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1. Inleiding
CD&V gelooft in de kracht van mensen die zich engageren en verantwoordelijkheid opnemen. Wij
ijveren voor een samenleving waar samenhorigheid, respect en vertrouwen heerst, waar er
evenwicht is tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen rechten en plichten. Er is nood aan
waardering voor mensen die zich engageren, respect tonen voor de anderen en voor de spelregels
van de samenleving. Velen aanvaarden terecht niet langer een gedrag dat het samenleven van
mensen ondermijnt.
Mensen moeten ook op elkaar kunnen rekenen. Alle mensen hebben een gemeenschap nodig waarin
ze zich kunnen ontplooien, die hen beschermt als het moeilijk gaat, waarin men voor elkaar zorgt.
Een gemeenschap die verbindt, vooruitziet, verzorgt en versterkt.
Mensen verbinden is de eerste opdracht van de Vlaamse christendemocraten. Dat betekent
investeren in verenigingen en het samenbrengen van mensen. Verbinden houdt ook in dat er geen
beslissingen worden genomen zonder het nodige overleg.
Beslissingen nemen betekent ook vooruitzien. Bij elke beslissing dienen we ons af te vragen of deze
de toekomstige generaties niet belast.
Wanneer mensen op elkaar moeten kunnen rekenen, dan houdt dat ook in dat niemand
achtergelaten wordt. Christendemocraten hebben prioritair aandacht voor de zwaksten in de
samenleving en investeren in vrijwilligerswerk. Christendemocraten verzorgen in een geest van
efficiëntie en verantwoordelijkheid.
CD&V stimuleert ook wie vooruit wil. Daarom versterken we het ondernemersklimaat.
Bij CD&V is iedereen inbegrepen. Wie sterk is, willen we versterken. Wie minder sterk is, willen we
sterk maken. We willen zorgen voor wie zorg nodig heeft. We willen stimuleren wie vooruit wil.
Als bestuurders op het bestuursniveau tussen gemeente en Vlaamse of federale overheid, geven
onze gedeputeerden Jean-Pol Olbrechts, Monique Swinnen en Elke Zelderloo en onze CD&Vprovincieraadsleden elke dag het beste van zichzelf om vanuit de provincie mee vorm te geven aan
een leefbare gemeenschap en warme samenleving, die mensen kansen biedt maar mensen ook
aanzet om de geboden kansen te grijpen. Vanuit onze visie gelooft CD&V er immers in dat een mens
enkel tot volledige ontplooiing kan komen door en in zijn relatie met anderen, met zijn
gemeenschap. Deze gemeenschap kan erg lokaal zijn, de eigen stad of gemeente, maar deze
gemeenschap bestaat ook ruimer : onze streek of ook onze provincie Vlaams-Brabant. Onze
mandatarissen stellen hun talenten ten dienste van Vlaams-Brabant door aan een beleid op maat van
hun provincie vorm te geven.
De bestuurlijke opbouw van Vlaanderen berust op drie rechtstreeks door de bevolking verkozen
bestuursniveaus: de Vlaamse deelstaat, de provincies en de gemeenten. Deze drie bestuursniveaus
moeten naar de toekomst toe de kern van de bestuurlijke opbouw blijven uitmaken. In geen geval
wenst CD&V de totstandkoming van nieuwe bestuurslagen die zich tussen de gemeenten en de
provincies zou komen nestelen. Dergelijke aanpak zou de besluitvorming enkel ondoorzichtiger en
ondemocratischer maken. Bovendien zou het in grote mate bijdragen tot een vergroting van de
verrommeling op het intermediaire niveau; daar waar de recente oefening rond de interne
staatshervorming juist de bedoeling heeft om die verrommeling tegen te gaan. De
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden spelen een essentiële rol als verlengstuk in het lokaal
bestuur: zij maken een krachtiger gemeentelijk beleid mogelijk door dingen samen aan te pakken.
Maar hun taak blijft binnen de gemeentelijke, lokale bevoegdheden. Hun taak is niet om bovenlokaal
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beleid te voeren. De provincie is het enige bestuur dat rechtstreeks door de bevolking verkozen is om
bovenlokale taken op zich te nemen. CD&V opteert evenmin voor het provincievrij maken van
sommige steden of gemeenten. Het belang en de werking van dit door de bevolking verkozen
bestuursniveau verdienen ook in de publieke opinie meer aandacht. Zowel wat de beleidsresultaten
als wat het beleidsproces betreft. Alleen op die wijze kan de betrokkenheid van de bevolking
verstevigd worden.
CD&V ziet drie soorten taakstellingen als zijnde essentiële kenmerken voor een eigentijds provinciaal
beleid:
- bovenlokale taakstelling : bestuursopdrachten die planning, verdeling en afstemming op
bovenlokaal vlak inhouden en daardoor behoren tot de autonome taaksfeer van het
bovenlokale bestuursniveau;
- gebiedsgerichte taakstelling : bovenlokale taken die de provincie behartigt in overleg met
andere bestuurlijke partners en relevante actoren op het middenveld;
- ondersteunende taakstelling : provinciale taken die bovenlokale en/of gebiedsgerichte taken
mogelijk maken of ondersteunen (adviesbevoegdheid, tweedelijnstaken naar gemeenten,
medebewindstaken).
Inherent aan het provinciaal beleid dient ook te zijn: de plaats van dit provinciaal beleid in het geheel
van de samenleving. Welke plaats heeft een overheid vandaag in een dynamische samenleving die
gekenmerkt wordt als een netwerksamenleving (o.a. het middenveld), welke rol of rollen moet ze of
kan ze opnemen (sturend, stuwend, stimulerend), …? De provincie dient haar bestuursrol te zien in
relatie tot een dynamische samenleving met verenigingen, organisaties en burgers. De provincie
dient daar in haar dagdagelijks beleid rekening mee te houden, dient daar een positieve en
constructieve rol naartoe te vervullen. Verenigingen, organisaties en burgers betrekken. Hen
waarderen in de taken die zij opnemen in de samenleving en zich niet in de plaats stellen. Hen de
kans geven om mee uitvoering te geven aan een aantal aspecten van het beleid.

1.1. Versterken
Vanuit de eigen bevoegdheden neemt de provincie initiatieven om de verantwoordelijke vrijheid van
haar burgers te versterken. Dit geldt zeker wanneer lokale initiatieven achterwege blijven of het
Vlaamse of federale bestuursniveau, wegens een grotere “afstand” minder geschikt lijkt. Ze laat
steden en gemeenten de ruimte om een eigen beleid te voeren maar ondersteunt en helpt waar
nuttig of nodig.

1.2. Verbinden en ontmoeten
De provincie moet mensen voldoende kansen geven om zich met elkaar en de gemeenschap waarin
ze leven te verbinden. Dit vraagt mogelijkheden en ruimte voor ontmoeting. Een provinciebestuur
kan hierin een belangrijke ondersteunende en/of coördinerende rol spelen.
Naast de intergemeentelijke samenwerking is de provincie het bestuursniveau bij uitstek om aan
steden en gemeenten een platform te bieden voor overleg en samenwerking. De mogelijkheid moet
bestaan om ruime samenwerkingsverbanden tot stand te brengen waar de verschillende
bestuursniveaus elkaar kunnen vinden om oplossingen voor grote en kleinere maatschappelijke
problemen uit te werken. Daarom is er nood aan een aangepast kader om interbestuurlijke
samenwerking mogelijk te maken. Maar de gemeentelijke bevoegdheden dienen prioritair
beschouwd te blijven doordat het plaatselijk overleg korter bij de burger staat.
De huidige opbouw van het Vlaams binnenlands bestuur waarin decretaal geregelde samenwerking
tussen besturen slechts in beperkte mate mogelijk is, is immers een van de oorzaken waardoor het
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moeilijk is om adequaat en efficiënt in te spelen op specifieke omstandigheden die zich in sommige
gebieden voordoen.
CD&V wil, in het kader van het verbinden, ook duidelijk maken dat ze het verenigingsleven belangrijk
vindt. CD&V is dé partij die alle kansen wil geven aan verenigingen, aan organisaties. De overheid
maakt de samenleving niet. Dat doen jij en ik, dat doen organisaties, verenigingen, ondernemingen.
Een samenleving is pas echt dynamisch en vitaal wanneer iedereen kan, mag en wil meedoen.
Participatie of meedoen is voor een samenleving dan ook essentieel. Meedoen blijkt uit de talrijke
maatschappelijke activiteiten waarvoor vele vrijwilligers zich inzetten. Meedoen betekent: mensen
betrekken bij het bestuur, bij het culturele en sociale leven. Participatie kan binnen een bepaalde
sector gebeuren maar ook over generieke of zelfs projectmatige participatie gaan. Participatie
vergroot bovendien ook de democratische legitimiteit in een samenleving.
Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor het provinciale beleid door een sterke
betrokkenheid van de middenveldorganisaties en verenigingen in onze provincie. We gaan met hen
een engagementsverklaring aan waarin wederzijdse verbintenissen staan om dit meedoen vorm te
geven. We overleggen met hen regelmatig over het gevoerde en te voeren provinciale beleid.

1.3. Verzorgen
Een warme samenleving moet kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming behoeven, kansen
geven om mee te kunnen delen in welvaart en welzijn. Kinderen hebben recht op opvoeding,
bescherming, zorg en participatie. Ouderen en personen met een handicap, moeten omringd en
verzorgd kunnen worden, professioneel en door hun eigen omgeving en familie. CD&V wil dat elke
provincie, op basis van de verschillende noden binnen de provincie, een verzorgende overheid wordt,
die, in overleg met alle betrokken actoren, private en lokale initiatieven ondersteunt en waar nodig
zelf initiatieven neemt. CD&V heeft de plicht om de plaatselijke zorg en noden in elke regio te
waarborgen.

1.4. Vooruitzien
Ook de provincie is bezorgd om het massaal wereldwijde verbruik van grondstoffen en energie. In de
actieve kansensamenleving waar CD&V voor kiest, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid
opnemen omtrent deze problematiek, niet alleen nu, maar ook ten aanzien van de komende
generaties. Dit vraagt vandaag brede samenwerkingsinitiatieven voor een duurzame samenleving.
Vooruitzien betekent tevens dat er een sluitend financieel beleid gevoerd wordt. Op alle
bestuursniveaus waar CD&V verantwoordelijkheid draagt is het voeren van een gezond financieel
beleid –vanuit het beginsel van het rentmeesterschap - een primordiaal uitgangspunt. Dit zowel met
oog op de korte én lange(re) termijn.
Elk project en initiatief zal telkens onder de loep genomen worden om te oordelen of de
gerealiseerde impact in verhouding staat tot de gemaakte maatschappelijke en financiële kosten.
CD&V zal er alles aan doen om de belastingen niet te verhogen en de schulden te beheersen. De
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen mag immers niet bezwaard worden Een sluitend
financieel beleid dient dan ook gevoerd te worden. Dit betekent geen buitensporige projectesn.
Verder is het belangrijk sommige belastingen, zoals wateringen, af te schaffen.
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Een heel belangrijk aspect in deze discussie zal de middelenherverdeling zijn in het kader van de door
Vlaanderen op gang gebrachte interne staatshervorming. Een herverdeling via het gemeente- en
provinciefonds zijn bepalend om in de interne staatshervorming verdere stappen te zetten, evenals
een oprichting van een plattelandsfonds zoals voorzien in het Vlaams Regeerakkoord. Het
gemeentefonds dient aangepast te worden en de enorme stroom van middelen naar een paar
grootsteden dient herbekeken te worden.
Gekoppeld hieraan wil CD&V Vlaams-Brabant dat tevens een beslissing wordt genomen rond
minstens één bijkomende centrumstad in Vlaams-Brabant. Leuven is momenteel de enige
centrumstad, de andere provincies hebben twee (Limburg), drie (Antwerpen en Oost-Vlaanderen) of
vier (West-Vlaanderen) centrumsteden. Een herverdeling van de middelen gaat voor CD&V VlaamsBrabant dan ook gepaard met de beslissing om minstens één extra stad in Vlaams-Brabant te
erkennen als centrumstad.

1.5.Een dienstvaardige provincie
De Vlaamse provincies hebben de troeven in handen om belangrijke knooppunten te zijn in een
“genetwerkte” samenleving ten dienste van iedereen. Mensen samenbrengen op bovenlokaal
niveau, op een provinciale schaal, en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Dat blijft een
actuele opdracht. Provincies moeten een dienstbaar bestuur zijn dat streeft naar partnerschap met
velen. Er heerst in de Vlaamse provincies een cultuur van openheid die zich vertaalt in een beleid
waar we mekaar ontmoeten en met mekaar overleggen.
Prioriteiten en afspraken met zowel het maatschappelijk middenveld als met Vlaanderen en de
steden en gemeenten kunnen gemaakt worden in goed afgesproken convenanten. Goede afspraken
komen de efficiëntie en de effectiviteit van het beleid ten goede en laten de provincies toe om hun
rol als aanspreekpunt voor en partner van lokale besturen en middenveld ten volle te valoriseren.
Een dienstvaardige provincie is bereikbaar voor burgers, ondernemingen en andere besturen en
bouwt ten behoeve van hen een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening uit.
Daartoe wordt onder meer voorzien in de nodige opleidingen van haar personeel en wordt een
snelle, oplossingsgerichte, afhandeling verzekerd van de vragen en problemen die voorgelegd
worden.
Waar mogelijk wordt online dienstverlening de norm en worden de gebruikers van de provinciale
diensten betrokken bij de evaluatie en verdere optimalisering van de werking ervan. Informatie
moet echter zo verspreid worden dat moeilijk bereikbare doelgroepen toch bereikt worden. Hierin
vraagt CD&V dat de provincie pro-actief optreedt en een extra inspanning doet. De focus van de
informatieverstrekking aan de burger zal weliswaar nog meer verschoven worden naar informatie die
online wordt aangeboden, op een interactieve manier.Maar de klassieke kanalen moeten echter
behouden blijven. Ze zijn immers noodzakelijk voor het bereiken van bepaalde groepen in de
samenleving (ouderen, ...).

Gemeentelijk administratief sanctierecht
Door het systeem van het Gemeentelijke Administratieve Sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten
sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied.
Het provinciebestuur heeft hier de voorbije jaren heel wat expertise in opgebouwd.
Door deze dienstverlening ten aanzien van de gemeentebesturen zijn de gemeenten voor het
vervolgen van die inbreuken en voor het opleggen van de straffen niet meer afhankelijk van de
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parketten en de strafgerechten. Deze lieten de lokale overlastproblemen soms onbestraft. Gezien de
positieve ervaringen, de efficiëntiewinsten en de opgebouwde expertise dient er voor gepleit te
worden om het afhandelingsysteem voor GAS op het niveau van de provinciebesturen verder uit te
bouwen.
Bovendien wordt zo het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader
en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door het GAS ontlast
worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.
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2. Vlaams-Brabant, waar het goed is om te wonen
2.1. Het Vlaams karakter versterken
Vlaams-Brabant is de enige provincie die te maken heeft met de Vlaamse rand rond Brussel. Er is
derhalve een belangrijke taak weggelegd voor de provincie Vlaams-Brabant: het verzekeren van het
Vlaams karakter.
CD&V Vlaams-Brabant wil dat de provincie het Vlaams karakter van de rand blijft versterken en het
gebruik van het Nederlands stimuleren. Kennis van een andere taal en een niet-Vlaamse afkomst of
achtergrond, hoeft het gebruik van het Nederlands niet in de weg te staan. CD&V Vlaams-Brabant wil
onderlijnen dat het Nederlands een deel van een succesformule is. Niet alleen is het de beste
garantie op werk. Het bevordert communicatie en is de gemeenschappelijke taal in de Vlaamse rand.
We moeten duidelijk maken dat Nederlands gebruiken iedereen versterkt en ook de sociale cohesie.
Zo is het eigenlijk de verzekering van een harmonieus samenleven in verscheidenheid. In dit kader
heeft de provincie een goed uitgewerkt subsidiereglement voor projecten die het Vlaams karakter
van de provincie Vlaams-Brabant benadrukken. CD&V wil dit reglement verder promoten en
initiatieven ondersteunen, die het Vlaams karakter stimuleren.
De samenwerking met Vlaanderen en provincie loopt via gemeenschappelijke participatie in vzw De
Rand. CD&V wil dat deze samenwerking met vzw De Rand en het Huis van het Nederlands wordt
verdergezet. Maar het Vlaams karakter in het beleid kan ook van hieruit bewaakt worden door het
Documentatiecentrum Vlaamse Rand. We ijveren ervoor dat zij regelmatig zouden onderzoeken wat
de impact is van het beleid en van genomen beleidsmaatregelen op Vlaams en provinciaal niveau op
de Vlaamse rand en vooral dan op de faciliteitengemeenten.
De nadruk van CD&V inzake het provinciale beleid Vlaams karakter ligt op het leren en (blijven)
gebruiken van het Nederlands.
Sensibiliseringsacties naar anderstaligen
De nadruk van CD&V ligt hierbij op het leren en veelvuldig gebruiken van het Nederlands door
anderstaligen. Anderstaligen en nieuwkomers in Vlaams-Brabant zullen worden aangezet om
Nederlands te leren én te gebruiken. Niet alleen omdat het de officiële taal is, maar omdat de kennis
van de streektaal essentieel is voor een geslaagde integratie en de kansen verhoogt in het onderwijs
en op de arbeidsmarkt. Voor die gemeenten waar veel expats wonen, stellen we voor een meertalig
magazine uit te brengen dat het gebruik van het Nederlands aanmoedigt en de verzoeting van de
samen-leving stimuleert.
Nog te veel werklozen in onze provincie spreken amper of geen Nederlands. We stellen voor om een
samenwerkingsverband met VDAB en het Huis van het Nederlands af te sluiten om het aanbod van
de cursussen Nederlands beter af te stemmen op de vraag/nood vanuit het werkveld (o.a.
intensievere cursussen).
Het ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal
CD&V Vlaams-Brabant vraagt dat de provincie Vlaams-Brabant ondersteuningsmateriaal ontwikkelt
voor verschillende sectoren. Na de DVD voor sportclubs en jeugdverenigingen denken we concreet
aan het ontwikkelen van materiaal voor ondernemers ( hoe omgaan met nederlandsonkundig
cliënteel, personeel, ...). Naar analogie van het babyboekje, het peuterboekje en kleuterboekje,
willen we verder materiaal ontwikkelen waarmee we via kinderen, ouders aanzetten om Nederlands
te leren. Maar ook voor de lagere scholen dient extra didactisch materiaal te worden ontwikkeld.
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Bijkomend investeren in taal in het (basis)onderwijs is immers de beste manier om op een duurzame
manier het Vlaams karakter in de Rand te versterken.
We pleiten ook voor het aanstellen van een coördinator/ondersteuner voor de lokale
integratieambtenaren.
Er is reeds veel didactisch en flankerend materiaal aanwezig maar dit blijkt op het terrein te weinig
gekend te zijn. CD&V Vlaams-Brabant stelt voor om naar elke aanvrager de facto een volledige
toolbox te sturen met materiaal (provincie, Huis van het Nederlands, vzw “de Rand”,…).
In samenspraak met de actoren op het terrein is het nodig materiaal te ontwikkelen voor
ondernemers “hoe omgaan met nederlandsonkundige klanten” maar ook “hoe omgaan met
nederlandsonkundige werknemers”.
Coördinatie en coaching
CD&V Vlaams-Brabant wil dat de provincie via netwerken en vorming van lokale besturen een
coördinerende rol speelt inzake het beleid ‘Vlaams karakter’. Zo is er o.a. het platform van
schepenen bevoegd voor Vlaams karakter, inbreng op het coördinatieplatform voor de Vlaamse
mandatarissen uit de faciliteitengemeenten. Naar de toekomst toe zal er specifiek per beleidsdomein
bekeken worden waar we zo maximaal mogelijk de Vlaamse kaart kunnen trekken.
CD&V Vlaams-Brabant pleit er ten slotte ook voor dat de provincie blijft aandringen op het correct
uitvoeren van het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming in verband met BrusselHalle-Vilvoorde. Een oplossing van dit lang aanslepend probleem door een correcte splitsing van de
kieskring BHV is cruciaal willen we definitief de weg kunnen inslaan naar een goede, gastvrije en
warme samenleving voor iedereen in Vlaams-Brabant en waaraan CD&V haar volledige medewerking
wenst te geven. CD&V wenst een samenleving in Vlaams-Brabant waar, dankzij het respect voor onze
taal en cultuur, anderstaligen zich vlugger en beter zullen integreren, zodat we morgen niet meer
naast elkaar leven, maar samen-leven. CD&V Vlaams-Brabant vraagt, in opvolging van de
beslissingen en de uitvoering daarvan, dat de provincie de Vlaamse overheid blijft aanmoedigen en
stimuleren om goede maatregelen te blijven nemen om het Vlaams karakter van de streek te
versterken. Daarnaast vormt de splitsing van het Brussels parket, met de oprichting van een parket in
Halle-Vilvoorde, gekoppeld aan de oprichting van een Nederlandstalige rechtbank te Brussel, een
belangrijke waarborg voor een beter handhavings-en vervolgingsbeleid in de rand rond Brussel.
CD&V Vlaams-Brabant vraagt ten slotte aan de provincie dat ze haar medewerking verleent aan de
uitvoering van een Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap, maar dit binnen de krijtlijnen zoals
afgesproken in het institutioneel akkoord en met volle respect voor de bevoegdheden van eenieder.
Wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat een dergelijk samenwerkingsverband onder geen enkel
beding kan leiden tot bevoegdheidsoverdracht en dat er enkel sprake kan zijn van
informatieverspreiding, een betere afstemming en desgevallend het formuleren van gezamenlijke
adviezen, zijnde adviezen waarover iedere overheid het eens is. Het overleg binnen deze
hoofdstedelijke gemeenschap kan ook slechts betrekking hebben op gewestbevoegdheden, zoals
werk, economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en milieu.

2.2. Een doordacht en duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid
Binnen de haar toegekende bevoegdheden, tracht de provincie mee gestalte te geven aan een goed
doordacht en duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid dat een evenwicht vindt tussen de verschillende
ruimtegebruikers en ruimtebehoeften, op basis van lokale en gewestelijke noden en regels. Dit moet
er (mede) op gericht zijn om plaatsen en mogelijkheden tot ontmoeting te creëren.
Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018
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De focus op het ruimtelijke beleid dient te liggen op bestemmingswijzigingen én realisaties op het
terrein. Telkens dient afgetoetst te worden welke de nuttige instrumenten zijn voor de realisatie op
het terrein en welke de nuttige partners zijn voor deze realisaties.
Stedelijke ontwikkeling
- Inzake stedelijke ontwikkeling dient er uitvoering te worden gegeven aan de kleinstedelijke
gebieden (Aarschot, Diest, Tienen, Halle, Asse, Vilvoorde, …).
De focus moet daarbij liggen op realisaties op het terrein : reconversie onderbenutte
gronden, uitbreiding bedrijvenzones, verdichting wonen, opwaarderen omgevingskwaliteit
(groen in de stad).
CD&V is van oordeel dat bij ruimtelijke processen een evenwicht moet gezocht worden
tussen enerzijds inbreiding in de steden en anderzijds de leefbaarheid voor de inwoners.
- De expansie van de KULeuven, UZ Leuven en spin-offs (30.000 werknemers en expansieve
studentengroei de komende jaren) is de hefboom, de kapstok, om samen (Leuven, Aarschot,
Tienen, Diest en de landelijke gemeenten rondom hen) een krachtige strategie te ontwerpen
om vitale coalities te creëren inzake wonen, werken, mobiliteit, cultuur, ontspanning en
natuur voor de hele regio.De verdichting van het wonen mag de huidige woonkwaliteit van
de binnengebieden niet benadelen.
- Verdere uitvoering van de masterplannen stationsomgevingen Diest, Aarschot, Tienen,
Haacht; hier dient men in te zetten op duurzame mobiliteit en reconversie onderbenutte
gronden voor wonen en werken.
- De nog lopende processen specifiek economisch knooppunt Londerzeel en bijzonder
economisch knooppunt Kampenhout-Sas dienen te worden gefinaliseerd of aangevat.
- Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen loutere industrieterreinen en terreinen voor
wetenschappelijke doeleinden (zoals KUL,spin-off); dit dient duidelijk in het ruimtelijk beleid
onderscheiden aangepakt te worden wegens de verschillende functie die dergelijke soorten
terreinen hebben
Projecten 'duurzame open ruimte'
- In de landelijke gemeenten moeten voldoende bedrijvenzones voorzien worden voor KMO’s,
binnen de mogelijkheden die het herziene RSV biedt. Een TWIN-KMO terrein (één
bedrijvenzone voor 2 landelijke gemeenten) kan een mogelijk alternatief zijn.
- Er dient meer gefocust te worden op 'duurzame open ruimte': versterken
omgevingkwaliteit, plattelandstoerisme, recreatief medegebruik, cultuurhistorisch
patrimonium, natuurverbindingsgebieden, waterberging en landbouw.
- De focus van het provinciaal beleid dient te liggen op bepaalde regio's complementair met
Vlaamse initiatieven (VLM, ANB)
o Demervallei met o.a. Rotselaar, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest, natuuren bosgebieden binnen het kader geschetst door het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Rekening houdende met lokale situaties, moet het bv. mogelijk zijn een
recreatief fietspad langs de Demer te voorzien
o Open ruimte rond Asse-Ternat-Liedekerke (Bellebeek/Grote Molenbeek)
o Open ruimte rond Kampenhout-Sas (Leibeek/Barebeek)
o Open ruimte tussen Tienen, Geetbets en Zoutleeuw (Getevallei)
o Verder moet gezocht worden naar een menselijke oplossing voor permanente
bewoning in weekendverblijven. CD&V wenst dat de provincie Vlaams-Brabant haar
decretaal toegekende taak ter harte neemt via het nemen van een aantal provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit geeft voor de bewoners juridische duidelijkheid
naar de toekomst toe.
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Pilootprojecten mobiliteit - focus op congestiegebieden
- Ring & Luchthavenregio
- regio Halle - zuidelijke Zennevallei
- regio Kampenhout-Sas
- regio Asse - Ternat -Liedekerke
CD&V Vlaams-Brabant pleit er in eerste instantie voor dat de opties uit het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen en het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant worden uitgevoerd. Daarnaast kan een
begin worden gemaakt van de uitwerking Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant 2020/2050, op
voorwaarde dat duidelijk is binnen welk Vlaams kader (een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)
kan worden gewerkt.
In het kader van Uplace bevestigt CD&V het standpunt van de provincie, in de lijn met de eerdere
beslissingen tot niet-ondertekening van de brownfieldconvenant en tot weigering van de
milieuvergunning, Bovendien moet mobiliteit een belangrijke prioriteit blijven bij grote projecten
zoals die van Uplace.
CD&V blijft ook gekant tegen de komst van een afvalverbrandingsoven in Kampenhout. Enerzijds
omdat er in Vlaanderen al voldoende afvalverbrandingscapaciteit is, en anderzijds omdat het
mobiliteitsknooppunt daardoor oververzadigd zou geraken.

2.3. Een uitgebreid en betaalbaar woonaanbod
Op vraag van het lokale bestuur, ondersteunt de provincie het lokale woonbeleid, want samen in een
gemeente of stad wonen, schept een band en kansen tot ontmoeting. De provincie kan hierbij de
nodige regioanalyses doen, die anders vaak achterwege blijven, omdat zij de grenzen van de
gemeenten overschrijden. Ze kunnen tevens zorgen voor de opleiding van huisvestingsambtenaren
via aangepaste programma’s in de bestuursscholen. De provincie maakt bovendien werk, samen met
het middenveld, van de ontwikkeling en de uitvoering van nieuwe woonconcepten en de ruimtelijke
vertaling ervan. Het provinciaal woonbeleid dient in samenspraak met de provinciale dienst
ruimtelijke ordening en de goedgekeurde gemeentelijke structuurplannen erover te waken dat de
beslissingen bindend zijn, en voldoende waarborgen bieden voor leefbare woonruimten.
CD&V wil gaan voor de realisatie van de doelstellingen van het grond- en pandendecreet in VlaamsBrabant. Wij pleiten er voor dat de provincie de doelstellingen voor sociale koopwoningen en sociale
kavels, in overleg met de Vlaamse overheid, verhoogt om aan de middenklasse betaalbare woningen
te kunnen aanbieden. Huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare
besturen moeten verder ondersteund worden, om de achterstand van Vlaams-Brabant op vlak van
sociaal wonen en betaalbaar wonen weg te werken. Daarom moeten ook de sociale
verhuurkantoren verder ondersteund worden bij de renovatie van huurwoningen. Wij pleiten hierbij
voor een goede en nauwe samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale
verhuurkantoren. We vragen dat de provincie erop aandringt bij de Vlaamse overheid dat ze de
regelgeving zodanig herziet dat de blinde vlekken in de SVK-werking in Vlaams-Brabant worden
weggewerkt.
Het toepassingsgebied voor de subsidies voor het opwaarderen van de woonomgeving is recent sterk
uitgebreid. De subsidie moet voor CD&V Vlaams-Brabant dan ook behouden blijven om in alle sociale
buurten realisaties die de woonomgeving verbeteren te kunnen ondersteunen. Ook de
aanpassingspremies aan woningen voor ouderen en mensen met een handicap moeten behouden
blijven in het kader van de toegankelijkheid. Doorheen het woonbeleid moet er dan ook een
voortdurende aandacht zijn voor de kansengroepen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld met de
Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018
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premies voor dakisolatie. Om het wonen betaalbaar te maken voor de kansengroepen, moet er
zeker ook goed samengewerkt worden via de OCMW's o.a. via renteloze leningen. De provincie
dient daarnaast ook meer en meer een belangrijke rol te spelen in het linken van zorgnoden en
woonnoden in regio’s, het detecteren van de nood aan en de mogelijkheden voor nieuwe
samenwoningvormen zoals zorgwonen, co-housing en kangoeroewonen.
In de komende legislatuur zal het een grote uitdaging zijn de overdracht van Vlabinvest naar de
provincie Vlaams-Brabant te organiseren. Immers, dit gaat gepaard met een overdracht van
woningen en financiële middelen naar de provincie. Voor CD&V Vlaams-Brabant moet de doelstelling
zijn om, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de lokale besturen, het
aanbod aan Vlabinvest-woningen substantieel te verhogen, onder meer gebruik makend van de
vrijgekomen middelen uit de verkoop van gerealiseerde woningen en van de Vlaamse en provinciale
middelen. Om een goede werking te verzekeren dient een flexibel werkende instantie gecreëerd te
worden met een goed bestuur.

2.4. Duurzame mobiliteit
Omdat een goede mobiliteit mensen uit hun huizen haalt en zorgt voor ontmoeting, maar een
gemeente of stad geen eiland is, dient de provincie inzake mobiliteit mede een vooraanstaande rol te
spelen, onder meer in het uitbouwen van het fietsroutenetwerk en het nemen van initiatieven met
betrekking tot trage wegen. Deze zijn immers beiden uitstekende middelen om mensen bij elkaar te
brengen, op een gezonde, aangename en veilige wijze.
Ondanks een groeiend gebruik van het openbaar vervoer (met oa. De Lijn van 77,5 miljoen reizigers
in 2005 tot 105 miljoen in 2011), blijft het privé-verkeer een belangrijk gegeven. Daarom moeten we
verder blijven ijveren voor het EN - EN verhaal: gelijktijdig inzetten op een gediversifieerd openbaar
vervoersaanbod (trein, tram, bus) én het realiseren van functionele fietsverbindingen én het
optimaliseren van de doorstroming op de autowegen én op een aantal belangrijke flankerende
maatregelen (o.a. dynamisch verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement ...).
Wij willen dat in de provincie Vlaams-Brabant de nodige initiatieven worden genomen om de
mobiliteitsknoop te helpen ontwarren:
- We hanteren het STOP-principe als basis: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer
en dan pas privévervoer: veiliger voet- en fietspaden, betere kwaliteit en capaciteit voor
openbaar vervoer.
- We pleiten voor het behoud en de aanleg van doelgericht aangelegde trage wegen (fiets- en
wandelwegen), in samenwerking met alle actoren, verenigingen, vrijwilligers en
landbouwers. We dienen hier een tandje bij te steken, want trage wegen zijn dienstig voor
trage mobiliteit en hebben een bijzondere waarde voor de mobiliteit, verkeersveiligheid,
recreatie, natuurbeleving, enz. Een inventarisatie en evaluatie van alle voet- en buurtwegen
is noodzakelijk met het oog op de realisatie van een fijnmaziger netwerk van verkeersluwe
wegen en paden dienstig voor zowel recreatief als functioneel gebruik. Hierbij is er dringend
nood aan een nieuw juridisch kader zodat het statuut van de te behouden wegen en paden
duidelijk kan bepaald worden voor zowel de gebruiker, de aangelanden, de eigenaar en de
instantie belast met het goed onderhoud. De gemeenten moeten hierbij de belangrijkste rol
spelen gezien hun lokale terreinkennis. De provincie moet de gemeenten bijstaan door
middel van ondersteuning bij de inventarisatie, evaluatie, opmaak en goedkeuring van
gedigitaliseerde netwerkplannen, en ze dient de bestaande atlas te actualiseren, te
digitaliseren en de werkzaamheden te coördineren. Totaal overbodige of niet meer
realiseerbare wegen dienen afgeschaft te worden en/of vervangen te worden door nieuwe
of alternatieve wegen. Het plaatsen van naambordjes bij en het aanbieden van een
overzichtelijke kaart van deze trage wegen, moet bovendien de beleving bevorderen, zowel
Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018
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naar functioneel als toeristisch gebruik toe (zoals reeds in Rotselaar gebeurt). Ook het
tegengaan van zwerfvuil op en langs deze wegen is hierbij van belang.
We zorgen er voor dat vanuit de provincie Vlaams-Brabant wordt geijverd voor de verdere
realisatie van het regionet Brabant-Brussel, het strategisch plan voor het openbaar vervoer
waarbij niet alleen de verbindingen met Brussel maar ook de onderlinge samenhang tussen
mobiliteitspolen in de streek worden verbeterd.
We vragen dat de provincie steun zou geven aan alle initiatieven die de stervormige
mobiliteitssamenhang in Vlaams-Brabant verstevigen. Tevens bepleiten wij goede
tangentiële verbindingen zoals tussen Leuven en Mechelen of tussen Asse en Halle.
Wij vinden het heel belangrijk dat de afstemming tussen privévervoer en openbaar vervoer
leidt tot de gepaste dienstverlening aan de mensen. Daarom ijveren we o.m. voor de
uitwerking van bedrijfsvervoerplannen, vooral bij het aansnijden van nieuwe
industriegebieden; dit dient te worden gecombineerd met een goed openbaar
vervoersnetwerk; we evalueren het gebruik van de bedrijfsvervoerplannen en sturen, indien
nodig, bij.
We helpen de mobiliteitsknoop op de autowegen ontlasten; via een aantal inspanningen
wordt de ontwikkeling van de binnenvaart als transportmiddel gerealiseerd; de provincie
komt financieel tussen in het transport over het water voor het vervoer van het restafval
naar de verbrandingsinstallatie; waar nodig bepleiten wij de ontdubbeling van autowegen,
doch dit op basis van het principe van zuinig ruimtegebruik en met respect voor de
omwonenden; ook de capaciteit van de spoorwegen dient beter benut; we vinden dat De Lijn
voor elke regio in onze provincie moet zoeken naar optimale trajecten en aangepaste
frequenties naargelang de vraag en dit zonder te raken aan een basisontsluiting van het
platteland.
We pleiten voor de verdere realisatie van het Gewestelijk Expres Net rond Brussel, de
stations die een vlotte aansluiting met Brussel moeten verzekeren en die zijn aangeduid in
het kader van het GEN, en voor de verdere realisatie van voldoende gratis
parkeermogelijkheden in de nabijheid daarvan.
Maar ook het aanbod tussen de overige Vlaams-Brabantse gemeenten naar de steden via het
spoornet moet voldoende gegarandeerd worden alsook de nodige faciliteiten in en om de
stations.
We promoten de uitbouw van de werking van de mobidesk in Vlaams-Brabant.
We ijveren er voor dat de Vlaamse overheid sterker investeert in de realisatie van de
mobiliteitsuitdagingen in Vlaams-Brabant, prioritair de herinrichting van de Ring rond
Brussel; we zorgen er voor dat deze zaak politiek wordt aangekaart met het Brussels Gewest;
we blijven ijveren voor de oplossing van de problemen rond het Leonardkruispunt.
We bouwen een bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk uit en stimuleren
dit via het Fietsfonds.
Verder pleit CD&V voor een optimalisatie van de ring ter hoogte van Jette in het kader van de
nakende uitbreiding van het UZ Jette alsook ter hoogte van de luchthaven in het kader van
het Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio.
We vragen aan de provincie om te bepleiten de mobiliteitsknoop op de autowegen te
ontlasten en tevens de ringfunctie te verbeteren door de toepassing van de wagens
ondergronds en de voetgangers en fietsers op gelijkvloers aan alle toegangspoorten van
Leuven .
De provincie blijft ijveren voor een nieuw station in Haasrode en Holsbeek-plein en de
heropening van de stopplaats in Lovenjoel, zonder dat dit ten koste gaat van andere
bestaande locaties.
CD&V vraagt met nadruk dat de Vlaamse Regering de vernietigde gewestplanwijziging ivm de
Ring rond Asse valideert, zodat de Ring verder kan worden gerealiseerd en op die manier kan
bijdragen tot het leefbaar maken van het centrum van Asse
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Om het fileprobleem op gewestwegen te verlichten kan, daar waar mogelijk, de aanleg van
ronde punten voor oplossingen zorgen.
De provincie dient in de problematiek van het sluipverkeer een veel duidelijkere coördinatie
op zich nemen.
De provincie dient eveneens te waken over de volgende punten:
o De situatie rond de N3 moet ongewijzigd blijven.
o Op de E40 moet de afrit Boutersem behouden blijven.
De provincie dient te zorgen en mee pleitbezorger te zijn voor toereikend en toegankelijk
openbaar vervoer voor iedereen, zodat ook jonge gezinnen, mensen met een beperking en
ouderen zich vlot en op milieuvriendelijke wijze kunnen verplaatsen. Daarbij denken we oa.
aan het vervoer van mensen met een beperking naar festivals.
Maar ook dringen we aan op een voldoende weekendaanbod inzake nachtbussen vnl. van en
naar grotere steden zoals Leuven. Zij vormen immers een goed en veilig alternatief voor de
auto of de brommer.
Daarnaast pleit CD&V dat de provincie mee helpt waken over het verkeersveilig maken van
schoolomgevingen.
CD&V Vlaams-Brabant wenst dat blijvend ingezet wordt op verkeerseducatie en
sensibilisering rond verkeersveiligheid. Hieromtrent kan de provincie verschillende
initiatieven nemen.

2.5. Water: van levensbelang voor mens en natuur
We kunnen niet zonder water. We hebben het nodig om te drinken, ons te wassen, de wc door te
spoelen enzovoort. Water is essentieel voor de mens en de natuur, maar helder, zuiver water wordt
schaars.
Water speelt ook een vitale rol in de economie en in de samenleving. Denken we maar aan de
scheepvaart en de havens. Water heeft ook een grote belevingswaarde: we zwemmen, vissen en
roeien erin, en we wandelen en fietsen erlangs. Water is een schaarse grondstof.
Water is van essentieel belang voor de natuur. Zonder water geen kikkers, vissen, prachtige
waterplanten of wilde orchideeën.
Zorg voor water
Het 10-puntenprogramma van 2007-2012 is volledig uitgevoerd. Het blijft de basis voor de volgende
legislatuur.
1. Een goed waterbeleid vereist een goede samenwerking tussen de waterbeheerders. Met de
oprichting van acht waterschappen heeft de provincie Vlaams-Brabant de samenwerking
verruimd en versterkt.
2. Belangrijke en ingrijpende investeringen of beslissingen onderbouwt de provincie altijd met
opmetingen, modelleringen en ecologische inventarisaties.
3. Via het "geoloket water" van Vlaams-Brabant kunnen inwoners en besturen op een
gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier alle nuttige informatie over waterlopen en
integraal waterbeleid raadplegen.
4. De provincie heeft de voorbije jaren samen met de andere waterbeheerders voor elk
deelbekken onder haar bevoegdheid een beheerplan opgesteld, zoals de Europese
kaderrichtlijn Water voorschrijft.
5. De bestrijding van wateroverlast blijft een hoge prioriteit. De provincie heeft belangrijke
financiële middelen gereserveerd voor bijkomende overstromingsgebieden, die zij op
verantwoorde en duurzame wijze zal inrichten.
6. De provincie informeert geregeld haar inwoners over haar realisaties, haar werken en haar
plannen.
Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018
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7. Het waterbeleid, en in het bijzonder de infrastructuurwerken die daarvoor nodig zijn, wil de
provincie op duurzame wijze verwezenlijken, met bijzondere aandacht voor mens,
natuurlijke omgeving en economische gevolgen.
8. Door zorg te dragen voor recreatie en cultureel erfgoed, zoals waardevolle watermolens,
langs waterlopen wil de provincie de hele gemeenschap mee laten genieten van het water.
9. Om de kans op wateroverlast te beperken, de waterkwaliteit te verbeteren en de
structuurkenmerken van de waterloop te herstellen, wil de provincie storende constructies
op of naast de waterlopen vermijden. Waterlopen worden maximaal in open bedding
gebracht of behouden, en een bouwvrije strook naast de waterloop wordt afgebakend.
10. Goed beheer van waterlopen vergt een gedifferentieerde aanpak: op de ene plaats volstaat
een jaarlijkse controle en de verwijdering van hindernissen uit de waterloop, elders vergen
ook de oevers onderhoud of moet het slib geruimd worden.
Een efficiënte waterhuishouding
CD&V Vlaams-Brabant kiest voor een efficiënte waterhuishouding.
Voor het beheer van de 900 kilometer waterlopen van 2e categorie voorzien we de nodige middelen
voor een degelijk onderhoud en voor investeringen voor overstromingsgebieden.
Met gemeentebesturen worden afspraken gemaakt over de 550 kilometer waterlopen van 3e
categorie. Een goede afstemming leidt tot een verhoogde efficiëntie en kostenbesparing.
Waar nuttig neemt de provincie delen van waterlopen van 1e en 3e categorie over en voert de regie
om overstromingsgebieden te kunnen inrichten. In overleg met de gemeenten kunnen de
gemeenten die dit wensen hun beheer van de waterlopen van categorie 3 dan ook overdragen aan
de provincie.
Alle nuttige informatie over waterlopen en integraal waterbeleid kan geraadpleegd worden via het
'geoloket water' van Vlaams-Brabant. CD&V Vlaams-Brabant dringt er bij Vlaanderen op aan om de
Hydrografische Atlas te erkennen als uniek document.
Een integrale aanpak
Voor CD&V Vlaams-Brabant dient de provincie radicaal te kiezen voor een integrale aanpak, waarbij
een duidelijke scheiding van hemel- en afvalwater wordt gerealiseerd. Gemeenten blijven bevoegd
voor het afvalwater (rioleringen en individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie (IBA)). De provincie
ondersteunt dit lokaal beleid met de provinciale hemelwaterverordeningen die een leidraad vormen
voor het opvangen van hemelwater van daken en verharde oppervlakten. De watertoets bij nieuwe
bouwplannen moet ernstig opgenomen worden en bij voorkeur gebeuren door het bovenlokale
bestuursniveau dat instaat voor het beheer van de waterhuishouding.
Water is niet alleen een zaak van overheden, maar ook van individuele burgers. Zo dient de provincie
verder in te zetten op ondersteuning van erosiebestrijdingplannen en zal ze deze samen met
landbouwers en gemeentebesturen realiseren. In het project Bodembreed krijgen landbouwers
informatie, advies en goede voorbeelden om de bodem beter te bewerken.
Tegen 2015 moet voor heel de provincie een erosieplan bestaan en moeten we al ver gevorderd zijn
met de uitvoering ervan.
De provincie dient werk te maken van een modernisering van de wateringen en een gelijke
behandeling van alle Vlaams-Brabantse inwoners door de belasting die nu geheven wordt op de
aangelanden af te schaffen en de wateringen vanuit de provincie te betalen.
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2.6. Platteland, een gediversifieerde aanpak
Hoewel onze provincie erg dichtbevolkt is, hebben we nog heel wat platteland. En natuurlijk willen
we dat ook zo houden. Vlaams-Brabant heeft nog twee 'echte' plattelandsgebieden. Die zijn
opgenomen in de Leadergebieden Hageland en Pajottenland. Vooral het groot aantal landelijke
woongemeenten rond de steden is opvallend. Het merendeel van de bevolking (76,3 %) woont dus in
een landelijke omgeving! Beleidsmatig legt dat toch enig gewicht in de schaal, hoewel het platteland
verre van homogeen is en dus het beleid niet overal hetzelfde kan zijn.
Het plattelandsbeleid heeft meerdere gezichten in onze provincie, maar het Europees programma
voor plattelandsontwikkeling vormt de onmiskenbare ruggengraat ervan.
Het aangekondigd Vlaams plattelandsfonds zal slechts voor enkele van onze plattelandsgemeenten
van toepassing zijn. Daarom staat het voor CD&V Vlaams-Brabant vast dat de provinciale regierol
versterkt moet worden.
Bij plattelandsbeleid komen de bewoners, de eigenaars, de ondernemers én de gebruikers in beeld.
Alle sectoren (landbouw, natuur,toerisme, transport...) en groepen uit de bevolking (kinderen, jeugd,
ouderen...) komen er in voor. De beleidsmaker (of regisseur) tracht alle streefdoelen van die partijen
te overzien en ze af te stemmen op elkaar. Dit vraagt overleg, sturing, steun en inzicht.
Plattelandsbeleid is in essentie een integraal beleid.
Wij vragen de provincie dat ze er bij de Vlaamse overheid op aandringt verder te werken aan de
uitvoering van de agrarische en natuurlijke structuur in Vlaams-Brabant, met respect voor de
rechtszekerheid van en oplossingsgerichtheid naar de aanwezige landbouw.
Het streven naar een leefbaar Vlaams-Brabants platteland, met aandacht voor kwaliteit en respect
voor de identiteit en eigenheid van de verschillende plattelandsgebieden is de missie van het
provinciaal plattelandsbeleidsplan.
Het plattelandsloket fungeert als coördinatiecentrum voor het plattelandsbeleid. Samen met de
Leadercoördinatoren worden projectindieners begeleid langs de weg van projectidee tot succesvolle
uitvoering. CD&V Vlaams-Brabant wil dat de provincie op deze ingeslagen weg verder werkt.
Het begrip 'beeldkwaliteit' op het platteland heeft de laatste jaren aan belang gewonnen. Om de
ruimtelijke kwaliteit van bouw en infrastruktuurprojecten op het platteland te verhogen dient de
kwaliteitskamer de projecten te toetsen in samenspraak met de projecten in de grootsteden ,en dit
om dubbele infrastructuurwerken en kosten te vermijden.
Tijdens de huidige Europese programmaperiode 2007-2013 werden reeds 155 projecten in VlaamsBrabant goedgekeurd. Deze Vlaams-Brabantse projecten vertegenwoordigen subsidies van ruim 9
miljoen euro. CD&V pleit er dan ook voor in de nieuwe programmaperiode hier opnieuw op in te
zetten en verder te gaan op de ingeslagen weg.

2.7. Leefmilieu: duurzaamheid door samenwerking
De provincie moet voldoende aandacht hebben voor natuur en milieu.
In de eerste plaats denken we daarbij aan het voeren van een goed en doordacht
milieuvergunningenbeleid waar de provincie reeds een goed beleid voert.
CD&V Vlaams-Brabant is een voorstander voor de samenvoeging van bouw- en milieuvergunningen,
waarbij in een aantal gevallen de beslissingen dienen genomen te worden op provinciaal niveau. De
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provincie levert immers goed werk en kan voldoende afstand van lokale situaties bewaren om zo
objectief mogelijk te oordelen.
Hetzelfde geldt voor de regels van bouwverordeningen waarbij we moeten zorgen dat een
aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu wordt behouden en versterkt.
Inzake onze natuur, heeft de provincie een aantal belangrijke partners met wie CD&V VlaamsBrabant de samenwerking wil verder zetten. In de eerste plaats denken we daarbij aan de regionale
landschappen en bosgroepen. De provincie moet hen blijven ondersteunen in hun waardevolle
werking. De regionale landschappen dienen, door de vele kleine projecten die de identiteit van de
streek vergroten, verder ondersteund te worden zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Zo kan
de provincie agro-ondernemingen ondersteunen om de honderden kilometers hagen te helpen
onderhouden.
Daarnaast staat de provincie sterk in NME/MOS/Educatief natuurbeheer, een belangrijke pijler die
dan ook absoluut moet behouden blijven en die door de provincie in de komende legislatuur
versterkt dient te worden.
Als laatste acht CD&V het belangrijk de focus te verleggen van natuurbescherming naar de inrichting
van bestaande natuurgebieden omdat hier de levensnoodzakelijke biodiversiteit het meest tot haar
recht komt. Daarvoor moet de ondersteuning van de vrijwilligers en de INL-ploegen die hieraan
werken versterkt worden.
Ook sensibilisering inzake natuur en biodiversiteit blijft noodzakelijk. Daarnaast moet meer aandacht
besteed worden aan de natuurbeleving. Kwaliteitsvolle, biodiverse natuur moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Maar ook natuur en biodiversiteit in privétuinen is van belang. Samen vormen die
immers een zeer grote oppervlakte groen. Het stimuleren van eenvoudige maatregelen die iedereen
in zijn eigen tuin kan nemen, komt zowel de biodiversiteit als de sensibilisering en de beleving ten
goede.
CD&V Vlaams-Brabant vindt een doortastend energiebeleid noodzakelijk. Hier kiezen we dan ook
voor een ambitieus klimaatbeleid. Een CO²-neutrale provincie tegen 2030 is ons streefdoel. De
inspanningen van de voorbije jaren zoals subsidies voor energiebesparende maatregelen en premies
voor superisolerende beglazing moeten daarom voortgezet en uitgebreid worden. Bovendien is het
nodig in alle beleidsaspecten oog te hebben voor energiezuinigheid en duurzaamheid. Zo zal de
provincie haar inwoners ondersteunen bij het zoeken naar de meest goedkope energieleverancier.
Indien tenslotte de samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse overheid niet zou worden
verlengd, dient de provincie versterkt de taak over te nemen om vooral de kleinere gemeenten te
ondersteunen in hun milieubeleid.
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3. Vlaams-Brabant, waar het goed is om te leven
3.1. Welzijn
De provincie Vlaams-Brabant fungeert als schakel tussen de lokale besturen en Vlaanderen. Haar
opdracht: de achterstand van het aanbod aan voorzieningen verder wegwerken!
CD&V kiest er niet voor om alles door de overheid zelf te laten organiseren. We willen wel dat de
randvoorwaarden versterkt worden en social profitorganisaties aangetrokken worden om initiatief te
nemen in onze provincie. CD&V kiest er evenmin voor om alles in handen van de commerciële
organisaties te laten. Maar we kiezen er wel voor om organisaties, groepen, mensen en families mee
te laten bouwen aan welzijn. Het provinciebestuur moet daartoe de randvoorwaarden versterken en
initiatiefnemers aantrekken. CD&V kiest zo voor de ver-maatschappelijking van de zorg.
Sociale planning
CD&V Vlaams-Brabant is van oordeel dat de provincie Vlaams-Brabantde taak en de
verantwoordelijkheid dient op te nemen voor de globale opdracht inzake sociale planning.
De provincie stelt gegevens ter beschikking over het welzijns- en gezondheidsaanbod alsook over
armoede. De provincie levert tevens gegevens aan in het kader van de opmaak van de Vlaamse
programmatie in diverse welzijns- en gezondheidssectoren. Daarnaast dient de provincie, in
samenwerking met en complementair aan andere bronnen en dataleveranciers, gegevensmatige
ondersteuning te bieden bij de beleidsplanning van lokale besturen, regionale actoren en
voorzieningen en organisaties, betrokken bij het welzijnsbeleid.
Hiertoe stelt de provincie ondermeer een sociale kaart op die op basis van één gestructureerde
databank aangeboden wordt via het internet.
Voortbouwend op de omgevingsanalyses werden tal van thema's onder de loep genomen.
- 'Investeren in welzijn'
- 'Personen met een handicap in Vlaams-Brabant'
- 'Ouderen in Vlaams-Brabant'
- 'Kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant'
- 'Minderheden'
- 'Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid'
- 'Armoede in Vlaams-Brabant'
Netwerkvorming
CD&V vindt netwerkvorming een belangrijke provinciale taak. Het provinciebestuur ondersteunt,
stimuleert en begeleidt samenwerking en overleg tussen welzijns- en gezondheidsorganisaties en –
voorzieningen. Ze creëert en stimuleert welzijns- en gezondheidsoverleg tussen alle relevante
sectoren en actoren op het gebied van welzijn en gezondheid en wanneer relevant, belendende
sectoren zoals onderwijs, tewerkstelling, wonen, justitie, enz. Ze ontwikkelt samenwerkingsmodellen
en lost organisatorische hinderpalen van overleg en samenwerking op.
Zo ondersteunt de provincie het regionaal overleg en de regionale samenwerking in de welzijnssector
en stimuleert, activeert en begeleidt ze de werking van de Regionale Overlegnetwerken
Gehandicaptenzorg en het voorzittersoverleg OCMW's. Maar ook wil ze bestaande regionale en/of
lokale netwerken armoede binnen onze provincie versterken en indien wenselijk ook in andere
regio's dergelijke netwerken helpen opstarten.
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Binnen de seniorenwerking is de POAR (Provinciale Ouderen AdviesRaad) een duidelijk voorbeeld van
actief welzijnsoverleg. Dit dient behouden te blijven en verdergezet te worden in de toekomst.
De Bijzondere Jeugdprojecten LiNK (hulpverleningstrajecten van jongeren optimaliseren) en
Leerrecht ( een gezamenlijk engagement rond schooluitval en het recht op leren) vormen via ronde
tafels een gemeenschappelijk platform.
De vzw DOP (Dienst OndersteuningsPlan) richt zich tot personen met een handicap met als doel het
begeleiden van hun traject naar inclusief en kwaliteitsvol leven.
Samenwerking verbindt!
Impulsbeleid
Tenslotte vindt CD&V het van cruciaal belang dat de provincie instaat voor het voeren van een
impulsbeleid op vlak van gezondheidsbeleid en het beleid inzake bijstand aan personen. Het
impulsbeleid van de provincie stelt de provincie in staat:
- Een antwoord te bieden op nieuwe noden, die via de sociale planning worden gedetecteerd.
Het provinciale impulsbeleid zet aan tot of is het resultaat van (bovenlokale) intersectorale
samenwerking en overleg.
- Een hefboom te zijn voor de uitvoering van het Vlaamse beleid in de provincie, zodat het
Vlaamse beleid (sneller) kan worden gerealiseerd. De provincie kan hiervoor tijdelijke
impulsinitiatieven nemen.
- Bestaande en nieuwe verbanden van intergemeentelijke samenwerking op hun vraag te
ondersteunen.
De provincie Vlaams- Brabant is sterk in innovatie! CD&V vindt dat dit een aandachtspunt dient te
blijven.
- Ze kan vernieuwende initiatieven in de welzijns- en zorgsectoren tijdelijk ondersteunen. Zij
hebben immers de vinger aan de pols door hun aanwezigheid bij en coördinatie van vele
overlegorganen. De provincies kunnen ervoor zorgen dat waardevolle, innovatieve
initiatieven die bottom-up ontstaan in de welzijns- en zorgsector kansen krijgen. Deze
initiatieven moeten wel kaderen in de Vlaamse beleidsprioriteiten en dienen onderworpen
te worden aan advies van de Vlaamse Gemeenschap.
- De sociale campussen zijn een antwoord op de nood aan betaalbare, kwaliteitsvolle en
toegankelijke huisvesting voor non-profitorganisaties en tijdelijke samenwerkingsverbanden
die gebundeld worden op één locatie.
- Initiatiefnemers moeten verder ondersteund worden in de uitbreiding van hun aanbod
o voorzieningen BJB
o kinderopvang
o ouderen
o voorzieningen voor personen met een handicap.

3.2. Onderwijs
De provincie investeert in specifiek onderwijs. CD&V vraagt daarom dat de provincie voorziet in
voldoende infrastructuur én begeleiding voor de 4 scholen: PISO, CVO De Nobel, De Wijnpers en De
Sterrekes.
De kracht van een provinciaal onderwijsbeleid bestaat erin om, vertrekkende van de eigenheid en
specificiteit van onze provincie, in overleg met alle betrokkenen na te gaan op welke manier men tot
een flankerend onderwijsbeleid kan komen. Dat beleid is streekgericht of gericht op specifiek
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onderwijs dat door het vrije initiatief of de lokale overheid niet wordt aangeboden. De initiatieven
die de provincie in deze ontwikkelt zijn versterkend voor kinderen, jongeren, ouders en scholen. Zij
bieden een antwoord op de knelpunten die zich binnen de provincie stellen.
PIVO
De hoofdbekommernis voor de 4 scholen (politieschool, brandweerschool, DGH en bestuursschool)
blijft het vormen van mensen uit de overheid, daarnaast kunnen programma's gemaakt worden voor
de private sector, maar die moeten kostendekkend zijn.
De politieschool moet in haar huidige vorm bewaard blijven en niet opgaan in het regulier onderwijs.
De provincie Vlaams-Brabant koos altijd voor een politieopleiding die kort bij de mensen staat en
zeer sterk gelinkt is aan het werkveld. De politieopleiding in zijn huidige vorm trekt studenten aan
met een heel divers profiel (leeftijd, behaalde diploma's, maturiteit,…), deze mix zal zeker verloren
gaan als de opleiding in het regulier onderwijs ondergebracht wordt. De lesgevers in het P.I.V.O.
staan heel kort bij het werkveld, sommigen onder hen zijn zelfs nog actief als agent, hierdoor kunnen
zij hun eigen ervaringen delen met de studenten en zo een meer realistisch beeld geven van hoe het
er in het echt aan toe gaat.
CD&V vraagt een onderzoek naar de meest efficiënte en structurele oplossing voor de inrichting van
de verplichte praktijkoefeningen en de tactische opleiding.
Wat de bestuursschool betreft: er moet vorming opgezet worden in het kader van de beheers- en
beleidscyclus (voor gemeentebesturen) en de werkgroep, opgezet rond competentiemanagement,
moet verder uitgebouwd worden.
Naast de investeringen in infrastructuur van de laatste jaren, moet er ook meer aandacht zijn voor de
pedagogische begeleiding van de lesgevers in de 4 scholen. Het programma van de buurt- en
voetweg en fietspaden zal de site verder ontsluiten en opnemen in het bredere fiets- en
wandelnetwerk.

3.3. Provinciale uitleendienst
CD&V is van oordeel dat de provincie Vlaams-Brabant over een goed uitgebouwde uitleendienst
beschikt. De uitleendienst stelt gratis materiaal ter beschikking voor verenigingen en instellingen uit
de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid. Op deze
manier biedt deze uitleendienst een goede ondersteuning voor verenigingen uit de socio-culturele
wereld en voor jeugdverenigingen.
Niettemin dient de dienstverlening op een aantal vlakken verder uitgebouwd te worden:
- CD&V wil zich inzetten om voldoende uitleenposten te voorzien in de provincie. Een goede
toegankelijkheid door een betere regionale spreiding is dan echter vereist.
- Wij willen de mogelijkheid onderzoeken om – tegen kostprijs – vervoer van en naar de plaats
waar de vereniging haar activiteit heeft te organiseren. Op die manier geven we een goede
service naar de verenigingen
- Gerichte en doordachte uitbreiding van de uitleendienst in functie van bepaalde doelgroepen
is belangrijk.

3.4. Cultuur: inzetten op regionale samenwerking
CD&V vraagt dat de provincie, ter ondersteuning van de bibliotheekwerking van elke gemeente,
verderwerkt aan een streekgericht bibliotheekbeleid en de verdere uitbouw van het Provinciaal
Bibliotheeksysteem. Momenteel zijn 31 bibliotheken aangesloten op dit systeem. Wij willen het
Provinciaal Bibliotheeksysteem uitbreiden door meer bibliotheken aan te sluiten en door provinciale
bibliotheeksystemen verder te ontwikkelen.
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De provincie zal in de toekomst ondersteuning bieden aan bovenlokale platformwerking en
samenwerking van het lokaal cultuurbeleid, cultuureducatie en cultuurcommunicatie. De provincie
zal eveneens ondersteuning geven aan bovenlokale initiatieven van sociaal-cultureel
volwassenenwerk, de amateurkunstensector, de professionele kunsten en de circusorganisaties.
In het kader van het cultureel erfgoeddecreet wil CD&V een regionaal depotbeleid en een
collectiebeheer op regionaal niveau uitbouwen.
De provincie dient voor haar toekomstig cultuurbeleid voor een positieve taakstelling te kiezen,
waarbij ze regionaal het verschil kan maken. Dit kan door gerichte impulssubsidies, door
platformwerking, door het bevorderen van intergemeentelijke samenwerking en door het
organiseren van eigen activiteiten als die een reële leemte vullen. Dit steunt zowel op bestaande
rijkdom (erfgoed) als op (het bevorderen) van creatie van nieuwe kunstuitingen en aandacht voor al
dan niet nieuwe doelgroepen. Daarbij denken we oa. aan initiatieven zoals het Afrika Filmfestival.
Verder moeten we ook blijvend inzetten op musea met regionale uistraling zoals het Felix De
Boeckmuseum, Museumsite Tienen, Museum voor Oudere Technieken enz. en dit aan de hand van
werkingssubsidies of projectmatige subsidies.
CD&V pleit ervoor dat de provincie in de toekomst initiatieven zoals Monumentenwacht blijft
organiseren. Er dient een beleid te worden ontwikkeld in preventieve monumentenzorg, omdat
geregeld onderhoud minder duur is dan een grondige restauratie.
Tenslotte zal de provincie de betere film in een circuit van grote en kleine culturele centra laten
circuleren.

3.5. Iedereen sport
Sport verbindt mensen. Maar om dit te realiseren, is meer samenwerking nodig. De provincie moet
dan ook ondersteuning bieden aan zij die hierin initiatief nemen. Daarom willen we de
mogelijkheden voor sport in Vlaams-Brabant verder uitdiepen en realiseren, door:
- Ondersteuning te bieden aan gemeentelijke sportdiensten of gemeenten die mogelijkheden
zoeken tot intergemeentelijke samenwerking.
- Een aanmoedigingsbeleid te voeren om cursussen van de Vlaamse Trainersschool te
organiseren in de provincie. Eén van de basisbehoeften van een sterk sportbeleid is immers
een juiste begeleiding.
- Wij zijn geen vragende partij voor permanente locaties voor luidruchtige sporten in VlaamsBrabant.
- Een inclusief (sport, jeugd,…) beleid te voeren ten aanzien van personen met een beperking.
- Een gedegen subsidiëring van bovenlokale sportevenementen of (gebieds- of
doelgroepgerichte) –projecten en sportverenigingen met een bovenlokale uitstraling.
- Een actieve voortrekkersrol te blijven spelen die kan bijdragen tot het binnenhalen van grote
sportevenementen en topevenementen zoals “De Gordel”.
- Als laatste vragen we aandacht voor de uitbouw van topsportinitiatieven. Initiatieven als
Topsport Platform Regio Leuven kunnen immers een hele sportieve dynamiek in de provincie
op gang brengen en ontwikkelen maar zijn ook vaak gericht op het creëren van
samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen en lokale sportverenigingen.
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3.6. Een integraal jeugdbeleid
Concreet wil CD&V voor jeugdbeleid inzetten op volgende punten:
- Een goed uitgebouwde provinciale uitleendienst, waar jongerenverenigingen blijvend terecht
kunnen voor materiële ondersteuning
- Een goed uitgebouwde provinciale jeugddienst, ten dienste van lokale jongerenverenigingen
- Aandacht voor de participatie van de jongeren, onder andere via hun adviesraden. Het
verder blijven ondersteunen van de provinciale jeugdraad is dus een prioriteit.
- Het voorzien van opleidingen voor jeugdverenigingen rond brandveiligheid, het
ondersteunen rond isolatie van jeugdlokalen en andere onderwerpen
- Tevens willen we het Jeugdverblijf Hanenbos verder promoten.
- CD&V vindt een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent belangrijk en wil
verder inzetten op haar bestaande initiatieven, namelijk Rockvonk, 45-toeren en het
Plutofestival.
- Daarnaast wil CD&V bovenlokaal overleg rond het opnemen van fuifzalen, mits
randvoorwaarden rond overlast en mobiliteit vervuld worden.
- De provincie Vlaams-Brabant dient een sterk coördinerende taak op zich te nemen, in
samenwerking met de gemeenten, om voor alle zonevreemde lokalen van jeugdverenigingen
een gepaste oplossing te vinden.

3.7. Solidair samenleven in diversiteit
Solidair samenleven in diversiteit is een belangrijke maatschappelijke opdracht van de 21e eeuw.
Solidair samenleven is een verhaal van rechten en plichten, zowel van alle Vlamingen als van alle
anderstalige nieuwkomers.
Vanuit dat perspectief willen wij:
- Ondersteuning bieden aan middenveldorganisaties die diversiteitprojecten opzetten; de
provincie kan een bundel maken met goede voorbeelden om te werken rond diversiteit in
een gemeente
- Jaarlijks, vanuit een signaalfunctie, een dag of een week organiseren met als thema
“samenleven in diversiteit”. Tijdens deze dag of week worden anderstaligen die bijzondere
inspanningen geleverd hebben om zich te integreren, in de bloemetjes gezet.
- Ondersteuning voor projecten rond integratie van kansarmen.
- Ondersteuning van anderstalige nieuwkomers.
- Een beleid rond gelijke kansen voor vrouwen ter bevordering van de deelname van vrouwen
aan het maatschappelijke leven. We opteren voor een verticaal en een horizontaal beleid.
Het verticaal beleid wordt op provinciaal niveau o.a. vorm gegeven door provinciale
gendercoördinatoren. De provincie moet hen alle kansen geven om hun rol ten volle op te
nemen. Het horizontaal beleid wordt vormgegeven door in de verschillende
beleidsdomeinen aandacht te hebben voor de gelijke kansen tussen mannen en vormen
(gendermainstreaming).
- In het kader van de organisatie van de inburgerings- en integratiestructuren, pleit CD&V
Vlaams-Brabant ervoor om één provinciale EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) op te
richten waaronder alle functies vervat zitten. Ook is het belangrijk mee te werken aan één
loket voor de verschillende integratie- en minderhedendiensten.
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3.8. Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van enkel internationale organisaties of nationale
beleidsniveaus. Ook de provincie speelt een belangrijke rol in een geëngageerd Noord-Zuidbeleid.
In de eerste plaats denkt CD&V daarbij aan enerzijds de lopende educatieve projecten als anderzijds
aan de ondersteuning die de provincie kan bieden aan haar gemeenten. Niet ieder lokaal bestuur
beschikt immers over de nodige expertise om een duurzaam lokaal Noord-Zuidbeleid op te bouwen.
Maar niet enkel de ondersteuning is hier van belang; ook het aanmoedigen van regionale
samenwerking kan hier een meerwaarde creëren.
Naast de beleidspartners uit de lokale besturen, is een goede samenwerking met het middenveld
noodzakelijk. Daarbij denken we zowel aan de klassieke ngo als aan de sterk groeiende vierde pijler.
Immers steeds meer scholen, particulieren en andere private initiatieven zetten zich, al dan niet op
permanente basis, in voor het Zuiden. Ook zij moeten, naast de traditionele ngo’s aanspraak kunnen
maken op het huidige subsidiebudget en andere ondersteuningsvormen van de provincie.
Bovendien is het belangrijk dat deze initiatieven binnen een groter geheel worden gekaderd zodat
een meer duurzaam effect bekomen wordt. Daartoe is het van belang dat op de hogere
beleidsniveaus een duidelijk beleid met concrete doelstellingen wordt uitgezet waar de provinciale
en lokale entiteiten dan verder invulling aan kunnen geven. Enkel op basis van die
complementariteit en door op alle beleidsniveaus te werken aan gemeenschappelijke doelstellingen
kunnen we een duurzaam effect realiseren.
Als laatste blijft CD&V het belangrijk vinden dat 0,7% van het budget op ieder beleidsniveau naar
ontwikkelingssamenwerking gaat. Enkel op die manier verzekeren we de financiële voorwaarde om
te pogen de Millenniumdoelstellingen te behalen.
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4. Vlaams-Brabant, waar het goed is om te werken
4.1. Economie
Het provinciaal economisch beleid wenst in de toekomst vooral extra in te zetten op:
- internationalisering en dit op een intensievere manier dan over de afgelopen legislatuur;
- innovatie met een sterke internationale dimensie
- de verankering van Europese ondersteuning in Vlaams-Brabant
- ondersteuning van sociale economie
- aandacht voor de kleine en middelgrote ondernemingen, met nadruk op de starters
- ruimte om te ondernemen.
Internationalisering
-

De provincie wil samen met de Vlaamse overheid (FIT) en met de lokale besturen en partners
uit het middenveld zoekende buitenlandse investeerders naar Vlaams-Brabant trekken.
Andersom kan de provincie via institutionele samenwerking met andere subnationale
overheden ook een belangrijke rol spelen voor de Vlaams-Brabantse investeerders die op
zoek zijn naar expansie in het buitenland.

Innovatie
Innovatie is van groot belang voor onze toekomstige economische groei.
Een permanente inzet op creativiteit, vernieuwing van producten en processen en kenniscreatie zijn
hiervoor de beste garantie.
Het innovatief potentieel van onze provincie is hoog dankzij de aanwezigheid van de Leuvense
universiteit, de hogescholen en hoogtechnologische ( spin-off)bedrijven . Dit hebben we vooral te
danken aan de kwaliteit van de mensen op de arbeidsmarkt en de bedrijven die ze aantrekken.
We moeten dan ook maximaal verder inzetten op deze sterkte en een krachtig en stimulerend
innovatiebeleid voeren in onze provincie en voldoende ruimte voorzien waar nieuwe bedrijven zich
kunnen vestigen in Vlaams-Brabant.!
Een regionaal innovatiebeleid hangt onlosmakelijk samen met het Europees beleid. Door slim aan te
sluiten op Europese initiatieven moet onze regio er in slagen om ons te onderscheiden binnen
Europa in een aantal specifieke domeinen zoals de bv de gezondheidzorg.
Naast het voorzien van extra middelen voor het innovatiebeleid dient de provincie de bestaande
subsidiereglementen nog meer te oriënteren op projecten die de valorisatie van kennis rond nieuwe
technologieën realiseren.
Vlaams-Brabant houdt van Europa
De Vlaams-Brabantse regio rond Brussel en Leuven heeft enorme kansen.
Geen enkel ander gebied heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen rond zowel de hoofdstad van
Europa als een universiteitsstad met wereldnaam en -faam.
Deze situatie biedt een uniek platform aan mogelijkheden voor tewerkstelling, economische
ontwikkeling, innovatie en internationalisering. CD&V wil dat de provincie daarvan maximaal gebruik
maakt.
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Vlaams-Brabant, ster(k) in Europa
Het is goed leven, wonen en werken in Vlaams-Brabant. Onze provincie is een sterke regio waarin
voluit wordt geïnvesteerd, in alle betekenissen van het woord. Door bedrijven, vzw's, het middenveld
en haar inwoners. Ook het provinciebestuur draagt graag haar steentje bij en voert de regie. CD&V
wil dat dit zo blijft. De provincie Vlaams-Brabant draait vlot mee in het medebeheer van de Europese
programma's, informeert een ruimer publiek over Europa en voert een gebiedsgericht beleid. De
provincie is het bestuursniveau bij uitstek om deze rol goed uit te oefenen: betrokken en klantgericht
staat ze heel dicht bij de mensen. Tegelijkertijd heeft ze de bovenlokale schaal, bestuurlijke kracht en
capaciteit, met bovendien een rijke ervaring, terreinkennis en expertise. Grote troeven om ook op
Europees vlak een verschil te maken.
Europese subsidies laten Vlaams-Brabant groeien
"40 miljoen euro aan Europese subsidies naar Vlaams-Brabant laten stromen." Deze ambitie
formuleerden we aan het begin van de programmaperiode 2007-2013. Halfweg deze
programmaperiode was er al ruim 36 miljoen euro aan Europese cofinanciering toegekend aan
projecten met actoren uit onze provincie. Als we daar nog de Vlaamse en provinciale inbreng
bijtellen, dan hebben we in Vlaams-Brabant zelfs de kaap van 50 miljoen euro overschreden. Het is
belangrijk om deze werking versterkt verder te zetten.
In de voorbije periode werd een stevige dienst Europa uitgebouwd. Door de intense begeleiding en
actieve werving wil de provinciale dienst Europa zo veel mogelijk van Europese middelen laten
doorstromen naar Vlaams-Brabant. De dienst dient zich dienstbaar op te stellen naar wie wil
investeren of een project wil realiseren, en is de geschikte facilitator bij het realiseren van projecten.
Om de Europese Unie beter te kunnen begrijpen, is informatie zeer belangrijk. CD&V vraagt dat de
provincie het informatiekanaal actief open houdt door:
- Via "Europe Direct" een rol te spelen in de directe communicatie over Europa naar de burger
in Vlaams-Brabant.
- Het ter beschikking stellen van brochures , gerichte vragen te beantwoorden en door te
verwijzen.
Zelf initiatief te nemen. Via debatten, informatiesessies en acties naar scholen willen we alle
Vlaams-Brabanders laten kennismaken met de Europese Unie.
Alle sectoren van het provinciale beleid kunnen hiervan de vruchten plukken.
Sociale economie
CD&V zet in op een verhoogde aandacht voor sociale economie en tewerkstelling van kansengroepen
waarbij we streven naar een vereenvoudiging en doorzichtigheid van bestaande systemen.
Ook het uitbouwen van het RESOC-overleg (Regionaal Economisch en Sociaal Overleg Comité) tot
een overleg met de socio-economische partners dat leidt tot acties die tewerkstelling opleveren
vormt hiertoe een belangrijk instrument; RESOC dient een overleg te worden waar creatieve en
haalbare oplossingen worden ontwikkeld; de tripartiete structuur dient te worden aangewend om
het socio-economisch overleg vanuit het beleid sterker te ondersteunen.
Verder pleit CD&V ervoor de oprichting van nieuwe coöperatieven te stimuleren en te ondersteunen.
Daarnaast pleiten we eveneens voor de voortzetting van het huidige impulsbeleid aan de hand van
subsidies voor arbeidszorginitiatieven, de professionalisering van de sociale economie en sociale
economie organisaties.
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KMO’s
KMO’s zijn een belangrijke bron van tewerkstelling en vormen een essentieel onderdeel van onze
economie. Het is van belang dat we starters blijvend ondersteunen aan de hand van de
investeringssubsidie en hen begeleiden in hun aanvangsfase. Maar ook de opvolging tussen
generaties binnen bedrijven verdient extra aandacht. Hiertoe wil CD&V, in samenwerking met
partners uit het middenveld, een kader creëren dat ondernemingen in deze fase moet faciliteren om
tot een vlotte overgang te komen.
Ruimte om te ondernemen
Er is veel te lange tijd nodig voor de ontwikkeling en herbestemming tot bedrijventerreinen in de
provincie. Sinds de opmaak van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (december 2004) werd op dit
vlak zeer weinig vooruitgang geboekt.
Deze quasi stilstand in de ruimtecreatie legt een zware hypotheek op de sociaal economische
ontwikkeling en bijgevolg op mogelijke bijkomende arbeidsplaatsen. Initiatieven moeten genomen
worden zodat bedrijventerreinen daadwerkelijk op de markt komen en er ook actief bestemd wordt.
Er is nood aan een proactieve benadering met een vereenvoudigde regelgeving en procedures en
meer financiële daadkracht. Het is nodig dat Vlaanderen op die manier de uitvoerende actoren (
gemeenten, Interleuven, Haviland, POM …) in de provincie ondersteunt om tot concrete realisaties te
komen. CD&V Vlaams-Brabant vraagt dat de provincie hiervoor bij Vlaanderen zou blijven
aandringen.
RESOC Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde, de sociaal-economische overlegfora van de provincie, de
gemeenten en de werkgevers- en werknemersorganisaties, kunnen hier een stimulerende en
activerende rol spelen.
START
CD&V Vlaams-Brabant ijvert er voor dat de provincie en Vlaanderen duurzaam blijven investeren in
de luchthavenregio rond Zaventem. Economische ontwikkeling van de luchthaven, tewerkstelling en
verbeteren van de leefbaarheid in de regio moeten daarbij hand in hand gaan. Flankerende
maatregelen op het vlak van mobiliteit, ruimte voor luchthavengebonden bedrijvigheid,
tewerkstelling, leefbaarheid en bestuurlijke maatregelen dienen genomen, versterkt en gerealiseerd
te worden.

4.2. Voor een sterkere land- en tuinbouwsector
Het aantal bedrijven neemt jaar na jaar af. In Vlaams-Brabant zijn er geen 3.500 bedrijven meer. De
veeteelt in Vlaams-Brabant vertegenwoordigt dan ook geen 10% van de dieren in Vlaanderen.
Daartegenover staat wel dat 25% van het hardfruit in Vlaanderen uit het Hageland komt. Er treedt
een voortdurende schaalvergroting op.
Land- en tuinbouw is een belangrijke economische speler in Vlaams-Brabant en CD&V wenst dat dit
zo blijft. Het versterken van de productiefactoren zal de toekomst van de land- en tuinbouw moeten
verzekeren. Een beter benutten van de natuurlijke krachten van de bodem wordt met
praktijkonderzoek uitgetest en doorgegeven. Erosie spoelt de vruchtbare grond weg en zorgt voor
overlast. Op erosiebestrijding wordt daarom samen met gemeentebesturen sterk ingezet met
plannen, informatie, begeleiding en ondersteuning.
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Land- en tuinbouw heeft ruimte nodig en huidige beschikbare ruimte moet gevrijwaard blijven.
CD&V zal daar sterk op inzetten. De provincie moet de adviesverlening inzake ruimte voor land- en
tuinbouw optimaliseren.
Praktijkonderzoek en voorlichting gebeuren op de eerste plaats in de provinciale praktijkcentra.
CD&V vindt dat, in samenspraak met de beroepsorganisaties, de provincie inspanningen in het
praktijkgericht onderzoek moet bestendigen. Het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit te Pamel
en het Provinciaal Agrarisch Centrum te Herent, samen met de Nationale Proeftuin voor Witloof en
het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (Bieteninstituut), zijn kennis- en
voorbeeldcentra voor aardbeien en houtig kleinfruit, witloof, druiventeelt en wijnbouw. Ze moeten
de brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Vanuit deze proefcentra wordt ook
onderzoek, promotie en ondersteuning geboden van bio-energie en alternatieve teelten. Koolzaad,
stro, miscanthus, vergisting van witloofwortelstokken bieden mogelijkheden voor duurzame
energievoorziening. Vlaams-Brabant speelt een voortrekkersrol in energiegewassen en (biologisch)
kleinfruit.
Anderzijds wordt ook ingespeeld op de regelgeving en veranderende omgevingsfactoren, onder meer
in functie van MestActiePlan 4 (nutriëntenbeheer), ammoniakemissie en geuroverlast. Hiervoor
wordt samengewerkt met andere proefcentra. Er moet worden gezocht naar een evenwicht tussen
milieu en economie. In de nieuwe legislatuur moet worden ingezet op 'propere' land- en tuinbouw.
Met het thema 'boeren met buren' van de afgelopen periode wilde de provincie ook het imago van
de land- en tuinbouw versterken. Land- en tuinbouw situeert zich te midden van de
plattelandsgemeenschappen, tussen de woningen en de mensen. CD&V is van oordeel dat de
provincie samen met de gemeenten een belangrijke rol speelt bij de promotie van de agrarische
activiteiten en bij het dichten van de kloof tussen boer en burger en tussen producent en consument.
De dag van de aardbei, de witloofbox, picknick een hoeve, voeren promotie naar een breed publiek.
Educatieve belevingsprogramma's richten zich naar kinderen en volwassenen. Vlaams-Brabant heeft
al een netwerk van 64 'Boeren met Klasse'. Met de bloemenakkers ondersteunen we de
bijenpopulatie wetende dat 50% van de Vlaamse bijenkasten in Vlaams-Brabant staan.
Een goede integratie in het landschap draagt bij tot een grotere beeldkwaliteit van het platteland. De
provincie verleent advies en maakt landschapsbedrijfsplannen op voor een betere
landschapsintegratie van land- en tuinbouwbedrijven.
Het agrarisch en plattelandsbeleid van de provincie moet boeren en tuinders toelaten hun bedrijf op
dynamische wijze te ontwikkelen en moet bijzondere aandacht besteden aan agrarische natuur- en
landschapsbeheer, hergebruik van afvalstoffen (zgn. groene diensten), productie van energie, biogas
en grondstoffen voor biobrandstoffen (zgn. rode diensten), beheer van beken,
overstromingsgebieden en oeverzones (zgn. blauwe diensten), thuisverkoop en thuisverwerking, en
initiatieven rond recreatie, educatie en zorg.
Samenwerking tussen bedrijven moet gestimuleerd worden. Gelijkaardige agrarische bedrijven
kunnen 'clusters' vormen met het oog op het rationeel benutten van infrastructuur en
productiemiddelen, zoals energiewinning of wateropslag. Samenwerkingsvormen kunnen ontstaan
voor gezamenlijke verwerking van mest of afvalstoffen, gezamenlijke energiewinning uit biomassa of
warmtekoppeling.
De provinciale dienst land- en tuinbouw moet versterkt worden met een landbouwloket omdat het
gemeentelijk niveau te klein is om voldoende expertise op te bouwen rond alles wat met land- en
tuinbouw te maken heeft.
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4.3. Toerisme: Verrassend Vlaams-Brabant
Sinds 2011 voelen we het in de cijfers van overnachtingen en dagtoerisme: Hageland, Groene gordel
en kunststad Leuven zitten in de lift. Maar ook het aantal overnachtingen in Vlaams-Brabant is met
meer dan 8% gestegen ten opzichte van 2010. Dit is ruim boven het gemiddelde van de Vlaamse
regio's (+2,3%). Kunststad Leuven kent zelfs een stijging van 3,5%.
Vlaams-Brabant trekt eerder dagtoeristen aan door het aanbod wellness, natuur (groene recreatieve
domeinen), erfgoed en monumenten (in het bijzonder de religieuze gebouwen), maar ook door de
vele (muzikale) evenementen in het Hageland en kunststad Leuven. Het aantal aankomsten in
Vlaams-Brabant is gestegen met 9,2%. Van de 16 toeristische regio's staat de Groene Gordel op de
vierde plaats en het Hageland op de achtste plaats wat het aantal daguitstappen van Vlamingen
betreft.
Wandel- en fietsknooppuntennetwerken kennen de jongste jaren heel wat realisaties, maar CD&V is
van oordeel dat de komende provinciale legislatuur hier rond sterk moet worden verdergewerkt.
Fietsverbindingen met Brussel trekken bijvoorbeeld een nieuwe markt aan.
Thema's als Brabants trekpaard, parken en tuinen, Damiaan, Hagelandse wijn zijn in volle uitvoering,
en daaraan dient te worden verdergewerkt.
Herdenking WO I en veldrijden/Eddy Merckx liggen op de ontwikkelingstafel, CD&V wenst dat de
provincie deze projecten verder uitwerkt.
Vlaams-Brabant heeft met Meeting Leuven de juiste hefboom klaar om ook het zakentoerisme een
boost te geven.
In het vooruitzicht van Vlaanderen 2020 werd door alle toerisme-actoren van Vlaanderen het
strategisch beleidsplan 2020 voor het toerisme in Vlaanderen-Brussel ondertekend. CD&V wil dat dit
toeristisch pact mee gerealiseerd wordt. De binnenlandse toerismemarketing van de provincie zal
hiervoor via de vzw Logeren in Vlaanderen verder worden uitgebouwd. Vlaanderen Vakantieland,
het bekende TV-programma, de brochure Vlaanderen Vakantieland en de VLAVAK-cheque zullen
vanaf 2013 een frisse doorstart kennen.
CD&V vindt verder dat de komende jaren dient verder gewerkt te worden aan:
- Een verbetering van het toeristisch onthaal. Voorbeelden als Beersel of Diest bewijzen de
kracht van een goed onthaal. Een goede ontsluiting van parken en tuinen als Coloma,
Gaasbeek en Meise.
- Een sterkere promotie van Horst en initiatieven om een verrassende regio worden voor
bivakkers, jeugdtoerisme en toerisme voor allen.
- Onze Straffe Streekproducten zijn de startersfase voorbij. Op een professionele manier zal
vanaf 2013 de distributie ook van verse producten in koelruimten over heel Vlaanderen
gerealiseerd worden. Een primeur!
Hageland en Pajottenland hebben in een intense Regional Branding periode zichzelf uitdrukkelijk op
de kaart gezet en CD&V verwacht dat ze die kracht verder uitspelen. Een kwalitatief en voldoende
ruim aanbod aan B&B’s, kleine hotels en vakantiewoningen zijn hierbij een belangrijke troef.
Toerisme en recreatie gaan hand in hand met erfgoed. Ons rijk verleden biedt kansen om verder te
vermarkten. CD&V pleit voor een een versoepelde medewerking van "Agentschap Onroerend
Erfgoed", wat de de kansen hiertoe zou vergroten.
Toerisme is economie, maar zonder de honderden vrijwilligers zouden vele kerken en
bezienswaardigheden niet toegankelijk zijn. Aan de fysieke toegankelijkheid is ook hard gewerkt
Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018

Pagina 28

maar het aanbod is nog te beperkt. CD&V wenst dat de provincie hiervan een punt maakt de
volgende legislatuur.
Tenslotte willen wij de mogelijkheden van verblijfs- en hoevetoerisme uitbreiden en maximaal
exploiteren. We steunen starters in verblijfs- en hoevetoerisme financieel. Verder bieden we hen
ondersteuning in know-how en maken we hen wegwijs in administratieve verplichtingen voor
verblijfs- en hoevetoerisme. We doen extra inspanningen voor budgetvriendelijk toerisme zoals
campings en jeugdherbergen. De mogelijkheid wordt onderzocht om samen met de Vlaamse
overheid een systeem van “paradors” in Vlaams-Brabant op te starten, daar waar cultureel erfgoed
de mogelijkheid biedt voor verblijfsrecreatie.
Provinciale domeinen
Onze vier provinciale domeinen blijven een belangrijk uithangbord van het provinciaal recreatief
beleid. Om de domeinen nog meer uitstraling te geven, moeten we meer accentueren op
verschillende thema's:
- Provinciedomein Kessel-Lo: sport en spel met o.m. een vernieuwing van de rolschaatspiste
- Het Vinne Zoutleeuw: natuur
- Halve Maan Diest: waterpret
- Provinciedomein Huizingen: park
Bij deze accentuering wil CD&V dat de provincie de provinciale domeinen valoriseert qua
toegankelijkheid en vakantieparticipatie. Ook moet nagegaan worden welke domeinen kunnen
verrijkt worden met een kleinschalig logiesaanbod zoals trekkershutten, minicamping en plaatsen
voor kampeerauto’s.
Daarnaast willen we realiseren dat de toegang tot de domeinen voor alle Vlaams-Brabanders gratis
wordt.
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Lijst van afkortingen
ANB: Agentschap voor Natuur en Bos
BHV: Brussel-Halle-Vilvoorde
BJB: Bijzondere Jeugdbijstand
CD&V: Christen-Democratisch & Vlaams
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
DGH: Dringende Geneeskundige Hulpverlening
DOP: Dienst OndersteuningsPlan
EVA: Extern Verzelfstandigd Agentschap
FIT: Flanders Investment & Trade
GEN: Gewestelijk Expres Net
IBA: individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie
INL-ploegen: Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen
KMO: kleine of middelgrote onderneming
KUL: Katholieke Universiteit Leuven
MOS: Milieuzorg op school
NGO: niet-gouvernementele organisatie
NME: Natuur- en milieueducatie
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PISO: Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs
PIVO: Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
POAR: Provinciale Ouderen AdviesRaad
POM: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
RESOC: Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité
START: Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling
STOP: stappers-trappers-openbaar vervoer-privévervoer
SVK: Sociaal Verhuurkantoor
UZ: Universitair Ziekenhuis
VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VLAVAK: Vlaanderen Vakantieland
VLM: Vlaamse Landmaatschappij
VZW: vereniging zonder winstoogmerk
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