemeester van 
Kortenberg en gewezen CD&V-fractievoorzitter 
volgt partij genote An Hermans op. Zij was 
raadsvoorzitter sinds 15 december 2012.

Altijd welkom in verblijf-
centrum Hanenbos
Kan je met je school of vereniging nog 
een verblijf boeken in het verblijfcentrum 
Hanenbos in Dworp? Persoonsgebonden 
bevoegdheden zoals jeugd blijven toch niet 
langer een provinciale bevoegdheid? Klopt, 
maar uiterlijk begin 2017 worden deze be-
voegdheden overgedragen naar Vlaanderen 
of de gemeenten. Dus ook dan kan je nog 
boeken in het mooiste jeugdverblijf van 
Vlaams-Brabant, midden in het groen en 
vlak naast het Provinciedomein Huizingen. 
Boeken kan tot achttien maanden vooraf.  

 www.vlaamsbrabant.be/hanenbos
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“Samen ontwarren we 
de verkeersknoop.”

RouteCoach 
helpt je door 
het verkeer
Wie weet beter dan de mensen in het ver-
keer zelf hoe de verkeersknoop te ontwar-
ren? Daarom ontwierp Mobiel 21 samen 
met de provincie, stad Leuven en UGent 
de RouteCoach: een app en website die 
de mobiliteitsstromen van, naar en in de 
omgeving van Leuven in kaart brengen. 

Op de website www.routecoach.be kan 
je je aanmelden en routes aanmaken.  
De android-app registreert en analyseert 
je exacte route, de tijds- en parkeerduur, 
vertragingen, wachttijden aan lichten 
en zo meer. Met die gegevens kunnen 
de stad, de provincie en de omliggende 
gemeenten aan de slag. Als gebruiker 
krijg je dankzij alle verzamelde gegevens 
suggesties en tips. Wat spaar je uit (tijd, 
CO2, calorieën) en hoe kan je variëren 
(route, vervoerskeuze, tijdstip…)? 

Zin om mee te doen? Download de  
Routecoach-app via de PlayStore.

 www.routecoach.be

Ontwerp jij een 
betaalbare woning?
Houten chalets en vertimmerde woonwagens. Veel mensen 
die op voormalige campingsites of in weekendverblijf parken 
wonen, hebben het niet zo comfortabel. De provincie 
Vlaams-Brabant maakt niet alleen werk van het wettelijke  
kader met het Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagen-
terreinen’, ze wil ook wat doen aan de woonkwaliteit. 
Daarom doet de provincie een open oproep.

Toerisme Vlaams-Brabant  
zoekt enquêteurs!
Het is heerlijk wandelen over de paden 
van het Wandelnetwerk Pajottenland, 
goed voor 760 kilometer in Lennik, 
Gooik, Galmaarden, Bever, Herne, 
Pepingen, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. 
En ook in Ninove en Geraardsbergen in 
Oost-Vlaanderen. Maar wie is die wan-
delaar? Dat wil Toerisme Vlaams-Brabant 
weten en is daarom op zoek naar enquê-
teurs. Jouw taak is om wandelaars tussen 
twee knooppunten aan te spreken en te 
polsen naar hun wandelmotieven. Als 
vrijwilliger bepaal je zelf hoe vaak en waar 
je dit doet, maar het gaat telkens om een 
periode van vier uur in de namiddag. Je 
krijgt er 20 euro per namiddag voor. 

Interesse? Mail dan je naam, telefoonnum-
mer en e-mailadres en de gemeente van 
jouw keuze naar onderstaand adres.

 baptist.vlaeminck@vlaamsbrabant.be

Wie zijn die 
wandelaars?

Meerjarenplan goedgekeurd
De provincieraad heeft het budget voor 2015 goed-
gekeurd, samen met een meerjarenplan in even-
wicht tot 2019. Niet gemakkelijk, want vanaf 2015 
verdwijnen de inkomsten uit het provinciefonds. 
De provincie bespaart en besliste ook een aantal 
gronden en gebouwen te verkopen. Daarnaast 
blijft de provincie investeren in goed beheerde 
waterlopen, fietssnelwegen, betaalbaar wonen, 
attractieve provinciedomeinen en -scholen en in 
een klimaatneutraal Vlaams-Brabant.

Kleinschalige wooneenheden
Ontwerp kleinschalige wooneenheden van 50m² en 80m² 
groot, vast of verplaatsbaar. Op twee voormalige cam pingsites 
in Zemst en Huldenberg komen er telkens een tiental eenhe-
den die sociaal verhuurd worden. Alle geslaagde ontwerpen 
bundelt de provincie in een referentiecatalogus. Daaruit 
kunnen zowel bewoners van de voormalige campings en 
weekendverblijfzones als andere geïnteresseerden bestellen. 

Kan je goochelen met ruimte? Ben je architect en 
schuw je geen creatieve uitdaging? Zet je dan aan de 
ontwerptafel en geef je ideeën vorm. Meer weten? 
Houd de aankondiging op onze website in het oog.

 www.vlaamsbrabant.be/kleinschaligwonen



Els Baert (33) had niet gedacht om nog 
een modern, nieuw én betaalbaar apparte-
ment te vinden in haar thuisstad Vilvoorde. 
‘Tot nu toe heb ik altijd gehuurd’, vertelt 
ze. ‘Als alleenstaande durfde ik geen te 
zware lening aangaan om een eigen stek 
te kopen. En ik ben graag in Vilvoorde: het 
is mijn geboortestad, mijn ouders wonen 
hier en ik hou van de voordelen die de stad 
te bieden heeft. Bovendien werk ik in Brus-
sel, dus heel ver hoef ik niet te pendelen.’

Op de private markt swingen de prijzen 
de pan uit. Toch heeft Els nu haar eigen 
stek op een steenworp van het centrum. 
‘Net betaalbaar dankzij Vlabinvest’, lacht 
ze. Els is niet alleen in haar zoektocht naar 
een betaalbare woonst. Een comfortabel 
appartement in de stad of een knusse 
gezinswoning in de groene rand rond de 
hoofdstad is enorm gegeerd. Kapitaal-
krachtige eurocraten en andere expats 
tellen er graag veel centen voor neer. De 

17,6 HA
grond kocht 
Vlabinvest in de 
Vlaamse rand 
de afgelopen 
22 jaar.

14%
van het 
patrimonium 
van Vlabinvest 
wordt verkocht, 
86% verhuurd.
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Vind jij nog een betaalbare 
woning in de Vlaamse 
rand rond Brussel? De 

prijzen zijn vaak te hoog 
voor mensen met een 
gemiddeld inkomen. 

Gelukkig is er Vlabinvest, 
dat al 594 woningen op de 
markt bracht. Een Vlaams 
initiatief, maar voortaan 
een bevoegdheid van de 

provincie Vlaams-Brabant.

“Nooit gedacht nog een 
moderne flat in mijn 
thuisstad te vinden.”

vraag is groot, het aanbod beperkt. Veel 
mensen die opgroeiden in de Vlaamse 
rand rond Brussel vinden geen betaalbare 
woning meer. En dan gaat het lang niet al-
leen meer om inwoners met een laag inko-
men. Daarom richtte de Vlaamse overheid 
al in 1992 Vlabinvest op, het Agentschap 
voor grond- en woonbeleid voor Vlaams- 
Brabant. Sinds 1 januari 2014 valt Vlabinvest 
als autonoom provinciebedrijf onder de be-
voegdheid van de provincie. Een gevolg van 
de interne staatshervorming.

Modaal inkomen
‘Wij zorgen voor betaalbaar en degelijk wo-
nen in de Brusselse rand voor mensen van 
die streek’, legt coördinator Sarah Claeys 
uit. ‘Inwoners met een laag inkomen kun-
nen terecht bij de sociale huisvestingsmaat-
schappijen of sociale verhuurkantoren. Bij 
ons ligt de inkomensgrens een stuk hoger 
zodat ook mensen met een modaal inko-
men een geschikte woning vinden.’

Hoe doet Vlabinvest dat? In 39 gemeen-
ten heeft dit autonome provinciebedrijf 
een voorkooprecht. Komt er ergens een 
lap grond of een bebouwd perceel te 
koop dat geknipt lijkt om betaalbare wo-
ningen op te zetten, dan onderzoeken 
de medewerkers van Vlabinvest de haal-
baarheid van een aankoop. ‘We gaan zelf 
op zoek, of krijgen tips van onze partners 
zoals de sociale huisvestingsmaatschappij-
en, OCMW’s en gemeenten’, zegt Sarah. 
‘Is het een privégrond, dan kopen we het 
perceel rechtstreeks van de eigenaar. Is de 
grond van de overheid, dan werken we 
met een erfpachtconstructie.’

Voordelige bouwlening
Het bouwen van nieuwe woningen laat 
Vlabinvest aan de sociale huisvestings-
maatschappijen in het werkgebied. Die 

kunnen daarvoor een lening krijgen bij 
Vlabinvest. Het geld voor die leningen 
komt van het Vlaamse Gewest. Met de 
ontvangsten van de verhuur en verkoop 
van gronden en woningen en een jaarlijk-
se subsidie van de Vlaamse overheid kan 
Vlabinvest nieuwe gronden aankopen. 
Meestal worden gemengde projecten 
gerealiseerd, dus een mix van sociale wo-
ningen en Vlabinvest-woningen, om alle 
inkomenscategorieën aan te spreken. 

Vlabinvest is actief in Affligem, 
Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, 
Drogenbos, Galmaarden, Gooik, 
Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-
op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, 
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, 
Londerzeel, Machelen, Meise, 
Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, 
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, 
Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, 
Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, 
Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst

Stel je kandidaat
Kom je in aanmerking als 
Vlabinvest-kandidaat? Of wil  
je gewoon meer informatie?  
Surf naar onze website.

 www.vlabinvest.be
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Sinds Vlabinvest in het leven werd ge-
roepen, kocht het fonds al iets meer dan 
17,6 hectare aan gronden in de Vlaamse 
rand. Daarop werden 594 woningen ge-
bouwd die volgens de voorrangsregels 
van Vlabinvest worden toegewezen aan 
mensen die een band hebben met de re-
gio. Hiervan zijn er 361 gefinancierd door 
Vlabinvest zelf, de rest door partners zo-
als sociale woningmaatschappijen. Die 
594 woningen zijn 431 appartementen 
en 163 huizen. 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Tom Dehaene

“We geven ook mensen met 
een modaal inkomen uitzicht 
op een huis in eigen streek.”

Coördinator Sarah Claeys van 
Vlabinvest speurt naar gronden 
in de Vlaamse rand om er 
betaalbare huizen te bouwen.

Els Baert kocht een gloednieuw 
appartement in Vilvoorde en is 

daar heel blij mee.

BETAALBAAR 
WONEN

Vlabinvest helpt je aan een 
woning in eigen streek
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ANTWOORD
Via de afbakeningsprocessen maakt de provincie werk van een stedelijk gebiedbeleid. 
Dit bepaalt hoe de kleine steden van onze provincie zich verder kunnen ontwikkelen. 
Daarvoor maken de provincie en de stad eerst een toekomstvisie op en leggen die vast 
in een masterplan. In Halle bevat dat plan vijf strategische projecten waaraan gewerkt 
wordt om de stad een aangename plek voor wonen, werken en leven te maken.

Eén van deze projecten is de ‘Stadsvernieuwing aan de Zenne’. De provincie gaf het studie-
bureau Maat-ontwerpers en Delva Landscape Architects de opdracht te onderzoeken of er 
een veilige en snelle fietsverbinding tussen het station van Halle en de Colruytsite kan aange-
legd worden. Op de site werken vier- tot vijfduizend mensen, een comfortabel fietspad is dus 
welkom. Meteen bekijken stad en provincie samen hoe de hele buurt kan bloeien. Wat kan 
er in de plaats komen van de oude stadsmagazijnen? Waar passen nieuwe woningen? Wel-
ke voorzieningen zijn nog mogelijk? Het studiebureau zette voorstellen op papier die nu wor-
den besproken met de stad, de Vlaamse overheid, bedrijven en ontwikkelaars. Zo krijgt deze 
zuidelijke stadsrand van Halle uiteindelijk een eigen sterke identiteit en meer uitstraling. 

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde Julien Dekeyser

“De zuidrand van 
Halle is een weinig 

aantrekkelijk deel van 
de stad, met hier en 
daar wat verdeelde 
woningen, bedrijven 

en vergeten open 
ruimte. Hoe ver staat 
het met het project 
‘Stadsvernieuwing 

aan de Zenne’?”

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

Vic, 54 jaar

De stad Diest werd eigenaar van de 
citadel, het bos rondom ging naar 
het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Dat opende perspectieven. De stad 
en de provincie Vlaams-Brabant lie-
ten een ruimtelijke haalbaarheids-
studie uitvoeren waarbij werd gewikt 
en gewogen welke ontwikkelingen 
er mogelijk zijn. Een herbestemming 
van de historische gebouwen die het 
plein omzomen biedt kansen voor de 
OCMW-kantoren, een sociaal huis 
en de Hagelandse Academie voor 
Beeldende Kunst. Daarnaast zoekt 
het Algemeen Ziekenhuis uit hoe het 
zijn beide vestigingen kan verenigen 
op de plek van het verdwenen stads-
bastion. Het groene daklandschap 
en de droge gracht rond de citadel 
krijgen een toeristische en recreatie-
ve bestemming, terwijl het centrale 
paradeplein geknipt is voor markten, 
theatervoorstellingen en concerten.

Citadel in beweging
Intussen beweegt er al heel wat: de 
Diestse turnkring en academie heb-
ben er tijdelijk onderdak gevonden, 
en initiatieven als de Gladiator Run 
en het kunstproject CITADEL’ARTE 
maken dat de site weer opleeft en 
wordt opgenomen in het stedelijke 
gebeuren. De provincie Vlaams-Bra-
bant maakt inmiddels werk van een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
(PRUP) en een milieueffectenrap-
port. In het voorjaar 2015 krijgen de 
Diestenaren die plannen te zien. 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Julien Dekeyser

Meer weten?
Wil je alles weten over de  
plannen met de citadel? Surf dan 
naar onderstaande website.

 www.vlaamsbrabant.be/ 
citadeldiest

Nieuw leven in de 
verlaten legerkazerne.

WAT MET DE 
CITADEL?

Stadsvernieuwing in Diest

Een domein van dertig hectare 
groot en op vijf minuutjes van de 
Grote Markt vul je niet zomaar in. 



Historische achterstand
In 2006 bracht de provincie voor de eerste 
keer in kaart wat velen in de Vlaams-Bra-
bantse welzijnssector al jaren aanvoelden. 
Ze toonde met cijfers aan dat het schrij-
nend gesteld was met het welzijnsaanbod 
in Vlaams-Brabant. Vooral in het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde bleek de achterstand 
groot en historisch gegroeid omdat lang het 
idee leefde dat de regio vanuit Brussel werd 
bediend. Maar Brussel met zijn Europese 
instellingen trekt mensen en bedrijven aan 
uit heel de wereld. Dat zorgt voor sociale 
verdrukking door de hoge woon- en grond-
prijzen, ook voor sociale voorzieningen. 

Een andere reden voor de achterstand is 
dat het Vlaamse welzijnsbeleid op de cen-
trumsteden focust. Die krijgen meer mid-
delen van de Vlaamse overheid om een 
welzijnsbeleid te voeren. Maar er zijn geen 
erkende centrumsteden in Halle-Vilvoorde. 
Alleen Leuven is een centrumstad in 
Vlaams-Brabant. Vilvoorde en Halle heb-
ben ook te maken met een (groot-)stede-
lijke problematiek, maar ze kunnen daar-
voor niet rekenen op extra ondersteuning.

Onder de aandacht
Uit dezelfde provinciale studie bleek 
dat vooral de Vlaamse overheid de sleu-
tels tot betere welzijnsvoorzieningen 
in Vlaams-Brabant in handen heeft. De 
provincie vroeg daarom meer steun. Met 
succes: in 2009 kwam de problematiek in 
het Vlaamse regeerakkoord. Ook in 2014 

noteerden de Vlaamse regeringspartijen: 
‘We pakken de achterstand aan die de 
Vlaamse Rand heeft inzake welzijns- en 
gezondheidsaanbod.’ Een nieuw instru-
ment daarvoor is het Vlabzorginvest, een 
investeringsfonds voor welzijnsinitiatieven.

Aan het werk
De provincie nam zelf ook initiatieven via 
het impulsfonds: investeringssubsidies 
voor startprojecten in de kinderopvang, 
subsidies voor de bijzondere jeugdbijstand 
en dagopvang van ouderen en mensen 
met een beperking. Ze gaf voorzieningen 
subsidies om een aanbod te realiseren op 
nieuwe locaties. Zo stimuleert ze een goe-
de spreiding in onze provincie.

Vlaams-Brabant, en vooral Halle-Vilvoorde, hinkt historisch 
achterop als het op welzijnsvoorzieningen aankomt.  
De provincie was de eerste om dit in beeld te brengen 
en aan te kaarten bij de Vlaamse overheid. Ze nam het 
voortouw om de achterstand bij te benen met verschillende 
initiatieven om de welzijnssector een boost te geven. 

WELZIJN IN 
BEWEGING

Vlaams-Brabant werkt  
aan zorgachterstand

wordt er volop gebouwd. In Tildonk heb-
ben de eerste organisaties hun intrek ge-
nomen in het voormalig Ursulinenklooster, 
in Vilvoorde zit de campus verdeeld op drie 
locaties in het stadscentrum.

Al deze inspanningen beginnen hun 
vruchten af te werpen. De welzijnssector 
gaat er op vooruit in Vlaams-Brabant. De 
Centra voor Algemeen Welzijnswerk - de 
CAW’s - tellen meer werknemers en krij-
gen meer geld van de Vlaamse overheid 
dan enkele jaren geleden. Het tekort aan 
kinderopvangplaatsen voor kinderen tot 
drie jaar verschilt per regio. Op het vlak 
van woonzorgcentra zitten we op koers 
wat het aantal beschikbare plaatsen voor 
ouderen betreft. Sinds 2011 zijn er 24 
dagverzorgingscentra voor ouderen en 
zes lokale dienstencentra meer.

WELZIJN - 2120 - WELZIJN

Wil je meer weten?
Vraag het dossier ‘Investeren  
in welzijn’ bij de provincie,  
of download via de website.

 www.vlaamsbrabant.be/ 
investereninwelzijn

FIGUUR #1
Centra voor  
Algemeen Welzijnswerk
De CAW’s in Vlaams-Brabant 
krijgen meer ondersteuning 
van de Vlaamse overheid. 
Maar per inwoner is dat 
bedrag nog altijd het laagst 
van alle provincies.

FIGUUR #2
Bijzondere Jeugdzorg
Het aantal opvangplaatsen of 
begeleiding in de bijzondere 
jeugdzorg blijft te laag in 
Vlaams-Brabant.

FIGUUR #3
Mensen met een beperking
Vlaams-Brabant en Brussel 
krijgen samen per inwoner het 
laagste bedrag van het Vlaams 
Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH).

24
Sinds 2011 zijn er  
24 dagverzorgingscentra  
voor ouderen bijgekomen.

30
Het aantal plaatsen per 10.000 
jongeren in de bijzondere jeugd-
zorg in Halle-Vilvoorde. (1/1/2014)

11.476
Het aantal plaatsen 
in woonzorgcentra. 
(1/1/2014)
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En om het gebrek aan geschikte en betaal-
bare huisvesting voor welzijnsvoorzienin-
gen op te vangen, zette de provincie haar 
schouders onder de uitbouw van vier soci-
ale campussen: in Halle, Vilvoorde, Dilbeek 
en Haacht (Tildonk). Hier vinden welzijns-
organisaties onderdak in een incubatiege-
bouw. De campussen krijgen momenteel 
volop vorm. In oktober 2013 werd de eer-
ste steen gelegd in Halle, ook in Dilbeek 

Maar het moet nog veel beter. Het CAW 
Halle-Vilvoorde is nog altijd het kleinste van 
Vlaanderen. Met amper 14,4 plaatsen per 
10.000 jongeren in de bijzondere jeugd-
zorg doet onze provincie het slechter dan 
het Vlaamse gemiddelde van 55 plaatsen. 
De sector voor mensen met een beperking 
hinkt achterop. Er zijn te weinig centra 
voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

De provincie wil dat elke Vlaams-Braban-
der toegang heeft tot een degelijk wel-
zijnsaanbod in zijn of haar omgeving. Ze 
blijft daarom verder investeren in welzijn, 
met subsidies en door het thema blijvend 
op de politieke agenda te brengen. 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Monique Swinnen

“Maar het moet nog veel 
beter. Er is te weinig opvang 

voor mensen met een 
beperking en kinderen.”

“Al deze inspanningen 
beginnen hun vruchten 

af te werpen.”

Het aantal plaatsen in 
woonzorgcentra stijgt.

Meer steun nodig 
voor mensen met 
een beperking.

Aantal plaatsen per 10.000 jongeren (1/1/2014)

60,0
63,3

52,8

69,3

30,2

Financiering per 10.000 inwoners

188,22 €
203,39 €

226,55 €

+Brussel
149,20 €

231,65 €

Financiering per 10.000 inwoners

Vlaams-Brabant 9,94 €

Vlaanderen 11,98 €

 Antwerpen

 Limburg

 Oost-Vlaanderen

 West-Vlaanderen

 Vlaams-Brabant



Misschien heb je ook wel een borstkankerscreening ondergaan 
in de Mammobiel in jouw gemeente? Of ben je als patiënt 

ingeschreven in het wijkgezondheidscentrum in je buurt? Mooie 
voorbeelden van innovatieve projecten in de gezondheidszorg 
die ons allemaal helpen. En de provincie trok mee aan de kar.

DE MAMMOMOBIEL
Wist je dat er in Vlaanderen 46 vrouwen 
per 100.000 sterven ten gevolge van 
borstkanker? Van alle kankers veroorzaakt 
deze ziekte daarmee het grootste aantal 
sterftegevallen. Als een letsel in een vroeg 
stadium wordt opgespoord, zijn er meer 
en vaak minder dure behandelingen mo-
gelijk en daalt het aantal overlijdens. Een 
regelmatige screening kan dus levens red-
den. Maar hoe krijg je vrouwen zo ver om 
hun borsten te laten screenen? Door naar 
hen toe te gaan met een radiografische 
wagen, bedacht de provincie samen met 
het Leuvens Universitair Centrum voor 
Kankerpreventie (LUCK). In 1997 reed de 

WIJKGEZOND-
HEIDSCENTRA
Het is druk in de wachtzaal van het 
wijkgezondheidscentrum De Ridder-
buurt in Leuven. Dit is niet zomaar 
een huisartsenpraktijk. Het opzet van 
de wijkgezondheidscentra (WGC’s) is 
even eenvoudig als doordacht: een 
team van zorgverstrekkers zorgt voor 
een groep patiënten die zich in het 
centrum hebben ingeschreven. In 
Leuven bestaat dat team uit huisart-
sen, kinesitherapeuten, verpleegkun-
digen en maatschappelijk werkers. 

Gezondheidskloof dichten
‘Het wijkgezondheidscentrum ont-
vangt voor de ingeschreven patiënten 
een rechtstreekse forfaitaire betaling 
van de ziekenfondsen’, legt coördina-
tor Nans Antheunis uit. ‘Door dat for-
faitaire betalingssysteem kunnen we 
tijd besteden aan gezondheidspro-
motie en vernieuwende projecten die 
de gezondheidskloof helpen dichten.’

Zoals project 107. Artikel 107 van 
de Ziekenhuiswet laat ziekenhuizen 
toe hun bedden voor de geestelij-
ke gezondheidszorg af te bouwen, 
waardoor deze patiënten meer op 
de huisarts toegewezen zijn. Wijk-
gezondheidscentrum De Ridder-
buurt bracht met steun van de pro-
vincie Vlaams-Brabant zorgverleners 
en patiëntengroepen samen om te 
kijken hoe dat het best verloopt en 
waar de uitdagingen liggen.

Ook volgens de provincie Vlaams- 
Brabant zijn er nog te veel financiële, 
culturele of administratieve drempels 
naar de eerstelijnshulp. Wijkgezond-
heidscentra zijn daar een passend 
antwoord op. Daarom zette de pro-
vincie zich met haar schouders en 
een financiële opstartpremie onder 
de oprichting van WGC Vierkappes 
in Tienen en WGC De Vaart in Vil-
voorde. Ook in Halle en Diest hoopt 
de provincie wijkgezondheidscentra 
op te starten. 

Mammobiel voor het eerst uit van dorp 
naar dorp. Alle vrouwen tussen 50 en 69 
jaar kregen een uitnodiging in de bus om 
zich gratis te laten screenen.

Pioniersjaren
‘Het waren echte pioniersjaren’, blikt 
Patricia Bruneel terug. Ze was jarenlang 
het vriendelijke gezicht in de Mammobiel 
en de geruststellende stem aan de tele-
foon. ‘Ik was de schakel tussen de onder-
zoeksters die de screening uitvoerden en 
de ongeruste vrouwen. De dorpen zagen 
ons graag komen. De vrouwen werden 
per straat uitgenodigd en kenden elkaar 
dus. Veel gezelliger en gemakkelijker dan 
een bezoek aan het ziekenhuis.’

1995
Opening WGC  
De Ridderbuurt  
in Leuven.

2004
Opening WGC 
De Central in 
Kessel-Lo. 

2008
Opening WGC  
De Vaart in  
Vilvoorde.

2009
Opening WGC 
Vierkappes in 
Tienen.

“Tijd besteden aan 
gezondheidspromotie 

en projecten die de 
gezondheidskloof 
helpen dichten.”

OP JOUW GEZONDHEID
20 jaar — Innovatieve pilootprojecten

D E  M A M M O M O B I E L  &  W I J K G E Z O N D  H E I D S C E N T R A

Waar kan jij terecht?
Is er een wijkgezondheidscentrum 
in je buurt? Een overzicht vind je op 
de website.

 www.vwgc.be

In jouw buurt
Wanneer komt de mammobiel 
langs? Hou het gemeentelijk info-
blad in de gaten. Meer weten?

 www.bevolkingsonderzoek.be

20 JAAR - 2322 - 20 JAAR

1997
De Mammobiel 
rijdt voor het 
eerst uit.

2001
Het Vlaams-Brabantse screeningprogramma 
wordt overgenomen door Vlaanderen, maar 
nog met de praktische steun van de provincie.

2003-’04
Bijna één op drie 
vrouwen (50-69 jaar) laat 
haar borsten screenen.

Opgepikt door Vlaanderen
De Mammobiel was al snel een begrip in 
Vlaams-Brabant. Alleen in de zomermaan-
den bleef de wagen enkele weken op stal 
voor onderhoud, de rest van het jaar reed 
hij netjes op afspraak. Om de twee jaar 
deed hij dezelfde stad of gemeente aan. 
In de periode 2003-2004 nam 29,7% van 
de vrouwen tussen 50 en 69 jaar deel aan 
het gratis onderzoek. In 2011-2012 was 
dat 42,3%. Hoeveel leed de Mammobiel 
uitgespaard heeft, is moeilijker te becijfe-
ren. Het programma werd intussen over-
genomen door de Vlaamse overheid. 

Beleidsverantwoordelijke 
gedeputeerde Marc Florquin

Al 18 jaar rijdt de Mammobiel uit.
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Deze foto werd 
genomen in Tollembeek
De Heetveldmolen maalt graan 
sinds 1440. Het is één van de 
zeven molens op het riviertje 
de Mark die je kan bewonderen 
langs het Wandelnetwerk 
Pajottenland.

Bestel de kaart en de infogids van 
het Wandelnetwerk Pajottenland 
via de website.

 www.toerismevlaamsbrabant.be

Arrangement  
B&B Louis1924
Een overnachting met een heerlijk 
ontbijt voor twee personen in deze 
tijdloze hoeve, prachtig gerestaureerd 
als een stijlvolle en gezellige B&B in het 
Pajotse dorpje Sint-Martens-Bodegem.

 Lange Veldstraat 19 
1700 Sint-Martens-Bodegem 

 www.louis1924.be

Stuur jouw foto door en 
win een arrangement!
Leg jouw favoriete plekjes van 
Vlaams-Brabant vast in een prach-
tige foto. Wie weet win je wel 
een tof arrangement. Bovendien 
publiceren we de winnende foto 
op deze pagina. Meer weten?  
Surf naar de website!

 www.vlaamsbrabant.be/ 
fotowedstrijd

FOTOWEDSTRIJD


