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DE PROVINCIE VERBINDT
LANGETERMIJNVISIE

De provincie is het democratisch verkozen bestuur, dat de noden van mensen kan verbinden op een hoger, bovenlokaal 
niveau. Antwoorden worden gezocht in de samenwerking met en tussen gemeenten en steden. Kansen en uitdagingen stoppen 
meestal niet aan de gemeentegrenzen. Vaak gaat het om een complexe combinatie van meerdere thema’s of beleidsdomeinen. 
Gebiedsgericht werken, dicht bij de burger, is het instrument waarmee provincies aan de slag kunnen. 

Een provinciale beleidsploeg staat vandaag voor een bijzondere uitdaging: de gebiedsgerichte werking, die in het DNA van de 
provincies zit, kan vanaf 2019 volledig ontplooid worden. De hertekening van de provincies zorgt immers voor een duidelijke focus 
op gebiedsgerichte taken die verschillende thema’s zoals duurzaamheid, sociale economie, plattelands- en dorpsontwikkeling, 
recreatie, erfgoed, landbouw, grensoverschrijdende samenwerking, … doorkruisen. De provincie werkt hiervoor samen met lokale 
actoren en andere overheden. 

Het middenveld is voor de provincie de actor om verbinding te maken tussen mensen en overheden.
Het verbinden van mensen en gemeenten via die gebiedsgerichte werking biedt daarenboven kansen voor een sociale invulling. 
Een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving is voor beweging.net het brandpunt van deze verscherpte focus. 

SOCIALE VOORUITGANG EN AANDACHT VOOR KWETSBARE MENSEN
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Daarmee schakelen we ons in in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Eind 2016 heeft de VN 17 doelstellingen 
geformuleerd om van de wereld een betere plek te maken. Zij vormen voortaan de leidraad voor elke overheid om haar beleid op af te stemmen. 
De provincies kunnen met hun gebiedsgerichte werking mee bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen. Doelstelling 11 ‘duurzame steden 
en gemeenschappen’ wordt door de provincies vorm en inhoud gegeven door haar gebiedsgerichte werking.

In de fiches geven we aan hoe de voorstellen van beweging.net hieraan kunnen bijdragen. Wij streven vooral naar sociale vooruitgang voor iedereen 
en we willen dat er ook rekening wordt gehouden met kwetsbare mensen. 

PROVINCIALE PRIORITEITEN WORDEN LOKAAL BEPAALD

Welke voorstellen hier het best aan tegemoet komen, ligt in elke provincie en in elke regio binnen de provincie anders. Kenmerkend 
voor de provincie is de verbinding die ze legt tussen noden van mensen en gebieden. Solidariteit tussen en binnen die gebieden is 
de sleutel. 

Elke lokale afdeling van beweging.net maakt zelf een selectie van beleidsvoorstellen op basis van de lokale en bovenlokale noden 
en uitdagingen en het zoeken naar verbanden. De volgende fiches kunnen daarbij helpen. Ze geven de visie van beweging.net op 
het provinciaal beleid weer en kunnen ter inspiratie dienen.
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Meer groen in de strijd tegen klimaatverandering
UITDAGING 
Meer groen in de provincie en in elke gemeente is een antwoord op de 
klimaatuitdaging. Groen zorgt niet enkel voor meer koolstofopname, 
maar zorgt ook voor het milderen van het hitte-eiland-effect, zorgt 
voor meer welzijn en rust en voor een aangenamer woonklimaat. 
Uitbreiden is één uitdaging. Niet elk groen is echter het juiste 
antwoord. Het versterken van de biodiversiteit en het ecologisch 
beheren van groen zijn meer dan bijkomende voorwaarden. 

Het provinciaal groenbeheer is een voortrekker in de transitie naar 
een koolstofarme samenleving en verbindt gemeentelijk groen tot 
een provinciaal netwerk van groen.  Gemeenschappelijk beheer van 
groen kan meer mensen bewust maken van het belang van groen in 
de omschakeling naar een koolstofarme samenleving. 

VISIE BEWEGING.NET 
Beweging.net heeft steeds geijverd voor duurzame invulling 
van het groenbeheer als element voor leefbaarheid en du-
urzaamheid in gemeenten en wijken. Leefbaarheid in wijken 
versterken vertaalt zich onder meer in groene ruimtes die 
gemeenschappelijk en duurzaam beheerd kunnen worden. 
Via gemeenschappelijk beheer kan het samen leven versterkt 
worden.

VOORSTELLEN
 D De provincie evalueert haar bestaand groenbeheer in 

functie van het versterken van de biodiversiteit

 D De provincie onderzoekt de mogelijkheden om haar 
groenpatrimonium uit te breiden. Hierbij maakt ze 
gebruik van het blauw provinciaal netwerk als drager van 
een provinciale groene structuur. Het blauw provinciaal 
netwerk wordt hiertoe geëvalueerd 

 D De provincie stimuleert stedelijke kernen tot het 
ontwikkelen van groenplekken die zich kunnen 
verbinden met provinciaal groennetwerk

 D De provincie onderzoekt hoe het provinciaal groen via 
gemeenschappelijk beheer mensen kan verbinden. De 
provincie stimuleert gemeenten om het groen meer 
gemeenschappelijk te laten beheren.

 D De provincie stimuleert het duurzaam landbouwbeleid

 D De provincie zet haar verschillende instrumenten in 
om samen met het middenveld, de lokale actoren en 
gemeenten, het plattelandsbeleid verder uit te bouwen.

SDGs

Zorg als economische pijler
UITDAGING 
De economische relevantie van een specifiek arbeidsmarktbeleid 
mag ook duidelijk zijn. De welzijns- en gezondheidssector is de 
grootste werkgever in Vlaanderen, groter dan de bouw, de chemie 
of de haven – en dat aantal zal de komende jaren alleen maar 
toenemen, omdat het uiteraard gekoppeld is aan de stijgende 
zorgbehoefte.  

VISIE BEWEGING.NET 
Mensen die zorg nodig hebben, moeten op een betaalbare en 
kwaliteitsvolle manier verzorgd worden. Het is noodzakelijk dat er 
voldoende, goed opgeleide mensen instromen zodat iedereen de 
zorgen krijgt die hij verdient. Op dit moment zijn er veel te weinig 
mensen tewerkgesteld in de zorgsector en dit staat een goede zorg 
in de weg.

VOORSTELLEN
 D De provincie maakt jongeren en werkzoekenden 

enthousiast voor een baan in de zorgsector en 
onderneemt daar verschillende activiteiten voor. 

 D De provincie investeert verder in een provinciaal overleg 
zorgberoepen en stemt verder af met de Vlaamse 
zorgambassadeur.

 D Het is de opdracht van de provincie om mensen toe te 
leiden naar de arbeidsmarkt. 

SDGs
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Onderwijs als hefboom

Energiearmoede uitbannen

UITDAGING 
Naast de organisatie van een provinciaal flankerend onderwijsbeleid 
zijn de provincies zelf ook inrichter van onderwijs. De meeste 
provinciale scholen zijn ontstaan uit de noodzaak om in bepaalde 
regio’s onderwijs aan te bieden waaraan behoefte was voor 
de economische ontwikkeling en dat niet werd aangeboden 
door andere onderwijsnetten. De provinciale scholen bieden 
daarom dikwijls specifieke opleidingen aan: landbouw, kunst, 
nijverheidstechnieken, hotel en toerisme, handel, verpleegkunde…  
of buitengewoon secundair onderwijs.

De uitdaging is om als klein net de democratisering van het onderwijs 
verder te ondersteunen.

VISIE BEWEGING.NET 
Voor beweging.net moet het provinciaal onderwijs pluralistisch, 
kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs zijn dat flexibel inspeelt op he-
dendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden en de democ-
ratisering van het onderwijs mee ondersteunt.

VOORSTELLEN
 D De provinciale scholen zijn sociaal-economische 

hefbomen in de streekontwikkeling. Ze hebben oog voor 
de verbreding van het aanbod, de democratisering van 
het onderwijs en ook voor het volwassenenonderwijs. 

 D De samenwerking met de andere onderwijsnetten, 
in het bijzonder met het gemeentelijk onderwijs, en 
het middenveld wordt versterkt zodat het onderwijs 
nog sterker kan inzetten op de rol van een sociaal-
economische hefboom voor de regio.

UITDAGING 
De transitie naar een koolstofarme samenleving is vooral voor de 
zwakste groepen een bijzondere uitdaging. Deze groepen hebben 
niet steeds de middelen om hun woning energieneutraal te maken 
en moeten een beroep doen op de verhuurder. Velen onder 
hen leven bovendien in energiearmoede. De provincies kunnen 
inspanningen doen om deze groepen mee te nemen in hun 
klimaatverhaal.

VISIE BEWEGING.NET 
De zorg voor de zwakste groepen is steeds een prioriteit geweest 
voor beweging.net. Zonder aandacht voor deze kwetsbare groep-
en is een sociaal klimaatbeleid moeilijk. Voor beweging.net moeten 
deze groepen mee rond de tafel zitten en mee kunnen beslissen 
over de klimaatmaatregelen. 

VOORSTELLEN
 D De provincie organiseert een werkgroep energiearmoede 

die samengesteld is uit experten, ervaringsdeskundigen 
en sociale organisaties. Deze werkgroep adviseert 
het klimaatbeleid en stelt maatregelen voor om 
energiearmoede uit te bannen. De werkgroep wordt 
ondersteund door de provinciale diensten. Bijzondere 
aandacht gaat naar die groepen die zelden bereikt 
worden, hierbij wordt gedacht aan mensen met een 
migratieachtergrond

 D De provincie ondersteunt de energie-audits bij mensen 
met een laag inkomen

 D De provincie onderzoekt de ontwikkeling van energie-
coöperatieven waarbij de provinciale bevolking, 
middenveld, lokale bedrijven betrokken worden. De 
provincie stimuleert burgers om zelf initiatieven te 
nemen inzake klimaat en initiatieven die kwetsbare 
mensen meenemen en ondersteunen 

 D De provincie blijft de klimaatprojecten van de lokale 
overheden ondersteunen, en stimuleert lokale 
overheden hun bewoners en vooral de zwakste groepen 
mee te nemen in dit klimaatverhaal

 D De provincie stimuleert de lokale overheden hun eigen 
patrimonium energie-efficiënt te maken

SDGs

SDGs
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Breed overleg met het provinciaal maatschappelijk middenveld
UITDAGING 
Door de hervorming van het binnenlands bestuur heeft de 
provincie minder mogelijkheden om in gesprek te gaan met 
het brede provinciale middenveld. Door het wegvallen van de 
persoonsgebonden bevoegdheden zijn rechtstreekse kanalen naar 
bijvoorbeeld ouderen of cultuurverenigingen verdwenen.

Hierdoor ontbreekt de toetsing van de andere provinciale 
bevoegdheden (de zogenaamde meestal grondgebonden 
bevoegdheden) door dit middenveld. Niet enkel de toetsing 
ontbreekt, de provincie krijgt ook geen ‘input’ meer van deze en 
andere middenveldgroepen. Zo kan de provincie haar verbindend 
karakter niet meer ten volle uitspelen.

VISIE BEWEGING.NET 
De samenleving is een samenspel van maatschappelijk middenveld, 
markt en overheid. Het middenveld is een innovator, een kritische 
stem en ook belangenverdediger van het algemeen belang en van 
bepaalde doelgroepen. De samenwerking met het middenveld 
is noodzakelijk voor een goed bestuur. Voor beweging.net kan de 
provincie haar verbindend karakter pas uitspelen als ze in dialoog 
kan treden met alle groepen in haar samenleving.

VOORSTELLEN
 D De provincie nodigt tweemaal per jaar het 

brede maatschappelijk middenveld uit. Op deze 
ontmoetingsdag wordt het provinciaal beleid toegelicht 
en krijgt het middenveld de mogelijkheid om zowel 
te adviseren over het (toekomstig) beleid maar ook 
het beleid te informeren over het gewenste beleid, 
problemen die het middenveld vaststelt en acties die 
het middenveld onderneemt of wenst te ondernemen. 

 D Het provinciaal ontmoetingsmoment biedt tevens 
de kans voor het brede provinciale middenveld om 
elkaar te ontmoeten en elkaar te versterken. Zo kan de 
provincie de banden tussen het middenveld versterken 
door gemeenschappelijke acties van het middenveld te 
ondersteunen en te stimuleren.

 D De provincie ondersteunt met een secretariaat deze 
ontmoetingsmomenten. De provincie ondersteunt 
eveneens het middenveld bij het voorbereiden van deze 
ontmoetingsmomenten.

SDGs

Inzetten op veerkrachtige kernen
UITDAGING 
De ruimtelijke ordening speelt een belangrijke rol in de manier waarop 
we wonen, werken en ons verplaatsen. Als we willen evolueren naar 
een duurzame samenleving ligt de sleutel bij een ander ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Bijgevolg ook bij een andere manier van wonen, 
werken, recreëren en bij een andere landbouw en mobiliteit. De 
bouwstop is een belangrijke hefboom om diverse doelstellingen te 
bereiken. Het is een uitdaging om ook de leefbaarheid in dorpen te 
behouden en te vergroten. Het is dus een hele uitdaging om deze 
op het terrein ook waar te maken.

VISIE BEWEGING.NET 
Beweging.net heeft steeds geijverd voor een zuinig ruimtelijk beleid 
met bijzondere aandacht voor (sociaal) wonen en nabij werken. Hi-
erbij blijven we de nadruk leggen op de leefbaarheid van bestaande 
kernen. 

VOORSTELLEN
 D De provincie werkt het provinciaal beleidsplan ruimte 

uit op basis van een strikt knooppuntenbeleid en 
een leefbaarheidsbeleid voor kleinere kernen. Het 
provinciaal beleidsplan definieert de gebieden waar 
een bouwstop op korte (waterrijke of gebieden met 
hoge biodiversiteit) of middellange termijn moet ingaan. 
Daarnaast definieert het beleidsplan de noodzakelijke 
voorwaarden om tot leefbare kleine kernen te komen.

 D Het provinciaal beleidsplan ruimte ondersteunt 
gemeenten in het nieuwe bouwen waarbij accent wordt 
gelegd op authenticiteit van de kernen (antwoorden 
bieden op de ‘appartementisering ’ van de kernen), de 
noodzakelijke voorzieningen en de bereikbaarheid. 
Hiertoe ontwikkelt ze per provincie een expertisegroep 
met ruimtelijke en stedenbouwkundige experten en het 
provinciale middenveld

 D De provincie onderzoekt hoe de leefbaarheid van de 
kernen door het ontwikkelen van lokale voorzieningen 
of ondersteuning van lokale voorzieningen mogelijk 
blijft. Hierbij stimuleert de provincie de lokale 
gemeenschappen tot het zelf in handen nemen van 
lokale voorzieningen door het aanbieden van ruimtes, 
administratieve ondersteuning, …

SDGs
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Betaalbaar en goed wonen is een recht
UITDAGING 
Veel gemeenten kennen in meerdere of mindere mate een 
woonnood. Betaalbaar wonen, wordt bijzonder acuut door de 
demografische druk en de bouwstop. Binnen het ruimtelijk beleid 
en het woonbeleid dient extra aandacht te gaan naar betaalbaar en 
sociaal wonen.

VISIE BEWEGING.NET 
Beweging.net heeft steeds geijverd voor betaalbaar wonen 
in al zijn aspecten. Hierbij gaat in bijzonder aandacht naar 
sociaal wonen, bescheiden huren en de mogelijkheden voor 
bescheiden eigendom via sociaal lenen.

VOORSTELLEN
 D De provincie organiseert een positieve campagne m.b.t. 

sociaal wonen. De beeldvorming rond sociaal wonen, 
moet positiever worden. Voorbeelden van gemengde 
projecten (tussen huur en koop, tussen sociaal en 
bescheiden) kunnen daartoe bijdragen. 

 D De uitvoering van het provinciaal beleidsplan ruimte 
bevat een belangrijk onderdeel met betrekking tot 
wonen. De provincie voorziet de verplichting om 
gemengde woonprojecten met sociaal en bescheiden 
huren te bouwen. Deze verplichting is afhankelijk van 
de aanwezige woonnood en de belangrijkheid van het 
knooppunt.

 D De provincie stimuleert gemengde projecten die 
vormen van delen en gemeenschappelijkheid bevatten, 
dit gaat van gedeelde tuinen, gedeelde ruimtes tot het 
gebruik van deelauto’s. Binnen de gemengde projecten 
wordt ruimte voorzien voor deze deel-activiteiten. 
Betrokkenheid van de bewoners wordt mede door de 
provincie ondersteund.

 D De provincie ondersteunt verder de intergemeentelijke 
samenwerking rond wonen. Deze samenwerkingen 
richten zich in het bijzonder op het mogelijk maken 
van gemengde projecten. Daarnaast (zie fiche wonen) 

SDGs

Werken voor iedereen
UITDAGING 
Verschillende doelgroepen hebben het bijzonder moeilijk op 
de arbeidsmarkt: vooral laaggeschoolden en mensen met een 
migratieachtergrond vinden moeizaam werk. Sociale economie en 
arbeidszorg bieden de uitgelezen kans om deze en andere groepen 
een pad te laten volgen dat leidt naar regulier werk. 

VISIE BEWEGING.NET 
Werk is niet enkel een hefboom tegen armoede, het is 
ook een hefboom voor integratie en beter samenleven. 
Het is bovendien een hefboom inzake het versterken van 
democratische visies

VOORSTELLEN
 D Het provinciaal sociaal economie- en arbeidszorgbeleid 

richt zich vooral op ondersteuning en aanvulling van 
sociale economie-initiatieven en het stimuleren van 
experimenten. 

 D De provincie organiseert een werkgroep diversiteit 
waarin verenigingen van etnisch-culturele minderheden 
aanwezig zijn. Deze werkgroep adviseert het sociaal 
economie- en arbeidszorgbeleid en werkt voorstellen 
tot experimenten uit.

 D Het provinciaal aanwervingsbeleid weerspiegelt de 
diversiteit in de provincie. Hierbij speelt de provincie 
een voortrekkersrol ten aanzien van lokale besturen, 
organisaties en bedrijven. Ze stimuleert deze organisaties 
en besturen in een meer divers aanwervingsbeleid.

SDGs
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Goed wonen als norm
UITDAGING 
Anders wonen is een antwoord op de bouwstop en de 
demografische groei. Knooppunten zijn vandaag al sterk aan het 
groeien en nadenken over zuinig omspringen met ruimte is nodig. 
Gemeenten met een bouwstop zoeken antwoorden hoe de 
leefbaarheid van de kernen kan bewaard worden. Anders wonen is 
een antwoord dat op verschillende manieren ingevuld kan worden: 
kleiner wonen, meer rijwoningen, meer gestapeld of gedeeld wonen 
(waarbij ruimtes kunnen gedeeld worden).
Belangrijk is dat telkens nagedacht wordt over het goede wonen, 
zoals de leefbaarheid voor gezinnen met of zonder kinderen, voor 
mensen met een beperking en voor ouderen. Gemeenschappelijk 
groen dat gemeenschappelijk beheerd wordt, is een onderdeel van 
het anders wonen.

VISIE BEWEGING.NET 
Beweging.net heeft steeds geijverd voor het goede wonen dat geba-
seerd is op een mix van woonconcepten met publieke, semi-private 
en private groene en open ruimtes, in de nabijheid van voorzienin-
gen, een doordachte mobiliteit volgens het STOP-principe en waar 
andere activiteiten als bedrijven of horeca en voorzieningen een on-
derdeel zijn van het goede wonen.

VOORSTELLEN
 D De uitvoering van het provinciaal beleidsplan ruimte bevat 

een belangrijk onderdeel met betrekking tot wonen. Het 
goede wonen is een uitdaging voor alle gemeenten in of 
buiten een knooppunt. De provincie bouwt expertise op 
in samenwerking met de verschillende woonpartners en 
de Vlaamse bouwmeester en stelt die ter beschikking 
van de gemeenten. Binnen haar opdracht in het 
vergunningenbeleid neemt ze de principes van het 
goede wonen op als toetssteen.

 D Het regionaal woonplan wordt aangepast aan de 
criteria van het ‘goede wonen’ en wordt uitgewerkt 
in actieplannen, waarbij de provinciale stakeholders 
betrokken worden.

SDGs

Het STO(E)P-principe als leidraad
UITDAGING 
De transitie naar een koolstofarme samenleving stelt het 
mobiliteitsbeleid voor uitdagingen. De automobiliteit moet 
verminderd worden zodat er ook ruimte komt voor andere noden 
als groen, ontmoeten en langzaam verplaatsen. Het STO(E)P-principe 
moet de basis vormen voor elk beleid.

VISIE BEWEGING.NET 
Beweging.net heeft steeds geijverd voor het STO(E)P-principe. Dat 
komt zowel de veiligheid, de mobiliteit als de gezondheid van de 
bevolking ten goede. Ook het klimaat vaart wel bij minder vervuilend 
verkeer. Het creëert ook ruimte voor een andere invulling van het 
verspillend ruimtegebruik van de auto.

VOORSTELLEN
 D De provincie blijft het fietsnetwerk uitwerken i.s.m. 

Vlaanderen en de gemeenten waardoor het fietsnetwerk 
niet enkel de knooppunten verbindt, maar ook de drager 
wordt van de mobiliteit in elke gemeente.

 D De provincie onderzoekt en stimuleert de uitrol van 
het STO(E)P-principe in elk ruimtelijk plan en bij elke 
vergunning

SDGs



ALGEMEEN SECRETARIAAT
Sandra Rosvelds
tel: 02 246 31 11
e-mail: contact@beweging.net

ANTWERPEN
Annemie Verhoeven
tel: 03 220 12 22
e-mail: antwerpen@beweging.net

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
Pieter-Jan Mattheus
tel: 02 557 87 61
e-mail: brussel-halle-vilvoorde@beweging.net

LEUVEN
Wouter Van Dyck
tel: 016 29 81 00
e-mail: leuven@beweging.net

LIMBURG
Carien Neven
tel: 011 29 08 70
e-mail: limburg@beweging.net

MECHELEN-TURNHOUT
Bart Gaublomme
tel: 015 29 25 50 (secretariaat Mechelen)
tel: 014 40 31 54 (secretariaat Turnhout)
e-mail: mechelen-turnhout@beweging.net

MIDDEN-VLAANDEREN
Mario Pauwels
tel: 09 269 96 69
e-mail: middenvlaanderen@beweging.net

MIDDEN & ZUID-WEST VLAANDEREN
Miche Vandenbroucke
tel: 051 24 04 44
e-mail: m.z.west.vl@beweging.net

WAAS & DENDER
Johan Vyverman
tel: 03 760 13 51
e-mail: waasendender@beweging.net

WEST
Lieven Van Belle
tel: 050 33 27 38 (secretariaat Brugge)
tel: 059 55 25 73 (secretariaat Oostende)
tel: 057 21 52 90 (secretariaat Ieper)
e-mail: west@beweging.net
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