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INLEIDING 
 
Oost-Vlaanderen is een prachtige provincie. Het is er goed om te werken, te wonen, te leven … 
Oost-Vlaanderen geeft mensen volop de kans om zich te ontspannen en zich te ontwikkelen. 
Iedereen krijgt er de kans om bij te dragen tot de samenleving.  
 
De voorbije decennia hebben wij de troeven van onze provincie mee uitgebouwd: een lage 
belastingdruk, economisch waardevolle bedrijven, twee bloeiende havens, een sociale 
economie, lekkere streekproducten, boeiende recreatiedomeinen, heel wat fietssnelwegen, 
sportmogelijkheden, gerenommeerde onderwijsinstellingen, een realistisch ruimtelijk beleid 
dat gesteund is op participatie, … 
 
Ook de komende jaren willen we op dit elan verder gaan en onze provincie verder uitbouwen 
tot een topregio, via een geïntegreerd beleid over de verschillende beleidsdomeinen heen. 
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de aanleg van duurzame bedrijventerreinen die meerdere 
gemeenten ten goede komen, waarbij mobiliteit, economie, milieu en woonbeleid 
samenkomen. Maar ook aan de aanleg van fietssnelwegen, waarbij milieu-, economische en 
toeristische overwegingen meespelen. Samenwerking met alle partners is de sleutel tot 
succes.  
 
Verder gaan we voor een moderne, transparante, toegankelijke en flexibele overheid, die 
verantwoord omgaat met collectieve middelen, bij de besluitvorming de gelijke kansen- en 
singeltoets toepast en inspeelt op maatschappelijke veranderingen zoals klimaat, energie, 
digitalisering, demografie en mobiliteit.  
 
Zoals u zult merken, leggen we in dit programma de lat hoog en geven we duidelijk aan waar 
we de komende jaren met onze provincie naartoe willen.  
 

Kiest u voor vrijheid, vooruitgang, verantwoordelijkheid, optimisme, openheid en 
vertrouwen? Zorgt u mee voor een liberaal, welvarend Oost-Vlaanderen? 

Stem dan op Open Vld! 
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ECONOMIE 
 
De ligging en transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen zijn belangrijke troeven. De 
provincie dient beide maximaal te benutten als hefboom om Oost-Vlaanderen verder uit te 
bouwen tot een multifunctionele kennisregio en logistieke topregio. Dit impliceert onder meer 
een actieve deelname in de ontwikkeling van de twee Oost-Vlaamse zeehavengebieden, die 
een motorfunctie vervullen voor de economische ontwikkeling.  
 
Grensoverschrijdende en Europese samenwerking zijn daarbij cruciaal. Een volwaardige 
provinciale Europawerking moet leiden tot een samenwerkingsvoordeel en meer efficiëntie 
voor overheden, kennisinstellingen, organisaties, bedrijven en burgers.  
 
De realisatie van het ruimtelijk economische beleid moet een prioritaire beleidsactie zijn. Via 
onder andere de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) dient er blijvend aandacht te 
zijn voor de ontwikkeling van startersinfrastructuur, ondernemerscentra, bovenlokale 
innovatie- en incubatiecentra en regionale bedrijventerreinen. Dit alles in nauw overleg met 
bedrijven, lokale besturen en Vlaanderen.  

 
- Open Vld pleit voor nog meer welomlijnde, structurele afspraken met derde 

partijen. In het verleden hebben we ons te vaak beperkt tot het louter verlenen 
van subsidies. Er was de laatste jaren reeds een positieve evolutie met het 
opstellen van diverse actieplannen en duidelijke afsprakenprotocollen (Unizo, 
Voka e.d.). Flexibiliteit blijft weliswaar een must om op concrete opportuniteiten 
te kunnen inspelen. 

 
- Onze partij wil de efficiëntie en effectiviteit van het economische beleid verhogen 

door in de toekomst slechts één uitvoerder ervan aan te houden. Concreet pleiten 
we dus voor een fusie van de POM en de EROV. 
 

- Wij ijveren voor een sterker verankerd overleg met onze strategische partners 
(havens, kennisinstellingen, lokale overheden en de Vlaamse overheid). Dit vereist 
evenwel op zijn minst een impliciete erkenning van het provinciaal bestuursniveau. 
 

- Focus op arbeidsmarktbeleid. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar afgestemd 
worden met de aangrenzende provincies, zowel in Vlaanderen als Nederland.  

 
- Voor Open Vld zijn en blijven de havengebieden onmiskenbaar de motor van de 

Oost-Vlaamse economie. Er is op dit vlak nood aan meer strategisch en structureel 
overleg met de havens.  

 
- Open Vld wil dat de provincie een belangrijke rol opneemt in het vervoer- en 

infrastructuurbeleid. In het bijzonder wat het dossier Seine-Schelde-verbinding 
betreft. Dit dossier zal immers een enorme economische impact hebben op Oost-
Vlaanderen. 
 

- De provincie moet de nodige ruimte creëren om te ondernemen en kan hiervoor 
de gemeenten ondersteunen.  
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- Open Vld pleit voor het verder inzetten op de sociale economie, met bijzondere 
aandacht voor de brugfunctie tussen de sociale en reguliere economie. 

 
- Heel wat kleine gemeenten vragen de provincie om hulp inzake 

streekontwikkeling. Open Vld wil dat de provincie die coördinerende rol opneemt 
naar de gemeenten toe. 

 
- We willen een sterke focus op duurzame en circulaire economie. In een circulaire 

economie ligt de focus op het zo hoogwaardig mogelijk blijven inzetten van 
grondstoffen en producten. 
 

- Blijvende inzet voor grensoverschrijdende samenwerking. In de toekomst zouden 
we een actieve en coördinerende rol moeten blijven vervullen in de diverse 
samenwerkingsverbanden (Euregio Scheldemond, VND,…). 

 
- Open Vld ijvert voor een verdere uitbouw van het acquisitieplatform, met als 

doelstelling zoveel mogelijk buitenlandse investeringen aantrekken. Ook de 
provinciale diensten kunnen zich tot dit acquisitieplatform richten bij het 
vernemen van buitenlandse interesse om zich in Oost-Vlaanderen te vestigen. 
 

- Onze partij is voorstander van een verdere uitbouw van het Europaloket om de 
burger nog beter te informeren en sensibiliseren. 

 
- Het aantrekken van Europese middelen naar Oost-Vlaanderen moet een prioriteit 

blijven. De Europacel zal de provinciale diensten ondersteunen, zodat de 
slaagkansen inzake Europese financiering gemaximaliseerd worden. Er is sprake 
van een aanzienlijk multiplicator-effect. Hierop dienen we tijdens de volgende 
legislatuur onverminderd in te zetten. 
 

- Open Vld wil de internationale werking voortzetten met een focus op de 
bestaande internationale partnerschappen. Hiervoor hanteren we een duidelijke 
geografische en thematische aanpak. 
 

- Oost-Vlaamse strategische partners faciliteren bij hun internationale ambities is 
volgens Open Vld van primair belang. Dit steeds met het triple helix-model 
(samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven) voor ogen en 
in samenwerking met de andere partners. 
 

- Open Vld wil verder inzetten op de uitbouw van Oost-Vlaanderen als logistieke 
topregio, met een sterke focus op de modal shift. Het blijft immers een belangrijke 
doelstelling om een deel van het vervoer over de weg te vervangen door andere 
vormen van vervoer, zoals vervoer per spoor en per schip. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 
 
De Oost-Vlaamse open ruimte is schaars. We moeten ze dan ook koesteren. De in het RSV 
(Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen) beoogde trendbreuk om de voorzieningen voor de 
harde sectoren zoals wonen en werken naar de kernen van de dorpen en de steden te brengen, 
is niet helemaal gerealiseerd. Enerzijds omdat er in deze dorpen en steden onvoldoende 
aanbod op de markt gebracht werd, anderzijds omdat alle gemeenten en steden op dezelfde 
wijze benaderd worden. 
 
Het ‘Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ en de kernnota ‘Maak ruimte voor Oost-
Vlaanderen 2050’ bieden mogelijkheden tot maatwerk en dus meer kansen om onze ruimte 
slim in te zetten. Vanuit de vaststelling dat er tegen 2050 in Oost-Vlaanderen naar schatting 
130.000 huishoudens zullen bijkomen, groeit het besef dat we compacter en dichter bij elkaar 
zullen moeten gaan wonen, werken, ontspannen, ... Zowel het mobiliteit- als het 
klimaatvraagstuk versterken deze noodzaak. Bij deze omschakeling mag de stem van de 
burger als eerste en belangrijkste betrokkene niet vergeten worden. 
 

- Open Vld wil dat onverkort verder werk gemaakt wordt van de beleidskaders die 
de in de kernnota vervatte waarden en speerpunten moeten ondersteunen: 

o gezondheid en veiligheid 
o kwaliteit en comfort 
o klimaatgezondheid 
o identiteit en authenticiteit 
o autonomie en robuustheid 
o welvaart 
o rechtvaardigheid 
o sociale cohesie en inclusie. 

Sociale cohesie zorgt immers voor een sterke samenhang in de 
maatschappij en voorkomt breuklijnen tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen. Sociale inclusie geeft elke persoon de kans om te 
participeren in alle facetten van het maatschappelijke leven, zoals wonen, 
werken, onderwijs en recreatie. 

 
- De provincie moet de participatiemodellen onverkort toepassen in al haar 

planningsprocessen en de steden en gemeenten stimuleren om het ‘Europees 
Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen’ mee te 
ondertekenen. Deze methodiek garandeert enerzijds dat burgers en stakeholders 
niet alleen van bij het begin van een planningsproces betrokken worden, maar ook 
uitgedaagd worden om inhoudelijk mee te denken. Anderzijds stelt het de 
beleidsvoerders in staat om betere beslissingen te nemen. 
 

- We willen dat een optimaal ruimtelijk rendement nagestreefd wordt, waarbij 
compacter bouwen, verweving of meervoudig ruimtegebruik, tijdelijk 
ruimtegebruik en hergebruik de basisprincipes zijn. Innovatieve ideeën moeten 
daarbij een kans krijgen, zoals  

o voorzien in gemeenschappelijke parkings 
o groene ruimte en kinderopvang in nieuwe wijken en op industrieterreinen 
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o wonen en werken op of langs het water 
Bijzondere aandacht moet gaan naar de woonkwaliteit (die zelfs bij nieuwbouw 
soms te wensen overlaat), betaalbaarheid, voldoende aanbod aan sociale 
woningen, toegankelijkheid en naar het aanbieden van aangepaste 
woontypologieën om de gezinsverdunning en vergrijzing op te vangen. Hoogbouw 
mag geen taboe, maar ook geen dogma zijn. Ook hier moet kwaliteit primeren. 
 

- Er moet de nodige aandacht gaan naar voorzieningen zoals scholen, winkels, 
ziekenhuizen en sportaccommodaties. Voor Open Vld zijn nabijheid, 
bereikbaarheid en een voldoende groot gebruikerspotentieel de te hanteren 
uitgangspunten voor nieuwe voorzieningen. 
 

- Open Vld wenst dat de 5 speerpunten uit het klimaatplan onverkort worden 
vertaald in het ruimtelijk beleid: 

o een zelfvoorzienende provincie op vlak van energie 
o een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving 
o een klimaatbestendig landschap 
o een slimme mobiliteit 
o een toekomstgerichte economie 

Duurzame, hernieuwbare energie en een optimaal energiegebruik moeten mee in 
overweging genomen worden bij het bepalen van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling. Idem dito voor water als drager van een noodzakelijk ecologisch 
systeem. 
 

- De kennis, ervaring en deskundigheid die in het Energielandschap Oost-
Vlaanderen werd en wordt opgebouwd, mag niet verloren gaan. De projectmatige 
werking moet verdergezet en omgezet worden in de reguliere, horizontale werking 
binnen het provinciebestuur. 
 

- Open Vld wil dat de vooral met Europese middelen ondersteunende 
projectwerking verdergezet wordt. Zij is een substantieel en noodzakelijk 
onderdeel van het ruimtelijke beleid geworden. Wel dient een instrument 
uitgewerkt te worden om de uitgaven over de jaren heen onder controle en op een 
hetzelfde peil te houden. De oprichting van een ‘projectenfonds’ kan daarvoor de 
oplossing zijn. 
 

- We moeten verder sterk inzetten op de gebiedsgerichte project- en regiowerking. 
Projecten als Oost-Vlaams Kerngebied, Denderland en de Wase Archipel verdienen 
navolging. De bevindingen en aanbevelingen die eruit voortvloeien, kunnen hoe 
dan ook uitgerold worden over het volledige Oost-Vlaamse grondgebied. 
 

- De provincie moet haar rol als ondersteuner, begeleider, regisseur of facilitator 
van de gemeenten intensiveren. Het partnerschapsmodel en het systeem van 
samenwerkingsovereenkomsten zijn daarvoor goede instrumenten. 
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WONEN 
 
Wonen is voor Open Vld ingebed in het ‘gebiedsgericht werken’. Het maakt deel uit van een 
geïntegreerde ontwikkeling van bepaalde regio's. Wonen maakt onlosmakelijk deel uit van een 
ruimtelijk beleid en is een typisch grondgebonden bevoegdheid die niet los te koppelen valt 
van alle oefeningen met optimaal ruimtegebruik.  
 
Desalniettemin kan de provincie daarnaast een ondersteunende rol spelen voor lokale actoren, 
en dit door flankerende beleidsondersteunende maatregelen voor te stellen ten opzichte van 
de lokale actoren (gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren 
(SVK) …).  
 

- Op het vlak van sociale woningbouw kunnen Sociale Huisvestigingsmaatschappijen 
ondersteund worden door het leveren van overbruggingskredieten in functie van 
de bouw of renovatie van sociale woningen.  
 

- In het streven naar de creatie van energiezuinige woningen (zowel nieuwbouw als 
verbouwingen) wil Open Vld vooral gemeenten en andere lokale actoren 
ondersteunen, alsook particulieren. 
 

- Open Vld wenst dat de provincie innovatieve projecten rond wonen ondersteunt. 
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ONROEREND ERFGOED 
 
De provincies hebben in het verleden heel wat kennis en expertise opgebouwd op het vlak van 
onroerend erfgoed. Vlaanderen vertrouwde deze bevoegdheid dan ook terecht blijvend toe 
aan de provincies. Het gevoerde beleid dat zich toespitst op het religieus, varend en funerair 
erfgoed, alsook op archeologie, kan dus verdergezet worden. 
 

- Open Vld wil dat acties ondernomen worden om het Oost-Vlaams onroerend 
erfgoed kwaliteitsvol te bewaren en toegankelijk te maken voor iedereen. 
 

- De monumentenwachters dienen preventief te blijven waken over historisch 
waardevol erfgoed, door regelmatig inspecties uit te voeren aan monumentale 
gebouwen en de erfgoedbeheerders met raad en daad bij te staan. 
 

- Het financiële ondersteuningsbeleid dat zich uit in de subsidiereglementen 
‘erfgoedprojecten’ dient voor Open Vld onverkort verdergezet te worden. 
 

- Open Vld wil dat de erfgoeddepots Velzeke en Ename de nodige middelen krijgen 
om hun opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. 

 
- Onze partij pleit ervoor dat de provincie een coördinerende en faciliterende rol 

opneemt in het onderzoeken hoe aan ontwijde kerken en andere religieuze 
gebouwen een nieuwe geschikte bestemming kan gegeven worden. 
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MOBILITEIT 
 
Geen vrijheid zonder mobiliteit. Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Open Vld 
pleit voor een EN-EN-beleid, waarbij de ene vervoersvorm de mogelijkheid tot de andere niet 
uitsluit. De inwoners van Oost-Vlaanderen dienen zelf te kunnen bepalen op welke manier ze 
zich willen verplaatsen. Het Oost-Vlaamse mobiliteitsbeleid moet erop gericht zijn de veiligheid 
en verkeersleefbaarheid voor alle vervoersvormen te garanderen. Keuzevrijheid staat daarbij 
centraal, maar ze is niet absoluut: de gezondheid van anderen en de leefomgeving is voor Open 
Vld de toets die moet worden doorstaan. We investeren in een modern en veilig traject voor 
fietsers (fietssnelwegen) en voetgangers. We pleiten voor het liberaliseren van bijvoorbeeld 
het reizigersvervoer: privé-initiatief kan immers sneller, beter en vaak goedkoper inspelen op 
de mobiliteitsnoden van mensen. 
 

- Open Vld wil mensen verder stimuleren om meer de fiets te nemen of te voet te 
gaan. Hiervoor kunnen verschillende initiatieven genomen worden, zoals 

o fietssnelwegen verder uitbouwen 
o fietssnelwegen comfortabel (aan de hand van een geschikte overkapping) 

en veiliger (met duurzame verlichting) maken 
o het versoepelen van het normenboek (de vereisten), zodat meer 

gemeenten fietspaden kunnen aanleggen.  
 

- Open Vld blijft pleiten voor een dialoog met de partners van het openbaar vervoer 
(zie economie).  
 

- Onze partij wil werkgevers stimuleren tot de aankoop van elektrische fietsen.  
 

- We ijveren ervoor om bedrijven, overheden en burgers verder aan te sporen om 
gebruik te maken van autodelen, fietsdelen, carpooldiensten en andere vormen 
van gedeelde mobiliteit.  
 

- Open Vld wil meer inzetten op transport via onze wateren en het spoor (zie 
ruimtelijke ordening). 
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ONDERWIJS 
 
Zonder opwaartse sociale mobiliteit is een vrije samenleving dode letter. Daarom is onderwijs 
voor Open Vld een topprioriteit. Het moet talent detecteren en het beste uit iedereen halen. 
Elk kind heeft recht op een goede en bereikbare school naar keuze. Zowel infrastructuur, 
lesmethode als wat je moet kennen en kunnen dient de moderne, digitale wereld te 
weerspiegelen.  
 

- Open Vld wil dat de provincie voor de beroepsopleidingen zelf de samenwerking 
met de privésector activeert.  

 
- Voor Open Vld kan de provincie voor het beroeps, technisch, buitengewoon- en 

volwassenonderwijs verder de rol van inrichtende macht opnemen. 

Efficiëntieverhoging door onder andere schaalvergroting, staan daarbij voorop.  

 
- Open Vld wil zich meer richten op het flankerend onderwijsbeleid. Hiervoor gaan 

we een nieuwe, sector- en netoverschrijdende dimensie toevoegen en werk maken 
van één algemeen directeur. Deze ontwikkelt een beleid samen met de 
verschillende directies van de scholen, vertrekkend van een omgevingsanalyse en 
een visie op de lokale problematiek. Zo mogelijk wordt een platform gecreëerd 
waarin de scholen van alle netten vertegenwoordigd zijn. Op deze manier 
ontwikkelen we een integraal lokaal of ‘algemeen’ onderwijsbeleid. 
 

- Binnen Open Vld willen we scholen extra ondersteunen in het uitwerken van 
projecten binnen de scholen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het aanleggen 
van een groentetuin. Hiervoor doen we beroep op het flankerend onderwijsbeleid.  
 

- Open Vld pleit ervoor om scholen meer in te bedden in de lokale gemeenschap 
en, in samenspraak met de omgeving, breed in te zetten (voor externe verengingen 
waar nodig). Zo optimaliseer je de gebouwen, zoals de sportinfrastructuur, en is 
het meer verantwoord om te investeren in nieuwe gebouwen.  
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TOERISME – RECREATIE 
 
Het is duidelijk dat Toerisme en Recreatie via een geïntegreerd beleid ontwikkeld moeten 
worden, waarbij de regio beter gevalideerd wordt en nauw aansluit bij de steden en 
gemeenten. 
 

- Open Vld kiest voor het behoud van de open ruimte. Opportuniteiten waarbij 
provinciale domeinen uitgebouwd kunnen worden, dienen volop benut te worden.  
 

- Elk domein van de provincie heeft een eigen DNA en sterke punten, die volgens 
Open Vld nog beter uitgespeeld kunnen en moeten worden. 

 
- Open VLD zal erop toezien dat de laatste fasen van de plannen voor de 18-holes 

van Golf Puyenbroeck effectief gerealiseerd zullen worden. 
 
- Onze partij zal inzetten op de optimale promotie van al onze domeinen zodat ze 

meer in de picture komen en een grotere bekendheid verwerven. 
 

- Open Vld wil per domein een masterplan laten opstellen, met als doel dit beter te 
integreren in de streek en de omliggende gemeenten. Zo kan het domein ook een 
aanvulling zijn van het recreatieve aanbod in deze gemeenten. 
 

- Voor ons moet alle sportinfrastructuur op deze domeinen een bovenlokaal 
karakter hebben. Nieuwe infrastructuur moet duurzaam (ecologische bouw) zijn 
en inspelen op actuele trends (bijvoorbeeld sporten in de natuur, avonturenparken 
voor jongeren en lifetime sporten), zodat mensen gezond kunnen bewegen. 
 

- Open Vld wil dat de provincie investeert in de ontwikkeling van verblijfsrecreatie 
in de buurt van de domeinen of, nog beter, dit faciliteert. 
 

- Voor de ontwikkeling van de domeinen, de sportinfrastructuur, de aangeboden 
activiteiten en de verblijfsrecreatie kiest Open Vld voor een PPS-structuur (publiek-
private samenwerking). 
 

- Wij willen aandacht voor het veiligheidsaspect van onze domeinen, met onder 
andere investeringen in goede verlichting en camerabeveiliging als prioriteiten. 

 
- Open Vld pleit voor een clustering van natuurbeleving (domeinen) en 

cultuurbeleving (kunststeden), gekoppeld aan een educatieve hefboom als 
aantrekkingspool, om het toerisme in onze regio te bevorderen. 

 
- We willen dat er in het buitenland maximaal ingezet wordt op de promotie van 

onze provincie als toeristische trekpleister.  
 

- Open Vld zet in op promotie van de regio met meer aandacht voor de economische 
troeven van Oost-Vlaanderen.  

 



13 
 

- We ijveren ervoor om het voormalige militaire domein Westakkers deels te 
ontwikkelen als kmo-zone en deels als recreatiegebied.  

 

- Als antwoord op het toenemende ruitertoerisme, wil Open Vld ruimte creëren 
voor de verdere ontwikkeling van routes en ruiterpaden met een 
knooppuntenroutesysteem. Een kwalitatief ruiterpad met zorg en aandacht voor 
de garantie voor de veiligheid van de andere recreanten die deze paden kruisen. 
Ruiter en dier kunnen zo op een ontspannen manier hun paardensport uitoefenen 
in de beschikbare recreatiegebieden. 
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PLATTELAND – LANDBOUW 
 
De land- en tuinbouw is een belangrijke economische sector binnen Oost-Vlaanderen en speelt 
een onvervangbare rol als economische drager en beheerder van het landschap en de 
leefomgeving. Open Vld wil voor een beleid gaan dat garant staat voor duurzame, 
toekomstgerichte land- en tuinbouwbedrijven. We willen een belangrijke stimulerende en 
ondersteunende rol spelen in de verbreding van de land- en tuinbouw en in de imago-
ondersteuning.  
 

- De vele land- en tuinbouwbedrijven verdienen een betere ondersteuning, te 
beginnen bij een minimalisering van de administratieve lasten. We denken ook aan 
de uitbouw van een degelijke dienstverlening voor de land- en tuinbouwers, met 
een professioneel uitgebouwde helpdesk. 
 

- Open Vld wil een coördinerende rol spelen in de samenwerking met andere 
actoren en sectoren om te komen tot innovatie en multifunctionele landbouw. 
We willen de landbouwers begeleiden en ondersteuning bieden voor de teelt van 
nieuwe producten en focussen op een praktijkgericht landbouwbeleid. 
 

- We gaan voluit voor landbouwverbreding, zoals hoevetoerisme, zorgboerderijen, 
korte keten en bio landbouw, waarbij de kwaliteit primeert.  

 
- De werking van de vzw RATO moet verder uitgebouwd en gepromoot worden, 

zodat alle gemeenten er gebruik van kunnen maken. Open Vld wil een verdere 
uitbouw van de bestrijding van de invasieve exoten of overlastsoorten: deze 
komen van nature niet in onze provincie voor. Ze brengen onze biodiversiteit in 
gevaar doordat ze zich snel verspreiden. 
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WATER – MILIEU – ENERGIE 
 
Om de toekomst van onze planeet te garanderen, kiest Open Vld voor een optimistische en 
vooruitstrevende aanpak. Economische groei moet hand in hand gaan met een beter 
leefmilieu. Zo willen we een verantwoord beheer van eindige natuurlijke hulpbronnen, komen 
we op voor het behoud van biodiversiteit, willen we het voor burgers, gemeenten, bedrijven 
makkelijker maken om zelf energie te produceren, richten we ons op klimaatgezonde 
woonontwikkelingen … Hiervoor is een geïntegreerd milieu- en waterbeleid noodzakelijk, 
waarbij ‘energie’ beleidsdomeinoverschrijdend werkt. 
 

- Er dient eenheid in het beheer van de onbevaarbare waterlopen te komen, om een 
coherent en doeltreffend waterbeheer en -beleid mogelijk te maken. Bijkomend 
willen we dat de digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen versneld 
uitgebouwd wordt. 
 

- De Polderbesturen moeten hervormd en geïntegreerd worden in de provinciale 
dienst Water.  
 

- Open Vld wil de ondersteuning van lokale besturen, in onder meer de opmaak van  
natuur-, berm- en bosbeheerplannen, verder uitbouwen en hiertoe een mobiele 
ploeg van milieudeskundigen voorzien.  
 

- We willen verder inzetten op natuur- en milieueducatie. 
 

- Open Vld wil het Oost-Vlaamse Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen verder 
uitbouwen, gebiedsdekkend maken en toegankelijk voor alle Oost-Vlamingen. Het 
promoten van duurzaam bouwen kan ook verder gerealiseerd worden via 
groepsaankopen. 
 

- De windmolens maximaliseren binnen de vastgelegde clusters is een prioriteit 
voor onze partij.  
 

- Het gemeentelijke klimaatbeleid ondersteunen en zo de gemeenten 
aanmoedigen om de provinciale klimaatdoelstelling mee te helpen realiseren, is 
van groot belang voor Open Vld. Ook dienen de inspanningen van burgers en 
bedrijven in de realisatie van klimaatdoelstellingen beloond te worden.  
 

- Alle nieuwe provinciale gebouwen moeten energieneutraal zijn. We willen hierbij 
niet enkel zelf elektriciteit opwekken, maar ook aandacht besteden aan het 
energie-efficiënt werken. Verder wil Open Vld het volledige provinciale wagenpark 
bij vervanging elektrisch maken. 
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ONDERSTEUNING GEMEENTEN 
 
Beperkte middelen, technologie met schijnbaar onbegrensde mogelijkheden en een snel 
evoluerend verwachtingspatroon inzake openbare dienstverlening stellen de uitdagingen voor 
lokale besturen scherp. Deze besturen hebben nood aan een samenwerkingspartner die hen 
ondersteunt. De provincie kan en moet deze rol opnemen. Een groeiend aantal Oost-Vlaamse 
lokale besturen ervaren de intermediaire en coördinerende rol van de provincie immers als een 
unieke meerwaarde! 
 

- Wat digitale archivering betreft zou er (meer) personeel ter beschikking kunnen 
gesteld worden aan de gemeenten. Ook de ontwikkeling van een 
softwareplatform zou een uniforme aanpak garanderen. 
 

- Inzake ICT dient er volgens Open Vld ook ondersteuning geboden te worden aan 
de gemeenten die een fusietraject zijn opgestart. 
 

- Er is nood aan een toenemende focus op het uitschrijven van een ICT-strategie op 
vraag van de lokale besturen. 
 

- Open Vld streeft naar een gebiedsdekkende werking van onze dienstverlening 
aan de gemeenten op het vlak van informatieveiligheid, ICT, GIS en digitale 
archivering. 
 

- EGov dient in de toekomst de rol van facilitator ten volle op te nemen ter 
bevordering van de samenwerking tussen 

o lokale besturen onderling 
o lokale besturen en andere overheidsniveau’s 
o lokale besturen en de commerciële sector 

 
- Open Vld wil de aangeboden ondersteuning aan de gemeenten in het kader van 

het milieucontract uitbreiden. Dit laat de gemeenten toe grotere projecten te 
financieren dankzij aanzienlijke kortingen op laboratoriumonderzoeken, metingen 
e.d.. 
 

- We willen voldoende en helder communiceren over de ondersteuning die de 
provincie aan de steden en gemeenten kan bieden. Men is zich nog steeds 
onvoldoende bewust van het ruime aanbod en de diverse mogelijkheden. Om deze 
doelstelling te realiseren, kan er een infoloket in het leven geroepen worden. 

 
- Om in te spelen op de toenemende vraag vanuit de gemeenten pleit Open Vld voor 

een flexibele uitbouw van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie-cel. 
 


