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SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2020 
 

 

Schriftelijke vraag van 1 juli 2020 

van Koen Anciaux (Open Vld) 

aan de deputatie 

over partijfinanciering 2020 

 

Kan u laten weten hoeveel de Provincie voor 2020 voorziet ter ondersteuning van de 

politieke partijen. Graag ook een overzicht van de verdeling per partij. 

 

Antwoord van de deputatie (13 juli 2020): 

 

Kan u laten weten hoeveel de provincie voor 2020 voorziet ter ondersteuning van de 

politieke partijen. Graag ook een overzicht van de verdeling per partij. 

 

Antwoord: 

 

Verdeling subsidies partijwerking 2020 (beschikbaar krediet 

165.431) 

   

 

Beschikbaar 

krediet  165.431,00  

     

Naam 

fractie 

Gelijk 

aandeel 

(10%) 

Aandeel 

behaalde 

zetels (70%) 

aandeel 

behaalde 

stemmen 

(20%) Totaal 

   

 

 16.543,10   115.801,70   33.086,20  

    N-VA  2.363,30   45.033,99   11.032,59   58.429,89  

   CD&V  2.363,30   19.300,28   5.187,25   26.850,84  

   Vlaams 

Belang  2.363,30   19.300,28   4.779,96   26.443,55  

   Groen  2.363,30   16.083,57   4.824,63   23.271,50  

   Open vld  2.363,30   6.433,43   3.066,43   11.863,16  

   sp.a  2.363,30   6.433,43   2.674,36   11.471,09  

   PVDA  2.363,30   3.216,71   1.520,64   7.100,66  

   TOTAAL  16.543,10   115.801,70   33.085,87   165.430,67  

    

 

Schriftelijke vraag van 10 juli 2020 

van Talhaoui Fauzaya (sp.a) 

aan de deputatie 

over tickets Zilvermeer 

 

Deze vakantieperiode zijn onze recreatieparken populairder dan ooit zeker als het mooi 

weer is en vakantie in het buitenland minder aanlokkelijk is. 

Voor mensen met kinderen biedt het provinciaal domein Zilvermeer in Mol een panorama 

aan recreatiemogelijkheden waar klein en groot van kunnen genieten. 
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Klachten van verschillende mensen uit Antwerpen en de Kempen bereikten ons ivm de 

ticketverkoop. 

 

Mensen moeten op voorhand reserveren, wat in deze beproefde coronatijden zeer 

begrijpelijk is. Een week of langer op voorhand reserveren is een must en zonnige dagen 

zijn al gauw volgeboekt. 

 

In de voorwaarden van het Domein Zilvermeer staat dat men een ticket niet kan om 

boeken naar een nieuwe datum of annuleren en dat men het geld niet kan terugkrijgen. 

Doordat men tickets soms twee weken op voorhand moet boeken omdat het aantal 

plaatsen door corona beperkt zijn, worden kroostrijke gezinnen uit sociaal armere 

milieus ons inziens benadeeld als het op de geboekte dag slecht weer is of wanneer ze 

onderweg naar het Zilvermeer een platte band hebben of nog, wat niet ondenkbaar is,  

de treinen staken. 

 

Een provinciaal domein is voor ons een vorm van dienstverlening en recreatie voor 

iedereen. 

 

Mijn vraag aan de deputatie luidt dan ook: 

 

Is het technisch niet mogelijk om tickets om te boeken naar een nadere datum? 

Misschien vraagt het iets meer werk maar ondoenbaar lijkt het mij niet? 

Brengt het een extra kost met zich mee? 

Kunnen we armere gezinnen ook de kans geven om een zorgeloze zomer in te gaan? 

 

Antwoord van de deputatie (30 juli 2020): 

 

Het provinciaal domein Zilvermeer heet iedereen met een ticket van harte welkom, bij 

goed en ook bij slecht weer. Het domein heeft heel wat te bieden, ook bij minder mooi 

weer. Denk maar aan de speeltuinen voor diverse leeftijden, de minigolf en de andere 

attracties. Gewoon wandelen in het dennenbos is ook een fijne natuurbeleving. 

Dat iemand ervoor kiest op een eerder gekozen datum niet te willen komen, is meestal 

een eigen keuze. 

 

Terugbetaling of overboeking naar een andere datum vergt verschillende administratieve 

en technische stappen. Overboekingen naar andere data creëren hetzelfde probleem. 

Terugbetaling brengt ook bankkosten met zich mee. 

Dergelijke vragen zijn bijna onmogelijk uit te voeren tijdens een vakantieperiode waar 

alle personeel ingezet wordt om het domein voor zijn bezoekers en kampeerders 

optimaal te laten functioneren en de bezoekers een aangenaam verblijf te bieden. 

Het gaat hier dan ook meestal over zeer geringe bedragen. Schrijnende of bijzondere 

situaties kunnen uiteraard beoordeeld worden. 

 

Verder wil ik u meedelen dat het domein bij zijn daglimieten van bezoekers altijd 

rekening houdt met het reserveren van plaatsen voor bijzondere doelgroepen. Iedereen 

verdient vakantie. 

 

Schriftelijke vraag van 12 augustus 2020 

van Bruno Valkeniers (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over corona bestrijdingsmaatregelen, steunmaatregelen en heropening 

provinciale scholen 
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1. Zoals de deputatie eind juli terecht zegde is ‘noodplanning’ geen taak die vanuit de 

federale en regionale overheden aan de deputatie is toegewezen en neemt mevrouw 

de gouverneur Cathy Berx haar beslissingen vanuit haar federale bevoegdheden.  

  

Gezien de impact van die beslissingen op elke inwoner van de provincie vinden we het 

meer dan opportuun om de gouverneur te vragen haar visie en beleid rond Covid-19 aan 

de provincieraad nader toe te lichten. Wij verzoeken de deputatie dan ook om op de 

eerstvolgende provincieraad van 24 september de gouverneur de kans te geven om dit 

te doen en de raadsleden om daarbij de nodige vragen te stellen. 

 

Waaronder de volgende:  

- Er zouden door de vereniging van Kempense burgemeesters, gesprekken zijn 

aangevraagd met de gouverneur, om de maatregelen die nu gelden voor de 

hele provincie Antwerpen, te herzien en te differentiëren en rekening te houden met 

de lagere besmettingskans in de Kempense rurale gemeenten. Heeft dat gesprek 

reeds plaatsgevonden? Wat waren de resultaten?  

- Werd onderzoek gedaan naar de wettelijkheid van de maatregelen?  

Op welke wettelijke grond zijn deze maatregelen gebaseerd? Wat is rechtsgrond voor de 

quarantaine en hoe gebeurt het toezicht?  

 

2. Dat de maatregelen uitgevaardigd door de gouverneur zware (economische) gevolgen 

hebben voor de bedrijven, middenstanders en de beeldvorming van de provincie 

Antwerpen is een eufemisme. Eind juli heeft de deputatie aangekondigd om in gesprek 

te gaan met de federale en regionale overheden om bijkomende steunmaatregelen uit te 

werken voor de getroffen personen en bedrijven in de provincie. Ook zou gewerkt 

worden aan een positieve economische beeldvorming van de provincie Antwerpen.  

- Hebben deze gesprekken met de overheden reeds plaats gevonden?  

- Wat is het resultaat van deze gesprekken? Welke bijkomende maatregelen zijn er door 

de verschillende overheden getroffen?  

- Wat hebben de gesprekken met Unizo en het Neutraal Syndicaat van de Zelfstandigen 

opgeleverd om een positieve economische beeldvorming voor Antwerpen te creëren? 

Waaruit bestaat die beeldvorming vandaag en in de toekomst?  

 

3. Binnen goed 2 weken begint het nieuwe schooljaar. Specialisten zijn het zo ongeveer 

eens dat het onderwijs, de leerkrachten en de leerlingen zich geen 2de scenario kunnen 

veroorloven zoals in het voorjaar. Dit geldt ook voor het provinciaal onderwijs.  

- Is de deputatie in gesprek met de Vlaamse minister van onderwijs en de federale 

overheden over de situatie?  

- Hebben onze provinciale scholen een draaiboek voor de opstart en goede werking?  

- zijn de provinciale scholen voorbereid op de mogelijke noodzaak van wisselende 

scenario’s?  

 

Antwoord van de deputatie (31 augustus 2020): 

 

 

1. De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft de gezondheids- en 

veiligheidsmaatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden genomen vanuit 

haar federale taakstelling. De deputatie zal aan de gouverneur de ruimte geven 

om tijdens de speciaal daarvoor samengeroepen Verenigde Raadscommissie op 

17 september om 17.00 uur haar visie en beleid rond Covid-19 nader toe te 

lichten.  



 

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

23ste jaargang, nr. 46 (december 2020) 

 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
2071 

 

2. De deputatie heeft op 31 juli 2020 een schrijven gericht aan zowel de Vlaamse als 

de federale regering. In dit schrijven heeft de deputatie er bij de Vlaamse 

regering op aangedrongen om extra steunmaatregelen te nemen om de 

sociaaleconomische gevolgen in onze zwaar getroffen provincie het hoofd te 

kunnen bieden. Op 7 augustus 2020 vond een overleg plaats tussen de Vlaamse 

regering en de deputatie. De Vlaamse regering is ingegaan op de vraag van de 

deputatie en heeft de steunmaatregelen voor onze ondernemingen verlengd tot 

eind 2020. Ook de federale regering heeft inmiddels een aantal maatregelen 

verlengd die onze ondernemingen blijvend ondersteunen. Zo kunnen bijvoorbeeld 

bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis tot eind 2020 blijvend 

gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid.  

 

De deputatie heeft een constructieve dialoog opgezet met UNIZO Provincie 

Antwerpen, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, Comeos en Horeca-

Vlaanderen. Alle partners hebben hun schouders gezet onder een gezamenlijke 

imagocampagne.  Er is gekozen voor een interactieve imagocampagne, waarmee 

niet alleen de provincie en de ondernemersfederaties aan de slag kunnen. Ook elk 

bedrijf en elke burger kan actief deelnemen via sociale media. Onze 

communicatiedienst neemt hierin, in samenwerking met onze dienst Economie, 

Innovatie en Samenleven en met Toerisme Provincie Antwerpen, het voortouw.  

 

3. Wij kunnen u bevestigen dat Luk Lemmens, als bevoegde gedeputeerde van 

Provinciaal Onderwijs Antwerpen en als voorzitter van Provinciaal Onderwijs 

Vlaanderen, contact heeft met Ben Weyts,  Vlaamse minister van Onderwijs en 

met zijn kabinet. Het provinciaal onderwijs wordt – net zoals de andere 

onderwijskoepels - bij elke stap in het proces betrokken. Sinds de bekendmaking 

van de aangepaste kleurcodes zijn de scholen volop bezig de start van het 

schooljaar in code geel voor te bereiden. Ze maken alvast ook een scenario op 

voor code oranje om zo snel mogelijk te kunnen schakelen indien nodig. Vanaf 

volgende week worden de risicoanalyses uitgewerkt. Dit gebeurt door de 

coördinerend preventieadviseur van het APB POA in samenwerking met de lokale 

preventieadviseurs van de scholen. Deze risicoanalyses zijn gebaseerd op die van 

het vorig schooljaar 2019-2020, aangepast aan de nieuwe richtlijnen en verfijnd 

daar waar nodig. 

 

Schriftelijke vraag van 14 augustus 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over muurschildering zijgevel PIH 

 

Wereldster Matthias Schoenaerts maakte midden juli in de Antwerpse binnenstad een 

groot graffitikunstwerk. 

Schoenaerts bracht een muurschildering op de zijgevel van het Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne. 

Het kunstwerk beeldt een grote zwarte hand uit. 

 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Is voor een muurschildering met deze omvang een (bouw)vergunning vereist? 

- Heeft dit graffitikunstwerk financiële of logistieke gevolgen gehad voor de provincie 

Antwerpen? 

- Welk deel van het project werd door de provincie gefinancierd? 

- Wie nam binnen de provincie het initiatief om de zijgevel van het Provinciaal Instituut 

voor Hygiëne ter beschikking te stellen? 
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Antwoord van de deputatie (28 augustus 2020): 

 

1. Is voor een muurschildering met deze omvang een (bouw)vergunning vereist?  

Ja 

 

2. Heeft dit graffitikunstwerk financiële of logistieke gevolgen gehad voor de provincie 

Antwerpen?    

Nee 

  

3. Welk deel van het project werd door de provincie gefinancierd?  

Geen. 

 

4. Wie nam binnen de provincie het initiatief om de zijgevel van het Provinciaal Instituut 

voor Hygiëne ter beschikking te stellen?  

Niemand. In december 2016 kreeg de Provincie Antwerpen de vraag van GCV Nans of 

het gebouw gelegen in de Kronenburgstraat 45 (PIH) ter beschikking kon gesteld worden 

van het  Street (He)art project. Zie hiervoor de aanvraag in bijlage.  

 

Bijlage 

 

Aanvraag Kronenburgstraat 45 – Provincie Antwerpen  

  

Intro   

  

Het project dat we hier wensen voor te stellen is een street art festival, waarbij 10 

monumentale muren doorheen de stad door gerenomeerde internationale artiesten ( 

street- art) zullen bewerkt worden. Het komt er op initiatief van Matthias 

Schoenaerts. Hij neemt de rol op als curator en zal zelf als artiest een werk in de 

openbare ruimte plaatsen. Met dit project, en zijn curatorschap, wil Matthias 

Schoenaerts iets terugdoen voor zijn stad.   

Street art is voor Matthias een belangrijke manier van communiceren en contact leggen 

met de buurt. Het draait voor hem uiteindelijk vooral om talent, passie en plezier. Naast 

Gent, Charleroi en Oostende wil hij Antwerpen ook op de street art kaart zetten.   

  

Cultuur   

  

Het project bevindt zich op verschillende manieren in de culturele sfeer:  

1. De muurschilderingen zelf worden geplaatst door oa. Matthias zelf en een crew 

van  internationale artiesten, die hij persoonlijk samenbrengt.   

  

Zenk One (Robin Nas) Zenith (Matthias Schoenaerts)  
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Faith47Guido van Helten  

  

  

 PichiavoAxel Void  

  

  

 Digital DoesMathieu Kso  
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Hoxxoh (Douglas Hoekzema)  

  

2. Filip De Roe, gerenommeerd fotograaf, zal een reportage maken over het project. 

Filip De Roe zijn werk was al eerder te bewonderen in het Paleis voor Schone 

Kunsten (Brussel),   

Museum der Moderne (Salzburg, Austria), Museum of Modern Art Dubrovnik (Croatia), 

Museo Carlo Bilotti (Villa Borhese, Rome, Italy), Museum De Fundatie (Zwolle, 

Netherlands), Sadler’s Wells (London, UK) en anderen. Hij won ondermeer de 1ste prijs 

in de categorie ‘portret fotografie’ tijdens het Venice Film 

Festival.  http://filipvanroe.com/   

  

3. Steven Perceval (AAP Media) levert na het festival een aftermovie aan. AAP Media 

is geen onbekende in Antwerpen. Door de slagzin “in creativity we trust” hoog in 

het vaandel te dragen, zetten Steven en zijn broer al knappe werken neer.   

  

4. DJ LEFTO zal de muziek schrijven voor de making off/ after movie.  

Zowel de foto’s als de film zullen in een expo-galerij getoond worden. Er wordt 

momenteel bekeken om de werken achteraf te veilen.   

  

Street art   

  

Bij de start van het festival zullen 3 muren beschilderd worden, met het oog op latere 

uitbreiding (tot max. 10 muren).   

Muur 1: Prekerstraat 14  

In overleg met de eigenaar van deze muur, Kris van Lysebetten van vzw 

Habbekrats, zijn we tot een akkoord gekomen. Deze muur zal de kick-off worden van 

het project Streetheart. Matthias Schoenaerts werkt momenteel volop aan het ontwerp 

voor deze muur dat hij zelf zal plaatsen.   

Timing: +/- 15 november   

  

http://filipvanroe.com/
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Muur 2: Dam   

De aanvraag voor deze muur loopt momenteel. We wachten op feedback van Lode Van 

Steenberghe (chef algemeen Toezicht District NO)  

   

  

 Muur 3: Luchtbal  

Er is een akkoord voor deze muur via Lode Van Steenberghe (chef algemeen Toezicht 

District NO)  

Op dit moment zijn we nog in afwachting van feedback van Matthias, vermits 

deze locatie uit het centrum gelegen is.   
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 Muur 4: Kronenbrugstraat 45   

Deze muur vormt een goed geheel met de muur in de Prekerstraat, aangezien dit 

gelegen is in de wijk waar Matthias zelf opgegroeide. Hieronder lichten we de plannen, 

onderhoud en meer van de muur toe.  

  

Specifiek voor Kronenburgstraat 45  

  

- Kunstenaar  

Matthias wil hier Felipe Pantone aan de slag laten gaan. Hij werkt tussen de grenzen van 

conventionele graffiti, typografie en abstractie in combinatie met elementen van grafisch 

ontwerp. Zijn website http://www.felipepantone.com/ bevat meer info over zijn werken, 

stijl en achtergrond.  

 De kunstenaar zal een voorontwerp maken en dit uitgebreid toelichten alvorens aan de 

slag te gaan.   

Voorbeeld Felipe Pantone  

  

http://www.felipepantone.com/
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- Technische elementen en materiaalkeuze  

Verf  

Voor het werk aan te brengen wordt er enkel gewerkt met spuitbussen van het merk 

Montana. Uiteraard brengt de kunstenaar eerst een beschermde grondlaag aan. 

Vervolgens maakt hij een volledige creatie op deze muur, waarover een tijdelijke 

beschermlaag komt. Deze beschermlaag is nodig om de kwaliteit en het onderhoud van 

de tekening te garanderen.  Deze verf wordt getest op de ondergrond en afgetoetst met 

de eigenaar qua grondstoffen en verwijdering van het product.  

Tijdelijkheid en veiligheid  

Binnen het project willen we graag met elke eigenaar een termijn afspreken betreffende 

de street art. We streven minimaal naar een zichtbaarheid voor 4 jaar, maar hopen 

uiteraard een langere termijn overeen te komen. Waarna we de muur in overleg met de 

eigenaar in de originele of gewenste  staat terug brengen.  

Qua veiligheid hebben we de nodige verzekeringen aangesproken. Vooraleer de 

kunstenaar aan de slag gaat, bekijken we ook de mogelijkheden qua beveiliging, 

hoogtewerker en meer. Dit doen we graag in samenspraak met de eigenaar, zodat we 

voldoende informatie hebben over de staat van het gebouw.  

Timing  

  

Gezien de volle agenda van Matthias Schoenaerts wordt er gevraagd om dit met 

hoogdringendheid te agenderen, zodat hij hier midden november, ten laatste december 

mee aan de slag kan gaan.   

  

Financiële gevolgen  

  

Dit project heeft geen financiële gevolgen voor de eigenaar van de muur.  

  

Kortom  

  

Een naam als Matthias Schoenaerts, ondersteund door prachtig en uniek beeldmateriaal 

en internationale namen, zorgt voor een enorme culturele en toeristische meerwaarde 

voor de provincie. Een unieke kans om een bewoner als Matthias Schoenaerts een stem 

te geven in de stad waar hij opgroeide.   

 

Schriftelijke vraag van 18 augustus 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de gouverneur 

over Europese vuurwapenpas 

 

Binnen de federale bevoegdheid is de gouverneur gemachtigd om een Europese 

vuurwapenpas af te leveren aan inwoners van de Provincie Antwerpen. 

De bevoegdheid van de gouverneur in het kader van de wapenwetgeving werd sterk 

uitgebreid. 

Sportschutters die hun vuurwapen(s) willen gebruiken in een ander Europees land 

moeten in het bezit zijn van een vuurwapenpas. 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Hoeveel Europese vuurwapenpassen zijn er in de provincie Antwerpen uitgereikt in het 

jaar 2019? 

Hoeveel daarvan zijn tijdelijk geschorst of definitief ingetrokken? 

- Kan je met een Europese wapenpas vergunningsplichtige vuurwapens kopen of 
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invoeren binnen Europa? 

- Is een Europese wapenpas verplicht wanneer de betrokkene in het bezit is van een 

sportschutterslicentie en bovendien lid is van een schietvereniging in een andere 

lidstaat? 

-Hoeveel Antwerpse sportschutters in het bezit van een wapenpas zijn lid van een 

schietvereniging in een andere lidstaat dan België? 

 

Antwoord van de gouverneur (27 augustus 2020): 

 

Vraag 1  

Hoeveel Europese vuurwapenpassen zijn er in de provincie Antwerpen uitgereikt in het 

jaar 2019?  

  

In 2019 werden er 401 nieuwe EVP’s afgeleverd en 316 gewijzigde EVP’s uitgereikt.  

Wijzigingen worden gevraagd als iemand een extra wapen op zijn EVP wenst of wenst te 

schrappen.  

  

Vraag 2  

Hoeveel daarvan zijn tijdelijk geschorst of definitief ingetrokken?  

  

6 aanvragen werden niet ingewilligd omdat er een intrekkingsprocedure lopende was.  

Een EVP is een bewijs in het buitenland dat betrokkene over de nodige vergunningen 

beschikt in België.  Als er vergunningen worden ingetrokken, worden de vergunningen 

terug gestuurd naar mijn diensten en de wapens overgedragen, afgestaan of in bewaring 

genomen.  Een EVP heeft dan geen bewijskracht meer en is zonder voorwerp geworden.  

  

Vraag 3  

Kan je met een Europese wapenpas vergunningsplichtige vuurwapens kopen of invoeren 

binnen Europa?  

  

Neen, een EVP dient enkel om te reizen met je wapens.  

Voor een aankoop in het buitenland heb je een blauwe kaart nodig, die mijn diensten op 

aanvraag en na gunstige evaluatie afleveren.  Als je een wapen wenst in te voeren in 

België vanuit een andere lidstaat buiten de Benelux moet je eveneens een 

invoervergunning vragen bij de dienst strategische goederen van het Vlaams Gewest.  

  

Vraag 4  

Is een Europese wapenpas verplicht wanneer de betrokkene in het bezit is van een 

sportschutterslicentie en bovendien lid is van een schietvereniging in een andere 

lidstaat?  

  

Ja, je hebt een EVP nodig van zodra je de Belgische grens oversteekt met je wapens.  

  

Vraag 5  

Hoeveel Antwerpse sportschutters in het bezit van een wapenpas zijn lid van een 

schietvereniging in een andere lidstaat dan België?  

  

Daar hebben wij geen cijfers van, er wordt geen bewijs gevraagd van lidmaatschap.  Een 

EVP wordt ook gevraagd om deel te nemen aan wedstrijden in het buitenland en om te 

gaan jagen in het buitenland.  
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Schriftelijke vraag van 20 augustus 2020 

van Catherine François (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over veiligheid kindervijver De Nekker 

 

Een zes jarig jongetje is op 12 augustus 2020 verdronken in de kindervijver van het 

recreatiedomein de Nekker toen hij in moeilijkheden geraakte. 

De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse. Er werd een onderzoek gestart om te zien 

of er sprake was van schuldig verzuim. 

Later werd een onderzoek gekwalificeerd als onopzettelijke doodslag en kijkt men in de 

richting van onvoorzichtigheid. 

Omdat er in 2011 ook al een kindje van 4 jaar in diezelfde vijver verdronk dringen er 

zich toch een paar vragen op: 

1) Waren er voldoende redders aan de kindervijver? 

2) Is die kindervijver veilig genoeg voor jonge kinderen? 

3) Waren de begeleiders voldoende alert? 

4) Wordt er voldoende nadruk gelegd op het dragen van zwembandjes indien kindjes 

niet kunnen zwemmen, door zowel de redders als de begeleiders? 

 

Antwoord van de deputatie (7 september 2020): 

 

In antwoord op uw vraag met mail van 20 augustus 2020 over de veiligheid van de 

kindervijver in het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker kunnen wij u 

voorlopig niets meedelen. 

 

Er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar dit ongeval. Om niet te interfereren 

in dit onderzoek, kunnen wij u geen inhoudelijk antwoord geven. 

 

Schriftelijke vraag van 25 augustus 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over gevolgen Antwerpse multifunctionele evenemententempel Sportpaleis 

 

De Nederlandse evenementenhal Ahoy moet vanwege de coronacrisis 40 % van zijn vast 

personeel ontslaan. 

Wereldwijd delen -vanwege de niet aflatende gezondheidscrisis- evenementenhallen in 

de klappen. 

Het bestuur van de poptempel Ahoy wijst met een beschuldigde vinger naar de 

gebrekkige overheid. 

Ahoy Rotterdam organiseert gelijkaardige evenementen en biedt sportmanifestaties aan 

zoals het Antwerpse Sportpaleis. 

Sinds maart moest ook het Sportpaleis noodgedwongen de deuren sluiten. 

Verschillende wereldsterren moesten hun optreden noodgedwongen annuleren. 

Het is op (korte)termijn uitgesloten dat het Sportpaleis nog grote evenementen zal 

kunnen organiseren. 

We beseffen allemaal dat het Sportpaleis met beperkte capaciteit niet rendabel kan zijn. 

 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Welke maatregelen heeft de provincie (ondertussen) ondernomen om het Sportpaleis 

te ondersteunen? 

-Heeft de nv Sportpaleis al personeel noodgedwongen moeten ontslaan? 
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-Onderzoekt de Provincie om via een ventilatie zuiverende buitenlucht in de 

evenementenhal te kunnen blazen? Zo ja, wat is het resultaat? Zo nee, Waarom niet? 

 

Antwoord van de deputatie (11 september 2020): 

 

Deputatie heeft beslist het Sportpaleis in 2020 vrij te stellen van de betaling van de 

canon van de erfpacht en de betaling van de onroerende voorheffing die ook 

contractueel verplicht is en verbonden aan deze erfpacht. 

 

Wat het personeel betreft, werd in het begin van deze crisis gekozen door de 

zaakvoerders om absolute prioriteit te geven aan het aan boord houden van 

medewerkers.  Tot nu toe zijn ze daar volledig in geslaagd.  Drie mensen zijn op eigen 

initiatief vertrokken. 

 

Bij de realisatie van project 2013 (samenwerking provincie en Sportpaleis), werd de 

volledige verwarmings- en verluchtingsinstallatie vernieuwd. De provincie leverde hierbij 

een wezenlijke ondersteuning. 

Het debiet van deze installatie is zo gedimensioneerd om op 25 minuten tijd de volledige 

zaal van verse lucht kunnen voorzien.   

Het is een theoretisch model, want in winterperiodes moet je die lucht ook verwarmen.  

Doorgaans wordt dus een deel buitenlucht genomen en vermengd met een deel 

binnenlucht, vanuit een energetisch standpunt.   

Maar het Sportpaleis is dus voorzien van een aanzienlijke luchtverversingscapaciteit in 

de zalen. 

 

Schriftelijke vraag van 26 augustus 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over bezoekers recreatiedomeinen 

 

Tachtig procent van de bezoekers van het Oost-Vlaamse recreatiedomein De Ster komt 

niet uit eigen Provincie. (HLN 25/08) 

De provincie Oost-Vlaanderen onderzoekt samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas 

of er een mogelijkheid is om vanaf volgende zomer voorrang te geven aan 

streekgenoten. Het idee moet nog wettelijk afgetoetst worden. 

Met het Zilvermeer, De Nekker enz. telt onze provincie eveneens verschillende 

drukbezochte recreatiedomeinen. 

Graag antwoord op volgende vragen: 

-Hoeveel bezoekers werden genoteerd per provinciaal recreatiedomein in de maanden 

juni, juli en augustus? 

-Hoeveel daarvan kwamen niet uit de provincie Antwerpen? 

-Bestaat er reeds een voorrangsregel voor bezoekers uit onze provincie? (b.v. goedkoper 

inkomtarief) 

 

Antwoord van de deputatie (24 september 2020): 

 

Het Provinciaal recreatiedomein De Nekker mocht 34.323 bezoekers verwelkomen. 40 % 

hiervan waren niet afkomstig uit de provincie Antwerpen. 

Het Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer kende 44.914 bezoekers. Hiervan waren 

35% niet van de provincie Antwerpen. Opgemerkt wordt wel dat slechts 50% van deze 

bezoekers verblijfsgegevens opgaf. Er werd een extrapolatie gemaakt op basis van de 

geregistreerde 50%. 
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Er bestaat geen voorrangsregel of bijzonder tarief voor inwoners uit de provincie. 

Opgemerkt moet wel worden dat onze provinciale recreatiedomeinen zoveel mogelijk 

mensen de mogelijkheid tot vrijetijdsbeleving wil geven.   

Zo werken we o.a. samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie en het Fonds voor 

Vrijetijdsparticipatie. Begeleiders van mensen met een beperking krijgen gratis toegang 

in de provinciale instellingen. Er is ook de Vrijetijdspas en de UITpas, die zich eerder 

richten op mensen in armoede en kansengroepen. De houders van zulke pas krijgen 

extra korting. 

 

De provinciale domeinen zijn ook partner van de European Disability Card, een kaart 

die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 

wil bevorderen en een aantal voordelen in die domeinen biedt. 

 

Het Provinciaal recreatiedomein De Schorre heeft geen inkomtarief en is vrij 

toegankelijk. Hiervan zijn geen cijfergegevens bekend. 

 

 

Schriftelijke vraag van 31 augustus 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over vrijgekomen kantoorruimte provinciehuis 

 

Door blijvend thuiswerk zal er ook in het nieuw provinciehuis aanzienlijk veel 

kantoorruimte vrijkomen. 

Thuiswerken moet voor ambtenaren -ook na corona- de norm worden volgens minister 

van Binnenlandse Zaken Bart Somers. 

Het is tijd dat we afstappen van de zeer klassieke kijk waarbij werken gelijkstaat met op 

kantoor aanwezig te zijn, zegt de Vlaams minister. 

Voor het nieuw provinciehuis zou dat betekenen dat er aanzienlijk veel kantoorruimte en 

andere lokalen leeg komen te staan. 

Dat zal ongetwijfeld op termijn een reorganisatie van de kantoorruimte vergen. 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Hoeveel procent van het personeel dat tewerk is gesteld in het provinciehuis werkte in 

de maanden maart, april, mei, juni en juli volledig of gedeeltelijk thuis? 

- Hoeveel was dit aantal voor de coronacrisis? 

- Door thuiswerk gaat er heel wat kantoorruimte vrijkomen. Heeft het provinciebestuur 

een visie hoe de vrijgekomen ruimte wordt ingevuld? 

 

Antwoord van de deputatie (24 september 2020): 

 

Vraag 1 : Hoeveel procent van het personeel dat tewerk is gesteld in het provinciehuis 

werkte in de maanden maart, april, mei, juni en juli volledig of gedeeltelijk thuis? 

 

Antwoord : Het geregistreerde telewerkpercentage voor deze periode was 87,28% 

bekeken op het aantal medewerkers die normaal (volledig of gedeeltelijk) tewerkgesteld 

zijn op het provinciehuis.  

 

Gelieve op te merken dat er zich binnen de resterende 12,72% een aantal 

personeelscategorieën bevinden die, gelet op hun functie/takenpakket niet konden 

thuiswerken (schoonmaakpersoneel, onthaal, …), en dat daarnaast ook de perioden van 
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(zomer)vakantie, ziekte, dienstvrijstelling en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

hierin inbegrepen zijn.  

 

Vraag 2 : Hoeveel was dit aantal voor de coronacrisis? 

 

Antwoord : Gemeten over dezelfde periode (maart – juli) een jaar eerder bedroeg dit 

telewerkpercentage 48,34%. 

 

Vraag 3 : Door thuiswerk gaat er heel wat kantoorruimte vrijkomen. Heeft het 

provinciebestuur een visie hoe de vrijgekomen ruimte wordt ingevuld? 

 

Antwoord :  

 

Het thuiswerk evolueert en het reglement telewerk wordt op dit moment dan ook 

herbekeken maar gelet op de nog voortdurende wisselende vooruitzichten en preventie-

voorschriften om besmetting op de werkvloer te voorkomen zal een aangepaste regeling 

pas na het definitieve einde van de coronacrisis worden voorgelegd aan de 

provincieraad.  

 

Pas na afloop van de pandemie zullen we de evolutie inzake telewerken en dus ook het 

hiermee corresponderende ruimtegebruik binnen het provinciehuis evalueren.  

 

Ondertussen moeten we rekening houden met ‘social distancing’, waardoor een volledige 

capaciteit binnen het provinciehuis nog onmogelijk is. 

 

 

Schriftelijke vraag van 24 september 2020 

van Inga Verhaert (sp.a) 

aan de deputatie 

over verlofstelsels en ziekte provinciaal onderwijs 

 

Zou u me de aangevraagde/toegekende verlofstelsels en ziektedagen van het provinciaal 

onderwijs willen meedelen voor schooljaar 2018-2019, 2019-2020 en (voor zover al 

mogelijk) 2020-2021. Graag ook de duurtijd van de diverse afwezigheden. Graag 

opgeplitst per school. 

 

Antwoord van de deputatie (14 oktober 2020): 

 

Hierna treft u per onderwijsinstelling (instellingsnummer) het overzicht aan van de 

aangevraagde en toegekende verlofstelsels, alsook de ziektedagen tijdens de 

schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 en de duurtijd van de afwezigheden in 

dagen betreffende de personeelsleden die een salaristoelage ontvangen van het Vlaamse 

ministerie van Onderwijs en Vorming, zoals die op 30 september 2020 zijn geregistreerd 

in de databank Wisa. Alle bij het schoolbestuur aangevraagde verlofstelsels die aan de 

toekenningsvoorwaarden voldoen, zijn toegekend. 

 

De eerste kolom bevat de omschrijving van de afwezigheid, de tweede kolom het aantal 

keer dat deze afwezigheid in het betreffende schooljaar voorkomt en de derde kolom het 

totaal aantal dagen van deze afwezigheid in het betreffende schooljaar.  

Provinciale Middenschool Stabroek 

2018-2019 
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Afwezigheid voor verminderde prestaties 3 363 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 365 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 3 1033 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

1 365 

Tijdelijk andere opdracht 18 2866 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 1 365 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 3 786 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 365 

Verlof wegens opdracht 2 668 

Verlof wegens overmacht bezoldigd 29 31 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 84 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 2 588 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 6 1425 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

4 1151 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 61 

 

Ziekteverlof 127 954 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 3 624 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 366 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 4 1464 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

1 366 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

2 426 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

1 366 

Tijdelijk andere opdracht 10 2651 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 1 366 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 3 1098 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 366 

Verlof wegens opdracht 2 547 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 121 

VVP wegens ziekte >= 75 % 1 61 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 1 350 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 4 1003 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

7 1611 
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Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 91 

 

Ziekteverlof 116 859 

PITO Stabroek 

2018-2019 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 8 1821 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 2 730 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 7 2555 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

4 1460 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 181 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

7 2555 

Tijdelijk andere opdracht 21 6022 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 7 2555 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

2 730 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 4 1460 

Verlof wegens opdracht 4 1460 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

4 396 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 3 787 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

1 122 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

4 787 

Zorgkrediet voor opleiding halftijds 1 122 

 

Ziekteverlof 380 2507 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 11 2712 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 366 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 1 91 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 7 2436 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

3 1098 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

3 638 
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Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 366 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 366 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

5 1830 

Tijdelijk andere opdracht 21 6502 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

2 670 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 10 2874 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

1 366 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 3 1098 

Verlof wegens opdracht 3 1098 

Volledige loopbaanonderbreking voor medische 

bijstand 

1 274 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

3 365 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 9 1857 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

2 213 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

4 607 

Zorgkrediet voor opleiding met 1/5 de 2 153 

 

Ziekteverlof 299 2652 

PITO Stabroek (fusieschool) 

2020-2021 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 14 4376 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 365 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 10 3373 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

1 365 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

6 2190 

Tijdelijk andere opdracht 25 8318 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

3 1095 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 3 1033 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 7 2555 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 1 365 
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jaar afwijking volume 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 3 821 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 365 

Verlof wegens opdracht 5 1825 

VVP wegens ziekte >= 75 % 1 61 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 8 2424 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

2 466 

Zorgkrediet voor medische bijstand met 1/5de 1 303 

 

Ziekteverlof 53 984 

avAnt Provinciale Middenschool 

2018-2019 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 2 730 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 3 1095 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+ vanaf de 

leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor medische 

bijstand 

4 303 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 242 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 

maanden 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

vanaf de leeftijd van 55 jaar met 1/5 de 

1 365 

Tijdelijk andere opdracht 9 2552 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

3 1033 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 365 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 365 

Verlof wegens opdracht 2 546 

Verlof wegens overmacht bezoldigd 1 1 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 2 175 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 4 848 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

1 303 

 

Ziekteverlof 244 2410 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 1 366 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 2 732 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 3 1098 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+ vanaf de 

leeftijd van 50 jaar 

2 732 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor medische 4 304 
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bijstand 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 240 

Onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

vanaf de leeftijd van 55 jaar met 1/5 de 

1 366 

Tijdelijk andere opdracht 15 3563 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

4 714 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 2 365 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

1 366 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 25 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 366 

Verlof wegens opdracht 1 366 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 4 1004 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 91 

Zorgkrediet voor opleiding voltijds 1 64 

 

Ziekteverlof 171 1760 

2020-2021 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 1 365 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 2 730 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 4 1145 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Langdurig VVP wegens medische redenen 1 303 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 62 

Tijdelijk andere opdracht 10 2973 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

5 1763 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 3 728 

Verlof wegens opdracht 2 730 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 4 1212 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

3 728 

 

Ziekteverlof 18 1164 

avAnt Provinciaal Onderwijs 

2018-2019 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 4 1096 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 4 1460 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 1 63 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 9 3285 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

4 1460 
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Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

2 484 

Langdurig VVP wegens medische redenen 2 730 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

1 365 

Tijdelijk andere opdracht 25 8276 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

13 4247 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 4 561 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 2 730 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 365 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 365 

Verlof wegens opdracht 2 730 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 91 

VVP wegens ziekte - Pensioencommissie 2 179 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 8 2060 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

2 310 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

3 606 

 

Ziekteverlof 395 3500 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 2 732 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 4 1464 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 1 91 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 7 2562 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

3 1098 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

3 660 

Langdurig VVP wegens medische redenen 2 660 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 366 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

2 732 

Tijdelijk andere opdracht 31 9432 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

10 2436 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 1 304 
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Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 4 970 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 5 485 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 366 

Verlof wegens opdracht 3 1036 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

2 243 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 7 1620 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

4 579 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

6 926 

Zorgkrediet voor opleiding met 1/5 de 1 152 

Zorgkrediet voor opleiding voltijds 1 64 

 

Ziekteverlof 364 3216 

2020-2021 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 5 1825 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 4 1460 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 1 92 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 2 730 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 243 

Langdurig VVP wegens medische redenen 1 303 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

2 427 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

2 730 

Tijdelijk andere opdracht 20 6618 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

3 1095 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 1 303 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 5 1577 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 2 668 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 212 

Verlof wegens opdracht 4 1033 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 1 61 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 6 1818 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

2 606 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 181 

 



 

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

23ste jaargang, nr. 46 (december 2020) 

 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
2090 

Ziekteverlof 36 1380 

Provinciaal Instituut PIVA 

2018-2019 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 15 1481 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 1 63 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 11 4015 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

3 1095 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

1 303 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

3 696 

Langdurig VVP wegens medische redenen 2 730 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

8 2920 

Tijdelijk andere opdracht 38 8147 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 1 85 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 1 365 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 365 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 365 

Verlof wegens opdracht 3 791 

Verlof wegens overmacht bezoldigd 39 45 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 91 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 2 54 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

2 187 

 

Ziekteverlof 275 3805 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 11 2493 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 5 912 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 11 4026 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 732 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 182 

Langdurig VVP wegens medische redenen 2 732 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 366 

Onbeperkte gedeeltelijke 6 2196 
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loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

Tijdelijk andere opdracht 38 9444 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

2 477 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 1 30 

Verlof wegens bijzondere opdracht 1 366 

Verlof wegens opdracht 2 696 

Verlof wegens overmacht bezoldigd 26 27 

Volledige loopbaanonderbreking voor medische 

bijstand 

1 90 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 1 213 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 3 273 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

2 213 

Zorgkrediet voor opleiding met 1/5 de 1 304 

 

Ziekteverlof 238 2935 

2020-2021 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 8 2554 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 3 273 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 10 3340 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Langdurig VVP wegens medische redenen 2 668 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 62 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

4 1460 

Tijdelijk andere opdracht 29 8498 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

1 303 

Verlof wegens opdracht 1 365 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 1 303 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

1 303 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 303 

 

Ziekteverlof 19 897 

Provinciale Middenschool Mechelen-Boom 

2018-2019 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 3 815 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 2 730 
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GLBO met 1/5de voor medische bijstand 2 213 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

1 112 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

2 730 

Tijdelijk andere opdracht 13 3151 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

2 700 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 1 30 

Verlof wegens opdracht 1 243 

Verlof wegens overmacht bezoldigd 6 6 

Zorgkrediet voor medische bijstand met 1/5de 1 303 

 

Ziekteverlof 206 1220 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 3 1098 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 366 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 732 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

1 304 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

2 732 

Tijdelijk andere opdracht 6 1580 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

2 732 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 366 

Verlof wegens opdracht 1 366 

Zorgkrediet voor medische bijstand met 1/5de 1 304 

 

Ziekteverlof 117 1027 

2020-2021 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 3 1095 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 365 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

1 91 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 

55 jaar met 1/5 de 

2 730 



 

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

23ste jaargang, nr. 46 (december 2020) 

 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
2093 

Tijdelijk andere opdracht 7 2122 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

2 730 

Verlof wegens opdracht 1 365 

Zorgkrediet voor medische bijstand halftijds 1 303 

 

Ziekteverlof 17 247 

PTS, Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek 

2018-2019 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 16 4137 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 6 2190 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 2 576 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

2 415 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 181 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

2 730 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

2 730 

Tijdelijk andere opdracht 56 13354 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

6 2128 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 1 365 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 5 1101 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

2 730 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar halftijds 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 365 

Verlof wegens bijzondere opdracht 4 1338 

Verlof wegens opdracht 6 1917 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 1 107 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 2 606 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

1 122 

 

Ziekteverlof 514 4244 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 12 3776 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 5 1830 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 1 30 
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GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 3 1098 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 732 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

3 912 

Langdurig VVP wegens medische redenen 1 366 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 366 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

2 732 

Tijdelijk andere opdracht 46 13079 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

5 1768 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 2 732 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

2 732 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar halftijds 

1 366 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar met 1/5de 

1 366 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 2 732 

Verlof wegens bijzondere opdracht 4 1464 

Verlof wegens opdracht 4 1464 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 122 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 3 912 

Zorgkrediet voor medische bijstand met 1/5de 1 274 

 

Ziekteverlof 321 2893 

2020-2021 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 11 3556 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 5 1825 

GLBO met 1/5de voor medische bijstand 1 30 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 3 1095 

Halftijdse loopbaanonderbreking 50+               

vanaf de leeftijd van 50 jaar 

2 730 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

3 273 

Langdurig VVP wegens medische redenen 1 365 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 

55 jaar met 1/5 de 

2 730 

Tijdelijk andere opdracht 32 9525 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

4 1460 
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Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 1 365 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

2 730 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar met 1/5de 

3 1095 

Verlof wegens bijzondere opdracht 4 1307 

Verlof wegens opdracht 6 2037 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 2 606 

Zorgkrediet voor opleiding met 1/5 de 1 303 

 

Ziekteverlof 43 1280 

Centrum Leren en Werken 

2018-2019 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 1 365 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

1 303 

Langdurig VVP wegens medische 

redenen 

1 365 

Langdurig VVP wegens medische 

redenen na 24 maanden 

1 92 

Tijdelijk andere opdracht 2 606 

Verlof voor verminderde prestaties 

afwijking volume 

1 365 

Verlof wegens overmacht bezoldigd 1 1 

VVP wegens ziekte 50 - 74 % 1 44 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 91 

 

Ziekteverlof 42 453 

2019-2020 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 1 366 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

1 304 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 243 

Langdurig VVP wegens medische 

redenen na 24 maanden 

1 366 

Tijdelijk andere opdracht 3 852 

Verlof voor verminderde prestaties 

afwijking volume 

1 366 

 

Ziekteverlof 28 505 

2020-2021 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 1 365 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

1 91 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 243 
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Langdurig VVP wegens medische 

redenen na 24 maanden 

1 365 

Tijdelijk andere opdracht 1 303 

Verlof voor verminderde prestaties met 

1/5de 

1 365 

 

Ziekteverlof 1 3 

CVO Vitant 

2018-2019 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 17 3650 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 365 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 7 2189 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

2 427 

Langdurig VVP wegens medische redenen 1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

3 1095 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

1 365 

Tijdelijk andere opdracht 30 8077 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

12 2467 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 7 1144 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 4 1212 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

3 1095 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar halftijds 

2 365 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar met 1/5de 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 3 421 

Verlof wegens opdracht 3 1095 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

2 195 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 4 995 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

3 545 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 90 

Zorgkrediet voor opleiding halftijds 2 191 

 

Ziekteverlof 310 2802 

2019-2020 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 10 3203 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 366 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 8 2739 
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Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

2 364 

Langdurig VVP wegens medische redenen 2 732 

Langdurig VVP wegens medische redenen na 

24 maanden 

1 262 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

3 1098 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

1 366 

Tijdelijk andere opdracht 34 10039 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

9 2256 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 3 685 

Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 1 304 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

1 366 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar halftijds 

1 366 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar met 1/5de 

1 366 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 366 

Verlof wegens opdracht 1 366 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 121 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 5 1276 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

7 1426 

Zorgkrediet voor opleiding halftijds 2 138 

 

Ziekteverlof 161 2353 

2020-2021 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 8 2734 

Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1 365 

GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof 4 1460 

Halftijdse loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

1 181 

Langdurig VVP wegens medische redenen 1 365 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar halftijds 

3 1095 

Onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 

jaar met 1/5 de 

1 365 

Tijdelijk andere opdracht 23 7036 

Verlof voor verminderde prestaties afwijking 

volume 

8 2486 

Verlof voor verminderde prestaties halftijds 2 668 
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Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de 1 303 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar afwijking volume 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar halftijds 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 

jaar met 1/5de 

1 365 

Verlof voor verminderde prestaties voltijds 1 5 

Verlof wegens opdracht 1 365 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

medische bijstand 

8 606 

Volledige loopbaanonderbreking voor 

ouderschapsverlof 

3 214 

Zorgkrediet voor kind tem 12 jaar met 1/5 de 3 759 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

halftijds 

4 1274 

Zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar 

voltijds 

1 303 

Zorgkrediet voor opleiding halftijds 4 303 

 

Ziekteverlof 23 716 

 

 

Schriftelijke vraag van 12 oktober 2020 

van Koen Anciaux (Open vld) 

aan de deputatie 

over regiowerking 

 

In het Vlaams Regeerakkoord is een uitgebreide passage terug te vinden over het 

inzetten op regiovorming. 

In onze Provincie is er een sterke regiosamenwerking in het arrondissement Turnhout 

(Kempen) en in het arrondissement Mechelen.  

  

Gelieve volgende informatie te bezorgen.  

  

1. Past het Provinciebestuur, indien nodig, haar werking aan om de regiovorming te 

steunen.  

  

2. Welke regiowerkingen zijn er actief in onze provincie?   

  

3. Wordt het Provinciebestuur binnen de bestaande regiowerkingen als een partner 

aanzien?  

  

4. Ondersteunt het Provinciebestuur de regiowerkingen financieel?   

vb. streekmanagers.  Zo ja, hoe?  

  

5. Waarom is er m.b.t. de uitrol van het Beleidsplan Ruimte Provincie 

Antwerpen gekozen om de gemeenten te informeren via ruimteateliers die niet 
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binnen de beoogde Vlaamse regiowerkingen vallen? Is dit geen gemiste kans om 

onze ondersteunende intentie kracht bij te zetten? 

 

Antwoord van de deputatie (4 november 2020): 

 

1. Past het Provinciebestuur, indien nodig, haar werking aan om de regiovorming te 

steunen?  

Als provinciebestuur werken we op alle beleidsdomeinen waarvoor we bevoegd zijn 

samen met de lokale besturen en streekactoren, op hun maat en vraag. Afhankelijk van 

thematiek wordt hiervoor de juiste schaal (of regio) bepaald met de meest aangewezen 

partners. Daarbij is meermaals gebleken dat het hanteren van een vaste regionale 

afbakening voor alle thema’s en projecten niet de meest optimale oplossing is. 

Vlaanderen voorziet bij de regiovorming geen rol voor de provincie. Wij zullen  onze 

ondersteunende werking naar de lokale besturen en streekactoren deze legislatuur 

blijven uitbouwen om te kunnen inspelen op noden en behoeften.   

  

2. Welke regiowerkingen zijn er actief in onze provincie?   

Voor alle actieve regiowerkingen binnen onze provincie verwijzen wij naar de inventaris 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die de diensten van de gouverneur in de 

periode 2014-2015 hebben uitgevoerd (als bijlage).  

Als provincie treden wij momenteel in de volgende regiowerkingen als een actieve 

partner op (niet-exhaustieve lijst):  

  

1. De gebiedsgerichte werking van de provincie Antwerpen: De Merode, Kleine Nete, 

Glastuinbouw, Kempense Meren, Fortengordels rond Antwerpen, Groene Zes, 

Kanaalkant, Rupelstreek, Landschapspark Zuidrand, Groen Kruis en ARO  

2. De LEADER-gebieden: Kempen Oost, Kempen Zuiden en MarkAante Kempen  

3. De regionale landschappen: Voorkempen, Rivierenland, Kleine en Grote Nete en 

Schelde-Durme  

4. De bosgroepen: Antwerpen Noord, Antwerpen Zuid, Kempen Noord en 

Zuiderkempen  

5. De regionale werking van de dienst Ruimtelijke Planning: o.a. PRUP’s, Ruimtelijk 

Structuurplan Provincie Antwerpen, Ruimteateliers, Ruimtekompas…  

6. De regionale projecten van de dienst Mobiliteit: o.a. Mobiliteitsstudies 

Noorderkempen, Zuiderkempen en Middenkempen  

7. De regionale werking van de dienst Milieu en Natuur  

8. De regionale werking van de dienst Waterbeleid  

9. De regionale werking van Rurant   

10. De regionale werking van Kempens Landschap  

11. De regionale werking van het team Wonen: Neteland, ISOM, …  

12. De regionale werking van het team Zorg: o.a. project Zorg in het dorp, ...  

13. De regionale werking van het team Dorpen: o.a. veerkrachtig dorp, …  

14. De regionale werking van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij: o.a. project 

Mobiel EnergieK loket & renovatiebegeleiding bij kansengroepen, projecten 

bedrijventerreinen, …  

15. De streekplatformen Kempen, Rivierenland, Rupel/Zuidrand, Voorkempen en 

Waas & Dender  

16. De vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen  

  

3. Wordt het Provinciebestuur binnen de bestaande regiowerkingen als een partner 

aanzien?  
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De provincie treedt als actieve partner op in alle voornoemde regiowerkingen.   

Vlaanderen heeft de provincies geen rol gegeven in de werking van de vervoersregio’s 

en de 1ste lijnszorgregio’s. De lokale besturen ervaren dit als een gemis en betrekken de 

provincie nu in beide werkingen via ons ondersteuningsaanbod omwille van onze 

expertise en ervaring.  

  

4. Ondersteunt het Provinciebestuur de regiowerkingen financieel? vb. 

streekmanagers.  Zo ja, hoe?  

Ja, hetzij financieel of personeel of beide.   

  

5. Waarom is er m.b.t. de uitrol van het Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen 

gekozen om de gemeenten te informeren via ruimteateliers die niet binnen de 

beoogde Vlaamse regiowerkingen vallen? Is dit geen gemiste kans om onze 

ondersteunende intentie kracht bij te zetten?  

De provinciale ruimte-ateliers werden georganiseerd om tegemoet te komen aan de 

vraag van de lokale besturen om overleg te organiseren rond de vernieuwde provinciale 

ruimtelijke thema’s en doelstellingen. Binnen de ruimte-ateliers wisselen we van 

gedachten met een groep gemeenten rond thema’s als bedrijvigheid of wonen en peilen 

we naar de verwachtingen die de lokale besturen hieromtrent hebben.   

  

Een regionale visie opbouwen of bespreken was niet het doel van de ruimte-ateliers. Het 

provinciale ruimtelijk beleid werkt in de eerste plaats immers gebiedsgericht: we passen 

de samenwerkingsverbanden van het werkingsgebied aan de ruimtelijke problematiek, 

die moet opgelost worden, of aan de ruimtelijke opportuniteit, waar we op willen 

inspelen.   

Los daarvan, is het niet duidelijk aan welke regiowerking u de ruimte-ateliers 

geconfirmeerd wil zien. Er zijn immers diverse regiowerkingen. En wat betreft de 

‘beoogde’ Vlaamse regiowerkingen, waarmee u vermoedelijk de recent door de Vlaamse 

regering voorgestelde regio’s bedoelt: bij het opzetten van de ruimte-ateliers in het 

voorjaar was zulke beoogde regiowerking ons niet bekend.   

  

Tenslotte: de door de Vlaamse regering voorgestelde regio’s zijn groot. Dit zou maken 

dat de ruimte-ateliers te veel deelnemers zouden hebben waarbij goede interactie en 

informatievergaring bijna onmogelijk is. Een vraag naar ondersteuning kan immers best 

gecapteerd worden in een kleine groep van gemeenten.  

 

 

Schriftelijke vraag van 13 oktober 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over buurtparkeren provinciehuis 

 

Voor 39 euro per maand hebben buurtbewoners de mogelijkheid om hun voertuig te 

parkeren in de ondergrondse parking van het nieuwe provinciehuis. 

Buurtbewoners kunnen enkel gebruik maken van deze faciliteit na de kantooruren en 

tijdens het weekend. 

Daardoor verlaagt de parkeerdruk en worden de straten rond het provinciehuis ontlast. 

Graag antwoord op volgende vragen: 

Hoeveel van de 335 parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor buurtbewoners? 

Hoeveel buurtbewoners hebben sinds 1 maart 2019 gebruik gemaakt van de 

ondergrondse parking na de kantooruren? 

Wat zijn de inkomsten tot op heden van de parking? 
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Is er de afgelopen 18 maanden vandalisme waargenomen in de ondergrondse parking? 

 

Antwoord van de deputatie (4 november 2020): 

 

 Hoeveel van de 335 parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor buurtbewoners?  

40 autoparkeerplaatsen.  

  

 Hoeveel buurtbewoners hebben sinds 1 maart 2019 gebruik gemaakt van de 

ondergrondse parking na de kantooruren?  

Het aantal buurtparkeerders schommelt maandelijks rond de 14 à 19. In de tabellen het 

overzicht vanaf de opstartmaand maart 2019 tot en met de huidige maand september 

2020:  

2019  Aantal buurtparkeerders  

  

2020  

Aantal 

buurtparkeerders  

      Januari  19  

      Februari  18  

Maart  15    Maart  19  

April  17    April  19  

Mei  18    Mei  17  

Juni  17    Juni  15  

Juli  18    Juli  14  

Augustus  19    Augustus  15  

September  19    September  15  

Oktober  19        

November  18        

December  20        

  

 Wat zijn de inkomsten tot op heden van de parking?  

De inkomsten voor de periode maart 2019 tot en met september 2020 bedragen in 

totaal 12.500,22 EUR.  

  

 Is er de afgelopen 18 maanden vandalisme waargenomen in de ondergrondse 

parking?  

De volgende misdrijven werden voor de vermelde periode waargenomen/geregistreerd in 

de ondergrondse parking:  

 30/10/2019: opzettelijke beschadiging van de deur in de poort ‘inrit Harmonie’. 

Ongekende dader (beschadiging vanaf de buitenzijde).  

 03/08/2020: diefstal van 1 fiets uit de publiek toegankelijke fietsenstalling 

bezoekers, poging diefstal 2de fiets uit die fietsenstalling (niet gelukt) en niet-

gelukte poging tot inbraak in de (beveiligde) fietsenstalling personeel. Er werd 

proces-verbaal opgesteld door de lokale politie Antwerpen en de camerabeelden 

van de twee daders werden bezorgd aan de politie.  
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Schriftelijke vraag van 24 oktober 2020 

van Ilse Van Dienderen (Groen) 

aan de deputatie 

over vergunningen pluimveestallen 

 

- Hoeveel vergunningsaanvragen voor pluimveestallen heeft de deputatie behandeld 

deze legislatuur – in 2019? In 2020? 

- Waar waren deze bedrijven gelegen? 

- Hoeveel extra kippen werden hiermee vergund in de provincie? M.a.w. graag een 

overzicht van de vergunde aantallen kippen. 

- Voor hoeveel dossiers hiervan gaf de gemeente negatief advies? 

- Voor hoeveel dossiers leverde de deputatie een vergunning af, ondanks het negatieve 

advies van de gemeente? 

 

Antwoord van de deputatie (9 november 2020): 

 

Zie hiervoor de 2 rapporten als bijlage: “beslissingen pluimvee 19-20” en “beslissingen 

pluimvee bij gemengd bedrijf 19-20”. 

 

De cijfers in de rapporten hebben betrekking op beslissingen van de deputatie m.b.t. 

vergunningen voor pluimveehouderijen in 2019 en 2020 (t.e.m. september). De cijfers 

hebben betrekking op vergunningen en niet op wat gebouwd is/wordt. De rapportering 

gebeurt aan de hand van de aangevraagde rubrieken. Voor pluimvee is dit rubriek 9.3 en 

voor gemengde veeteeltinrichtingen met pluimvee is dit rubriek 9.5.c.1.1 (klasse 2) en 

9.5.c.2.1 (klasse 1). 

 

De bijgevoegde rapporten gaan over alle aanvragen voor de rubrieken voor het houden 

van pluimvee vallende onder rubriek 9.3 (enkel pluimvee) en 9.5 (gemengde 

veeteeltbedrijven met pluimvee). Dit kan een hervergunning zijn al dan niet met een 

verandering, een kleine aanpassing (bijvoorbeeld: uitbreiding/vermindering met enkele 

dieren en aanpassing van stalindeling), een (grote) uitbreiding, een nieuwe 

veeteeltinrichting, omvorming van diersoort of renoveren/herbouw van stallen met of 

zonder uitbreiding.  
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- Hoeveel extra kippen werden hiermee vergund in de provincie? M.a.w. graag een 

overzicht van de vergunde aantallen kippen. 

 

Antwoord: 

Het aantal aangevraagde dieren per diersoort is geen metadata die beschikbaar is in de 

backoffice van de provincie. Deze informatie is wel opgenomen in het dossier.  

Enkel het totaal na verandering is per rubriek is wel beschikbaar sinds de invoering van 

de omgevingsvergunning en hierop kan sinds kort gerapporteerd worden.  

Aangezien het getal de totale hoeveelheid is na verandering, kan de hoeveelheid in het 

rapport een veel groter getal zijn dan waar de aanvraag over gaat.  

- Bijvoorbeeld uitbreiding met 4.200 vleeskippen tot in totaal 179.200 plaatsen 

voor vleeskippen. In het rapport staat het getal 179.200.  

- De aanvraag kan zelfs helemaal geen uitbreiding inhouden, maar bijvoorbeeld 

enkel andere stalindeling binnen bestaande en vergunde stallen wat onder 

wijziging valt, terwijl het rapport het totaal aantal plaatsen vermeld. 

 

De backoffice is opgezet om inrichtingen en dossiers te kunnen opvolgen, maar is niet 

opgebouwd om rechtstreeks beleidsstudies te maken. De evolutie van het aantal 

vergunde kippen in de provincie Antwerpen per gemeente in 2019 en 2020, vergt het 

raadplegen van elk dossier apart en dus heel wat manueel werk. 

 

Concreet wordt vastgesteld dat de gevraagde gegevens op zich dus niet beschikbaar zijn 

in het rapporteringsplatform en dat het verkrijgen van deze gegevens onmogelijk is 

binnen een redelijke tijdsspanne. In dit verband wordt dan ook verwezen naar artikel 55 

van het huishoudelijk reglement van de Provincieraad dat het volgende bepaalt: “Vragen 

mogen geen aanleiding geven tot het doorvoeren van omvangrijke studies of 

opzoekingen of tot het houden van enquêtes dan op bevel van de provincieraad.” 

 

Gelet op het bovenstaande kan toepassing gemaakt worden van dit artikel aangezien de 

vraag omvangrijke studies en opzoekingen vergt. 

 

 

- Voor hoeveel dossiers hiervan gaf de gemeente negatief advies? 

- Voor hoeveel dossiers leverde de deputatie een vergunning af, ondanks het 

negatieve advies van de gemeente? 

 

Antwoord op beide bovenstaande vragen: 

De conclusie van een advies is als metadata beschikbaar in de backoffice van de 

provincie, maar de rapportering hierop is niet voorzien in het rapporteringsplatform. 

Deze informatie is wel beschikbaar per dossier omdat dit dient voor de 

dossierbehandeling. De backoffice is opgezet om dossiers vlot, uniform en correct te 

kunnen behandelen en opvolgen. Rapporteren over de inhoud van de adviezen en of een 

advies van de gemeente is gevolgd vraagt het raadplegen van alle dossiers apart en dus 

heel wat manueel werk. 

 

Concreet wordt vastgesteld dat de gevraagde gegevens op zich dus niet beschikbaar zijn 

in het rapporteringsplatform en dat het verkrijgen van deze gegevens onmogelijk is 

binnen een redelijke tijdsspanne. In dit verband wordt dan ook verwezen naar artikel 55 

van het huishoudelijk reglement van de Provincieraad dat het volgende bepaalt: “Vragen 
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mogen geen aanleiding geven tot het doorvoeren van omvangrijke studies of 

opzoekingen of tot het houden van enquêtes dan op bevel van de provincieraad.” 

 

Gelet op het bovenstaande kan toepassing gemaakt worden van dit artikel aangezien de 

vraag omvangrijke studies en opzoekingen vergt. 

 

Bijlagen (kunnen bij griffie worden opgevraagd) 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vraag van 12 november 2020 

van Rudy Sohier (PVDA) 

aan de deputatie 

over Elsschotwandeling 

 

Schriftelijke vraag ivm Elsschotwandeling  

  

In de gemeente Herselt, het mooie gehucht Blauberg, zijn er een aantal wandelingen 

uitgezet in een schitterende omgeving langs een knooppuntennetwerk.  
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De Elsschotwandeling is er daar één van en wij, mijn vrouw en ondergetekende, vatten 

een paar weken geleden de wandeling aan met mooi weer, een frisse neus halen in de 

natuur in een mooi provinciaal bos.   

De Elsschotwandeling voert ons langs mooie paden van de streek, soms delen we de 

weg met andere weggebruikers, soms is het enkel een aardeweg die niet voor 

snelverkeer toegankelijk is.  

De opzet is dat mensen wandelen in de bossen waar Willem Elsschot ongetwijfeld ook 

vele uren heeft doorgebracht. Elsschot was een schrijver met een aantal zeer gekende 

werken zoals daar zijn “Lijmen/Het been”, “Kaas” en “Villa des Roses”.   

Bij de bewegwijzering van het wandelpad is gebruikgemaakt van borden waarop citaten 

uit werken van de schrijver staan. Ook kan men via de “QR-code” 

meer achtergrondinformatie krijgen over dat bewuste stuk tekst op het bord, ook wat 

achtergrond over de tijdsgeest waarin het is geschreven.  

Na de wandeling bijna afgewerkt te hebben komen we bij het laatste bord (zie bijlage). 

En dat is het begin uit het fel gecontesteerde gedicht “Borms”. Borms, een actief 

collaborateur in de eerste én tweede wereldoorlog, wordt in dat gedicht vergoelijkt.   

Dat stoot erg tegen de borst, een vers die een collaborateur als een “voorbeeld” stelt. De 

collaboratie heeft vele doden op haar geweten, onschuldige burgers, mensen van het 

verzet en anderen.  

Borms werd in de repressie, in de verduidelijkende tekst staat “de harde repressie van 

de Belgische Staat”, na een proces ter dood veroordeeld voor zijn actieve collaboratie 

tijdens de twee Wereldoorlogen, hij was immers recidivist. Volgens onderzoek blijkt 

dat de vervolgingen niet 'harder' waren dan in Frankrijk en Nederland, niet harder in 

Vlaanderen dan in Wallonië. In de epiloog van de recente nieuwe uitgave van 

'Onverwerkt verleden: collaboratie en repressie in België 1942-1952' stellen de auteurs 

dat België, Frankrijk en Nederland gelijkaardige keuzes hebben gemaakt. Waarin 

Vlaanderen vooral verschilt van de buurlanden is dat de collaborateurs hun zogenaamde 

slachtofferschap effectief in de markt wisten te zetten, terwijl in Nederland het 

'Rijksbureau voor de Documentatie van de geschiedenis in Nederland in oorlogstijd' deze 

grove miskenning van de feiten meteen de pas heeft afgesneden. Dat deze Vlaamse 

'self-victimization' na 70 jaar nog steeds niet is verdwenen, bewijst het vergoelijkende 

bord en de misleidende uitleg erachter.    

  

De vragen:   

 Hoe is het mogelijk dat in 2020 een vers uit een gedicht gekozen wordt die de 

daden van een collaborateur tegen België en zijn bevolking vergoelijkt?  

 In een krant (GVA), van een tijdje geleden, stond dat de bordjes er een jaar 

zouden staan en dat er daarna mogelijk definitieve borden zouden 

komen. Kan dat “eindbord” dan niet beter vervangen worden door een ander uit 

respect voor de vele slachtoffers van het fascisme en de collaboratie. Vandaag 

kan men immers niet meer beweren 'dat men het niet heeft geweten'.  

 

Antwoord van de deputatie (27 november 2020): 

 

De Elsschotwandeling, en de bebording ervan, is een initiatief van de gemeente Herselt. 

De provinciale diensten hebben dit niet mee ontwikkeld, enkel de locatie van de borden 

werd mee vastgesteld door de provinciale groendomeinen regio Kempen. 

 

Voor inhoudelijke duiding bij wat op de borden weergegeven is verwijzen wij u graag 

door naar de gemeente Herselt. 
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Schriftelijke vraag van 13 november 2020 

van Inga Verhaert (sp.a) 

aan de deputatie 

over droogte 

 

Bij eerder overleg van mevrouw de gouverneur met de burgemeesters in de provincie is 

n.a.v. de droogteproblematiek de PPT in bijlage gepresenteerd. Er wordt terecht 

verwezen naar het burgemeestersconvenant en de VMM.  

   

De Noorderkempen is van oudsher een landbouwregio.  Ook deze sector kampt met de 

droogteproblematiek.  In de Hooibeekhoeve zijn er proefprojecten en ook Europese 

gesubsidieerde projecten waarop wordt ingetekend om de landbouwsector 

klimaatrobuuster te maken.   

  

Houtkanten, bomen en hagen in het landschap zouden verkoeling brengen en dus 

landbouwgronden kunnen beschermen tegen verdroging (en wellicht ook erosie van 

vruchtbare grond).  

Houtkanten hebben in vele gevallen ook een natuurlijke impact op sommige 

ziekteplagen.  

   

In de Noorderkempen stellen we een groeiende verschraling van het landschap vast.  

Bomen en hagen lijken voor almaar groter wordende (semi-industriële) 

landbouwbedrijven 'zonevreemde objecten' en lastige obstakels.  Daarnaast komen 

vanuit de landbouwsector almaar meer vragen om diepe grondwaterputten te boren.  

Ook dat gaat op termijn ongetwijfeld een invloed hebben op de nog bestaande 

begroeiïng.  

   

Vandaar mijn vragen:  

1. In hoeverre is de presentatie afgestemd met de diensten landbouw, Rurant vzw 

(Hooibeekhoeve), e.d.? Onderschrijven zij de analyse dat houtkanten, bomen en hagen 

aangewezen zijn in de strijd tegen erosie en verschraling?     

2. Welk is het standpunt van de gouverneur en de deputatie mbt vragen vanuit de 

landbouw om bijkomend diepe waterputten te boren?  

3. De subsidies van de VLM zijn overduidelijk niet voldoende om het gedrag in de 

landbouw ten gronde te beïnvloeden. Welke opties ziet u om alsnog een kentering te 

bewerkstelligen? Heeft de provincie, vanuit de bekommernis om klimaat, biodiversiteit, 

de droogteproblematiek, maar evenzeer om landbouw, gewasbescherming én recreatie 

en toerisme middelen die doelmatiger én minder vrijblijvend dan de huidige 

subsidiebedragen kunnen worden ingezet, specifiek richting landbouw?  

 

Antwoord van de deputatie (2 december 2020): 

 

In verband met de afstemming van de presentatie werd de integrale presentatie niet 

afgestemd met de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP), Hooibeekhoeve of 

RURANT vzw. Grote delen van de presentatie zijn echter bekend bij DLP daar DLP wordt 

uitgenodigd op het provinciaal droogteoverleg onder leiding van de gouverneur. Vanuit 

DLP wordt de relevantie informatie uit dit overleg overgemaakt aan Hooibeekhoeve, 

Proefbedrijf Pluimveehouderij en RURANT vzw.  
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Wat het duurzaam watergebruik door de landbouw-sector betreft, stelt de 

landbouwvisie van de provincie Antwerpen, die gemeenschappelijk werd opgesteld voor 

DLP, Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij én in samenwerking met het 

Proefstation voor de Groenteteelt en Proefcentrum Hoogstraten, dat de provincie 

Antwerpen zich wil inzetten voor een duurzame watervoorziening voor de 

landbouwsector. Vanuit het praktijkonderzoek wordt onder meer onderzoek gedaan naar 

het verminderen van het gebruik van grondwater, het maximaal inzetten van 

regenwater en grijs water en hergebruik van water binnen het bedrijf. Het recent 

ingediende projectvoorstel ACLIMA is hier een voorbeeld van.  

Op dit moment is het echter niet mogelijk om alle grondwater te vervangen door andere 

waterbronnen. De kwaliteit van het water is voor veeteelt bijvoorbeeld cruciaal. Daarom 

moet zorgvuldig afgewogen worden in welke omstandigheden (diepe) 

grondwaterwinningen noodzakelijk zijn voor de sector.  

In de vergunningverlening wordt duurzaam omgegaan met grondwater. Heel wat 

gedeeltelijke weigeringen van vergunningen hebben betrekking op de aftopping van het 

gevraagde debiet aan grondwater.  

 

 

Grondwaterlagen met hoge grondwaterkwaliteit zijn voorbestemd voor hoogwaardige 

toepassingen. Reserves worden niet vergund, daarom worden te ruim aangevraagde 

debieten afgetopt, ook in de veeteeltsector.  

Ter illustratie uit het jaarrapport van 2018 van de Dienst Omgevingsvergunningen: voor 

45% van de vergunningen die gedeeltelijk werden verleend, heeft de weigering enkel 

betrekking op het aftoppen van het debiet voor het oppompen van grondwater.  

 

Kijken we naar het stimuleren van houtkanten, bomen en hagen, dan stellen we 

vast dat de beheerovereenkomsten van VLM in de provincie Antwerpen minder 

toegepast worden dan in andere Vlaamse provincies. Een verklaring daarvoor ligt 

mogelijk bij het feit dat de grondprijzen in onze provincie zeer hoog zijn, waardoor 

landbouwers elke vierkante meter in hun beheer willen laten renderen. De vergoeding 

die door VLM geboden wordt, weegt onvoldoende op tegenover het economische verlies 

dat gepaard gaat met het uit productie nemen van deze oppervlakte. DLP heeft het 

departement Landbouw en Visserij hierop gewezen in het kader van een bevraging voor 

de toepassing van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Vlaanderen. Ook in 

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/dienst-landbouw--en-plattelandsbeleid/landbouw_glastuinbouw/Landbouwvisie_provincie_Antwerpen.pdf
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het kader van het PDPO-project “Dorp van de 7 Neten, proeftuinen voor 

agrobiodiversiteit” werden beleidsaanbevelingen opgelijst (zie bijlage).  

Houtkanten, bomen en hagen kunnen inderdaad een rol spelen bij het tegengaan van 

winderosie en verschraling. Bovendien kunnen ze een verkoelend effect bieden, 

bijvoorbeeld voor vee. Daarnaast bieden ze nog andere voordelen, zo kunnen 

houtsnippers afkomstig van de snoei gebruikt worden om de bodemkwaliteit te 

verhogen. Daartegenover staat dat bomenrijen ook heel wat licht en vocht wegnemen 

van de aanpalende percelen hetgeen een negatief effect heeft op de opbrengsten. 

Aanplanting moet dus steeds oordeelkundig gebeuren. En bomen en hagen worden 

bovendien geschrapt uit de aangiften van het areaal.  

 

De provincie Antwerpen stimuleert het gericht versterken van functionele 

agrobiodiversiteit (FAB), dit wordt ook geëxpliciteerd in de landbouwvisie. FAB draagt 

immers bij aan veerkrachtige ecosystemen met voordelen voor zowel landbouw als 

natuur. Het praktijkonderzoek van de provincie Antwerpen onderzoekt welke ingrepen 

nodig zijn om FAB te verhogen. Een concreet voorbeeld hiervan is het project Fabulous 

Farmers. Dit project loopt nog tot juli 2023. Informatie wordt verspreid via de facebook 

pagina van het project, website Hooibeekhoeve en nieuwsbrieven.  

Ook binnen het project “Dorp van de 7 Neten, proeftuinen voor agrobiodiversiteit” werd 

rond dit thema gewerkt. Het eindrapport is te vinden als bijlage. Ook landschappelijke 

integratie van landbouwbedrijven moet maximaal bijdragen aan de functionele 

agrobiodiversiteit. Hooibeekhoeve zet daarvoor een landschapsarchitect in die hiervoor 

plannen opmaakt.  

 

Ook de regionale landschappen voeren acties uit om kleine landschapselementen (kle) in 

het landbouwgebied te onderhouden of te herstellen. Ook projecten voor 

waterconservering en bodemverbetering worden opgenomen. Voorbeelden van projecten 

zijn ‘van tuin tot erf naar landschap’ waarbij de landschappelijke integratie van 

landbouwbedrijven voorop stond; Vallei van de Kleine Beek – kle-herstel in 

samenwerking met landbouwers; waterconservering waar 40 stuwen bij landbouwers 

werden geplaatst, … Hiervoor kan vaak gerekend worden op steun afkomstig uit de 

PDPO-maatregelen Omgevingskwaliteit of LEADER. Deze steunmaatregelen worden 

gefinancierd door de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. 

Verder worden hiervoor ook subsidies vanuit (het voormalige) departement LNE rond 

draagvlakverbreding ingezet zoals bijvoorbeeld het project bodemverbetering via 

samenwerking natuur en landbouw.   

Binnen de reguliere werking van de regionale landschappen worden ook kle’s aangeplant 

en onderhouden in samenwerking met gemeenten en private eigenaren, onder andere in 

het open landbouwgebied van de Noorderkempen.  

 

Bijlagen : kunnen opgevraagd worden bij de griffie. 

 

Eindrapport 

biodiversiteitsmaatregelen.pdf
 

 

Beleidsaanbeveling

en_7_Neten.pdf
 

 



 

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

23ste jaargang, nr. 46 (december 2020) 

 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
2109 

Schriftelijke vraag van 18 november 2020 

van Inga Verhaert (sp.a) 

aan de deputatie 

over covid maatregelen provinciaal onderwijs 

 

In het kader van de maatregelen tegen covid-19 worden aan scholen checklists 

opgemaakt. Soms gebeurt dat door een extern preventieadviseur, soms door een eigen 

dienst van de inrichtende macht. De lijsten zijn doorgaans erg uitvoerig met 

maatregelen die tot in detail zijn beschreven. Ik heb daarover volgende vragen: 

1. Wie heeft de lijsten opgemaakt voor de diverse provinciale scholen? 

2. Kan u me een kopie bezorgen van deze lijsten? 

3. Wie monitort de opvolging? Is er, behalve opvolging binnen de scholen zelf, ook 

“externe” controle? 

4. Welke zijn de bevindingen van de controle in de diverse scholen?   

 

Antwoord van de deputatie (7 december 2020): 

 

- Wie heeft de lijsten opgemaakt voor de diverse provinciale scholen?  

 

Voor de COVID-19 risicoanalyse van de diverse provinciale scholen wordt gebruik 

gemaakt van een sjabloon dat werd opgemaakt door Chris Chantrain (coördinerend 

preventieadviseur bij de scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs in Antwerpen en 

periferie) en Krista Dekoning (Prebes vzw). Het is opgesteld met de focus op het 

normaal leerplichtonderwijs en gaat uit van de MUOPO-methode waarbij de factoren 

mens, uitrusting, omgeving, product en organisatie bekeken worden om alle mogelijke 

risico’s in kaart te brengen.  

 

Binnen PrevAnt, een netoverschrijdende werkgroep van preventieadviseurs met scholen 

gevestigd in de stad Antwerpen, werd afgesproken om dit sjabloon te gebruiken.  

De coördinerende preventieadviseurs van POA hebben aan dit sjabloon zelf nog een 

psychosociaal deel toegevoegd.  

 

Het opmaken van de risicoanalyses van de diverse provinciale scholen gebeurde in 

overleg met de lokale preventieadviseur van de school, de betrokken schooldirectie en 

de coördinerende preventieadviseurs. 

Na het voorbereidende werk werden de grote lijnen van deze risicoanalyses besproken 

op het ABOC/AHOC.  

Bijkomend werden de schoolspecifieke risicoanalyses (of de updates daarvan) steeds 

uitvoerig toegelicht op een overleg met de syndicale vertegenwoordigers in het 

schooleigen lokaal overlegplatform, uitgebreid met de leden van de werkgroepen P&B in 

de scholen.  

Dit gebeurde in mei 2020 naar aanleiding van de heropstart na de eerste golf, eind 

augustus 2020 naar aanleiding van de start van het schooljaar en vlak voor de verlengde 

herfstvakantie in functie van de heropstart in een andere kleurcode in november 2020.  

 

Deze risicoanalyses worden finaal steeds ondertekend door de coördinerende 

preventieadviseurs.  

 

 

- Kan u me een kopie bezorgen van deze lijsten?  
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Alle bijlagen kunnen opgevraagd worden bij de griffie. 

 

- Wie monitort de opvolging? Is er, behalve opvolging binnen de scholen 

zelf, ook “externe” controle? 

 

De opvolging van de maatregelen gebeurt door de lokale directie, samen met de lokale 

preventieadviseur.  

 

De coördinerende preventieadviseurs voeren ook een controle uit op het moment dat zij 

aanwezig zijn in de scholen. Deze controles gebeurden reeds systematisch bij alle 

scholen voor de herfstvakantie.  Naar aanleiding van deze bezoeken is er steeds een 

nabespreking geweest met de lokale directie.  

Ook na de herfstvakantie blijft deze “externe” controle doorgaan en zal er, indien nodig, 

bijgestuurd worden.  

 

De opvolging en ervaren problemen vormt ook een terugkomend onderwerp op het 

maandelijks directeurenoverleg. Naar aanleiding van de crisis is de frequentie van dit 

overleg met directies over de scholen heen trouwens opgevoerd om van elkaar te leren.  

 

De voorbije maand ontving PTS Boom de onderwijsinspectie. Het voornaamste onderdeel 

van deze doorlichting was de opvolging van de maatregelen inzake COVID-19. Niet 

alleen het pedagogische aspect werd bekeken, maar ook zaken zoals voldoende 

ventilatie werden onder de loep genomen.  

PTS Boom kreeg een goed rapport.  

 

- Welke zijn de bevindingen van de controle in de diverse scholen?   

 

De bevinding is dat de opgelegde maatregelen zowel door de leerkrachten als de 

studenten, tijdens de lesuren zeer goed opgevolgd worden. Soms kan er op de 

speelplaats, tijdens pauzes, een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de 

leerlingen vastgesteld worden. Hoewel 90% van de leerlingen zich goed aan de 

opgelegde maatregelen houdt, is er helaas een groep van 10% die de maatregelen niet 

volgt en die bijvoorbeeld het mondmasker wel draagt maar op een verkeerde manier. De 

leerlingen worden hier uiteraard elke keer op aangesproken.  

Het opvoedend personeel schenkt bovendien extra aandacht aan de blijvende opvolging 

van de maatregelen bij het verlaten van de school.  

 

Tegelijk worden ook leerkrachten en andere medewerkers op scholen blijvend 

gesensibiliseerd over het belang van de correcte naleving van de coronamaatregelen. 

 

Bijlagen: kunnen opgevraagd worden bij de griffie. 

 

 

Schriftelijke vraag van 22 november 2020 

van Louis Schoofs (Groen) 

aan de deputatie 

over Electrabel site 

 

In het kader van openbaarheid van bestuur en het inzagerecht als raadslid, zou ik graag 

een overzicht krijgen van verslagen, ontmoetingen ihv het tot stand komen van 

het Prup Electrabel Schelle.  
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Was er een stuurgroep, overlegcomité of andere met betrokkenen van de provincie, 

gemeenten, Cardoen, anderen?  

Kunt u mij de verslagen van mogelijke overlegmeetings ter beschikking stellen, en 

ook betrokkenen, data, voorwerp van het overleg.  

 

Antwoord van de deputatie (7 december 2020): 

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende overlegmomenten die zijn 

gevoerd in kader van het PRUP. Deze overlegmomenten zijn onder te verdelen in 2 

types:  

 

Voor het PRUP Electrabelsite te Schelle zijn er in kader van de opmaak volgende overleg 

organen voorzien :  

A. Officiële overlegorganen: 

1. Planteam: 

o Samenstelling:  

Witteveen en Bos (erkend ruimtelijk planner), projectleider provincie Antwerpen, 

Omgeving (communicatie), dienst MER 

o Overleggen:  

- Planteam 1: 20/12/2018 

- Planteam 2: 06/06/2019 

 

2. Stuurgroep: 

o Samenstelling:  

2 afgevaardigde gemeente Schelle, 2 afgevaardigde gemeente Niel, Voorzitter Luk 

Lemmens 

o Overleggen: 

- Stuurgroep 1: 6/02/2019 

- Stuurgroep 2: 23/10/2019 

- Stuurgroep 3: 15/07/2020 

 

3. Projectgroep: 

o Samenstelling:  

Departement Omgeving, gemeente Schelle, gemeente Niel, gemeente Hemiksem, VLM, 

OVAM (nu geen onderdeel op vraag van OVAM), ANB, VMM, Elia, Vlaamse Waterweg 

o Overleggen 

- Projectgroep 1: 14/11/2018 

- Projectgroep 2: 16/01/2019 

- Projectgroep 3: 26/06/2019 

 

4. Workshop leden stuurgroep en projectgroep: 

- 2/10/2020  

- Van dit overleg is er geen verslag. Het ging om een workshop met kaarten 

en post ids.  De provincie Antwerpen is nog bezig met de verwerking van 

de input van de workshop.  

 

B. Participatie met de bevolking tijdens het PRUP: 
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1. Publieke raadpleging over de startnota: 18/03/2019 infomarkt, publieke 

raadpleging van 18/03/2019 – 06/05/2019 

o Samenstelling: 

- Personen ingeschreven op de nieuwsbrief 

- Bewoners Interescautwijk en buurtbewoners (brief via post) 

- Alle geïnteresseerden (via pers- en communicatiekanalen van de provincie 

en de gemeenten, facebook) 

o Aanwezigen:  200 personen  

o Van deze infomarkt is er verslag cfr. De bepalingen in de VCRO 

 

2. Infomarkt voorlopige resultaten plan-MER: 22/09/2020 en 23/09/2020 

o Samenstelling 

- Personen ingeschreven op de nieuwsbrief 

- Bewoners Interescautwijk en buurtbewoners (brief via post) 

- Alle geïnteresseerden (via pers- en communicatiekanalen van de provincie 

en de gemeenten, facebook) 

o Aanwezigen: 140 personen  

o Van deze infomarkt is er geen verslag 

 

 

Zoals hierboven weergegeven in het overzicht is er een projectgroep en een stuurgroep 

deze bestaat uit afvaardiging van provincie, betrokken gemeenten en Vlaamse 

administraties. 

 

De bijlagen kunnen opgevraagd worden bij de Griffie. 

 

 

Schriftelijke vraag van 1 december 2020 

van Inga Verhaert (sp.a) 

aan de deputatie 

over overdracht PVI aan AP Hogeschool 

 

In het bestuursakkoord staat te lezen: 

  

“Een versterkte focus op het (flankerend) onderwijs waarin de provincie zich kan 

differentiëren, impliceert ook de afbouw van activiteiten binnen het niet-

leerplichtonderwijs waarin de provincie niet langer een unique selling point inneemt. 

Inovant en het Provinciaal Veiligheidsinstituut zijn elk op hun terrein een gevestigde 

waarde. We zoeken partners om deze werking over te nemen en te bestendigen.” 

  

Het Veiligheidsinstituut is intussen in principe overgedragen aan de AP Hogeschool. Mijn 

vraag gaat over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die de overstap maakten. 

  

Er is steeds gesteld dat de medewerkers maximaal zouden overgedragen worden naar 

de nieuwe, ontvangende entiteit. Wie deze keuze maakte, zou daar in alle vrijheid voor 

kunnen kiezen, in de volledige wetenschap van welke de arbeidsvoorwaarden zijn op de 

nieuwe werkplek. 

  

Kan u me in dat verband vertellen 
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1. Hoeveel van de werknemers de keuze hebben gemaakt voor de AP Hogeschool? 

2. Hoeveel mensen zijn statutairen en hoeveel zijn contractueel? 

3. Zijn de medewerkers die de overstap maakten in eenzelfde statuut 

terechtgekomen? Of, indien niet, in welke mate kunnen zij genieten van dezelfde 

garanties die ze hadden als statutair tewerkgestelde bij het provinciebestuur 

4. Op welke manier is de inschaling gebeurd door AP? Is hierbij rekening gehouden 

met eventuele verschillen in extralegale voordelen?  

5. Hebben de overgestapte medewerkers, rekening houdend met eventuele 

extralegale voorwaarden, moeten inboeten aan nettoloon? Zo ja, hoeveel? Is er, 

bij gebeurlijk loonverlies, sprake van compenserende maatregelen vanuit de 

provincie? Was een eventueel loonverlies gecommuniceerd op voorhand? 

6. Hebben de overgestapte medewerkers perspectief op een vaste benoeming en zo 

ja, binnen welke termijn? Moeten ze, gezien ze de AP Hogeschool recent hebben 

vervoegd, wachten tot ze als laatsten aan de beurt zijn of wordt rekening 

gehouden met de eerdere loopbaan aan de provincie? 

7. Is de effectieve overnamedatum al gekend en zo ja, welke is die? 

 

Antwoord van de deputatie (21 december 2020): 

 

1. Hoeveel van de werknemers de keuze hebben gemaakt voor de AP 

Hogeschool?  

17 van de 18 medewerkers van het PVI hebben ervoor gekozen om tewerkgesteld te 

worden binnen de AP Hogeschool. 

 

2. Hoeveel mensen zijn statutairen en hoeveel zijn contractueel?  

8 medewerkers van de 18 zijn contractueel; 10 medewerkers van de 18 zijn statutair. 

 

3. Zijn de medewerkers die de overstap maakten in eenzelfde statuut 

terechtgekomen? Of, indien niet, in welke mate kunnen zij genieten 

van dezelfde garanties die ze hadden als statutair tewerkgestelde bij 

het provinciebestuur 

De medewerkers van het PVI hebben, afhankelijk van hun statuut, volgende keuzes 

kunnen maken :  

Contractuele personeelsleden :   

 Ofwel bij de provincie blijven 

 Ofwel onbetaald verlof nemen voor maximum 2 jaar en overstappen in een 

statutaire tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een vacant ambt  

 Ofwel ontslag nemen bij de provincie om dan over te stappen naar AP in een 

statutaire aanstelling van onbepaalde duur in een vacant ambt  

Statutaire personeelsleden:  

 Ofwel detachering voor maximum 2 jaar;  

 Ofwel bij de provincie blijven;  

 Ofwel onbetaald verlof nemen voor max 2 jaar en overstappen in een statutaire 

tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een vacant ambt  

 Ofwel ontslag nemen bij de provincie en overstappen naar AP in een statutaire 

aanstelling van onbepaalde duur in een vacant ambt 

 

Medewerkers die kozen voor een detachering blijven de loon- en arbeidsvoorwaarden 

van de provincie behouden en worden  vanuit de provincie ter beschikking gesteld aan 

de AP Hogeschool. Medewerkers die kozen voor onbetaald verlof of voor ontslag, treden 



 

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

23ste jaargang, nr. 46 (december 2020) 

 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
2114 

in dienst bij de AP Hogeschool in een vacant ambt. Zij vallen integraal onder de loon- en 

arbeidsvoorwaarden van de AP Hogeschool.  

Zowel de statutaire provinciale medewerkers als de contractuele provinciale 

medewerkers die de overstap maken naar de AP Hogeschool komen in een statutaire 

aanstelling terecht, waardoor zij vast benoemd kunnen worden binnen onderwijs. De AP 

Hogeschool werkt momenteel aan een nieuw benoemingsreglement waarin de 

voorwaarden voor vaste benoeming bepaald zullen worden. Eens de medewerkers 

benoemd zullen zijn, zullen zij alle voordelen kunnen genieten van die benoeming, 

bijvoorbeeld wat hun latere pensioen betreft. Twee medewerkers zullen niet meer vast 

benoemd geraken, omdat ze al te dicht bij hun pensioenleeftijd staan. Daarom heeft AP 

zich geëngageerd om de tweede pensioenpijler voor deze medewerkers zelf voort te 

zetten. 

 

4. Op welke manier is de inschaling gebeurd door AP? Is hierbij rekening 

gehouden met eventuele verschillen in extralegale voordelen?  

5. Hebben de overgestapte medewerkers, rekening houdend met 

eventuele extralegale voorwaarden, moeten inboeten aan nettoloon? 

Zo ja, hoeveel? Is er, bij gebeurlijk loonverlies, sprake van 

compenserende maatregelen vanuit de provincie? Was een eventueel 

loonverlies gecommuniceerd op voorhand?  

AP engageerde zich om alle medewerkers van het PVI over te nemen aan vergelijkbare 

voorwaarden. Alle medewerkers hebben een overzicht gekregen van een op maat 

gemaakte vergelijking van de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de provincie en de AP 

Hogeschool. De provinciale korf is anders gevuld dan de korf van de AP Hogeschool. 

Beide korven werden in een individueel gesprek met elke medewerker toegelicht.  

 

AP Hogeschool schaalde de medewerkers in op basis van :  

- Diploma en functie-inhoud 

- Anciënniteit : de geldelijke anciënniteit en dienstanciënniteit bij de provincie 

worden integraal overgenomen door de AP Hogeschool. 

- Huidig brutoloon bij de provincie  

- Ervaring van de medewerker 

 

De tabel geeft eerst de vergelijking tussen bruto jaarloon (inclusief 

vakantiegeld/exclusief eindejaarspremie). De laatste drie kolommen laten het verschil 

van het groeipad (eindklasse) van de bruto jaarlonen zien tussen de provincie en AP.  
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In één van de personeelsvergaderingen werd door AP gecommuniceerd dat het verlies 

van maaltijdcheques gecompenseerd zou worden. Dit heeft AP vertaald in hogere bruto 

maandlonen van de medewerkers. Hogere bruto maandlonen hebben hun gunstig effect 

op de eindejaarstoelage, het vakantiegeld en het pensioen, in tegenstelling tot 

maaltijdcheques. Een aantal medewerkers gaan er op korte termijn al financieel op 

vooruit; een aantal andere pas op termijn. Alle medewerkers hebben een beter 

loonperspectief bij AP Hogeschool omdat hun loonschalen anders zijn opgebouwd, langer 

uitgesmeerd in de tijd en als maximaal of eindbedrag (op het maximum van de 

anciënniteit) een hoger brutoloon.   

Geïndividualiseerde berekeningen van het nettoloon alsook voorspelling van het latere 

pensioenbedrag werden niet aangeleverd. 

 

6. Hebben de overgestapte medewerkers perspectief op een vaste 

benoeming en zo ja, binnen welke termijn? Moeten ze, gezien ze de 

AP Hogeschool recent hebben vervoegd, wachten tot ze als laatsten 

aan de beurt zijn of wordt rekening gehouden met de eerdere 

loopbaan aan de provincie?  

Medewerkers die gekozen hebben om onbetaald verlof te nemen of ontslag te nemen bij 

de provincie, krijgen een statutair ambt toegewezen dat vacant is waardoor vaste 
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benoeming later mogelijk is, binnen een timing van minimaal 4 jaar tot maximaal 

ongeveer 6 jaar. De geldelijke anciënniteit bij de provincie wordt integraal overgenomen 

bij AP Hogeschool.   

 

7. Is de effectieve overnamedatum al gekend en zo ja, welke is die? 

De overnamedatum is 1 januari 2021. 

 

 

Schriftelijke vraag van 1 december 2020 

van Inga Verhaert (sp.a) 

aan de deputatie 

over reaffectaties in provinciaal onderwijs 

 

In DS van 2/12/29 komen directeurs van over heel Vlaanderen aan het woord over de 

problemen die veroorzaakt worden door de huidige werkwijze van de Vlaamse 

reaffectatiecommissie. Ook de directeur van PTS Boom komt aan het woord met zeer 

terechte bekommernissen. Verder staat dat zowel het vrij als het 

gemeenschapsonderwijs al reageerden bij de minister. Mijn vraag is of ook het 

provinciebestuur van Antwerpen als inrichtende macht of POV als koepel al actieve 

stappen zetten richting minister of kabinet om deze manifeste besparingsoefening van 

de Vlaamse overheid te doen intrekken. Zo ja, wanneer en was een eventuele demarche 

politiek/bestuurlijk of ambtelijk? 

 

Antwoord van de deputatie (21 december 2020): 

 

1. Juridisch kader 

Op voorstel van Vlaams minister Ben Weyts besliste de Vlaamse regering om met ingang 

van het huidige schooljaar de reaffectatieregelgeving te wijzigen die van toepassing is op 

vastbenoemde gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs die wegens ontstentenis 

van betrekking worden ter beschikking gesteld (TBSOB) en daardoor boventallig worden. 

De belangrijkste wijziging bestaat erin dat personeelsleden die na de reaffectatie-

werkzaamheden op het niveau van de scholengemeenschap gedeeltelijk of volledig 

boventallig blijven, moeten gemeld worden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie die 

dan op zoek gaat naar een passende toewijzing over de scholengemeenschappen heen. 

Deze personeelsleden werden voor de wijziging toegewezen in een "niet-organieke 

opdracht" bij de scholengemeenschap. Overigens geldt dit niet voor personeelsleden met 

een beperkt aantal lesuren TBSOB. 

 

De wijziging "tot (her)activering" van een aantal personeelsleden die aan 

scholengemeenschappen waren toegewezen, gebeurde overigens met instemming van 

de sociale partners. De argumenten waren zowel van budgettaire aard (besparingen), 

als van pedagogische en ethische aard (lerarentekort; mensen in hun waarde als 

leerkracht laten in plaats van ze op een soort zijspoor te zetten...). Deze overwegingen 

zijn ook in overeenstemming met de visie en waarden van het provinciaal onderwijs. 

 

Het Vlaamse beleidsniveau zal medio januari 2021 deze wijziging aan de reaffectatie-

regelgeving evalueren. Daarbij zal de voornaamste vraag zijn of de maatregelen hun 

objectief hebben bereikt met andere woorden: wat is de effectieve budgettaire weerslag 

van deze maatregelen, hoeveel personeelsleden (in VTE-equivalent) werden er nu méér 

toegewezen dan  
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voorheen, hoeveel personeelsleden zijn er nu (in VTE) minder volledig boventallig dan 

voorheen, …  

 

2. Ondernomen acties 

 

Het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen als inrichtende macht van het provinciaal 

onderwijs van Antwerpen heeft zelf geen stappen gezet richting de Vlaamse minister van 

Onderwijs en Vorming en/of zijn kabinet om de recente wijziging in de 

reaffectatieregelgeving te doen intrekken aangezien dit tot het takenpakket behoort van 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw als belangenbehartiger van het provinciaal 

onderwijs. 

 

Bij navraag blijkt Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw nog geen stappen in die zin 

gezet te hebben omdat deze eerst de resultaten van voormelde evaluatie wenst af te 

wachten. 

 

 

Schriftelijke vraag van 14 december 2020 

van Brend Van Ransbeeck (Groen) 

aan de deputatie 

over parking Kesselse heide 

 

De Kesselse Heide is in Nijlen en omstreken het perfecte recreatiegebied voor een 

wandeling. Zeker in coronatijden trok het provinciale domein heel wat wandelaars. Maar 

ook tot op vandaag trekt het domein veel volk. Dit brengt enkele problemen met zich 

mee op drukke momenten: op de hoofdparking van de Kesselse Heide moeten fietsen 

erg onhandig tussen de auto's manoeuvreren om aan de fietsenstalling te geraken 

wanneer de parking vol staat. De bereikbaarheid van de fietsenstalling is momenteel 

ontoereikend. De hoofdparking heeft een maximumcapaciteit van een 50-tal wagens, 

waarvan twee parkeerplaatsen voorzien zijn voor personen met een beperking.  

Ook ikzelf heb in september de gegidste tour vanuit de provincie meegewandeld. Een 

prachtig initiatief trouwens. Het weer was prachtig, waardoor veel bezoekers een 

wandeling wilden gaan maken. Maar de hoofdparking aan de Lindekensbaan stond na 

enkele minuten volledig vol. Sommige auto’s stonden inefficiënt geparkeerd, waardoor 

plek verloren ging. Als gevolg van de volle parking, zo werd me ook gemeld, parkeren 

bezoekers hun wagen onwettig op de baan of op een onveilige plek, wat een enorme 

overlast veroorzaakt voor alle weggebruikers. Ook de onofficiële parking “De Heide” ter 

hoogte van bakker Dockx staat tot op heden steeds vol.  

De gemeente Nijlen neemt alvast maatregelen. Er zal op termijn een 

lagere maximumsnelheid worden ingevoerd ter hoogte van de parking en de oversteek 

heide/bos/fort. Er zal ook een oversteekplaats/zebrapad aangelegd worden van de 

parking naar bos/fort.  

We vragen hierbij meer aandacht voor fietsers op provinciaal domein. Enkele vragen 

voor de gedeputeerde:  

 Zijn er mogelijkheden om de parkeerplekken op de hoofdparking van 

de Kesselse Heide af te bakenen (op een milieuvriendelijke manier, bijvoorbeeld 

met natuurlijke materialen), zodanig dat er geen plek verloren gaat?  

 Kunnen de fietsenstallingen uitgebreid worden? En is het mogelijk om een soort 

“fietspad” te voorzien zodanig dat fietsers niet geconfronteerd worden met 

achteruitrijdende wagens op de (vaak drukke) parking?  

 Zijn er mogelijkheden om de autoparking uit te breiden, zonder hiervoor 

waardevol natuur op te offeren? Zo zouden er gesprekken gevoerd kunnen 
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worden met Artilat, een onderneming vlak naast de Kesselse Heide, met de vraag 

of zij ruimte ter beschikking hebben.  

 Ondervinden andere recreatiedomeinen in onze provincie 

gelijkaardige parkeerproblemen sinds de eerste lockdown in maart 2020? Indien 

ja, hoe wordt het parkeerprobleem elders aangepakt? Is er een provinciale visie 

omtrent het aantrekken van bezoekers per fiets, of wordt deze opgemaakt?  

 

Antwoord van de deputatie (7 januari 2021): 

 

Het provinciaal groendomein Kesselse Heide, en de parking, is gelegen in natuurgebied 

en bovendien beschermd landschap. De parking is inderdaad niet optimaal en eerder 

beperkt. De recreatiedruk het afgelopen jaar creëerde regelmatig problemen op de 

parking.  

Het kan de vakantiezoekers niet verweten worden dat ze massaal het groen en de 

natuur opzochten in dit uitzonderlijke  jaar en dan ook vaak de auto hiervoor gebruikten. 

De parking heeft  op dit moment een bodembedekking van dolomiet, daar heeft de 

ligging in natuurgebied uiteraard mee te maken.  

Op een duurzame manier parkeerplekken afbakenen is niet zo eenvoudig en erg 

onderhoudsgevoelig. De parking is ook gelegen in beschermd landschap, wat een aantal 

beperkingen met zich meebrengt. Herinrichting van de parking voor zowel fietsers als 

wagens dient in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap 

Natuur en Bos.  

Een uitbreiding is niet mogelijk en zou ten koste gaan van natuur wat ons ook niet 

opportuun lijkt. De domeindirectie en de wachters doen al het mogelijke om de 

bezoekers, met de fiets en met de auto, zo goed mogelijk te geleiden naar  het  domein. 

Het toekomstige gebruik en de recreatiedruk zal zeker gemonitord worden en indien 

nodig oplossingen uitgewerkt. Ook andere provinciale domeinen kenden een sterk 

gestegen bezoekersaantal. 

Parkeerproblemen werden slechts af en toe gesignaleerd. Overal, ook Kesselse Heide, 

wordt samengewerkt met gemeente en lokale politie om problemen te voorkomen of op 

te lossen of onveilige verkeerssituaties over oversteekplaatsen aan te pakken. Het 

Provinciaal Groendomein Vrijbroek werkt trouwens al systematisch met enkele 

aangrenzende private bedrijven om  tijdens de weekends gebruik te maken van de 

bedrijfsparkings. Op de website van de provincie Antwerpen is bij elk domein een topic 

“bereikbaarheid en toegankelijkheid” gevoegd. Onder bereikbaarheid worden het 

openbaar vervoer en fietsbereikbaarheid (knooppunten, routes, nabijheid fietsverhuur) 

toegelicht. Verder voeren de wandelknooppunten de wandelaars meestal ook door onze 

domeinen. 

De domeindirecties en het beleid volgen deze problematieken wel degelijk op. Een 

geïntegreerde visie op bereikbaarheid en toegankelijkheid maakt onderdeel uit van het 

beleid. Dit zal zeker belangrijk blijven door het stijgend succes van onze domeinen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 23 december 2020 

van Stefan De Winter (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over Tram 7 

 

Volgens de nieuwsuitzending van 21/12 op ATV neemt het protest tegen het mogelijk 

verdwijnen van tram 7 in Mortsel terug toe. 

Gedeputeerde Lemmens zei op de provincieraad van februari 2020 dat er momenteel 

geen definitieve plannen zijn en dat de discussie gevoerd dient te worden in de 

vervoerregioraad waarin hij is afgevaardigd vanuit de provincieraad. 
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In de raad werd ook gezegd dat de bekommernis in de vervoerregioraad zou 

overgemaakt worden. 

 

Graag had ik antwoord op volgende vragen : 

1) Wat is het standpunt van het bestuur in deze problematiek? 

2) Werden de bekommernissen zoals beloofd overgemaakt? 

3) Kunt u de verslagen bezorgen van de vervoerregioraad van het jaar 2020? Of zijn 

deze online te vinden? 

 

Antwoord van de deputatie (18 januari 2021): 

 

- Wat is het standpunt van het bestuur in deze problematiek?  

De Vlaamse minister van Mobiliteit keurt het kernnet goed. De vervoerregioraad kan 

hierover een advies uitbrengen vooraleer het goedgekeurd wordt door de minister. De 

vervoerregioraad bepaalt het aanvullend net.   

 

De provincie Antwerpen heeft een adviserende bevoegdheid in de vervoerregioraad. Wij 

nemen geen standpunten in, maar geven advies waar nodig. Het is uiteindelijk aan de 

gemeentebesturen om overeenstemming te vinden en een advies aan de minister over 

het nieuwe kernnet voor te leggen.  

 

- Werden de bekommernissen zoals beloofd overgemaakt?  

Binnen de vervoerregioraad is geen ontwerp van kernnet/aanvullend net besproken en 

geen advies aan de minister voorgelegd. De provincie Antwerpen heeft hier dus geen 

advies kunnen geven over het nieuwe net en dus ook niet over mogelijke nieuwe 

voorstellen rond tram 7. 

 

- Kunt u de verslagen bezorgen van de vervoerregioraad van het jaar 

2020? Of zijn deze online te vinden?  

U kan de verslagen van de vervoerregioraad terugvinden op de webpagina van de 

vervoerregio’s van de Vlaamse overheid: 

https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-antwerpen. 

U vindt er ook de contactgegevens om de gegevens bij de bevoegde instantie op te 

vragen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 30 december 2021 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over opkomst faraomier 

 

Door het milder wordend klimaat duiken bepaalde exotische insectensoorten meer en 

meer op in onze contreien. 

De aanwezigheid van de faraomier werd reeds meermaals in het district Deurne 

vastgesteld. 

Eens ze een woning binnen zijn, verschuilen ze zich meestal in warme keukens. 

Faraomieren zijn verspreiders en dragers van ziektekiemen en dus een gevaar voor de 

volksgezondheid. 

De faraomier zou een moeilijk te bestrijden insectensoort zijn. 

In Frankrijk heeft men m.b.t. dit probleem reeds verregaande maatregelen moeten 

nemen. 

Zo zouden we ons ook kunnen verwachten aan langdurige plagen van deze mieren. 

https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-antwerpen
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Graag antwoord op volgende vragen: 

- Hoe ernstig wordt dit probleem beleidsmatig ingeschat? 

- Zijn er in de provincie Antwerpen meerdere klachten betreffende de opkomst van de 

faraomier? 

- Werden er reeds concrete initiatieven genomen om een opmars te stuiten? 

- Kunnen burgers contact opnemen met de provincie om de faraomier te helpen 

bestrijden? 

 

Antwoord van de deputatie (15 januari 2021): 

 

-Hoe ernstig wordt dit probleem beleidsmatig ingeschat?  

 

Er is contact opgenomen met dhr. Wouter Dekoninck, entomoloog en mierendeskundige 

van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Naar zijn inschatting is 

er geen extra verhoogde aanwezigheid van faraomieren vastgesteld de laatste jaren; 

wat een lokale aanwezigheid of uitbreiding niet uitsluit.  

 

 

-Zijn er in de provincie Antwerpen meerdere klachten betreffende de opkomst van de 

faraomier?  

 

Naast deze melding in uw vraag zijn er via de regiowerking van het departement 

Leefmilieu momenteel geen andere meldingen binnengekomen. De laatste meldingen 

dateren van 2002 (Borgerhout) en 2005 (Putte). 

 

 

-Werden er reeds concrete initiatieven genomen om een opmars te stuiten?  

 

Door de provincie zijn hier geen initiatieven genomen. Initiatieven door andere 

overheden of actoren zijn ons ook niet bekend. 

 

 

-Kunnen burgers contact opnemen met de provincie om de faraomier te helpen 

bestrijden? 

 

Burgers kunnen niet rechtstreeks maar via hun gemeente bij de regiowerking terecht 

voor een correcte determinatie van de mieren (of andere insecten) die men eventueel 

aantreft in en rond het huis en een beheeradvies op maat. Voor meldingen in de stad 

Antwerpen verwijzen we voor beheeradvies door naar deze website: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/dieren/dierenoverlast/voorkom-en-bestrijd-

mieren-en-kakkerlakken 

De provincie doet zelf geen concrete bestrijding. 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/dieren/dierenoverlast/voorkom-en-bestrijd-mieren-en-kakkerlakken
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/dieren/dierenoverlast/voorkom-en-bestrijd-mieren-en-kakkerlakken
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