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Beste sympathisant
Op 14 oktober 2012 trekt Groen in de kiesdistricten Leuven, Diest, Tienen, Halle en Vilvoorde met een ambitieus programma
naar de kiezer van Vlaams-Brabant. Onze inzet is duidelijk: we willen een sterke vertegenwoordiging in de provincieraad.
We hebben de ambitie om van Vlaams-Brabant een duurzame en rechtvaardige provincie te maken.
Een klimaatneutraal Vlaams-Brabant kan volgens ons niet uitblijven. We vinden dat de provincie haar ambities scherp
moet stellen. Ze moet investeren in een bovenlokaal fietsnetwerk en veilige trage wegen. Daarnaast moeten samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven bijdragen aan het behoud van onze welvaart. Tegelijk moeten we blijven strijden tegen
(kans)armoede. We willen ons inzetten voor een samenleving waar iedereen kan wonen en waar burgers echt een stem
hebben in het beleid.
We zijn er vast van overtuigd dat Vlaams-Brabant klaar is voor meer Groen. We willen inzetten op regionaal ondernemerschap,
maar ook de belangen van jongeren en mensen met beperktere mogelijkheden veiligstellen. In ons beleid stellen we kwaliteit
van leven resoluut boven ongebreidelde winst. We kiezen voor een provincie waar armoede geen kans krijgt en waar economie en ecologie hand in hand gaan. We gaan voor meer jobs in de duurzame bouw, de hernieuwbare energie en de zorgsector.
In onze provincie is er plaats voor iedereen om te wonen en verwelkomen we spelende kinderen. We kiezen voor een gezonde
samenleving. We gaan voor de verbetering van de kwaliteit van water, bodem en lucht. We zetten in op het behoud van de
natuur en haar biodiversiteit. Op die wijze beschermen we ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het antwoord
op de klimaatverandering begint hier, vinden we, in onze eigen regio.
Ondertussen zit Groen al 4 jaar mee in het bestuur van Vlaams-Brabant. We behalen bij de verkiezingen van 2012 immers
9,6% van de stemmen. We krijgen interessante bevoegdheden die we de laatste jaren georganiseerd hebben binnen drie pijlers.
Binnen de pijler klimaat maken we werk van een degelijk klimaatbeleid, het veerkrachtig maken van onze natuur en het
verlenen van milieuvergunningen. In de pijler e-government zetten we in op de digitalisering van de samenleving. Jeugd,
Noord-Zuidsamenwerking en dierenwelzijn vallen tenslotte onder de pijler samenleven.
In deze brochure vind je een bloemlezing van de realisaties na 4 jaar deelname van Groen aan de meerderheid in
Vlaams-Brabant. We willen de mensen die ons gesteund hebben in 2012, inzage geven in ons werk van alledag. We willen
laten zien dat we zo getrouw mogelijk werken aan onze intenties van 2012.
Tegelijk is deze brochure een nieuw startpunt en een uitnodiging. Het is het punt waarop we,
2 jaar voor de volgende lokale verkiezingen, iedereen weer wakker willen maken. Het werk is
immers niet gedaan. Het moet, integendeel, nog beginnen. In die zin is deze brochure ook een
uitnodiging. Een vraag om nu al mee te doen: inspireer ons met ideeën of ga alvast de straat
op om anderen warm te maken. De toekomst begint nu. Wij danken je bij voorbaat voor
jouw steun en kijken uit naar een klinkende overwinning voor Groen op 14 oktober 2018.
Tie Roefs
Groen gedeputeerde Vlaams-Brabant
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Klimaat
De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Dit betekent dat we
onze uitstoot van broeikasgassen met 80 % tot 95 % verminderen tegen 2040.
Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen.
De vrijgekomen broeikasgassen, waarvan de bekendste CO2 is, komen
terecht in de atmosfeer. Daar houden ze als een dik donsdeken veel te veel
zonnewarmte vast. We spreken van klimaatopwarming door een versterkt
broeikaseffect.
Willen we de aarde voor de toekomst bewaren, dan moeten we eerst en
vooral de klimaatopwarming stoppen. Dat doen we door klimaatneutraal te
handelen. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende
manieren: we gebruiken minder fossiele brandstoffen, eten minder vlees,
nemen de fiets in plaats van de auto en maken de transitie naar het gebruik
van energie uit hernieuwbare bronnen.
Tegelijk moeten we ons aanpassen aan de reeds bestaande gevolgen van
de klimaatopwarming, zoals overstromingen. We kunnen dit doen op
verschillende manieren. Zo ontharden en ‘vergroenen’ we zo veel mogelijk
steenvlaktes. We investeren in het herstel van de biodiversiteit en in de
creatie van grotere natuurgehelen. Een veerkrachtige natuur laat immers toe
regenwater te bufferen en zorgt voor verkoeling als het extreem warm is. Ze
helpt de mens zich te wapenen tegen overstromingen en andere negatieve
effecten van de klimaatopwarming.

Driestappenplan
Om onze klimaatambities waar te maken bepalen we bij het begin van de legislatuur een uitgekiend driestappenplan. Daaraan koppelen we een actieplan, doelstellingen en een tijdslijn. Dit plan bestaat uit:

1. HET BURGEMEESTERSCONVENANT
Binnen het Europese Convenant of Mayors, het Burgemeestersconvenant,engageren gemeenten in heel Europa en dus ook in
Vlaams-Brabant zich om in samenspraak met burgers, scholen, bedrijven en het middenveld een klimaatactieplan op te maken en
uit te voeren. Met dit plan maken de burgemeesters van Vlaams-Brabant zich klaar voor de realisatie van de 20/20/20 doelstellingen op hun grondgebied: minstens 20 % CO2 besparen, 20 % hernieuwbare energie realiseren en 20 % energie besparen. Inmiddels hebben 61 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het Burgemeestersconvenant ondertekend. Het klimaatplan van 51 gemeenten werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het klimaatactieplan van Vilvoorde werd als eerste in Europa goedgekeurd.

2. EEN KLIMAATSTRATEGIE OP PROVINCIAAL NIVEAU
Een studie brengt de huidige uitstoot van broeikasgassen in onze provincie in kaart. 44 % van de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant is afkomstig van transport, hoofdzakelijk van personenwagens die op diesel rijden. Huishoudens zijn goed voor 30 %
van de uitstoot, de handel- en dienstensector voor 14%. Hier gaat het vooral om de uitstoot door verwarming van gebouwen. Mobiliteit en gebouwen zijn dus samen goed voor 88 % van de uitstoot. De resterende uitstoot komt vooral van de
sectoren industrie en landbouw.
De nulmeting laat toe om 2040 aan te duiden als jaar waarin het haalbaar is om als provincie klimaatneutraal te worden.
Tegen 2040 is het haalbaar om als provincie klimaatneutraal te zijn en dus om de CO2-uitstoot met 80 % te verminderen
ten opzichte van het referentiejaar 2011. We maken daartoe een provinciaal klimaatplan op dat een langetermijnstrategie en
een actieplan 2016-2019 bevat.

3. DE PROVINCIE ALS ORGANISATIE
Het provinciebestuur maakt een energiebeleidsverklaring op waarbij ze zich als overheid engageert om zelf 20 % energie en
55 % CO2 te besparen en 20 % hernieuwbare energie op te wekken tegen 2019. Bij nieuwbouw en grondige renovatie kiezen
we voortaan uitsluitend voor Bijna EnergieNeutraal (BEN) bouwen.

We zetten een doel- en resultaatgericht klimaatbeleid op de rails in de provincie
Vlaams-Brabant. Bijna 94 % van de gemeenten doet actief mee dankzij een
uitgekiend ondersteuningspakket op zowel inhoudelijk als financieel vlak. Deze
boost blijft niet onopgemerkt: na de pioniersrol voor de provincie Limburg is
Vlaams-Brabant nu dé Vlaamse referentie op het vlak van effectief klimaatbeleid.
WOUTER FLORIZOONE
ADVISEUR KLIMAAT
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concrete en opschaalbare
klimaatprojecten

De totale jaarlijkse steun aan deze projecten is
goed voor 500.000 euro. Om de netwerking
en ideevorming te bevorderen organiseren we
speeddates met een grote opkomst.
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FALKO 2, in en wachten op een oordeel.
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klimaatactieplannen staan op
punt en werden lokaal goedgekeurd

klimaatplannen op
provinciaal niveau

Een korte (2016-19) -en langetermijnstrategie
(2040). Voorafgaand werken we participatief en
dit zowel intern op een breed horizontale manier
als extern met diverse stakeholders.

een klimaatneutrale provincie

De provincie Vlaams-Brabant neemt deel aan het Europese project Beyond Energy Action Plans (BEAST). Dankzij dit project
kunnen gemeenten hun klimaatactieplannen voor duurzame energie ook daadwerkelijk uitvoeren. Met ons ‘BEAST’-project
begeleiden we de gemeenten bij Energy Performance Contracting (EPC). Dit betekent dat we hen helpen bij het vinden van
de meest geschikte Energy Service Company (ESCO), dit is een bedrijf dat de nodige investeringen in de gebouwen van de
gemeente doet om die energiezuiniger te maken. Het BEAST-project wordt in 2015 genomineerd voor de eerste Slimme GEIT
(Gebouw, Energie-efficiëntie, Innovatie en Techniek)-award van het Kennisplatform Energieneutraal Bouwen.
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Participatie
In de ontwikkeling van ons klimaatbeleid staat participatie centraal. De gemeenten maken hun klimaatactieplannen op in
samenspraak met burgers, scholen, bedrijven en het middenveld. Op 27 en 28 november 2015 vindt in Leuven de eerste
Klimaattop van de provincie Vlaams-Brabant plaats. Burgers, scholen en professionelen komen samen, wisselen ideeën uit
en schrijven een heus klimaatmanifest. Dit manifest inspireert het provinciaal klimaatbeleid.

Als je beleid wil omzetten in de praktijk, heb je draagvlak nodig.
In het energiedebat zien we zoveel kansen die Vlaanderen mist
waar burgers een actieve(re) rol kunnen spelen. Je moet dat als
overheid ook durven benoemen. De provincie Vlaams-Brabant
laat zien dat participatie geen hol begrip is.
JOHAN DANEN
VLAAMS PARLEMENTSLID

Tegelijk zetten 35 middenveldorganisaties hun schouders onder onze ambitie om klimaatneutraal te worden. Samen gaan
we op zoek naar innovatieve en concrete ideeën. De middenveldorganisaties tekenen een engagementsverklaring en
komen regelmatig bijeen in functie van nieuwe acties en projecten.

KLIMAATTOP
14 klimaatpioniers

270 professionals
op de klimaattop

160 inwoners

75 leerlingen

op de burgertop

en 25 leerkrachten

meer dan

400 concertgangers

160 inwoners

Radio Oorwoud

op de burgertop

meer dan

200 concrete
aanbevelingen,
adviezen en vragen

meer dan

1.000 passanten
op de markt
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Klimaatprojecten
Innovatieve klimaatprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond:

Energieke scholen Centraal in het project Energieke
scholen staat de lokale coöperatieve onderneming Pajopower. Als derde partij financiert Pajopower de energierenovatie van scholen. Het principe is eenvoudig. Pajopower
neemt de initiële investeringen voor haar rekening. De
school betaalt de investeringskosten voor bijvoorbeeld
dak- en zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie en de vervanging van verwarmingsketels terug met de jaarlijks uitgespaarde energiekosten. De ouders van de betrokken scholen kunnen ook instappen in dit verhaal. Als coöperanten
van Pajopower worden zij als het ware investeerders in de
klimaatneutrale toekomst van de scholen in Vlaams-Brabant. Pajopower keert haar coöperanten een rendement uit
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van minimum 2 %. Dat is meer dan een spaarboekje momenteel opbrengt.

Mengteelten In Asse realiseren we samen met Martina
Hülsbrinck een landbouwperceel met een mengteelt van
wintertarwe en vlasdotter. Door deze teelten te mengen versterken we de biodiversiteit. Daar wordt de natuur stabieler,
gezonder en productiever van. Slimmer omgaan met onze
bodems laat toe meer te produceren terwijl we de milieu-impact, de CO2-uitstoot, verlagen.

Duurzaam in de wieg Ook baby’s belasten ons ecosysteem. Daarom steunen we het project Duurzaam in de wieg
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van de Bakermat. Hiermee ondersteunen we toekomstige en
jonge Vlaams-Brabantse ouders bij het maken van duurzame
keuzes op vlak van verzorging, babyvoeding, mobiliteit en
kleding. We reiken hen informatie aan via een website, sociale
media, een brochure en organiseren workshops voor organisaties, zorgverleners en ouders.

Wereldfeest Leuven Het Leuvense Wereldfeest wil
een low impact-feest zijn. De organisatoren sporen bezoekers aan om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
te komen. Met onze steun zet het Leuvense Wereldfeest
bezoekers aan om hun eigen CO2-uitstoot te verminderen.
Bezoekers registreren hun engagement tijdens het feest
op een digitaal platform. De organisatie hoopt dat alle engagementen samen de overblijvende CO2-uitstoot van het
Wereldfeest compenseren.
Duurzaam koken in grootkeukens Gedurende 3
jaar begeleidt de vzw Soufflé 12 grootkeukens om duurzaam te
koken. Ze ontwikkelen samen vegetarische menu’s en moedigen het gebruik van fairtradeproducten en seizoensgroenten
aan. Elke grootkeuken die op duurzame voeding overschakelt,
brengt ons immers weer een stap dichter bij een klimaatneutrale provincie. In dit kader werken freinetschool De Zeven–
sprong in Leuven en Soufflé vzw samen een traject uit om de
warme maaltijden op school duurzamer te maken.

Duurzame kappers Samen met Ecolife, de Unie van
Belgische Kappers en UNIZO Vlaams-Brabant sensibiliseren
we de kapperssector over verduurzaming en milieuzorg.
We maken kappersactiviteiten ecologischer en duurzamer.
Met veel liefde en passie voor het vak biedt bijvoorbeeld
Charlotte Bossens, zaakvoerster van Maison Couleur in
Kessel-Lo, haar klanten een biologisch totaalpakket in haaren lichaamsverzorging aan.

Kyotomobiel De Kyotomobiel wordt gelanceerd in januari 2015. Het is een volledig duurzaam gebouwd mobiel
bureau. De Kyotomobiel reist naar woonwijken in Beersel,
Halle, Dilbeek en Gooik en staat bewoners bij met raad en
daad. De Kyotomobiel brengt het energetisch welzijn van
een woning in kaart met een thermografische camera, stelt
een individueel energiebesparings- en opwekkingsplan op,
organiseert een groepsaankoop op wijkniveau voor alle mogelijke duurzame energierenovaties en voorziet begeleiding
bij de renovatie van een woning. Met de Kyotomobiel willen
we 400 woningen op 2 jaar tijd renoveren en het energieverbruik per woning halveren. Zo kunnen we jaarlijks 400.000
m³ gas, 248.000 euro en 1.000 ton CO2 besparen. We vertrekken hierbij vanuit de sociale dynamiek in de wijk. Buren
maken elkaar als het ware warm voor duurzame energie.
Het verhaal van de eerste Kyotomobiel is een succes en
krijgt nu al navolging in andere gemeenten.

DE STAAT VAN DE PROVINCIE

| 15

16 | DE STAAT VAN DE PROVINCIE

Innovatie
De klimaatwerking is één van de innovatiepijlers in onze provincie. Met de herlancering van de cleantech community binnen
Flanders Smart Hub ondersteunen we bedrijven die actief zijn onder de brede noemer van energie-, materialen- en mobiliteitstechnologie. We ondersteunen hen op het vlak van netwerking, projectvorming en investeringskansen. Deze community
brengt verschillende spelers die schone technologieën ontwikkelen of gebruiken, samen, opdat ze samen innovatieve cleantech projecten kunnen realiseren.

Hernieuwbare energie
We organiseren in 2016 het eerste Windparlement ooit. Het gaat door in de marge van het festival Artefact, editie 2016 met als
thema Up in the Air. Meer dan 250 burgers, bedrijven en experts gaan in debat over de voor- en nadelen van windenergie in
Vlaams-Brabant. Het aantal windmolens in Vlaams-Brabant is de laatste 4 jaar verdubbeld.
Een energiekansenkaart laat zien dat het potentieel voor windenergie in onze provincie beperkt is, maar zeker nog niet uitgeput. Wat hernieuwbare energie betreft, verwachten we het meest van zonne-energie, ondiepe geothermie en windenergie.
Vooral in het Pajottenland en het Hageland is er nog veel potentieel voor windenergie. De meer verstedelijkte zones hebben
- door de vele daken - veel potentieel om in te zetten op zonne-energie.

Duurzaam bouwen
In juni 2015 geeft het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen
haar ‘duizendste’ bouwadvies. Het steunpunt geeft technische
adviezen over isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarming, waterbesparing, gebruik van hemelwater en duurzaam materiaalgebruik. Een advies duurt maximaal 3 uur. Dankzij de financiële steun
van de provincie betaal je slechts 25 euro voor een advies op basis
van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse. Door extra
steun van de gemeenten is dit zelfs helemaal gratis in 20 van de
65 Vlaams-Brabantse gemeenten. Het aantal adviezen neemt elk jaar toe. Hetzelfde geldt voor de adviesverlening voor grotere
bouwprojecten en voor alternatieve woonvormen zoals cohousing-projecten.
De provincie steunt projecten rond woningdelen en maakt werk van kleinschalig wonen in Vlaams-Brabant. Een oproep voor
woningontwerpen, vast of verplaatsbaar, in orde met alle regels én tegen een betaalbare prijs, resulteert zo in een 25-tal betaalbare energiezuinige woningtypes tot 80 m² groot, voorzien van een ingerichte keuken, badkamer en toilet.
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Het is heel belangrijk dat we rekening houden met wie niet mee kan. We leven
in een zeer rijke provincie, maar toch is er veel armoede. Het is schitterend
dat we samenwerken met bijvoorbeeld RISO Vlaams-Brabant om wie minder
middelen heeft, ook te betrekken bij energievriendelijk wonen.
BERNADETTE STASSENS
PROVINCIERAADSLID EN VOORZITTER
RAADSCOMMISSIE WELZIJN

In 2015 actualiseren we het reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen zo bij de provincie
renteloos lenen voor energiebesparende renovatiemaatregelen. Ook particulieren kunnen bij de
provincie terecht voor bouwpremies.
232 PREMIES
VOOR DAKISOLATIE
BIJ KWETSBARE GROEPEN

1.155 PREMIES VOOR

IN 2015

AANPASSINGEN AAN
WONINGEN VOOR OUDEREN
EN MENSEN MET EEN
BEPERKING

3.821 BOUWPREMIES
VOOR PARTICULIEREN
GOED VOOR 2.691.297 EURO

2.434 PREMIES
VOOR
SUPERISOLERENDE
BEGLAZING

Wonen is duur in Vlaams-Brabant. Daarom helpt de provincie om huren
of kopen voor iedereen betaalbaar te maken. In 2014 kreeg de provincie
met het autonooom provinciebedrijf Vlabinvest een extra middel om
betaalbaar wonen in de rand rond Brussel waar te maken. Vlabinvest is
eigenaar van meer dan 18 hectare grond. Vlabinvest ontwikkelt zelf kavels
of doet dat in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Zo realiseerde Vlabinvest 856 koop- en huurwoningen in 2016.
LEENTJE VAN AKEN
PROVINCIERAADSLID EN BESTUURDER AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF VLABINVEST
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Mobiliteit
Vlaams-Brabant investeert in 2015 meer dan 2,2 miljoen euro in 20 fietsprojecten
in 16 gemeenten. We leggen onder meer het Brugbergpad in Kessel-Lo opnieuw
aan. Zo vormt het Brugbergpad de eerste schakel voor een fietssnelweg tussen Leuven en Aarschot. Deze route ontvangt zo’n 4.000 fietsers per dag. Tegen 2025 wil
Vlaams-Brabant 330 kilometer fietssnelwegen realiseren.
In de stuurgroep van Brabantnet ijveren we voor de realisatie van nieuwe tramlijnen die de randgemeenten verbinden met Brussel. 10 van de 16 structurele files in
het Vlaams Gewest bevinden zich immers in onze provincie. Jaarlijks verliezen we
samen 2.700.000 uur of 308 jaar in de files rond Brussel. Als we niets doen, rijden er
over 10 jaar 16 % méér auto's in Vlaams-Brabant en dreigt een heus verkeersinfarct.
De drie voorziene tramlijnen vullen een leemte op in het openbaar vervoersnetwerk. Een tram brengt bovendien dubbel zoveel op dan dat hij kost.
De provinciale Testkaravaan biedt personeelsleden van deelnemende bedrijven de
kans om 2 weken lang een duurzaam vervoermiddel gratis uit te testen voor hun
woon-werktraject. Elektrische (bak)fietsen, plooifietsen, blue bikes…: keuze te over!
In steden in het buitenland is het succes alvast enorm. Een groot deel van de werknemers koopt na afloop een elektrische fiets om naar het werk te pendelen. Alweer
een auto minder op de weg!
De provincie geeft ook het goede voorbeeld aan haar eigen personeel. We hanteren het
STOP-principe voor dienstverplaatsingen: Stappers, Trappers en Openbaar vervoer
krijgen altijd voorrang op Persoonlijk vervoer met de auto. Onze eigen fietsenstalling
is pico bello. Ze is overdekt, afgesloten, op de best mogelijke locatie gelegen en er zijn
voorbehouden plaatsen voor buitenmaatse modellen. De provincie heeft in haar gamma vouwfietsen, stadsfietsen en elektrische fietsen. Voor de doorwinterde fietscollega’s zijn er kluisjes, vergrendelbare oplaadpunten voor batterijen en warme douches.

Samen met Ecowerf, Indaver nv en Van Moer nv werken we
aan een project om restafval te vervoeren over het kanaal
Leuven-Dijle tot in Kallo, bij de verbrandingsoven van Indaver.
Daarmee halen we tientallen vrachtwagens van de weg ten
voordele van het transport over water. Dat is niet alleen beter
voor het klimaat, maar ook voor de verkeersveiligheid en de
doorstroom van het verkeer.
STEF BOOGAERTS
PROVINCIERAADSLID, FRACTIELEIDER EN
BESTUURDER AFVALINTERCOMMUNALE ECOWERF
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Natuurgebied

Biodiversiteit

Sinds 2013 realiseert de provincie Vlaams-Brabant 500 extra
hectare natuurgebied.
In het stroomgebied van de Gete vinden de provincie
Vlaams-Brabant en Natuurpunt elkaar. In 2014 dragen we
bijna 210 hectare natuur voor ontwikkeling over aan Natuurpunt. Een samenwerkingsverband met andere partners zoals
het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeenten
Linter en Zoutleeuw ziet het licht. Met landbouwers sluiten
we samenwerkingsovereenkomsten: zij mogen de percelen
van Natuurpunt gebruiken voor begrazing en ze helpen bij
het maaien. Het hooi mogen de landbouwers houden als voeder voor de dieren. Iedereen luistert naar elkaars wensen en
bekommernissen. Alle partners treffen elkaar jaarlijks op het
feest van de Grote Ge(k)te in september. Dan gaan de deuren
van het natuurgebied helemaal open voor jong en oud, klein
en groot.

Met respect voor haar ritme en dynamiek
ontsluiten we de natuur voor een groter
publiek. In 2016 wordt het wandelnetwerk
van de Getevallei verkozen tot beste wandelproject van België. Ruim 250 kilometer
zorgvuldig uitgekozen wandeltrajecten bezorgen talrijke bezoekers wat verademing.
In het bezoekerscentrum van de Groene
Vallei kunnen bezoekers terecht voor een
heerlijk hapje en tapje na een bezoek aan
één van de 32 wandelroutes.
SARAH SNEYERS
PROVINCIERAADSLID EN BESTUURDER
VZW TOERISME VLAAMS-BRABANT
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De bekendste natuurambassadeurs van de Grote Getevallei
zijn de kamsalamander, lokaal ook bekend als de Getedraak,
en de grauwe klauwier. Het zijn twee van onze 130 koesterburen, dier- en plantensoorten die we in onze provincie prioritair willen beschermen. Door de samenwerking van verschillende actoren en de verbinding van natuurgebieden groeit de
Getevallei stilaan uit tot één van de grootste open valleien
van Vlaanderen. De Grote Getevallei is een levendige vallei
die veel water kan herbergen. Ze fungeert als een natuurlijke
waterbuffer voor woon- en landbouwzones in de ruime omgeving. Als het water hier tijdelijk opgeslagen kan worden,
blijven inwoners van de omliggende gemeenten gespaard van
wateroverlast. We zetten in op het behoud en het herstel van
de biodiversiteit in onze provincie. Tegelijkertijd versterken
we ons vermogen om om te gaan met de gevolgen van de
klimaatverandering. De Grote Getevallei is een biodiversiteitspool voor de ‘herkolonisering’ met dieren en planten van
veel grotere gebieden. Tegelijk laat ze ons toe om beter om te
gaan met bijvoorbeeld toenemende regens. Ze vergroot ons
vermogen om ons aan te passen aan de klimaatverandering.
Dat heet klimaatadaptatie.
Samen met Natuurpunt openen we in 2016 het bezoekerscentrum van de Groene Vallei. De Groene Vallei is bijna
2.500 hectare groot en omvat natuurgebieden in Herent,
Kortenberg, Kampenhout en Sterrebeek. In de Groene Vallei vinden we moerassen, bossen, graslanden, orchideeën
en struwelen, maar ook weidse vergezichten en typische
landbouwlandschappen. Ze vormt een oase van rust in het
drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen.
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Sinds 1 januari 2014 investeren we jaarlijks 1 miljoen euro in
de werking van de Regionale Landschappen en Bosgroepen
van Vlaams-Brabant. De 5 Regionale Landschappen van onze
provincie planten jaarlijks bijna 55.000 bomen, hagen, planten,
struiken en houtkanten aan in Vlaams-Brabant. De 4 VlaamsBrabantse Bosgroepen beheren op hun beurt meer dan 5.000
hectare bos.
Jaarlijks geven we meer dan 300.000 euro subsidies aan bijzondere natuurbeschermingsprojecten. Deze projecten dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit in onze provincie.
De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud ontvangen
in 2016 bijvoorbeeld medefinanciering om koesterburen als
de ijsvogel, de watervleermuis, de weidebeekjuffer en de bittervoorn, te koesteren. Met onze financiële steun voorziet
Natuurpunt Studie een toevallig in Kessel-Lo aangetroffen eikelmuisje van een zendertje en laat het weer vrij. De eikelmuis

is één van onze koesterburen. Zo komen we meer te weten
over het wel en wee van deze in Vlaanderen heel zeldzaam
geworden koesterbuur.
Ons beleid is erop gericht om mens en natuur terug dichter
bij elkaar te brengen. In het OCMW-rusthuis Breugheldal in
Dilbeek leggen we samen met de gemeente en Pro Natura een
biodiverse tuin aan. Voor de dementerende ouderen in het
rusthuis is de tuin een hefboom om te praten over vroeger.
Verre herinneringen komen terug naar boven. In Tienen realiseren we in samenwerking met het Regionaal Landschap
Zuid-Hageland een belevingsboomgaard in woonzorgcentrum Huize Nazareth. In Grimbergen vergroenen we samen
met het Regionaal Landschap Groene Corridor de omgeving
rond het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius. Door te investeren in natuur willen we het welzijn van mensen bevorderen.

Wat geldt voor schoolgaande kinderen,
geldt ook voor de werkende mens. Natuur in de buurt is heilzaam voor de prestaties op werk. Met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) nemen we
daarom deel aan het Europese project 2B
Connect. Dat project beoogt de biodiversiteit op verschillende bedrijventerreinen
te verhogen. In Tienen gaat het om de
campus van Feed Food Health, in Aarschot
het stadspark Elzenhof. We zorgen ervoor
dat de vergroening van bedrijventerreinen
hoog op de agenda staat.
LUC ROBIJNS
PROVINCIERAADSLID EN BESTUURDER PROVINCIALE
ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ (POM)
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Natuur helpt ook op school. In de natuur kunnen kinderen
en jongeren mentaal uitrusten. Kinderen met aandachts–
problemen hebben baat bij een groene omgeving in en
rond de school. We brengen de natuur op school, ook in
sterk verstedelijkte contexten. Met de steun van de provincie pimpen verschillende scholen hun speelplaatsen.
Hierdoor vindt overtollig regenwater bovendien op een
natuurlijke manier een uitweg. Ontharding is een simpel
recept om ons aan te passen aan de klimaatverandering.
Omdat het slecht gaat met de bijen, delen we 6.000 zakjes
zaad uit voor bijen-bloemen. Niet alleen particulieren, ook
30 professionele fruittelers zaaien er hun perceelsranden
mee in. De winnaar van de Gulden Bie, de oscar voor de
biodiversiteit van de provincie Vlaams-Brabant, gaat in
2015 naar het insectenhotel Oud Columbarium op de
stadsbegraafplaats van Leuven. Door te investeren in natuur op begraafplaatsen verbinden we de dood met nieuw
leven.

De wisselwerking met het kabinet is cruciaal om milieuvergunningsdossiers goed
in te schatten. We koppelen daarbij theoretische aan praktische ervaring om exploitaties maximaal duurzaam verder te laten
exploiteren.
TOM ROOVERS
SCHEPEN IN TIENEN

Milieuvergunningen
De eerste 4 jaar van de legislatuur behandelen we ruim
1.000 milieuvergunningsdossiers. Op basis van intensieve
analyse, overleg met adviesverlenende instanties en
betrokken stakeholders leggen we extra bijzondere en
innovatieve vergunningsvoorwaarden op.
Zo komen we tot een duurzamere bedrijfsexploitatie in
Vlaams-Brabant. Enkele voorbeelden van opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden:
• het opvangen en het hergebruiken van regenwater
• het aanleggen van een streekeigen groenscherm, al dan
niet op een gelaagde manier waarbij de aanplanting vervangen wordt bij uitval of sterfte
• de opmaak van een bedrijfsvervoerplan bij ondernemingen met meer dan 200 werknemers
• inspanningen rond duurzame mobiliteit ten voordele van
fietsers en zachte weggebruikers
• aanpassingen van venstertijden op transportroutes met
schoolgaande jeugd of in de buurt van scholen
• het reduceren van chloor in zwembaden
Sinds het begin van de legislatuur vergunnen we 12 nieuwe
tankstations voor aardgas onder druk (CNG, Compressed
Natural Gas) in Vlaams-Brabant. Daarvan zijn er inmiddels 8
operationeel. CNG is een fossiele brandstof, maar in vergelijking met diesel en benzine minder vervuilend. We moedigen het gebruik van schone technologieën aan.
Ook inzake waterstof zetten we concrete stappen. Zo
vergunnen we het eerste tankstation voor waterstof nabij
de Europese hoofdzetel van Toyota. Daarnaast zet Colruyt
expliciet in op het gebruik van waterstof voor de interne
logistiek met heftrucks en zal Colruyt binnenkort één van
haar publieke tankstations uitbreiden met een tankzuil
voor waterstof.

De milieuvergunning aan luchthavenuitbater Brussels
Airport Company (BAC) voorziet in de oprichting van
een overlegcommissie. In deze overlegcommissie zetelen
afgevaardigden van gemeenten die rechtstreeks in
aanraking komen met de activiteiten van de luchthaven. Als
verantwoordelijke voor milieuvergunningen zitten we deze
overlegcommissie voor. De commissie overlegt binnen BAC
over de geluidsproblematiek en de luchtvervuiling. Bij een
oefening onder stakeholders in 2015 blijkt dat de commissie
wenst dat BAC maximaal inzet op geluidsarme vliegtoestellen
en zo veel mogelijk kiest voor alternatieve vervoersmodi op
de luchthaven zelf. De commissie pleit bovendien onder meer
voor de afschaffing van de diabolotaks en het installeren van
meetpunten voor ultrafijnstof. Verder ijvert de commissie
voor de vergroening van het luchthaventerrein met voor het
vliegverkeer verzoenbare plantensoorten. Tot slot bepleit de
commissie een onderzoek naar de installatie van hernieuwbare
energiebronnen.

De luchthaven verkeert in een continue
haat-liefdeverhouding met haar omgeving.
Enerzijds levert ze rechtstreeks 20.000 jobs,
waarvan een groot deel voor kortgeschoolden. Aan dat segment is een groot tekort
in de rand rond Brussel. Anderzijds willen
de omwonenden een fair aandeel nacht- en
weekendrust. In plaats van gemeenschappen tegen elkaar op te zetten, vatte Groen
samen waarover we het eens zijn binnen de
provincieraad. Samen met onze zusterpartij
Ecolo gaan we in Europa op zoek naar manieren om de luchtvaart te verduurzamen.
TOON TOELEN
ADVISEUR LUCHTHAVEN
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Milieu- en natuureducatie
De provincie Vlaams-Brabant investeert in het maatschappelijk draagvlak voor natuurontwikkeling en klimaatverandering.
Jaarlijks bereiken we met ons aanbod rond milieu- en natuureducatie bijna 10.000 leerlingen. Zo gaan leerlingen in het kader
van het project educatief natuurbeheer onder begeleiding
van Natuurpunt de boer op en beheren ze zelf een stukje
natuur. Daarnaast begeleiden we jaarlijks 200 scholen in het
kader van Milieuzorg Op School (MOS).Jongeren en scholen
kunnen ook terecht bij onze steunpunten voor milieu- en
natuureducatie. Die vind je onder meer in de provinciedomeinen van Kessel-Lo, Diest, Huizingen en Zoutleeuw. We
ontwikkelen bovendien mee de website www.scholenvoorminderco2.be. Hiermee kunnen scholen aan de slag om de
eigen CO2-uitstoot te meten en op te volgen.
In 2015 lanceren we de gamebike. Dat is een uitleenbare (elektrische) bakfiets boordevol educatief spelmateriaal en ideeën

26 | DE STAAT VAN DE PROVINCIE

om rond de klimaatproblematiek te werken. We weten dat
de kennis over de oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming nog onvoldoende is, zelfs bij leerkrachten. Daarom
pleiten we voor de opname van klimaat als eindterm in het
schoolcurriculum.
Stijn Van Baarle documenteert in zijn film Duurzaam duurt
het langst 4 van onze klimaatprojecten. De film verlaagt de
drempel om de klimaatproblematiek aan te kaarten bij een
groot publiek. De film ontvangt in 2016 de persprijs van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) voor beste
Nederlandstalige documentaire.
Samen met het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA)
ontwikkelen we het infoloket miK waar ondernemingen terecht
kunnen met al hun vragen over milieu en klimaat. In het kader van
de VOKA-Awards kiezen we elk jaar een klimaatambassadeur. In
2014 wordt Nearly New Office Furniture (NNOF) uit Vilvoorde
de eerste klimaatambassadeur voor de kleine en middelgrote
ondernemers van Vlaams-Brabant.
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2.

E-GOVERNMENT
We leven in een tijd waarin de informatie- en communicatietechnologie (ICT)
pijlsnel evolueert. Steeds meer wordt ICT een middel en hefboom om de werking
van overheden te optimaliseren.
E-government verwijst naar het gebruik van ICT om informatie en diensten aan
burgers, bedrijven en overheden aan te bieden. E-government maakt gebruikt van
onder meer internet, digitale televisie, smartphones en sociale media.
We trekken onze 65 gemeentebesturen, de OCMW’s en de politiezones van VlaamsBrabant mee in het verhaal van e-government. We werken aan bewustwording en
visieontwikkeling. We maken de relevantie van e-government duidelijk en zetten
in op e-inclusie.
Dankzij e-government worden bedrijfsprocessen maximaal gedigitaliseerd. We
verbruiken daardoor minder papier en kappen minder bomen. De ecologische winst
van de digitalisering in onze maatschappij is aanzienlijk. Maar we zijn ambitieus. We
willen ook de broeikasgassen die uitgestoten worden door het gebruik van servers
en computers, zoveel mogelijk beperken.

E-ondersteuning aan lokale besturen
Het autonoom provinciebedrijf VERA ondersteunt lokale besturen bij projecten, dienstverlening en samenwerking op vlak
van informatica. Met VERA, ons provinciaal steunpunt voor e-government, maken we de transitie naar de digitale toekomst.
We bundelen gemeentebesturen, OCMW’s en politiezones in homogene clusters en bouwen daarbinnen expertise op. We
adviseren de clusters en schrijven gezamenlijke overheidsopdrachten uit. Printers, bibliotheeksoftware of IP-telefonie zijn
namelijk even nodig in de ene gemeente als in de andere. Door een grotere afname van een bepaald product besparen de
individuele lokale besturen niet alleen euro’s, maar ook werkdagen.

Momenteel doen 122 lokale besturen in 61 van de 65 VlaamsBrabantse gemeenten beroep op VERA. Dankzij deze
samenwerkingsprojecten en raamcontracten bespaarden ze
in 2015 samen maar liefst 835.531 euro en 290 werkdagen.
LUC DEBRAEKELEER
PROVINCIERAADSLID EN BESTUURDER
AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF VERA

In 2016 gaan ook alle politiezones van Vlaams-Brabant 100 % digitaal. Er wachten politiezones uitdagingen op het vlak van
procesbegeleiding, groepsaankopen en inzet op informatieveiligheid. De politiezones van Vlaams-Brabant zijn ambitieus.
Jonge politiemensen willen nieuwe media liefst integreren in hun werk van alledag. Andere politiemensen zien dan weer de
mogelijkheden van snelle (en zelfs internationale) uitwisseling van gegevens via digitale dragers. Tegelijk stelt zich de vraag
naar het beschermen van de vele data waarover een politiezone beschikt. Hoe verzekeren we de integriteit van de data
waarmee de politie werkt? Hoe zorgen we ervoor dat privacy ten alle tijden gegarandeerd wordt? De politiezones slaan de
handen in elkaar met VERA om een antwoord op al deze vragen te formuleren.

Het grootste werk op vlak van informatica zal altijd onzichtbaar
blijven voor onze inwoners, zoals de integratie van de
systemen tussen gemeente en OCMW of de optimalisatie van
de bestaande infrastructuur, applicaties en processen. Maar
informatica-oplossingen moeten altijd in het teken staan van
het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. Ook
kleine gemeenten leggen de lat hoog maar weten niet altijd hoe
ze van start moeten gaan. Daarom is de ondersteuning vanuit
VERA welgekomen.
DIETER VAN BESIEN
SCHEPEN IN HAACHT
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De provincie helpt gemeentebesturen ook door het beleid op vlak van Geografische InformatieSystemen (GIS) aan te
zwengelen. Een GIS is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten
opgeslagen, beheerd en geanalyseerd worden. Om de lokale besturen hierin te ondersteunen, organiseren we studiedagen
en overlegmomenten en stellen we gratis open data ter beschikking. Gemeentebesturen kunnen ook gratis mobiele GIStoestellen ontlenen om hun patrimonium te inventariseren. De stad Vilvoorde gebruikt deze toestellen bijvoorbeeld om
het overzicht van haar speeltoestellen te actualiseren.

Maximaal digitaal in eigen huis
Sinds 2013 werkt het provinciebestuur maximaal digitaal. Zo daalt het gebruik van onze printers sterk zodat we jaarlijks
maar liefst 697 bomen uitsparen.
Wij onderschrijven de principes van het Europees ontworpen Green Digital Charter. Dat charter zet regio’s en steden met
meer dan 250.000 inwoners aan om de uitstoot van broeikasgassen door informaticatoepassingen met 30 % te verminderen
in 10 jaar. Dit gebeurt in de eerste plaats door zuinigere servers, printers en computers in huis te halen, maar ook door
thuiswerken, de e-factuur en video-conferencing te promoten. Momenteel onderzoeken we hoe de Vlaams-Brabantse
gemeentebesturen de uitstoot kunnen beperken door apparaten die het sluimerverbruik minimaliseren, aan te kopen.
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3.

Samenleven
De keuzes die wij maken, hebben invloed tot ver buiten onze provincie. Wat
aan de andere kant van de wereld gebeurt, is steeds vaker voelbaar dichtbij ons.
Conflicten en klimaatopwarming stoppen niet bij de landsgrenzen. Toenemende
migratiebewegingen nodigen ons uit om onze samenleving steeds heruit te vinden.
We geloven in de kracht van diversiteit. We geloven dat verschil een bron van
inspiratie is van waaruit we tot vernieuwing kunnen komen. We moeten alleen
met elkaar praten. We zetten daarom in op dialoog en uitwisseling tussen mensen
uit verschillende werelddelen, die soms ook heel dichtbij wonen. We streven naar
verbondenheid tussen mensen.
Binnen ons Noord-Zuidbeleid zetten we in op samenwerkingsmodellen over de
grenzen van landen en sectoren heen. Ons jeugdbeleid kenmerkt zich door de
koppeling van jongeren en cultuur, duurzaamheid en digitalisering.
Ook voor dieren klopt ons hart. We proberen het maatschappelijk draagvlak voor
dierenwelzijn te vergroten. Dierenasielen kunnen rekenen op onze morele en
financiële ondersteuning.

Noord-Zuid
DE PROVINCIE AAN HET ROER
We initiëren twee provinciale projecten waarbij we de sterktes van onze regio, onder meer medische technologie, voeding,
onderwijs en acties in verband met klimaatverandering, inzetten in onze Noord-Zuidwerking.
In 2016 lanceren we, in aanwezigheid van Dr. Mukwege, gelauwerd Congolees gynaecoloog en mensenrechtenactivist,
Jenga Maarifa. Dat is een project rond medische technologie in Zuid-Kivu, D.R. Congo. De ngo Artsen Zonder Vakantie is
onze operationele partner. We richten een unieke opleidingscyclus in voor ziekenhuistechnici in Zuid-Kivu. Onze deelnemers aan de opleiding moeten garanderen dat gezondheidswerkers altijd met het medische materiaal dat aanwezig is in de
ziekenhuizen, aan de slag kunnen. Tegelijkertijd ontwikkelen we met de medische sector in Noord en Zuid -ziekenhuizen,
ngo’s en bedrijven- een Global Standard voor medisch materiaal. Aan de hand van die standaardlijst kunnen ziekenhuizen
beslissen of medisch materiaal geschikt is om te verzenden of te ontvangen. We willen vermijden dat medische apparatuur
op de vuilnisbelt in D.R. Congo belandt. Volg het project op de voet op jengamaarifablog.wordpress.com.
We initiëren het project Gezocht: Voedsel voor de toekomst. We werken rond duurzame voedselketens en doen voor het
operationele luik beroep op de ngo Vredeseilanden. Samen met andere relevante actoren uit onze provincie, waaronder
Colruyt Groep en KU Leuven, willen we 2 à 3 producten uit het Zuiden op een duurzame manier in onze winkelrekken te
koop aanbieden. Het project wil bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van familiale boeren in het
Zuiden. Tegelijk voeden we het maatschappelijke debat rond de vraag welke voeding we nodig hebben in de toekomst.

NOORD-ZUIDPROJECTEN VAN NGO'S EN 4DE PIJLERS
We hervormen het subsidiereglement voor Noord-Zuidprojecten. Voortaan kunnen naast ngo’s voor ontwikkelingsgebonden samenwerking ook 4de pijlerorganisaties rekenen op de steun van de provincie. 4de pijlerorganisaties zijn burgerinitiatieven op vlak van Noord-Zuidsamenwerking. De projecten van ngo’s en 4de pijlers zorgen voor een directe lotsverbetering in
het Zuiden en dragen bij tot wereldburgerschap in Vlaams-Brabant. Zo steunen we 124 projecten van ngo’s en 4de pijlers voor
een totaalsom van meer dan 2 miljoen euro.
• De ngo Rode Kruis Vlaanderen krijgt 20.000 euro voor het versterken van de competenties van het Nepalese
Rode Kruis om het aantal gewonden en doden in het verkeer te beperken.
• De 4de pijler Kamutamba uit Leuven krijgt 20.000 euro voor het ombouwen van een oude, leegstaande vleugel
van een hospitaal in Ibenga, Zambia, tot een guesthouse met restaurant en conferentieruimte. De opbrengsten
van dit guesthouse gaan naar het hospitaal.
• De ngo 11.11.11 krijgt 20.000 euro voor de sensibilisering en het lobbywerk over de millenniumdoelstellingen en
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).
• De 4de pijler Rainbow4Kids uit Lennik krijgt 18.575,30 euro voor de Rainbow Talent Academy, een polytechnische school, in Ukunda, Kenia. Met onze steun richt Rainbow4Kids er een ICT-lokaal in. De leerlingen kunnen dan
via Skype in dialoog gaan met leerlingen van de Sint-Lutgardisschool in Sint-Pieters-Leeuw.
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UITWISSELING TUSSEN HOMOLOGE GROEPEN IN NOORD EN ZUID
We zetten sterk in op uitwisseling tussen homologe groepen uit Noord en Zuid. We maken ontmoetingen tussen scholen,
jeugdverenigingen, natuurorganisaties en cultuureducatieve verenigingen in Noord en Zuid mogelijk. De deelnemers werken samen rond datgene wat hen verbindt. Het resultaat delen ze met collega’s in Noord en Zuid.
Met een subsidie van 12.500 euro realiseert het Regionaal Landschap Zuid-Hageland een uitwisseling met de
natuurvereniging Tarpurisunchis uit Peru. Zij werken samen rond natuur- en milieueducatie, het beheer van
natuurgebieden en de klimaatverandering. Met het resultaat van hun samenwerking, een workshop en een educatief
pakket over milieu- en natuureducatie, inspireren ze natuur- en milieuverenigingen in Peru én Vlaams-Brabant.
De Palestijnse Circusschool en Circus Zonder Handen ontwikkelen een tool rond het werken met kwetsbare jongeren
tijdens een uitwisselingsmoment in Palestina en in Vlaams-Brabant. Met deze tool zullen jeugdbewegingen, sportclubs
en scholen in Vlaams-Brabant en Palestina aan de slag kunnen.

Alle landen en regio’s, mensen wereldwijd, worden met dezelfde
uitdagingen en vraagstukken geconfronteerd. Jeugdwerkers in
Palestina en Vlaams-Brabant bijvoorbeeld zoeken allebei naar
innovatieve manieren om kwetsbare jongeren perspectief te
geven. Waarom dan de koppen niet bij elkaar steken? We zijn
ervan overtuigd dat deze jeugdwerkers veel van elkaar kunnen
leren en elkaar versterken, elk vanuit hun eigen achtergrond en
expertise.
CAROLINE MEDATS
ADVISEUR NOORD-ZUID
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FAIRTRADE PROVINCIE
Sinds oktober 2014 is Vlaams-Brabant FairTrade provincie. In onze provinciale instellingen consumeren we fairtradeproducten, zetten we in op een duurzaam aankoopbeleid en ondersteunen we activiteiten die FairTrade in het daglicht zetten.
Zo lanceren we in samenwerking met de gemeente Beersel een FairTrade bierpraline en ondersteunen we een FairTrade
kookboek met gerechten van nieuwkomers in het Pajottenland en de Zennevallei.

In 2014 werd Beersel FairTrade gemeente en zo voldoet
de provincie Vlaams-Brabant aan alle criteria om FairTrade
provincie te worden. Deze dubbelslag vierden we samen met
de voorstelling van een nieuw streekproduct, een FairTrade
bierpraline. Deze samenwerking tussen gemeente en provincie
versterkt de werking van beide besturen en zet FairTrade nog
meer op de kaart.
VEERLE LEROY
SCHEPEN IN BEERSEL

NOODHULP
Wanneer een natuurramp of conflict de wereld opschrikt, springt de provincie met noodhulp in de bres. Wanneer de tyfoon
Haiyan in 2013 in de Filippijnen toeslaat, schenkt de provincie 25.000 euro aan Artsen Zonder Grenzen voor de heropbouw van
het land. Tearfund krijgt 19.000 euro voor voedselhulp aan Syrische vluchtelingen in Syrië. Het Rode Kruis krijgt 30.000 euro
voor de verbetering van de water- en sanitaire situatie in Nepal na de verwoestende aardbeving in 2015. Het hoeft niet altijd
ver van huis te zijn. Caritas International ontvangt 20.000 euro voor de begeleiding en integratie van vluchtelingen in België.
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HET ZUIDEN IN VLAAMS-BRABANT
Jaarlijks neemt de provincie deel aan Zuiddag. Gedurende één dag stelt de provincie scholieren te werk. De scholieren proeven van het werkleven en staan het loon dat ze zouden verdienen, af aan een jongerenproject in het Zuiden. In 2016 stellen we
35 scholieren te werk in onze provinciale instellingen.
Leerkrachten kunnen de wereld in hun klas brengen via de programma’s Kleur Bekennen en Wereldwijs. De medewerkers
van Kleur Bekennen bekijken samen met leerkrachten uit het secundair onderwijs hoe ze mondiale thema’s binnenbrengen in
de klas. In het documentatiecentrum Wegwijzer kunnen leerkrachten terecht voor educatief materiaal. Leerkrachten uit het
kleuter- en lageronderwijs kunnen met de subsidie Wereldwijs een kleinschalig mondiaal project rond FairTrade of duurzame
ontwikkeling organiseren in de klas.

Elk voorjaar brengen we een stukje Afrika naar Vlaams-Brabant wanneer het Afrika Filmfestival neerstrijkt in onze provincie.
De Vlaams-Brabantse cinefiel én leek kunnen genieten van een uitgebreid programma van films uit en over Afrika. Met een
jaarlijkse subsidie van 65.000 euro is de provincie hoofdsponsor van het festival. We zien film als bindmiddel tussen culturen
en mensen. Het Afrika Filmfestival faciliteert de dialoog tussen verschillende culturen en helpt ons verschillen te overbruggen,
ook in onze eigen maatschappij. Meer informatie op www.afrikafilmfestival.be.

Diversiteit, inburgering en integratie
Op 1 januari 2015 kantelen een zestigtal medewerkers van het Vlaams-Brabantse Onthaalbureau Inburgering, het Provinciaal
Integratiecentrum en PASTA, de dienst voor Sociaal tolken en vertalen, uit naar het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering. We werken hard om deze moeilijke oefening zonder kleerscheuren voor het betrokken personeel te laten verlopen.
De bevoegdheid voor het realiseren van doortrekkersterreinen blijft bij ons. Veelal voyageurs en zigeuners, zoals Roms en
Manoesjen, verblijven op de doortrekkersterreinen. Op het doortrekkersterrein van Huizingen passeren jaarlijks zo’n 400 à
700 woonwagenbewoners. In Asse opent weldra een nieuw doortrekkersterrein voor 10 woonwagens. Er is een sanitair blok
en elk van de parkeerplaatsen heeft een aansluitingspunt voor water en elektriciteit.
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Dierenwelzijn
De provincie Vlaams-Brabant voert een dierenwelzijnsbeleid. In 2016 komen we de dierenasielen opnieuw tegemoet met
kleine aanmoedigingspremies. Op 25 februari 2015 brengen we tijdens een overleg Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben
Weyts op de hoogte van de penibele situatie waarin de Vlaams-Brabantse dierenasielen zich bevinden. De infrastructuur van
de asielen is verouderd en de asielen draaien met structurele verliezen, zelfs al werken ze bijna uitsluitend met vrijwilligers.
Minister Weyts is echter niet van plan de dierenasielen rechtstreeks financieel te steunen.
We moedigen onze gemeentebesturen aan om de beginselverklaring diervriendelijke gemeente van de provincie Vlaams-Brabant te ondertekenen. Dit betekent dat een gemeente onder meer een schepen aanduidt voor dierenwelzijn, zich aansluit bij
een erkend dierenasiel, alleen circussen zonder wilde dieren toelaat op haar grondgebied en erop toeziet dat gezelschapsdieren niet op de markt worden verkocht. In ruil voor dit engagement krijgen een veertigtal gemeentebesturen het label
diervriendelijke gemeente toegekend.
Jaarlijks organiseren we sensibiliseringscampagnes over dierenwelzijn. We moedigen de Vlaams-Brabandesr aan om aan de
dieren in de buurt te denken als ze vuurwerk willen afsteken bij jaarwisseling. We zetten in op sterilisatiecampagnes voor
zwerfkatten en vragen aandacht voor een degelijke opvang in de vakantieperiode.
Tot slot organiseren we netwerkdagen voor asielvrijwilligers, schepenen, dierenartsen en politiezones om goede praktijken
uit te wisselen en te leren van elkaar.

Vuurwerk is feestelijk en mooi,
maar voor dieren angstaanjagend. De meeste mensen zijn
zich hier onvoldoende van bewust. Daarom juich ik toe dat
de provincie Vlaams-Brabant
feestvierders
sensibiliseert
om niet in het wilde weg vuurwerk af te steken.
HILDE VAN WICHELEN
GEMEENTERAADSLID IN LEUVEN
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Jeugd
JONGEREN EN CULTUUR
We steunen de projecten en de werking van sociaal-culturele
organisaties. In de eerste helft van de legislatuur geven we
460.000 euro uit aan 91 projecten en 43 werkingen. Hiernaast
krijgen bijna 100 organisaties een subsidie om jong, lokaal
talent te programmeren op hun festival of activiteit. Zo krijgen jongeren, dankzij de provincie, de kans om hun eerste
stappen in de showbusiness te zetten. Verder geven we een
subsidie van 150 tot 2.500 euro aan concertorganisatoren die
jong talent uit eigen streek speelkansen geven. Op die manier
verdeelden we al 113.610 euro sinds 2014.
Het stimuleren van jong muzikaal talent is één van de speerpunten in het provinciaal jeugdbeleid. In even jaren organiseren we 45 Toeren, een wedstrijd voor dj’s. In oneven jaren kruipen opkomende bands het podium op voor Rockvonk. Enkele
laureaten uit de voorbije edities zijn Willow, Five Days, Esther
& Fatou en Kristof Uittebroek van Customs. De finale is niet
het eindpunt. Alle laureaten krijgen onder meer gegarandeerde speelkansen, muzikale coaching, stijladvies, fotoshoots,
opname-software en een opleiding over boekhouding en websites. De besten mogen soms zelfs naar het muziekfestival van
Chengdu, onze Chinese partnerstad.
In samenwerking met het Leuvense kunstencentrum STUK
organiseren we het innovatieve kunstenfestival Artefact.
Artefact is een jaarlijkse tijdelijke tentoonstelling en kunstenfestival waar hedendaagse beeldcultuur, actualiteit en
maatschappelijke uitdagingen centraal staan. In 2015 sluit het
thema You must change your life naadloos aan bij de vraag
naar het belang van gedragsverandering om de wereld te verduurzamen. In 2016 laat het thema Up in the Air toe om in de
marge, tijdens het eerste Windparlement ooit, de problematiek van de windenergie in Vlaams-Brabant met een breed pu-

bliek te bediscussiëren. We investeren opdat zoveel mogelijk
kinderen en jongeren het festival onder begeleiding kunnen
bezoeken. Het aantal rondleidingen verdubbelt in twee jaar
tijd van 97 naar 194. Dat is goed voor 3.236 geleide bezoekers,
waarvan ruim de helft jonger dan 30 jaar.

JONGEREN EN DIVERSITEIT
Samen met het holebihuis van Vlaams-Brabant organiseren
we in 2015 een uitwisseling tussen jongeren uit Vlaams-Brabant en jongeren uit Riga, de hoofdstad van Letland. De jongeren wisselen van gedachten over hoe hun respectievelijke
maatschappijen omgaan met verschillen in seksuele oriëntatie en genderidentiteit en hoe ze het respect voor deze diversiteit kunnen bevorderen. Hun ervaringen delen ze via sociale
media. Onder professionele begeleiding, maar zonder volwassen selectie, maken de jongeren een kortfilm Gender in the
blender. De film gaat in première op het Holebifilmfestival in
Aarschot. De film en het gelijknamige educatief pakket zijn
nog steeds te bekijken op www.genderindeblender.be.

JONGEREN EN DUURZAAMHEID
De provincie baat het jeugdverblijfcentrum Hanenbos uit
in Beersel. De overnachtingen en tevredenheid zitten al jaren
in de lift. Dankzij onze investeringen in een klimmuur, verbeteringen aan de akoestiek, een aanbod van vegetarische en
korte ketenmaaltijden piekt het aantal overnachtingen in Hanenbos op ongeveer 14.000 per jaar. Met een bezettingsgraad
boven de 40 % behoort Hanenbos tot de meest efficiënte
jeugdverblijven van Vlaanderen. Hanenbos grenst aan een 15
hectare groot natuurgebied en is daarom een prima uitvalsbasis voor natuur- en milieueducatie. Het centrum grenst
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Volgens Groen moeten de provincies en intercommunales samengevoegd en omgevormd worden
tot stadsgewesten. Dat zou een grote vereenvoudiging zijn van het bestuurlijk landschap. Maar de
Vlaamse regering laat de intercommunales verder bestaan, ook al zijn die onverkozen en werken ze
ondoorzichtig. Intussen haalt de regering wel de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals jeugd,
weg bij de provincies. Daardoor dreigen nogal wat initiatieven tussen kant en wal te vallen: te klein
om beroep te doen op Vlaamse werkingsmiddelen maar te groot voor hun thuisgemeente.
INGRID PIRA
VLAAMS PARLEMENTSLID

bovendien aan het provinciedomein van Huizingen waar tal
van recreatiemogelijkheden zijn.
Nieuw zijn de workshops over upcycling voor animatoren
uit het jeugdwerk. Tijdens de workshops leren jongeren hoe
ze oude materialen een nieuw leven kunnen geven. Hoe tover
je een oude broek om tot een pennenzak? Hoe maak je van
een theepot een lampenkap? Hoe vervaardig je uit binnenbanden een fietstas? Onze workshops hebben veel succes.
Upcyclen kost minder energie dan recyclen. In die zin past
past upcycling perfect in onze klimaatambities.
Voor kookouders organiseren we in 2015 een workshop over
duurzaam koken op kamp. De eerste editie is meteen een
schot in de roos. Onder begeleiding van kok Geert Groffen
nemen de kookouders het kampmenu onder de loep en krijgen de kampgerechten een duurzame twist.
Jeugdverenigingen zijn één van de belangrijkste doelgroepen
van de provinciale uitleendienst. Daar kun je gratis materiaal
halen voor een fuif, toneelstuk, kamp, tentoonstelling en zo
meer. Er zijn uitleenposten in Asse, Leuven en Bekkevoort. In
2015 waren er 4697 ontleningen. Sinds kort werkt het uitleenmateriaal met led. Dat is zuiniger, moet niet opwarmen en is
uiteraard veel duurzamer.

JONGEREN EN DIGITALISERING
Geen idee wie Enzoknol, Pewdiepie, Furtjuh, Zaka of Achterklap zijn? De provincie leert jongeren vloggen. Vloggen dat is
zoals bloggen, maar dan voor de camera. Jongeren krijgen een
workshop en kunnen in één dag leren om kwaliteitsvolle vlogberichten te maken en te posten op Youtube. Voor ouders,
leerkrachten en opvoeders organiseren we lezingen over het
thema vloggen.
De provincie steekt de blokkende jongeren een hart onder
de riem met een handige flyer vol duurzame studietips. Ook
deze flyer is meteen erg gegeerd op Facebook. Op de dag van
de lancering is de hele voorraad meteen uitgeput. Ook dat is
de kracht van sociale media! We zijn onmiddellijk overgegaan
tot een tweede druk.

JONGEREN EN VEILIGHEID
Om tragische ongevallen tijdens nachttochten op jeugdkampen te vermijden, delen we duizenden reflecterende rugzakhoezen uit aan tal van jeugdwerkverenigingen. Een gigantisch
succes! De rugzakhoezen hebben een leuke tekening van
cartoonist Jeroom. Ze verhogen de zichtbaarheid tot wel 150
meter. Ze vormen een handig alternatief voor fluohesjes. Die
vinden jongeren minder cool en hebben weinig effect als je,
zoals veel jongeren doen, een rugzak draagt.
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En nu?
Dankzij de deelname van Groen aan de bestuursmeerderheid
van Vlaams-Brabant is de ambitie om als provincie
klimaatneutraal te worden op de agenda gezet. We effenen
het pad voor de digitale toekomst en zetten elke dag in op
een samenleving waar alle mensen een plaats hebben.
Deelnemen aan de meerderheid is niet altijd makkelijk.
Elke week komen de 6 gedeputeerden van de provincie
samen. Elke week maken wij ons op om ervoor te zorgen
dat de beslissingen die de deputatie neemt duurzaam zijn
en niemand uitsluiten. In een coalitie van Groen met CD&V,
Open-Vld en sp.a kan het meningsverschil scherp en eenzaam
zijn. Maar we slagen er steeds meer in om de coalitiepartners
te overtuigen om mee te stappen naar een vrije groene
samenleving.
De Groene fractie in Vlaams-Brabant is 7 mensen sterk. De
provincieraad komt minstens eenmaal per maand samen en
wordt voorbereid in verschillende raadscommissies. Dankzij
onze deelname aan de meerderheid besturen leden van de
Groene fractie mee in organisaties voor huisvesting, afval,
gas- en elektriciteitsdistributie, toerisme en economie. Het
kabinet ondersteunt het werk van zowel de gedeputeerde
als de fractie. Het kabinet bestaat uit veelzijdige, deskundige
en toegewijde mensen met verschillende opleidingen en
achtergronden. Zonder de inzet van de kabinetsadviseurs
zouden we vele malen minder wegen op de besluitvorming.
Ook binnen de provinciale administratie kunnen we rekenen
op deskundige mensen. Het is ook dankzij de provinciale
administratie dat we na 4 jaar Groen beleid effectief
resultaten kunnen voorleggen.
De hervorming van de provincies door de huidige Vlaamse
regering onderschat de toegevoegde waarde van de
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provincie. Ze gaat veel te snel voorbij aan het feit dat het
merendeel van onze gemeenten geen steden zijn. De
talrijke kleine gemeenten van Vlaams-Brabant werken graag
samen onder de regie van de provincie. We ervaren dat
onder meer als territoriaal coördinator van het Europese
Burgemeestersconvenant. Maar we voelen dat ook in onze
dienstverlening aan gemeenten op vlak van informatica en
in onze samenwerking met gemeenten rond jeugdbeleid.
Wij zijn zeker voorstander van een goede institutionele
organisatie. Maar we vinden niet dat we het kind met
het badwater moeten weggooien. We hechten ook aan
democratie. Daarom tekenen we voor minder bestuurlijke
verrommeling. We zijn tegen vormen van intergemeentelijke
samenwerking waar de besluitvorming niet kan worden
getoetst aan de inzichten van oppositiepartijen. We hechten
aan verkozen besturen waar de meningsverschillen op een
georganiseerde manier aan bod kunnen komen.
Binnen de pijler klimaat beginnen we vandaag met de
realisatie van onze klimaatactieplannen. We gaan op zoek
naar bijkomende middelen en organiseren in samenwerking
met verschillende economische actoren groepsaankopen.
Binnen de pijler e-government zetten we in op de
verduurzaming van het ICT-gebeuren. Het vertrek van onze
jeugdwerking naar Vlaanderen willen we binnen de pijler
samenleven zo goed mogelijk begeleiden. Dierenwelzijn
krijgt opnieuw een plaats in het provinciale landschap
en we ontplooien onze nieuw geïnspireerde NoordZuidsamenwerking.
Ons beleid willen we gaandeweg inpassen in het kader van de
Sustainable Development Goals (SDGs). Dat zijn 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen die deel uitmaken van de Agenda for
Sustainable Development van de Verenigde Naties. Tegen
2030 moet die agenda wereldwijd worden gerealiseerd.

De SDGs kunnen opgedeeld worden in 5 thema’s ofwel
“5 p’s”: people, planet, prosperity, peace en partnership.
Houden we voldoende rekening met de verandering van
het klimaat, met biodiversiteit, maar ook met gender en
de toegang van iedereen tot de digitale wereld? Of je als
individu, organisatie, onderneming of overheid goed bezig
bent, kun je voortaan meten door onze werkzaamheden
te toetsen aan de 17 SDG’s. Ze helpen ons om zelfkritisch
de toets te maken of wat we doen inderdaad bijdraagt
aan het welzijn van mens, milieu, welvaart, democratie en
wereldvrede. Het mooie aan de SDGs is dat ze opgevat zijn
tegen de achtergrond van de universele mensenrechten.
Wereldwijd zullen we ons in de toekomst dus de vraag
kunnen stellen: “is wat we lokaal doen in overeenstemming
met de mensenrechten?”.

6 naar 4 slinken. We moeten een zeer goed kiesresultaat
neerzetten om onze meerderheidsdeelname te kunnen
bestendigen. Maar we geloven dat het kan. We hopen het
ook van harte. De trein die vertrokken is, blijven we best nog
een tijdje mee besturen. Het is belangrijk dat hij op de rails
blijft. Zonder naast onze schoenen te willen lopen, denken
we dat onze aanwezigheid in de meerderheid zorgt voor
diepgang en verfrissing, en het bewijs dat het anders kan.

In onze politiek proberen we steeds de verbinding te maken
met wat er leeft bij de burgers. Participatie blijft voor ons
erg belangrijk. Als de burgers niet naar ons toekomen,
gaan we zelf naar hen toe. We vinden het boeiend om als
overheid aan de slag te kunnen gaan met de dynamieken die
in kleine groepen mensen geboren worden. We geloven dat
een krachtig beleid ontstaat daar waar burgers en overheid
elkaar ontmoeten. Wat leeft op lokaal vlak proberen we
op provinciaal niveau op te pikken. We schalen de meest
interessante initiatieven op. Met het oog op coherente
besluitvorming voeden we onze parlementairen met
informatie over wat onderaan de piramide leeft.

Samen gaan we ervoor. De toekomst begint nu.
Het kan anders.

Met jullie hulp hopen we dat we het volgende decennium
in Vlaams-Brabant verder kunnen blijven inzetten op die
uitdagingen die we het grootst achten: de klimaatopwarming
terugdringen, de digitalisering van onze samenleving
democratiseren en het samenleven in verschil voor iedereen
mogelijk maken.

Tie Roefs
27 oktober 2016

In oktober 2018 vinden nieuwe lokale verkiezingen plaats. Dat
is precies over 2 jaar. We hopen dat we dan opnieuw aan zet
zullen zijn in de provincie Vlaams-Brabant. Een gemakkelijke
opdracht is dat niet. Het aantal provincieraadsleden wordt
van 72 naar 35 gebracht. Het aantal gedeputeerden zal van
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www.tieroefs.be | tieroefs.wordpress.com | www.groen-vlaamsbrabant.be | www.vlaamsbrabant.be
TieRoefs
Groenvlaamsbrab
kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be
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Deze publicatie werd klimaatneutraal geproduceerd en gedrukt op CyclusOffset 100% FSC®
gerecycleerd ongestreken papier. De productie van Cyclus is gebaseerd op een concept van
verregaande recycling, wat leidt tot een zo laag mogelijke impact op het milieu en een groene
en duurzame groei ondersteunt.

