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Een leven lang leren met de Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs 

“Constante evolutie 
is een must”

Binnenkort gaat het tweede semester van 
het schooljaar van start. We hebben het met 
gedeputeerde van Onderwijs Peter Hertog over 
de provinciale centra voor volwassenenonderwijs 
(CVO’s). Die vernieuwen constant, zo blijkt. “De 
maatschappij verandert aan een razendsnel 
tempo. Een CVO dat zijn aanbod niet bijstuurt 
om aan de verwachtingen van de cursisten en de 
bedrijfswereld te beantwoorden, is gedoemd om 
te mislukken”, zegt gedeputeerde Hertog.

Het provinciebestuur heeft vijf centra voor volwasse-

nenonderwijs: PCVO Scheldeland, PCVO Meetjesland, 

PCVO Waas & Durme, Het Perspectief PCVO en PCVO 

Dender & Schelde. De bedoeling is om met deze centra 

te voorzien in kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en 

betaalbaar onderwijs. “Iedereen kan bij ons zijn leven 

lang leren. Zo kunnen volwassenen die hun middelbaar 

niet hebben afgemaakt alsnog hun diploma secundair 

onderwijs behalen. Extra opleidingen om verder te 

groeien in hun beroepscarrière zijn uiteraard ook mo-

gelijk”, licht gedeputeerde Hertog toe. Cursisten kun-

nen zich dus bijscholen, vervolmaken of herscholen. 

De waaier aan opleidingen is breed. “Samen bieden 

de vijf centra het maximum aan opleidingen aan die er 

in het CVO-landschap gegeven kunnen worden. Elke 

regio en elk centrum heeft zijn eigen karakter. Som-

mige centra zijn gekoppeld aan een technische school. 

Daar bieden we bijvoorbeeld schrijnwerkerij aan. Het 

Perspectief PCVO in Gent is dan weer eerder een talen-

centrum.” In tegenstelling tot vroeger is de leerstof niet 

verspreid over een volledig schooljaar. Elke opleiding 

bestaat uit één of meer modules. Je moet voor alle mo-

dules slagen om je diploma, certificaat of getuigschrift 

te kunnen behalen.
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Veel belangstelling
Dat het provinciaal onderwijs ruim toegankelijk is, 

blijkt uit het aantal ingeschrevenen. Dat zijn er jaarlijks 

25 000. De meeste mensen combineren een job met 

avondonderwijs. Voor gepensioneerden, werklozen of 

inburgeraars zijn er ook veel opleidingen die overdag 

plaatsvinden. “Door het decreet volwassenenonder-

wijs van 2007 is het inschrijvingsgeld voor iedereen 

in Vlaanderen gelijk geworden, namelijk één euro per 

lesuur en dat voor alle opleidingen. Inburgeraars en 

werklozen krijgen korting. Vroeger kon elk centrum 

het inschrijvingsgeld zelf bepalen, waardoor ze hun 

inschrijvingsgelden niet durfden te verhogen uit schrik 

om minder cursisten aan te trekken. Door de lagere 

prijs schreven sommige mensen zich in voor meer-

dere modules tegelijk terwijl ze ze niet allemaal even 

intensief volgden. Nu het wat duurder is, zien we dat 

mensen selectiever geworden zijn. En dat is een goede 

zaak volgens mij. Op het aantal behaalde diploma’s, 

certificaten en getuigschriften heeft de prijsverhoging 

geen invloed gehad, en de centra hebben meer inkom-

sten om kwalitatieve opleidingen aan te bieden.”

Trends zijn in het volwassenenonderwijs niet weg te 

denken. Basiscursussen informatica waren jarenlang 

razend populair. Tegenwoordig kunnen de meeste 

mensen met een computer werken waardoor de 

belangstelling voor deze cursussen aan het afnemen 

is. “De kookopleidingen zijn nu aan een opmars bezig, 

met dank aan de vele kookprogramma’s op televisie. 

Chinees heeft een tijdlang veel succes gehad door de 

economische ontwikkelingen, net als Spaans omdat 

je daarmee de helft van de wereld kunt afreizen”, legt 

gedeputeerde Hertog uit. 

Ook voor de knelpuntberoepen gaan het aantal 

inschrijvingen in stijgende lijn. Denk aan lasser, 

metselaar, keukenverantwoordelijke… “Enkele jaren 

geleden werden in Vlaanderen 13 consortia (samen-

werkingsverbanden) opgericht, waarvan drie in Oost-

De Stap: de kortste weg naar alle opleidingen in Oost-Vlaanderen

Voor vragen over volwasseneneducatie of om een volledig overzicht te krijgen van alle opleidingen die in de provincie te 

volgen zijn, kunnen mensen terecht bij het provinciaal studieadviescentrum De Stap. Oorspronkelijk een Gents initiatief 

dat nu ook door de Provincie wordt gesteund (50 000 euro in 2012) zodanig dat de werking van deze organisatie wordt 

uitgebreid over de provincie. “Het is niet eenvoudig voor volwassenen om de weg naar het meest geschikte aanbod te 

vinden. De Stap geeft hen neutraal advies”, legt gedeputeerde Hertog uit. 

De prioritaire doelgroep van De Stap zijn jongeren met een gehavende en onvolledige schoolloopbaan en volwassenen 

met een onafgewerkte scholing of een laag scholingsniveau.

Meer info via www.destapgent.be en tel. 09 233 75 15.

First lady van Georgië op bezoek  
in PCVO Meetjesland
De cursisten van het vierde en het vijfde jaar Frans kregen vorig schooljaar 

bezoek van niemand minder dan Sandra Elisabeth Roelofs, First lady van 

Georgië. Mevrouw Saakasjvili-Roelofs is afkomstig uit Nederland en is zelf 

afgestudeerd als vertaler-tolk Frans/Duits. Nadien ontmoette ze Saak-

asjvili tijdens een mensenrechtencursus in 1993 in Straatsburg. Naast 

haar werkzaamheden als presidentsvrouw, doceert de First lady Frans aan 

de universiteit van Tbilisi (Georgië).

Anderhalf uur vertelde ze de cursisten in het Frans over haar leven en werk 

als presidentsvrouw, over haar nieuwe land en zijn tradities. 
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Vlaanderen. Daarin zitten alle CVO’s 

en alle centra voor basiseducatie. In 

die consortia moet een optimalisatie 

van het opleidingsaanbod gerealiseerd 

worden. Door overleg en afspraken 

met de diverse partners, ook VDAB en 

Syntra, trachten we het probleem van 

de knelpuntberoepen aan te pakken.”

Evolutie en vernieuwing nood-
zakelijk
Gedeputeerde Hertog benadrukt dat de 

CVO’s moeten evolueren en vernieu-

wen. “Vernieuwing is een must om op 

de markt van het volwassenenonder-

wijs het hoofd boven water te kunnen 

houden. Een CVO dat vandaag de dag 

niet evolueert, is gedoemd om te ver-

dwijnen. Mensen zijn mobiel en zoeken 

kwaliteit. Vinden ze die niet in eigen 

gemeente of regio, dan rijden ze elders 

naartoe. De maatschappij verandert 

razendsnel en er zijn trends waar we 

moeten op inspelen. Ook de vraag van 

de arbeidsmarkt evolueert. Zo hebben 

wij bijvoorbeeld een opleidingscen-

trum in ArcelorMittal. Daar doen wij 

niets anders dan de opleidingsvragen 

van dat bedrijf beantwoorden. Die sec-

tor verandert immers permanent. Ook 

andere firma’s of openbare besturen 

kunnen bij ons terecht met vragen,  

zoals het opleiden van hun personeel 

om bepaalde vaardigheden te verwer-

ven. Dan stellen we tegen een bepaal-

de kostprijs een programma samen 

waarvoor ze zich kunnen inschrijven, 

het zogenaamde contractonderwijs.”

Gecombineerd onderwijs 
in de lift
Sinds 2002 bieden de CVO’s naast 

gewoon klassikaal onderwijs ook 

gecombineerd onderwijs aan. Die 

vorm is flexibeler. Een deel van de 

leerstof (in sommige opleidingen gaat 

het zelfs om 95%) kan je van thuis uit 

leren. Het contact tussen de lesgever 

en de cursist verloopt voornamelijk via 

internet. Naast een korte theorieles 

volgen voornamelijk praktijkgerichte 

oefeningen waarvoor je niet noodza-

kelijk in een klaslokaal hoeft te zitten. 

“Het afstandsleren wordt populairder 

met de jaren. Binnen Het Perspectief 

PCVO worden bijna een derde van de 

opleidingen in het hoger beroepson-

derwijs in een gecombineerde vorm 

aangeboden en van het secundair on-

derwijs 10%. Het laat je toe op je eigen 

tempo en zelfstandig te werken. Toch 

geloof ik niet dat 100% afstandsonder-

wijs de toekomst is. Een minimum aan 

klassikaal contact tussen lesgever en 

cursist blijft volgens mij nodig”, besluit 

de gedeputeerde.

Cursus Bulgaars:  
een schot in de roos

Als eerste organiseert Het 

Perspectief PCVO een cursus 

Bulgaars in Gent.  

Met 30 inschrijvingen mag dit een 

succes worden genoemd. Dankzij 

het snel groeiend aantal Bulgaren 

binnen de Gentse bevolking, wil-

len veel mensen deze taal onder 

de knie te krijgen. Ook de toene-

mende toeristische aantrekking 

van Bulgarije wakkert de interesse 

aan.

Het Perspectief PCVO is één van 

de grootste centra voor volwas-

senenonderwijs en het grootste 

talencentrum van Vlaanderen. 

Nergens is een bredere waaier aan 

vreemde talen in één centrum te 

volgen. Een uithangbord voor de 

Provincie. 

Info:
Eddy Allaert •  tel. 09 267 74 86
eddy.allaert@oost-vlaanderen.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijke:
gedeputeerde Peter Hertog • tel. 09 267 82 35
peter.hertog@oost-vlaanderen.be
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Sinds begin oktober informeren zes Oost-
Vlaamse seniorenambassadeurs verenigingen 
en hun leden rond vrijwilligerswerk. Een van hen 
is Antoon Sleeuwaert, die zelf al verschillende 
jaren als vrijwilliger actief is in de Stedelijke 
Seniorenraad en de Provinciale Adviesraad voor 
Ouderen. “Vrijwilligerswerk is enorm verrijkend, 
maar nog te veel mensen zijn niet of onvoldoende 
geïnformeerd.”

Of je je nu zeer intensief of slechts een paar uur per 

week inzet als vrijwilliger, elke bijdrage is waardevol. 

Toch twijfelen nog heel wat mensen om effectief als 

vrijwilliger aan de slag te gaan. Zo bleek uit het Oude-

renbehoeftenonderzoek dat meer dan twintig procent 

van de senioren die nog geen vrijwilligerswerk doen, 

zich daartoe wel willen engageren. Alleen weten zij niet 

waar ze terechtkunnen of ze weten niet wat volgens de 

wet wel of niet kan. Met zes seniorenambassadeurs 

“Ik heb het nu soms drukker 
dan toen ik nog werkte”

Seniorenambassadeur Antoon Sleeuwaert wil de vonk laten overslaan

Wint jouw organisatie  
de Vrijwilligerstrofee?
Op 10 maart 2012 reikt het provinciebestuur voor de 

tweede maal de Vrijwilligerstrofee uit aan een organisatie 

die op een bijzondere manier omgaat met haar vrijwil-

ligers. Vind je dat jouw organisatie ook in de bloemetjes 

mag gezet worden? Dan kan je die als kandidaat voordra-

gen. De winnende organisatie krijgt, naast een trofee, een 

budget van 3 500 euro om een expert in te schakelen die 

haar helpt bij de aanpak van een specifiek probleem of 

reële nood. Vorig jaar ging Metawonen vzw met de eer en 

met een publiciteitsreportage ter waarde van 3 337 euro 

in de Zondag Oost-Vlaanderen lopen. Graffiti Jeugddienst 

vzw kreeg een eervolle vermelding. 

Meer informatie via www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk  

of op tel. 09 267 75 44.
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voor het vrijwilligerswerk wil de Provincie Oost-Vlaan-

deren daar verandering in brengen. 

Veel potentieel
“Door mijn vrijwilligerswerk in de Stedelijke, maar 

vooral door mijn engagement in de Provinciale Advies-

raad, was ik nauw betrokken bij het Ouderenbehoef-

tenonderzoek”, vertelt Antoon Sleeuwaert. “Omdat 

uit de resultaten bleek dat er nog heel wat kandidaat-

vrijwilligers waren, stelde het Steunpunt Vrijwilligers-

werk Oost-Vlaanderen voor om hen via seniorenam-

bassadeurs te bereiken. Zij moeten in verenigingen de 

rechten en plichten rond vrijwilligerswerk uitleggen en 

de leden warm maken om ook een engagement op te 

nemen. Toen ik vanuit de Provincie de vraag kreeg om 

een van die ambassadeurs te zijn, moest ik daar niet 

lang over nadenken.”

Gedetailleerde opleiding
“Voor we daadwerkelijk aan de slag gingen, kregen 

we twee volle dagen opleiding. De eerste dag behan-

delden we uitsluitend de wetgeving. Dat gebeurde vrij 

gedetailleerd, zodat we op zowat elke mogelijke vraag 

kunnen antwoorden, maar ook omdat we zelf goed op 

de hoogte zouden zijn. Ik wist bijvoorbeeld wel dat 

een vereniging de plicht heeft om haar vrijwilligers te 

verzekeren, maar niet dat sommige verzekeringsmaat-

schappijen weigeren om dat bij 70-plussers te doen. 

Het is dus belangrijk dat vrijwilligers dat zelf navragen 

bij de vereniging waarvoor zij zich inzetten. De tweede 

dag was meer op de praktijk gericht en gaf ons tips 

over hoe we voor een groep moeten spreken. Ieder 

van ons had een taak gekregen en moest die nadien 

presenteren voor de rest van de groep. Als voormalig 

ondervoorzitter en voorzitter van de Stedelijke  

Seniorenraad had ik al ervaring met het spreken voor 

een groep, maar toch vind ik die opleiding en de gekre-

gen tips best nuttig.”

Zonder vallen
“Ondertussen heb ik al een eerste informatiesessie 

gegeven in een lokaal dienstencentrum van het OCMW 

Zele. De groep bestond uit elf personen en dat vond 

ik een goed aantal. In een kleinere groep kan je veel 

directer communiceren en is het gemakkelijker om de 

aandacht vast te houden. Uit de reacties die ik achteraf 

kreeg, bleek dat de aanwezigen ook tevreden waren. 

Dat was toch een geruststelling, want zo’n eerste keer 

verloopt altijd met vallen en opstaan. Ik stond er geluk-

kig niet helemaal alleen voor, want de eerste sessies 

is er ook iemand van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Oost-Vlaanderen aanwezig. Het is niet de bedoeling 

dat die je voordracht overneemt of dat je die op vragen 

laat antwoorden, wel dat er iemand kan tussenkomen 

mocht dat echt noodzakelijk zijn en dat je een toets-

steen hebt voor je werkwijze.”

“Ooit ben ik zelf gestart met vrijwilligerswerk om na 

mijn prepensioen het beruchte 

zwarte gat op te vullen. Ik heb 

toen een pc-klasje opgericht in 

mijn woonwijk, waarna de stap 

naar de adviesraden snel gezet 

was. Door dat vrijwilligerswerk 

leer ik mijn omgeving beter ken-

nen, heb ik afwisselende sociale 

contacten en krijg ik de kans 

om de confrontatie met andere 

meningen dan de mijne aan te 

gaan. Vrijwilligerswerk houdt mij 

dus niet alleen actief, het is ook 

enorm verrijkend. Zowel voor mij-

zelf, als voor de gemeenschap”, 

besluit hij.

Info:  
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen
tel.09 267 75 44 • vrijwilliger@oost-vlaanderen.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijke:
gedeputeerde Eddy Couckuyt • tel. 09 267 81 72 
eddy.couckuyt@oost-vlaanderen.be

Vrijwilligersacademie houdt 
vrijwilligers geïnformeerd

De drie Oost-Vlaamse volkshogescholen Vormingplus  en het Provinciaal Steun-

punt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen richtten onlangs de Vrijwilligersacade-

mie Oost-Vlaanderen op. Die academie biedt infosessies, cursussen en trainin-

gen aan die toegankelijk zijn voor elke vrijwilliger in de provincie. Vormingplus 

en het Steunpunt willen vrijwilligers op die manier de mogelijkheid bieden om 

kennis te vergaren, bij te blijven, vaardigheden aan te leren, te oefenen en erva-

ringen uit te wisselen. Het aanbod bestaat onder andere uit Vergaderen met re-

sultaat, Boekhouden in een kleine vzw. De enkelvoudige boekhouding, Wegwijs 

in de Vrijwilligerswet en Goede en duidelijke teksten schrijven. Wie zijn gading 

niet vindt in het voorgestelde programma, kan ook zelf een vorming voorstellen. 

Voor het volledige aanbod of voor meer informatie mail je naar  

vrijwilligersacademie@vormingplus.be of bel je naar 0478 976 181.

Voel jij je ook aangesproken  
om de stap naar vrijwilligerswerk 
te zetten?
Contacteer dan het Steunpunt Vrijwilligerswerk op 

09 267 75 44 of via  

vrijwilliger@oost-vlaanderen.be. 

Neem ook zeker een kijkje op de website 

www.oost-vlaanderen.be/vrijwilliger 

waar je jouw kandidatuur kan plaatsen of kan 

zoeken in de vacaturedatabank.
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Erosiebestrijding, winst voor iedereen
De Provincie Oost-Vlaanderen steunt gemeenten 
in het bestrijden van erosie. Vooral in de Vlaamse 
Ardennen is dat cruciaal. 
“Na elke wolkbreuk spoelt er op verschillende plaatsen 

een pak landbouwgrond weg, met een spoor van slijk 

op de weg als gevolg. Ook treedt er geregeld water-

overlast op. Het is dus belangrijk om de erosie aan te 

pakken”, zegt André Speleers, schepen van Openbare 

Werken in Wortegem-Petegem. Enkele projecten zijn 

afgerond, andere lopen nog. Om de problemen in de 

Bergstraat te verhelpen, was de steun van enkele 

landbouwers nodig. Onder meer landbouwer Daniël 

Dermaut sloot een ‘beheersovereenkomst grasbuf-

ferstroken’ af met de Vlaamse Landmaatschappij. Hij 

zorgde voor de aanleg van een strook gras van vijftien 

meter breed die voor minstens vijf jaar behouden blijft. 

In ruil krijgt hij een vergoeding voor het verlies van 

landbouwgrond. De grasstrook dient als buffer en remt 

het afstromende water af, dat gedeeltelijk terug in de 

grond kan sijpelen. De meegevoerde aarde kan bezin-

ken. Landbouwer Dermaut wou nog een stapje verder 

gaan en liet door het Provinciale Steunpunt Erosie op 

de strook gras een dam aanleggen met natuurvriende-

lijke materialen. Het gaat om een draadkooi met hout-

haksel. “Het werkt fantastisch. Om de drie maanden 

haal ik alle aangespoelde aarde weg en breng die weer 

bovenaan het perceel. Dat duurt zowat twee uurtjes, 

dus veel werk is het niet. En het gras laten we vrij lang 

zodat het de aarde zoveel mogelijk kan tegenhouden. 

Ik vind het een prima oplossing. Voorheen raakte ik tel-

kens grond kwijt. En de gracht zat keer op keer vol met 

modder, wat voor wateroverlast bij de buren zorgde.”

Winsterosie 
Erosiebestrijding heeft duidelijk zin. Er is winst voor 

iedereen en voor het milieu. De landbouwer ziet 

zijn vruchtbare grond niet meer wegstromen en zijn 

gewassen lopen geen schade meer op. Het gemeen-

tebestuur hoeft niet voortdurend de brandweer op 

pad te sturen om de smurrie te ruimen en de inwoners 

blijven gespaard van water- en modderoverlast. Ook 

het milieu vaart er wel bij. Door de modderstromen 

kunnen rivieren en beken dichtslibben en verontrei-

nigd raken, waardoor waardevolle natuur verloren kan 

gaan. “Toch loopt het niet altijd van een leien dakje. 

Bij landbouwers is er soms wat argwaan om een stuk 

van hun grond in te ruilen. De ervaring leert dat ze er 

voor open staan als je er persoonlijk mee gaat praten. 

Dat lukt beter dan informatiebijeenkomsten in groep”, 

aldus André Speleers.  

Provinciaal Steunpunt
Bodemerosie is in de provincie Oost-Vlaanderen vooral 

een probleem in de Vlaamse Ardennen, waar de gevol-

gen vaak aanzienlijk zijn. De Provincie richtte daarom 

in 2006 het Provinciale Steunpunt Erosie op. Het 

Steunpunt Erosie is een initiatief van het Provinciaal 

centrum voor Milieuonderzoek en de dienst Landbouw 

& Platteland. Momenteel maken 21 gemeenten die be-

schikken over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan 

er gebruik van. De kerntaken van het Steunpunt be-

staan uit het voorstellen, bespreken en uitvoeren van 

maatregelen in overleg met landbouwers en gemeen-

tebesturen. Ook is er het provinciaal project ‘Klein-

schalige Opvangsystemen’ met steun van de Vlaamse 

Overheid. Het opzet is erosiewerende dammen op te 

trekken en hiervoor plantaardige materialen te gebrui-

ken, zoals kokos, houthaksel of wilgentenen. In totaal 

werden al 180 van dergelijke dammen aangelegd, wat 

neerkomt op een totale damlengte van ca. 5 400 meter. 

Verder is het Steunpunt ook trekker van het LEADER-

project ‘Kenniscirkels Erosie’. Hierbij komen groepen 

landbouwers bijeen om van elkaar te leren, informatie 

uit te wisselen en samen erosie aan te pakken. 
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Info:
Eddy Poelman • tel. 09 267 89 17
eddy.poelman@oost-vlaanderen.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijken:
gedeputeerde Jozef Dauwe • tel. 09 267 82 42
jozef.dauwe@oost-vlaanderen.be
gedeputeerde Alexander Vercamer • tel. 09 267 82 33
alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be
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Zwalmmolen krijgt  
koninklijk bezoek
Op 21 september bezochten prins Filip en prinses Mathilde de 

Zwalmmolen. Op die manier lieten ze hun appreciatie blijken 

voor het provinciale molenbeleid. Daarnaast loofden ze ook de 

koppeling tussen het Oost-Vlaamse erfgoed en duurzame elektri-

citeitsproductie. 

Het prinsenpaar bracht die dag ook een bezoek aan de Zwalm-

streek. Ze vroegen trouwens zelf om de molen in het programma 

op te nemen.

Info: http://museuminzicht.be/public/index.cfm en tel. 09 342 42 40

Gedicht zoekt muur kent winnaar
Op de Kaaimuur in Rupelmonde prijkt sinds 8 oktober het gedicht 

Schelde bij Rupelmonde van plattelandsdichter Lut de Block. Meer dan 

duizend mensen brachten hun stem uit en bijna 500 hiervan kozen  Ru-

pelmonde tot de winnaar van de wedstrijd Gedicht zoekt muur. Behalve 

het gedicht in kwestie wint de gemeente ook de vormgeving ervan op 

de Kaaimuur. Hoe die vormgeving eruit ziet, zie je op de foto hiernaast. 

Ook de muur langs de toegangsweg naar gemeentelijk domein de Ghel-

linck in Elsegem (Wortegem-Petegem) en de gevel van het stations-

gebouw in Melle behoorden tot de laureaten. Zij kregen eveneens een 

gedicht op maat van de plattelandsdichter, maar staan zelf in voor de 

vormgeving.

Info: www.plattelandsdichter.be of tel. 09 267 86 73

Smaakklassen: dat smaakt naar meer
Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 startten de Vlaamse provincies Oost- en West-Vlaanderen en de Nederlandse 

provincie Zeeland met het project Smaakklassen. Een smaakklas is een driedaagse schooluitstap over de provinciegrens, 

waarbij kinderen tussen 10 en 12 jaar meer leren over gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding door zelf te koken, 

te proeven en de streek te verkennen. Drie pilootklassen, uit elke provincie één, gingen ondertussen al op verkenning in 

West-Vlaanderen en Zeeland. Op 8 december is Oost-Vlaanderen aan de beurt. Vanaf 2012 breidt het project uit en krijgen 

duizend lagere schoolkinderen uit de drie provincies de kans om gratis op smaakklas te gaan. Scholen uit het basisonder-

wijs kunnen meer informatie vinden of zich kandidaat stellen via www.smaakklassen.eu.
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10 Nieuws uit de provincieraad
In de zitting van september en oktober 2011 nam de Oost-Vlaamse provincieraad volgende beslissingen:

Oost-Vlaanderen

  We maken er

Oost-Vlaanderen,
een solidaire provincie

samen werk van!

We blijven werk maken van welzijn 
en gezondheid!

Heel wat organisaties binnen de sector 
welzijn en gezondheid kunnen rekenen op 
financiële steun. 

Een grote hap uit het budget gaat naar 
organisaties die zich richten naar personen 
met een handicap. Zo wordt een totaal 
bedrag van 87 079,5 EUR verdeeld over de 
afdelingen Gentbrugge, Aalst en Lokeren 
binnen CADOR vzw (Centrum voor Advies en 
Oriëntering voor mensen met een bijzondere 
ondersteuningsvraag Oost-Vlaanderen), 
UCRO (Universitair Centrum voor Raadpleging 
en Oriëntering) en GWK (Gehandicaptenwer-
king Krekenland) voor hun infofunctie voor 
personen met een beperking. Die laatste vzw 
mocht ook 20 920 EUR ontvangen voor een 
specifiek deelaspect van hun werking dat 
zich richt op initiatieven rond vrije tijd voor 
mensen met een beperking.
Daarnaast ging nog 20 370 EUR naar verschil-
lende dagcentra met een specifieke erken-
ning voor personen met een niet aangeboren 
hersenletsel (NAH). 

De Provincie zet provinciale hulpverleners 
partnergeweld in die ze huisvest in de 
Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). 
Daarvoor keert de Provincie een omkade-
ring- en uitbreidingskost uit. Samen met een 
subsidie aan vzw Zindering voor projecten 
rond voorzieningen in bijzondere jeugdzorg 
komt het totaal bedrag van subsidies inzake 
geweld op 56 680 EUR.

En tot slot genieten ook heel wat kleinere 
organisaties van investeringssteun. Een pot 
van 88 000 EUR werd zo verdeeld aan Chiro-
jongens Kruibeke, Chiro Trefpunt Merelbeke, 
Landelijke kinderopvang Lochristi, Scouts 
Serskamp, Beschermcomité De Horizon 
Aalst, Het Kollektief Anticonceptie UZ Gent, 
Scouts en Gidsen Kieldrecht, Juna vzw 
Aalst, Huis van Clara Aalst en vzw ‘t Keerhof 
Sint-Amandsberg/Ronse. Zij kunnen dit 
aanwenden voor investeringen in gebouwen 
en dergelijke. 

Provinciale Steun aan Hoorn van 
Afrika

Zoals je in het artikel op pagina 20 van dit 
nummer kan lezen besteedt het provincie-
bestuur jaarlijks 0,7% van het budget aan 
ontwikkelingssamenwerking. In noodsitua-
ties echter wordt extra budget vrijgemaakt. 
Zo werden in 2010 Haïti en Pakistan op korte 
termijn gesteund. Voor de honger in Oost-
Afrika, gekend onder ‘de Hoorn van Afrika’, 
keurde de provincieraad een bijkomende 
som van 25 000 EUR goed. Deze gaat naar 
het Belgisch consortium voor Noodhulpsitua-
ties 12-12 dat gespecialiseerd is in noodhulp. 
Ook het personeel en de raadsleden droegen 
hun steentje bij. Zij verzamelden nog eens  
1 636 EUR via een solidariteitsactie. 

Nieuwe vleugel voor Provinciaal 
Archeologisch Museum Velzeke

In het Provinciaal Archeologisch Museum in 
Velzeke kan je kennismaken met de archeo-
logie en haar technieken. In de permanente 
opstelling wordt aan de hand van talrijke 
bodemvondsten uit de streek een levendig 
beeld opgehangen van onze voorouders. In 
Velzeke wordt de periode van de prehisto-
rie tot de vroege middeleeuwen in beeld 
gebracht. De groeiende belangstelling van 
het publiek en de steeds groter wordende 
collectie van het museum maakten een 
uitbreiding noodzakelijk. Die komt er nu, 
dankzij de beslissing van de provincieraad 
om het bestek via openbare aanbesteding 
bekend te maken. De geschatte kost voor dit 
project bedraagt 4 miljoen EUR alles incluis. 
Er zal een nieuwe museumvleugel gebouwd 
worden met een ruim onthaal, extra tentoon-
stellingsruimtes, een archeologisch depot, 
een conserverings- en restauratieatelier en 
de noodzakelijke educatieve lokalen.

Info:
De zittingen van de provincieraad zijn open-
baar. Elke geïnteresseerde kan ze bijwonen. 
De volgende zittingen zijn op woensdag 14 
december 2011, 25 januari en 15 februari 2012 
telkens om 14 uur in de Gouvernementstraat 1, 
9000 Gent.
De agenda en alle relevante documenten zijn 
vanaf ongeveer een week voor de zitting te 
raadplegen op www.oost-vlaanderen.be  
(beleid en bestuur > provincieraad > agenda) 
Na de zitting vind je daar ook de  
beslissingen en de stemuitslag.
Van elke provincieraadszitting kan je ook 
een verslag zien via jouw regionale tv-zender 
(maandag op AVS, dinsdag op TV OOST).
Je kan een gratis abonnement aanvragen  
op de agenda van de provincieraad via  
info@oost-vlaanderen.be of via 0800 94 808. 
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‘Eerste’ bomen voor nieuwe 
boskern van het Parkbos

Op 16 november 2011 plantten gouverneur André Denys en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege 
samen met de Parkbospartners symbolisch enkele bomen in de toekomstige boskern Grand Noble in De Pinte. 
Zo komt het Parkbosproject in een nieuwe stroomversnelling. 

Grand Noble is, naast Scheldevelde 

en De Ghellinck, de derde boskern van 

het toekomstige Parkbos ten zuiden 

van Gent (zie ‘Het Parkbos in het kort’). 

De familie De Giey – eigenaars van het 

kasteel Grand Noble en het bijbeho-

rende kasteelpark – stellen een deel 

van hun gronden ter beschikking via 

een erfpachtovereenkomst. Het kasteel 

zelf, het privaat kasteelpark en de 

dreef worden niet toegankelijk voor het 

publiek.

Groen voor jong en oud
Het gebied rond de nieuwe boskern 

Grand Noble is momenteel nog niet 

toegankelijk voor het grote publiek. 

Maar daar komt binnenkort verandering 

in. Komende winter wordt er ongeveer 

20 hectare bos aangeplant en begint de 

recreatieve ontsluiting van dit gebied. 

Zo komen er een wandel- en ruiterpad, 

infopunten, bosbanken, indianenpaad-

jes en spelelementen voor kinderen. 

Naar verwachting worden in het najaar 

van 2012 de eerste wandelpaden open-

gesteld voor natuurliefhebbers.

De romantiek van oude  
kasteelparken
Het idee voor een groot stadsbos 

ten zuiden van Gent ontstond al in 

het midden van de jaren 1990. Deze 

nieuwe groene long voor de stad 

kreeg de naam ‘Parkbos’ mee. Niet 

verwonderlijk, gezien de vele kastelen 

en kasteelparken in de streek 

rond Sint-Martens-Latem, De 

Pinte, Sint-Denijs-Westrem en 

Zwijnaarde. Het is de bedoeling 

om enkele van deze kasteelpar-

ken te integreren in het nieuwe 

Parkbos. Bovendien doen vier 

infoportalen in de toekomst 

dienst als toegangspunt tot het 

Parkbos. Drie ervan – Grand No-

ble in De Pinte, het Maaltepark in 

Gent en De Ghellinck in Zwijnaar-

de – situeren zich nabij een 

kasteelpark. Het vierde portaal, 

Den Beer, komt ter hoogte van de 

afrit aan de E17 in De Pinte. In de 

inrichting van de vier portalen en 

de rest van het Parkbos (park-

meubilair, infoborden enzovoort) 

schemeren ook romantische invloeden 

van de oude kasteelparken door. Deze 

uniforme huisstijl moet helpen om van 

het Parkbos een herkenbare, samen-

hangende groenpool te maken.

Het Parkbos in het kort
De aanleg van het Parkbos ten zuiden 

van Gent past binnen de ontwikke ling 

van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het 

is een van de opdrachten die de gou-

verneur kreeg van de Vlaamse regering. 

Op termijn moet het Parkbos uitgroeien 

tot een multifunctionele groenpool van 

ongeveer 1 200 hectare op het grondge-

bied van de stad Gent en de gemeenten 

De Pinte en Sint-Martens-Latem. Het 

gaat om 340 hectare oud en nieuw bos, 

200 hectare park- en natuurgebied en 

500 hectare duurzaam landbouwge-

bied. Het Parkbos strekt zich uit over 

een gebied tussen de Ringvaart, de 

Kortrijksesteenweg, de autosnelweg 

E17 en de woonkern van De Pinte.

Info:
Projectbureau Parkbos
Iris Lauwaert • tel. 09 267 83 04
iris.lauwaert@oost-vlaanderen.be
www.parkbos.be 
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Samen sterk

Het Parkbos is een werk van lange adem waaraan partners op verschillende 

niveaus een steentje bijdragen: de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent, 

de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem, het Agentschap voor Natuur en 

Bos, en de Vlaamse Landmaatschappij. Ook wordt er samengewerkt met het 

Agentschap Wegen en Verkeer (afdeling Oost-Vlaanderen) en de nv Waterwegen 

en Zeekanaal (afdeling Bovenschelde).

Kortrij
ksesteenweg

d
e
 G

ie
y
la

a
n

Oude G
entw

eg

massieve bebossing 

met respect voor 

de grachtenstructuur

zone voor 

glastuinbouw

portaalzone met oa 

picknick en speelweide

S
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ontsluitingsweg naar 

het portaal 

en bosparking

dreef naar kasteel Grand Noble

kasteeldomein

Grand Noble 

(privaat) open zichtas naar kasteel 

met begrazingsbeheer

open zichtas 

naar kasteel

massieve bebossing met 

spelprikkels

nieuwe wandel- en ruiterpaden 

door het bos

beveiligde 

oversteken 

de Gieylaan
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*Kinderanimatie
Tijdens de eerste woensdag van de kerstva-
kantie, voor kinderen van 3 tot 12 jaar (maar 
iedereen is uiteraard welkom). 
Kris Kras brengt een gevarieerd programma 
met buikspreken, goochelen, spel, play-
back, zang, ballonplooien en dans, waarbij 
de kinderen voortdurend in de voorstelling 
betrokken worden. 

Wanneer: woensdag 28 december van 
14.30 tot 16 uur 
Waar: feestzaal restaurantcomplex

Plaats en info:
Provinciaal domein Puyenbroeck
Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke 
tel. 09 342 42 4
puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be

Provinciaal Cultuurcentrum
Caermersklooster

*Ingmar Bergman: over waarheid 
en leugen
‘Ingmar Bergman: over waarheid en leugen’ 
is de nieuwste realisatie in de reeks film-
exposities van het Filmfestival Gent.  
Het is de eerste overzichtstentoonstelling 
sinds het overlijden van Bergman in 2007.  
Zowel zijn film- als theatercarrière komen 
uitgebreid aan bod.

Wanneer: loopt nog tot en met 15 januari 
2012. Alle dagen behalve maandag, 25 
december en 1 januari. Open van 10 tot 17 
uur, toegang tot 16.30 uur.

Tickets: 8/6/4 EUR

Plaats en info:
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent
tel. 09 269 29 10, www.caermersklooster.be
caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Archeologisch Museum
(Pam) Velzeke

*Tentoonstelling Gallo-Romeinse 
boeren en soldaten in noordelijk 
Vlaanderen
De tijdelijke tentoonstelling belicht de 
ontwikkeling en geschiedenis van de lan-
delijke bewoning in het noorden van civitas 
Menapiorum.

Wanneer: vanaf 3 december 2011 tot  
15 juni 2012

Toegang: 2,5 EUR, reductietarief 1,25 EUR, 
gezinstarief 3,75 EUR

Plaats en info:
Pam Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke
tel. 09 360 67 16, www.pam-velzeke.be

Provinciaal Erfgoedcentrum 

*Opening erfgoedcentrum en  
tentoonstelling ‘Afgestoft’ 
Het provinciebestuur nodigt je van harte uit 
voor het feestelijk openingsweekend van 
het Provinciaal Erfgoedcentrum. Kom iets 
drinken in het erfgoedcafé, neem een kijkje 
achter de schermen van ons erfgoeddepot 
en ontdek of de textielindustrie nu echt zo 
belangrijk is voor onze provincie. 

Wanneer: zaterdag 4 en zondag  
5 februari 2012 van 10 tot 17 uur

Toegang: gratis

Plaats en info:
Provinciaal Erfgoedcentrum
Lotharingenstraat, 9700 Ename,
www.oost-vlaanderen.be/cultuur

Provinciaal sportcentrum
De Boerekreek

*Sportlessen Ponyrijden Winter 
2011
Lessenreeks van 10 lessen. 4 verschillende 
niveaus (beginnelingen, eerste graad, gevor-
derden A, gevorderden B)

Wanneer: start op woensdagnamiddag 
30 november of op zaterdag 3 december
Kostprijs: 110 EUR

*Sportkampen 2011
Tijdens de kerstvakantie worden sportkam-
pen ponyrijden in internaat georganiseerd.

Wanneer: Ponyrijden en verzorging voor 
Gevorderden A en voor Gevorderden B 
van 27 tot 30 december 2011, 

Ponyrijden en verzorging voor Beginne-
lingen en Eerste Graad  
van 2 tot 6 januari 2012

Kostprijs:
•	Gevorderden	A	200	EUR	(4	dagen)
•	Gevorderden	B	200	EUR	(4	dagen)
•	Beginnelingen	240	EUR	(5	dagen)
•	Eerste	Graad	240	EUR	(5	dagen)

Plaats en info: 
provinciaal sportcentrum De Boerekreek
Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
contactpersoon: Zeger Andries
tel. 09 379 91 82 
sportpromotie.boerekreek@oost-vlaanderen.be

Deutsche Kinemathek © Marian Stefanowski
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Provinciaal Technisch Instituut
en Middenschool Eeklo

*Kerstmarkt
Iedere afdeling (hout/bouw/mechanica/
lassen/volwassenenonderwijs/deeltijds on-
derwijs) verkoopt zaken die zelf gemaakt zijn 
in de praktijklessen: kandelaars, meubeltjes, 
kaartjes, schaakborden, voederhuisjes….
Uiteraard kan je ook iets eten en drinken. 

Wanneer: vrijdag 9 december 2011 van 
17.30 tot 22 uur 
Waar: in de polyvalente zaal van de 
school

Plaats en info:
PM-PTI Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo
tel. 09 370 73 73 www.pm-pti.be 

‘Tot zondag … natuurlijk!’
Activiteitenreeks in Het Leen om 9.30 uur, in 
Puyenbroeck, Den Blakken en De Kaai-
hoeve om 14 uur, tenzij anders vermeld. In 
december een themawandeling: Mossen en 
korstmossen.

Wanneer: 18 december om 14 uur

Inschrijven verplicht; kan tot de laatste werk-
dag voor de activiteit.

Info: 
Puyenbroeck: tel. 09 342 42 17
puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be 
Het Leen: tel. 09 376 74 74
het.leen@oost-vlaanderen.be
De Kaaihoeve: tel. 055 49 67 96
kaaihoeve@oost-vlaanderen.be
www.dekaaihoeve.be
Den Blakken: tel. 09 366 31 04
stijn.vandeplas@wetteren.be 

Regiovertelsessies in  
Oost-Vlaamse bibliotheken
De Provincie Oost-Vlaanderen biedt de 
samenwerkingsverbanden van openbare 
bibliotheken in Oost-Vlaanderen gratis regio-
vertelsessies aan. Dit jaar met als thema ‘de 
sprookjes van Grimm’. Er zijn sessies voor 
kinderen en voor volwassenen. 
De overige sessies dit najaar zijn: 

• Woensdag 30 november 2011 om 14.30 uur: 
Bibliotheek Ledeberg

 Doelgroep: kinderen
• Donderdag 1 december 2011 om 20 uur: 

Bibliotheek Gent
 Doelgroep: volwassenen
• Woensdag 7 december 2011 om 14 uur: 

Bibliotheek Hamme
 Doelgroep: kinderen
• Donderdag 8 december 2011 om 20 uur: 

Bibliotheek Laarne
 Doelgroep: volwassenen
• Zondag 11 december 2011 om 10.30 uur: 

Bibliotheek Destelbergen
 Doelgroep: kinderen
• Woensdag 14 december 2011 om 14 uur: 

Bibliotheek Denderleeuw
 Doelgroep: kinderen

Info:
dienst Kunsten & Cultuurspreiding
Patrick Van Damme, tel. 09 267 72 59
www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies 

Finale provinciale muziekwedstrijd 
‘Oost.Best!’
Eindpunt van 6 preselecties en 2 halve  
finales in diverse jeugdhuizen in Oost- 
Vlaanderen. De winnaar wint een bedrag  
van 2 000 EUR en diverse andere prijzen.

Wanneer: zondag 4 december om 15 uur 
Waar: concertzaal Vooruit, Sint-Pieters-
nieuwstraat 23, 9000 Gent 

Inkom: 8 EUR

Info:
www.oost-best.be of tel. 09 377 93 94 (N9)

Provinciale koorzangtoernooien 
2012
De organisatie van koortoernooien en de 
klassering en subsidiëring van koren is één 
van de pijlers van het provinciaal muziek-
beleid.

Wanneer: op de zondagmiddagen 22 en 
29 januari, 5 en 12 februari om 14.30 uur 
Waar: Hogeschool Gent – Conservato-
rium, Hoogstraat 64 in Gent

Info:
dienst Kunsten & Cultuurspreiding
Nadine Lievens, tel. 09 267 72 56 
nadine.lievens@oost-vlaanderen.be

Provincieraad 
De zittingen van de provincieraad zijn open-
baar. Elke geïnteresseerde kan ze bijwonen.
Wanneer: 14 december 2011, 25 januari 
en 15 februari 2012 om 14 uur
De agenda is vanaf ongeveer een week  
voor de zitting te raadplegen op  
www.oost-vlaanderen.be (beleid en bestuur 
– provincieraad – agenda) 

Plaats en info:
Provinciehuis, provincieraadzaal
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Griffie, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Martine Haegens, tel. 09 267 81 09

 
Voor meer activiteiten door of m.m.v. 
de Provincie Oost-Vlaanderen:  
www.oost‑vlaanderen.be
Alle activiteiten zijn gratis,  
tenzij anders vermeld.
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De achterflap van een boek lezen, een e-boek downloaden, in knipselmappen en artikels grasduinen,  
een cd reserveren of beluisteren, recensies schrijven of die van anderen lezen.  
Dankzij het Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken (Ovinob) kan je het voortaan 
met één muisklik van bij je thuis. “Bibliotheken zijn echt niet meer de oubollige instellingen waarmee 
velen ze nog altijd associëren”, poneert Joris Eeraerts, beleidsmedewerker bibliotheken bij de dienst 
Kunsten & Cultuurspreiding en coördinator van het project Bibliotheekportalen voor Oost-Vlaanderen.

In samenwerking met de vzw Bibnet, de andere Vlaam-

se provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

van Brussel ontwikkelde de Provincie Oost-Vlaanderen 

een nieuw bibliotheekportaal, Ovinob. “Het idee daar-

toe ontstond uit de taak van Bibnet”, begint Eeraerts. 

“Die vzw moet immers een digitale bibliotheek in 

Vlaanderen uitbouwen. Om dat te vergemakkelijken 

besloten we alle catalogi met dezelfde software op 

te bouwen en op hetzelfde platform te laten draaien. 

Daardoor kunnen gebruikers niet alleen binnen 

dezelfde omgeving de Vlaamse Centrale Catalogus 

doorzoeken, maar ook die van elke Vlaamse provincie 

afzonderlijk of zelfs enkel die van hun eigen gemeente. 

De collectie voor de provincie Oost-Vlaanderen zit 

vervat in Ovinob. Maar dat platform bevat meer dan 

enkel de catalogi van de 64 stedelijke en gemeente-

lijke openbare bibliotheken. We hebben ook een aantal 

erfgoedcollecties, zoals die van het Stadsarchief Aalst 

en die van verschillende provinciale bibliotheken op-

genomen, waaronder de collecties van de provinciale 

erfgoedbibliotheek en van het Molenmuseum.”

Unieke zoekomgeving
Het portaal is bovendien veel meer dan een overkoepe-

lende bibliotheekcatalogus. Het is een unieke digitale 

zoekomgeving. “Je ziet uiteraard welke bibliotheek het 

boek dat je zoekt in huis heeft en of dat beschikbaar 

is. Maar we hebben daar heel wat gegevens aan toege-

voegd en die informatie gelinkt met andere websites. 

Zo krijg je een verklaring van je zoekterm via Wikipedia 

– als die bestaat natuurlijk. Daarnaast kan je recensies 

lezen van professionele én gewone gebruikers. Weet 

je niet welk boek je de volgende keer gaat lezen? Dan 

kan je een titel kiezen uit de leestips die rechts op je 

scherm verschijnen. Sommige titels kan je zelfs vol-

ledig als e-boek lezen. 

De bibliotheek bij je thuis
Nieuw digitaal platform voor bibliotheekbezoekers
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Ook voor muziek krijg je luistertips voorgeschoteld.  

Je kan een fragment uit een song of een cd beluisteren, 

maar voor sommige genres gaan we nog iets verder. 

Dankzij Digileen kunnen liefhebbers van jazz-, klas-

sieke of wereldmuziek tot honderd tracks per week 

lenen en beluisteren. Gebruikers kunnen bovendien 

ook knipselmappen raadplegen. Sommige artikels 

kunnen ze zelfs integraal online lezen. Of ze kunnen 

doorklikken naar websites die met hun zoekterm te 

maken hebben.”

De bib interactief
Het bibliotheekportaal Ovinob nodigt gebruikers 

ook uit om de website mee inhoud te geven. “Wie 

zich registreert kan via My Discoveries onder andere 

aanduiden welk boek hij of zij aan het lezen is, dat 

boek quoteren of nieuwe tags toevoegen die het werk 

helpen omschrijven. Op die manier geven we een 

sociale dimensie aan de site. Het is immers de bedoe-

ling dat de gebruikers elkaar informeren. We hebben er 

trouwens voor gezorgd dat je bepaalde informatie snel 

en gemakkelijk kunt delen op sociaalnetwerksites als 

Facebook en Twitter. 

Een andere gebruikersrubriek in het bibliotheekportaal 

is MijnOvinob. Via die toepassing kan je boeken reser-

veren of verlengen, of nakijken of je nog openstaande 

schulden hebt bij een bibliotheek. Bovendien kan je 

het bibliotheeklidmaatschap van je kinderen en/of 

partner aan je eigen account koppelen. Je kan Ovinob 

dus ook op een zeer persoonlijke manier gebruiken.” 

Meer dan 55 000 Oost-Vlamingen maken intussen 

gebruik van deze dienst.

Meer nieuwigheden
Sinds oktober staat de website online en is hij 

gebruiksklaar voor het grote publiek. Toch betekent 

dat niet dat de werkgroep nu op zijn lauweren rust. 

“Er zitten nog heel wat projecten in de pijplijn die het 

aanbod op de site moeten verbeteren of aanvullen. 

Zo zal je in de loop van volgend jaar met één login 

en wachtwoord toegang krijgen tot alle functies. Nu 

moet je dat bijvoorbeeld afzonderlijk doen voor My 

Discoveries en MijnOvinob. Via die unieke login zou 

je van thuis uit ook kunnen inloggen op betalende 

databanken waarvoor je bibliotheek een abonnement 

heeft. Je hoeft je daar dan niet meer fysiek voor te ver-

plaatsen. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid van 

een blogsysteem. Zo’n blog kan dan een soort etalage 

voor de bibliotheek in kwestie zijn. Ze kunnen daarop 

publiceren welke activiteiten ze binnenkort organise-

ren of welke nieuwe boeken ze hebben aangekocht. 

Elke Oost-Vlaamse bibliotheek zou dan via de blog een 

eigen bibliotheeketalage hebben.”

“Met het nieuwe portaal wil de Provincie de biblio-

theek een hybride karakter geven. Een bib bevat 

immers een schat aan informatie, maar tegenwoordig 

zoekt iedereen zijn info online. Onder het motto ‘if you 

can’t beat them, join them’ willen we er met Ovinob 

een en-enverhaal van maken. Je zoekt online waar je 

iets fysiek kan vinden. Bovendien hoef je je niet eerst 

door een heel pak rommel te werken. Bibliotheken 

hebben namelijk alles wat op het portaal te vinden is 

gecontroleerd en geselecteerd. Ze willen de gebruikers 

in de eerste plaats nog altijd blijven gidsen naar een 

kwaliteitsvolle inhoud.”

Info:
Joris Eeraerts • tel. 09 267 72 38
joris.eeraerts@oost-vlaanderen.be
IVA E-gov • tel.  09 267 77 88
ovinob@oost-vlaanderen.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijke:
gedeputeerde Jozef Dauwe • tel. 09 267 82 42
jozef.dauwe@oost-vlaanderen.be
gedeputeerde Alexander  Vercamer • tel. 09 267 81 28
alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be
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Wedstrijd
De provinciale sjaaltjes zijn normaal exclusief bestemd voor verenigingen, schoolklassen of occasionele groepen. Uitzon-

derlijk kan je via het magazine ‘Informeel’ zo’n multifunctioneel sjaaltje bemachtigen. Je moet daarvoor het juiste antwoord 

geven op onze wedstrijdvraag ‘Hoeveel % van de gewone uitgaven van het provinciebestuur wordt besteed aan ontwikke-

lingssamenwerking?’ Stuur je antwoord in via de inspraak- en wedstrijdkaart voor 6 januari 2012. 

Winnaars wedstrijd
De wedstrijdvraag in het septembernummer luidde als volgt: wat is het verschil tussen reflecterend en fluorescerend mate-

riaal? Deze 60 deelnemers zijn de gelukkigen die een reflecterende rugzakhoes of hesje toegestuurd krijgen. Zij wisten dat 

fluorescerend materiaal vooral overdag zijn nut bewijst en dat reflecterend materiaal vooral ‘s avonds en ‘s nachts opvalt.

Denis Imbo, Ninove; André Van Hese, Belsele; Leen De Pourcq, Gent; Wim Van Hebent, Herzele; Geert Deconinck, Wortegem; 

Liliane Vandesteene; Deinze, Luc Lampaert, Eeklo; Piet Dedecker, Gent; Odette De Waepenaert, Gent; Erik Truyaert, Asper;  

Gerda Casaert, Oudenaarde, Jeanine Wielfaert-Smets, Gent; Chris De Bremme, Overmere; Marcel De Mol, Wondelgem; 

Rudy De Waele, Hamme; Erika Pirc, Gent; Joseph Lyssens, Rupelmonde; De Maesschalck, Moerbeke-Waas; 

Annie De La Marche, Schellebelle; Ronny Verniers, De Pinte; Lucien Heggerick, Sint-Amandsberg; Rita Gysens, Zele; 

Oscar Dhondt, Oudenaarde; Mireille Vanhooren, Zomergem; Vantournhout, Sint-Amandsberg; André De Wilde, Oostakker; 

Rita Cardoen, Geraardsbergen; Godelieve Heyndrickx, Sint-Niklaas; Andy De Bonte, Maldegem; Anna-Maria Desimpelaere, 

Sint-Martens-Latem; Roland Van Der Linden, Oostakker; Luc Weemaes, Sint-Niklaas; Filip Balthazar, Wetteren;

 Anneke De Muynck, Aalter; Liliane Veldeman, Wachtebeke; Georges Van de Vyver, Beveren; Geert Baele, Oudenaarde; Julien 

Sichien, Zeveneken; Dirk De Witte, Lokeren; Harry Leroy, Mariakerke; Véronique Govaert, Sint-Gillis-Waas; 

Pieter Ost, Dendermonde; Luc Lekens, Gent; Marlene Aelbrecht, Bazel; Maria Van Houtte, Melle; Erik Devolder, Deinze;

Anna Lasseel, Semmerzake; Leo Fiems, Scheldewindeke; Luc Van Damme, Aalst; André De Vuyst, Ninove; 

Geert Christiaen, Assenede; Hilda De Rop, Denderbelle; Martine De Geyter, Gent; Laure Van Snick, Ninove; 

Daniël Mouton, Aalter; Luc Van den Bossche, Vrasene; Christophe Van Ooteghem, Nevele; Michaël De Ruyck, Deinze

Steven Van Kerckhove, Sint-Amandsberg; Siegfried Van Nuffel, Smetlede.

Toon je Oost-Vlaming!
Ga je op (buitenlands) kamp? Vertrek je met de klas 
op bosklas? Neem je deel aan een (internationaal) 
kampioenschap met je sportclub of trek je er geregeld 
met vrienden op uit om samen te sporten? Dan is het 
leuk om te tonen dat jullie één groep zijn én van Oost-
Vlaanderen! De Provincie Oost-Vlaanderen helpt je 
daarbij met ‘multifunctionele sjaaltjes’.

“Euh…wat? Multifunctionele sjaaltjes!?” Multifunctionele 

sjaaltjes kunnen op verschillende manieren gedragen wor-

den: als haarband, als hoofddoek tegen de zon, als polsband, 

als blinddoek,… Bovendien zijn ze bruikbaar voor iedereen: 

van jong tot oud, man of vrouw, sporter en recreant,…

Omdat het provinciebestuur je wil helpen om Oost-Vlaande-

ren uit te dragen, stelt ze deze sjaaltjes gratis ter beschik-

king van allerlei verenigingen (sport, senior, jeugd,…), klas-

sen of occasionele groepen van minstens 5 personen.

Er zijn enkele voorwaarden: de activiteit moet extern plaats-

vinden dus buiten de muren van de organisatie of klas, in 

groep georganiseerd zijn en voor een meerdaagse periode of 

op regelmatige basis doorgaan. 

De Provincie denkt daarbij vooral aan kampen, wedstrijden 

of tochten. Na het toekennen van de sjaaltjes vraagt het 

provinciebestuur je om een leuke foto in te dienen van de 

groepsleden die tijdens de activiteit de sjaaltjes dragen.

Geïnteresseerde verantwoordelijken van groepen of  

leerkrachten kunnen via de website  

www.oost-vlaanderen.be/sjaaltjes de voorwaarden nog 

eens nalezen en meteen hun bestelling plaatsen wanneer ze 

in aanmerking komen. 

Info en voorwaarden: www.oost-vlaanderen.be/sjaaltjes  

of tel. 09 267 82 65
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Hoe moeten 
de bloemen bloeien? 

De Provincie geeft bezoekers van haar domein Puyenbroeck al enkele maanden inspraak in de opmaak 
van een duurzaam globaal parkbeheerplan voor de site. Door de tientallen recreatieve functies en een 
kostbare schat aan natuurwaarden komt dat neer op puzzelen met heel veel stukjes tegelijk. Het stukje 
met het bloemenpark lijkt bovendien afkomstig uit een ietwat gedateerde puzzeldoos. 

Puyenbroeck is een domein van ongeveer 500 ha. De 

speeltuin is bij het publiek het best bekend maar er is 

ook nog een golfterrein, binnen- en buitenzwembaden, 

een sporthal, buitensportterreinen, een sportverblijf, 

een dierenpark, het molenmuseum, een camping en 

een bloemenpark. Daarnaast is er nog plaats voor heel 

wat logistieke functies, een horeca-aanbod, parkings 

en niet het minst: 160 ha waardevol bosgebied. 

Op zoek naar harmonie
“Al die functies zijn niet per definitie in harmonie met 

elkaar”, zegt deskundige bos- en natuurbeheer José 

de Laender. “Om ervoor te zorgen dat het domein op 

lange termijn nog kan beantwoorden aan alle recreatie-

ve behoeftes, zonder dat de aanwezige natuurwaarden 

in het gedrang komen, werken we al enkele maanden 

aan een duurzaam beheerplan volgens de principes 

van harmonisch park- en groenbeheer. Op die manier 

zullen de inspanningen die we vandaag al doen, zoals 

een aangepast grasland- en waterbeheer, de afbouw 

van bestrijdingsmiddelen en het ecologisch beheer 

van het golfterrein, beter op elkaar kunnen inspelen.”  

Uit de jaren 70
De violen afstemmen tussen de verschillende partijen 

is dus absoluut nodig. Het provinciebestuur kiest daar-

bij niet voor de gemakkelijkste weg. Want het publiek 

wordt van heel nabij bij de opmaak van het beheerplan 

betrokken.

“De voorbije maanden hebben we in verschillende 

werkgroepen naar de mening van de Puyenbroeck-

werknemers gevraagd omdat zij best weten waar er 

gemiste kansen liggen. Ook de bezoekers konden 

intussen via e-mail hun stem laten horen. De komende 

weken willen we hen nog heel specifiek bevragen over 

de toekomst van het bloemenpark. Dat is een typisch 

concept uit de jaren zeventig. De tuin is een mix van 

een Franse en een Engelse stijl, met grote fonteinen en 

veel eenjarige planten. Dat staat haaks op de meer or-

ganische stijl die vandaag de boventoon voert. Boven-

dien is het onderhoud bijzonder arbeidsintensief. We 

vechten constant tegen de natuur. We willen dus van 

de bezoekers weten of ze die inspanning appreciëren.”

“Momenteel zijn de meningen bijzonder uiteenlopend. 

Sommige betrokkenen willen het bloemenpark bewa-

ren als een soort erfgoedmuseum over de manier waar-

op er vier decennia geleden werd gedacht over een 

park, anderen willen er van af en nog andere partijen 

willen het bestaande aanbod verder uitbouwen. Maar 

misschien zijn er ook tussenoplossingen mogelijk.”

Geef jouw mening over het harmonisch  

parkbeheerplan voor Puyenbroeck 

Mensen die hun mening kwijt willen over Puyenbroeck  

in het algemeen of het bloemenpark in het bijzonder,  

kunnen een korte digitale vragenlijst invullen op 

www.puyenbroeck.be, e-mailen naar 

parkbeheerplan.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be 

of bellen naar tel. 09 267 76 32.
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Herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

Graag je mening!
Ruimtelijke uitvoeringsplannen bepalen waar bedrijventerreinen kunnen uitbreiden, waar er grond mag 
worden verkaveld enzovoort. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen vinden hun oorsprong in de ruimtelijke 
structuurplannen. Over een herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan en over enkele concrete 
dossiers willen we graag jouw mening vragen. 

De openbare ruimte in Vlaanderen 

versnippert te veel. Het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV) legde 

de krijtlijnen vast van de ruimtelijke 

ordening. Eén van de belangrijke 

principes is dat in buitengebieden 

extra aandacht gaat naar natuur en dat 

ontwikkelingen voor wonen en werken 

in bestaande steden en dorpskernen 

worden geconcentreerd. Ook kwam er 

een taakverdeling tussen gemeenten, 

provincies en de Vlaamse gemeen-

schap. Zo moesten ook gemeenten en 

provincies een ruimtelijk structuurplan 

opmaken. Het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan (PRS) werd in 2004 

goedgekeurd. De maatregelen liepen 

tot 2007 zodat intussen een herziening 

nodig was om het beleid verder uit te 

werken. 

Gedeeltelijke wijzigingen
De herziening van het PRS bepaalt 

onder meer een visie op het beleid 

tot 2020. Want het is belangrijk ook 

voor de toekomst al bepaalde keuzes 

vast te leggen. Enkele cijfers voor 

wonen en bedrijventerreinen bleken 

achterhaald en hadden een bijsturing 

nodig. Er wordt meer aandacht besteed 

aan een kwalitatief woonbeleid en de 

demografische evolutie. Het aantal 

kleinere gezinnen en ouderen zal im-

mers nog toenemen. Ook het beleid 

voor kleinhandel werd aangepast. De 

Oost-Vlaamse provincieraad heeft op 7 

september deze gedeeltelijke wijzigin-

gen voorlopig vastgesteld. Voorlopig, 

want de procedure bepaalt dat er een 

openbaar onderzoek moet plaatsvin-

den. Burgers mogen immers ook hun 

zegje doen. Het openbaar onderzoek 

van 90 dagen startte op donderdag 

13 oktober 2011 en loopt tot en met 

dinsdag 10 januari 2012. 

Grondige voorbereiding
Als deze procedure is afgerond, wil de 

provincieraad het aangepaste PRS defi-

nitief vaststellen. De planning voorziet 

dat dit in juni 2012 gebeurt. Daarna 

moet het ook op Vlaams niveau worden 

goedgekeurd en volgt er de publicatie 

in het Staatsblad. Pas dan treedt het 

ook in werking, vermoedelijk is dit in 

het najaar 2012. Maar daarmee is de 

kous niet af. Het gaat om ingrepen 

die op korte termijn belang hebben. 

Een aantal knelpunten van het PRS 

vraagt een zeer grondige analyse en 

voorbereiding. Ook die besprekingen 

voor de lange termijn wil het provincie-

bestuur opstarten. Tegelijk loopt ook 

op Vlaams niveau een herziening van 

het Ruimtelijk Structuurplan. Het is 

belangrijk dat er cohesie is tussen deze 

evaluaties en bijsturingen van de visie. 

Concrete dossiers 
Naast die herziening van het Provin-

ciaal Ruimtelijk Structuurplan heeft 

de Provincie nog heel wat concrete 

bestemmingsplannen (Provinciale 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of 

PRUP’s) op stapel staan. Deze bepalen 

onder andere de afbakening van de 

stedelijke gebieden, de ligging van 

nieuwe bedrijventerreinen of de locatie 

voor nieuwe infrastructuurwerken 

(voor overzicht zie kader). Voor veel 

van deze PRUP’s loopt momenteel het 

openbaar onderzoek. Ook hier wordt 

de definitieve vaststelling voorzien 

voor juni 2012.

Hoe jouw mening geven?
Je kan de herziening van het PRS en de concrete bestemmingsplannen inkijken bij het gemeentebestuur of bij de Provincie. 

Heb je bezwaren of suggesties? Stuur dan een aangetekende brief naar PROCORO, de Provinciale Commissie Ruimtelijke 

Ordening. Of geef je bedenkingen schriftelijk af bij het gemeentebestuur of bij het provinciebestuur en vraag een ontvangst-

bewijs. Alle binnengelopen opmerkingen worden onderzocht. Daarbij wordt nagegaan welke bijsturing eventueel mogelijk 

is, of welke argumenten er zijn om dat niet te doen. 

Alle concrete informatie over de lopende openbare onderzoeken (hoorzittingen, locatie, data, adressen en andere gegevens) 

kan je terugvinden op de provinciale website (www.oost-vlaanderen.be > wonen & milieu > ruimtelijke ordening ). 

Of je kan via e-mail contact opnemen met de dienst ruimtelijke planning op het adres 

ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be.
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%   provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
in procedure

Overzicht van de lopende planprocessen van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in Oost-Vlaanderen.

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
in procedure

Overzicht van de lopende planprocessen van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in Oost-Vlaanderen

Concrete dossiers
De volgende Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) zijn dit najaar in openbaar onderzoek:

• Gent: PRUP Handelsdokbrug Gent voorziet een brug over het Handelsdok in Gent.  

Hiermee wordt de ring in Gent verlegd van Dok-Noord en -Zuid naar de Afrikalaan.

• Lokeren: In dit dossier ligt de afbakeningsgrens van het kleinstedelijke gebied voor, met daarnaast herbestemmingen 

voor bedrijvigheid langsheen de E17. 

• Zulte, Waregem: Dit PRUP omvat het deeltje van de afbakeningslijn, gelegen tussen het bedrijventerrein D’hooie 

(Wielsbeke), de Leie meander en de Staatsbaan op het grondgebied van Zulte. 

• Aalter: Het PRUP ‘herziening Regionaal bedrijventerrein Aalter met het oog op de optimalisatie van de mobiliteit door 

de aanleg van een brug’ doet uitspraak over de ontsluiting, de zone noodzakelijk voor de aanleg van de brug en aan-

liggende- en noodzakelijke wegenis. 

• Melsele (Beveren): Afbakening van een glastuinbouwgebied van bovenlokaal belang.

• Ninove: Hier gaat het om de afbakening van het kleinstedelijk gebied, met ook deelplannen.

• Balgerhoeke (Eeklo): Er werd al een Ruimtelijk Uitvoerinsplan opgemaakt voor een regionaal bedrijventerrein in Bal-

gerhoeke. Het deelplan ‘Bedrijventerrein Balgerhoeke’ werd bij de Raad van State vernietigd op 14 februari 2011. Om 

tegemoet te komen aan het vernietigingsarrest van de Raad van State, wordt het RUP nu hernomen.

• Ronse: In dit plan mikt men op een herwaardering van het verouderde industrieterrein aan de Ninovestraat in Ronse, 

uitgebreid met de site van het voormalige ziekenhuis. 

• N41: Dit is een secundaire wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke. Dit RUP tekent het tracé van de ontbrekende 

wegverbinding tussen Dendermonde en Aalst, vanaf de N47 in Lebbeke tot de bestaande N41 in Hofstade (Aalst). Ook 

komt er bijkomende waterbuffering en landschappelijke inkleding.

• Geraardsbergen: In dit dossier liggen de grenslijn van de afbakening van het kleinstedelijk gebied en vijf deelplannen 

voor. 

• Overstromingsgebied Wortegem-Petegem: Met dit RUP wordt een overstromingsgebied aangeduid op de Nederbeek.

Info: 
Reinout Debergh, dienst Ruimtelijke planning
tel. 09 267 78 25 • reinout.debergh@oost-vlaanderen.be 
Bevoegde beleidsverant woordelijke: 
gedeputeerde Marc De Buck • tel. 09 267 82 37
marc.de.buck@oost-vlaanderen.be
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Solidair met het Zuiden
Ecuador, de Filipijnen en Rwanda. Het zijn drie landen die wel érg ver van ons bed staan. Maar Oost-Vlaanderen 
brengt ze toch iets dichterbij. De Provincie steunt al meer dan 15 jaar partnerorganisaties in deze gebieden, in 
samenwerking met Vlaamse ngo’s. Maar ook andere solidariteitsprojecten krijgen een steuntje in de rug.

In Zuid-Rwanda is er een organisatie 

die kredieten verleent aan vrouwelijke 

ondernemers: ze kunnen een kleine 

lening afsluiten om hun eigen han-

deltje te beginnen. En de plaatselijke 

boerenvakbond werkt aan kunstmatige 

inseminatie bij koeien, om de aantal-

len te verhogen. Het zijn maar twee 

voorbeelden van de vele projecten die 

gesteund worden door de Provincie. En 

dat al meer dan vijftien jaar, bena-

drukt Agnes Verspreet van de directie 

Welzijn. “We kiezen heel bewust voor 

een structurele benadering op lange 

termijn, omdat we de sociale beweging 

willen versterken. Ieder jaar investeren 

we 0,7% van ons budget aan ontwikke-

lingssamenwerking, de internationale 

norm. Maar we doen dat niet zomaar. 

We vinden het namelijk heel belangrijk 

dat ook de ‘gewone’ Oost-Vlaming zich 

hierbij betrokken voelt. Zo zijn er een 

15-tal Oost-Vlaamse scholen die al 

jaren corresponderen met Rwandese 

kinderen. En de gemeenten Oosterzele 

en Berlare hebben een ‘waterschap’ 

met twee gemeenten in het Latijns-

Amerikaanse Ecuador: een soort zus-

terschap dat helemaal draait om water. 

De gemeenten informeren hun burgers 

op allerlei manieren over de samenwer-

king én ze steunen waterprojecten in 

Ecuador.”

Muziek verbindt Noord en Zuid
Maar ook andere burgers en organisa-

ties die samenwerken met projecten uit 

het Zuiden kunnen financiële hulp krij-

gen van de Provincie. Dit jaar werden 

71 aanvragen ingediend, waarvan er 

63 steun kregen. Er is bijvoorbeeld de 

vzw Ananda, die een koeienproject met 

vrouwengroepen ondersteunt in India. 

De vzw Ette-Ibibio werkt in Nigeria 

aan een opvangtehuis voor slachtof-

fers van hekserij. En de organisatie 

Rock Bujumbura startte in Burundi een 

muzikaal project voor straatkinderen. 

Maar er zijn wel enkele voorwaarden, 

legt Agnes Verspreet uit. “In principe 

kan iedere burger zo’n voorstel indie-

nen, maar we steunen geen eenmans-

projecten. Hoe goed de bedoelingen 

ook mogen zijn, zulke projecten 

moeten toch breder gedragen worden. 

En bovendien moeten ze duurzaam 

zijn, geen losse flodders dus. De lokale 

inbedding – contacten met de plaat-

selijke bevolking en overheid – is zeer 

belangrijk. Maar ook in de provincie 

zelf moet er een stevig draagvlak zijn: 

Oost-Vlaamse scholen of verenigingen 

die het project ondersteunen.”

Er komt dus veel méér bij kijken dan 

een geldinzameling en een flinke portie 

idealisme. De middelen moeten goed 

besteed worden. En bovendien moet je 

brede steun vinden, goed communice-

ren en gestructureerd werken. Daarom 

organiseert de Provincie – in samen-

werking met Vlaanderen – vorming 

en uitwisseling. Dat levert niet alleen 

meer kwaliteit op, maar ook nuttige 

contacten. Zo kan je andere mensen 

ontmoeten die ook met Zuidprojecten 

bezig zijn en die je dus aardig op weg 

kunnen helpen.

Info: 
Agnes Verspreet • consulent Noord-Zuidsamenwerking 
tel. 09 267 75 88
agnes.verspreet@oost-vlaanderen.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijke:
gedeputeerde Eddy Couckuyt • tel. 09 267 81 72
eddy.couckuyt@oost-vlaanderen.be 
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      We* werken samen aan

landbouw       zuiver water

          in Ecuador &
    (*Oost-Vlaanderen, Oosterzele en PROTOS)

V.u. : Eddy Couckuyt, gedeputeerde • p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent • Vrij van zegel • Ontwerp: dienst communicatie provincie Oost-Vlaanderen 

  We maken er

Oost-Vlaanderen,
een solidaire provincie

samen werk van!

               ‘We* werken samen aan     positieve verandering        in de Filippijnen’
(*Oost-Vlaanderen & Bevrijde Wereld)

  We maken er

Oost-Vlaanderen,een solidaire provincie
samen werk van!

V.u. : Eddy Couckuyt, gedeputeerde • p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent • Vrij van zegel • Ontwerp: dienst communicatie provincie Oost-Vlaanderen 
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Kleine Cultuurgids 
 ‘Architectuur van de verlichting’
De reeks Kleine Cultuurgidsen besteedt in haar nieuwste 
editie ‘Architectuur van de verlichting’ ruime aandacht aan 
de 18de-eeuwse architect Jan Baptist Simoens (1771-1779) 
en tijdgenoten in het Land van Aalst. De vondst van een 
korte biografische nota over de bouwmeester, opgesteld 
door een neef, vergezeld van een ‘Memorie nopende de 
wercken’ opgesteld door Simoens zelf, bracht een aantal 
nieuwe gegevens aan het licht. 
Zo bleek dat Simoens méér dan betrokken was bij de 
bouwactiviteiten in de vier grote abdijen van het Land van 
Aalst. Maar tevens drukte hij zijn stempel op talrijke grote 
openbare en privébouwprojecten in Gent en de provincie. 
Dat onderzoek heeft geleid tot deze Kleine Cultuurgids en 
een bijbehorende tentoonstelling in ’t Gasthuis in Aalst  
(tot 23 december). 

De Kleine Cultuurgids kost 6 EUR (exclusief verzending). 
Info: Luc Robijns • tel. 09 267 72 29
luc.robijns@oost-vlaanderen.be

Duurzaam wonen en bouwen: wat is jouw plan? 
Iedereen wint bij een comfortabele, gezonde en energie-
zuinige woning. Duurzaam bouwen is ook rekening houden 
met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaar-
heid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je voor duurzame 
en gezonde bouwmaterialen. En dat hoeft geen handenvol 
geld te kosten. Met doordachte keuzes bij het bouwen of 
verbouwen kan je energie, geld en het milieu sparen. Hoe 
vroeger je hiermee rekening houdt, hoe beter.
Deze folder biedt op een laagdrempelige manier informatie 
over wat duurzaam wonen en (ver)bouwen betekent. Heb 
je zelf bouw- of verbouwplannen of ben je op zoek naar een 
nieuwe woning? Dan vind je hierin zeker enkele nuttige tips 
voor jouw plan.

Je kan de folder online lezen op de website  
www.oost-vlaanderen.be > Wonen & milieu > Wonen > Duur-
zaam (ver)bouwen of gratis bestellen via de bestelkaart in 
dit magazine. 

Dirk VAN DE PERRE

Architectuur van 
   de verlichting

 Jan Baptist Simoens en 
 Jan Baptist Simoens en 

tijdgenoten in het Land van Aalst
tijdgenoten in het Land van Aalst

    (tweede
    (tweede helft achttiende eeuw)

 helft achttiende eeuw)

August Bernaert schrijft circa 1779 over zijn oom 

Jan Baptist Simoens:

Joannes Bapt. Simoens, geboren binnen Ghent 

ten jaere 1715, meester metser ende architecte, 

midtsgaders geswornen erfscheeder van beijde de 

Colegien van der Keure ende van Gedeele, heeft van 

sijne jonckheijt af sigh geappliqueert tot de studie 

van d’architecture ende binnen den teijt van sijn 

leven geconstrueert ende gemaekt het meesten deel 

van de capitaelste nieuwe gebauwen ende edificien 

soo binnen als buijten de voors. stadt.

Architectuur van 

               de verlichting

Jan Baptist Simoens en tijdgenoten in het 

Land van Aalst (tweede helft achttiende eeuw)

A
rchitectuur van de verlichting

cover_def.indd   1

30/09/11   14:48

Nieuwe agrarische gebouwen in beeld
Zopas heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een rijk geïllus-
treerd boek samengesteld met hedendaagse voorbeelden 
op het vlak van geïntegreerde agrarische architectuur. Met 
dit boek wil de Provincie inspiratie en ideeën verspreiden 
naar de doelgroep van kandidaat-bouwers, architecten 
of constructeurs van agrarische bedrijfsgebouwen. In het 
fotoboek komen hedendaagse land- of tuinbouwbedrijven 
aan bod waar extra aandacht is besteed aan de architec-
tuur. Maar ook bedrijven waar creatieve details het verschil 
maken stonden model.    

Dit fotoboek is gratis te bestellen voor mensen die  
tot de doelgroep behoren. 
Info: dienst Landbouw & Platteland
Nele Wauman • tel. 09 267 86 61
nele.wauman@oost-vlaanderen.be
Luc Vande Ryse • tel. 09 267 86 68  
luc.vande.ryse@oost-vlaanderen.be

De Provincie loodst je 
door 2012
De nieuwe ‘Gids voor Oost-
Vlamingen’ is ondertussen 
een onmisbaar informatie- en 
gebruiksinstrument voor elke 
inwoner van de provincie. Dit 
jaar is hij dan ook al aan zijn 
vijfde editie toe. 
De gids bevat naast de 
provinciale dienstverlening in 
trefwoorden ook een voorstel-
ling van de provincieraad en 
deputatie. Daarnaast biedt hij 
een overzicht van de adminis-
tratieve diensten en provinciale scholen. Je vindt er ook een 
uitgebreide kalender voor 2012 in terug. Daarin staan alle  
geplande activiteiten van het provinciebestuur vermeld. 
Bovendien is er voldoende schrijfruimte voorzien voor je 
persoonlijke agenda. 
Elke Oost-Vlaming kan vanaf midden december een gratis 
exemplaar van de Gids (mét agenda) krijgen. 

Bestellen doe je via de bestelkaart in dit nummer of bij de 
dienst communicatie op het nummer 0800 94 808.  
Je kan de gids ook online raadplegen op  
www.oost-vlaanderen.be/gidsovl

 

Gids
     voor
Oost-Vlamingen

infogids & 
agenda 2012

Nieuwe agrarische gebouwen in beeld
Op zoek naar inspiratie voor geïntegreerde agrarische architectuur
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De Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen ontwikkelde in 

samenwerking met de Provincie in kader van het grensoverschrijdend bio-

diversiteitsproject Solabio het eerste multifaunapaneel. Dat is een klassiek 

betonpaneel voor stallen of loodsen waarin tijdens het gieten standaard-

openingen worden voorzien. In die openingen worden op maat gemaakte 

nestkasten bevestigd voor tal van typische en nuttige hoevefauna zoals 

vleermuizen, kerkuilen en boerenzwaluwen. Het idee ontstond vanuit de 

ervaring met geïntegreerd agrarisch bouwen, een dienstverlening van de 

Provincie aan landbouwers, waarbij advies aan landbouwers omtrent inte-

gratie van gebouwen in de omgeving., materiaalkeuze e.d. wordt gegeven.

Paardenmelkerij ‘t Kattenheye uit Laarne nam ondertussen als eerste  

enkele van die panelen in gebruik. Nu is het nog wachten op de vogels om 

de nestkasten te ontdekken! Wordt vervolgd!

Info: Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen,  

tel. 09 267 86 68, kristof.de.rous@oost-vlaanderen.be

Beton maakt plaats voor groen
Begin november startte provinciaal domein Het Leen met de uitbraak van circa 5 km betonbanen. Op die manier wil de Pro-

vincie de aanwezige bosbiotoop meer kansen bieden en grotere aaneengesloten bospercelen creëren. Het Leen bevat zo’n 

18 km betonbanen omdat het domein tussen 1938 en 1973 een militair munitiedepot was. Om de munitie gemakkelijk te kun-

nen vervoeren, legde het leger een netwerk van paden aan. Daarvan verdwijnt dus nu een deel. Toch zal het bos nog steeds 

gemakkelijk toegankelijk blijven voor wie met een kinderwagen of rolstoel op pad is. Er blijven immers nog genoeg lussen 

over die uitsluitend langs betonbanen lopen.

Info: Provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, Eeklo, tel. 09 376 74 74, het.leen@oost-vlaanderen.be

Romeinen 
in de provincie
Van 3 december 2011 tot 15 juni 2012 pakt het Provinciaal Archeologisch 

Museum (PAM) Velzeke uit met de tijdelijke tentoonstelling ‘Over vlees 

en bloed: Gallo-Romeinse boeren en soldaten in noordelijk Vlaanderen’.

Die tentoonstelling ontstond in samenwerking met de vakgroep Archeo-

logie van de Universiteit Gent en belicht de rurale en militaire Romeinse 

bewoning in het gebied. Ze maakt daarvoor gebruik van verschillende 

recente archeologische vondsten. Met een toegangsticket voor de tijde-

lijke tentoonstelling kan je bovendien de permanente collectie van het 

museum bezoeken.

Info: Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke,  

Paddestraat 7, 9620 Velzeke 

www.pam-velzeke.be of tel. 09 360 67 16.

Gallo-Romeinse
boeren &   soldaten
in noordelijk
Vlaanderen

 03/12/11  >  15/06/12

vlees
bloed’

‘over
- tentoonstelling -&

V.u. : Jozef Dauwe, gedeputeerde • p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent • Ontwerp: dienst communicatie provincie Oost-Vlaanderen 
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In Oost-Vlaanderen voel ik me thuis. Ik ben er gebo-

ren en getogen, leerde er mijn man kennen en run er 

samen met hem een biologisch glastuinbouwbedrijf in 

Assenede. Ik hoef mijn persoonlijk geluk niet buiten de 

provincie te gaan zoeken, omdat ik hier alles terug-

vind wat ik nodig heb. Ik hou van het klimaat, van de 

rustgevende natuur en de gezellige drukte van onze 

dynamische steden. Even met de vriendinnen tussen 

de vlakke akkers joggen, langs de kreken fietsen, een 

lekker streekproduct proeven, in gezellige winkel-

tjes snuisteren,… het kan hier allemaal. Vooral Gent 

spreekt me nog steeds aan, omdat ik daar ook een 

tijdje gewoond heb en er nog steeds een studentenwo-

ning verhuur. Vroeger trok ik ’s ochtends vaak alleen 

de stad in. Niets is rustgevender en geeft tegelijk 

zoveel energie dan de zacht opwellende drukte van die 

ontwakende stad. Ik ben dan ook een stads- én buiten-

mens. Met ons bedrijf trekken we wél vaak over onze 

provincie- en landsgrenzen heen, maar uiteindelijk zou 

ik nergens anders willen wonen.

Toen mijn man me enkele maanden geleden voorstelde 

om deel te nemen aan de verkiezing voor ‘Schoonste 

Boerin van Vlaanderen’, heb ik dat idee eerst lachend 

weggewuifd. Ik had dan ook nooit gedacht dat zo’n ver-

kiezing iets voor mij zou zijn, tot ik mezelf wel in hun 

beschrijving kon vinden. Uiteindelijk was het mama 

die me inschreef en voor ik het goed en wel besefte, 

belandde ik in de finaleselectie. Ik voelde me geflat-

teerd en besloot er toch op in te gaan, omdat ik het een 

uitgesproken kans vond om de landbouwsector die 

luchtige toets mee te kunnen geven die hij nog veel te 

vaak mist. En geef toe, welke vrouw vindt het nu niet 

leuk om even in de kijker te staan? 

Toch konden we mijn overwinningskansen vooraf 

moeilijk inschatten. De tuinbouwsector is een kleine 

niche en ik zou het opnemen tegen medekandidates 

die een veel ruimere achtergrondkennis verzamelden 

tijdens hun landbouwopleiding. Mijn regentaatsop-

leiding en animatiewerk gaven dan weer behoorlijk 

wat voorsprong tijdens de acts op het podium, die ik 

meteen ook de leukste vond. Ik voelde me zelfzeker, 

speelde spontaan in op het publiek en genoot echt van 

de interactie met de mensen en de camera’s, terwijl 

je andere medekandidates zenuwachtig zag worden 

en vaak binnensmonds hun pasjes zag tellen. Ook de 

onvoorwaardelijke steun en opbouwende kritiek van 

familieleden en vrienden in de zaal hebben me daarbij 

ontzettend geholpen.

De verkiezing en de bekroning tot winnares hebben me 

uiteindelijk een flink pak zelfzekerder en zelfbewuster 

gemaakt. Ik durf nu veel sneller op de voorgrond te 

treden en neem als landbouwambassadrice vaker het 

heft in eigen handen, terwijl ik me vroeger makkelijker 

achter mijn man verschuilde. Sindsdien stap ik vaker 

op eigen initiatief naar landbouwevenementen, ben ik 

reporter voor het programma ‘Boerenste Buiten’ dat 

binnenkort te zien is op digitale Plattelandstv (NTV) en 

werk ik volop aan een eigen landbouwproject. Ik speel 

namelijk al langer met het idee van een ‘educatieve 

zelfoogstboerderij’, die ik graag zou opstarten in en 

rond de voorma-

lige boerderij van 

mijn ouders. Het 

moet een plaats 

worden waar de 

consument samen 

met de boer aan 

de slag kan en 

waar vooral de beleving en niet de productie centraal 

staat. Er wordt een tuin aangelegd waar jong en oud 

hun groenten kunnen oogsten, terwijl de kinderen in 

de hooiberg spelen of de konijntjes verzorgen. Momen-

teel pols ik naar de interesse om te zien of we van start 

kunnen gaan met dit project dat boer en consument 

dichter bij elkaar wil brengen. 

Sinds ik de eretitel van Schoonste Boerin kreeg, is mijn 

dagelijkse leven met andere woorden nog wat drukker 

dan voorheen, maar ik geniet met volle teugen van de 

extra energie die het lintje me geeft.

Cindy DECLERCQ

www.hamerlincklv.be

Schoonste boerin  
van (Oost-)Vlaanderen

“De verkiezing en de bekroning  

tot winnares hebben me 

uiteindelijk een flink pak 

zelfzekerder gemaakt.”
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