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Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 7/1 Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 
2018/64900000/18/0680: Subsidies voor het merodeproject 
(V)/Groene ruimte. Goedkeuring.

Binnen het exploitatiebudget – beleidsdomein Vrije Tijd is er een budget van 
450.000,00 EUR beschikbaar voor subsidies voor het gebiedsprogramma de 
Merode.

Het plattelandsproject de Merode werd in 2006 opgestart door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM). Zij brachten een twintigtal organisaties samen om het 
plattelandsbeleid in de betrokken gemeenten te versterken. Naast het uitvoeren 
van ingrepen in het landschap via het instrument landinrichting werd ook aandacht 
gegeven aan de inwoners van het gebied.

Het Merodegebied strekt zich uit over de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en 
Limburg en omvat de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, 
Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.

Recent werd de coördinatie van het plattelandsproject de Merode officieel 
overgedragen van VLM naar de drie betrokken provincies. De provincie Antwerpen 
treedt op als trekker van het project. In dit project zijn zeer veel verschillende 
partners betrokken: de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, de 
9 betrokken gemeenten (Westerlo, Herselt, Laakdal, Geel, Hulshout, Aarschot, 
Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo), de Vlaamse Agentschappen VLM, ANB 
en Onroerend Erfgoed, de abdijen van Averbode en Tongerlo, Natuurpunt, 
Boerenbond, Rurant, Kempens Landschap, de Merode Ondernemers en Toerisme 
Provincie Antwerpen.

Al deze partners hebben hun engagement toegezegd om het project in de toekomst 
verder te zetten en de meesten dragen ook structureel financieel bij aan de verdere 
uitbouw van het project. Om het project op een efficiënte manier te kunnen 
beheren, werd door de verschillende partners de vzw de Merode, Prinsheerlijk 
platteland opgericht. Het doel van deze vzw is de omgevingskwaliteit van het 
gebied de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te 
ontwikkelen door: 

- de kernkwaliteiten van het gebied de Merode te koesteren;
- de regionale economie in het gebied de Merode te versterken;
- een samenwerking met de inwoners te creëren;
- de werking van de vereniging duurzaam te verankeren voor de toekomst.



In dit verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidies voor het Merodeproject’.

 Werkingssubsidie aan vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland (deelbudget 
450.000,00 EUR)

Vanuit de vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland, waarin alle betrokken partners 
participeren, wordt het gebied verder ontwikkeld. Vanuit deze vzw zullen 
initiatieven genomen worden in verband met het beheer en de verdere uitbouw en 
ontwikkeling van het gebied. Recent werd vanuit deze vzw een subsidie oproep 
verspreid voor projecten of evenementen die gelinkt kunnen worden aan het 
integraal plan de Merode, opgesteld om de omgevingskwaliteit in het gebied te 
versterken.

Van het voorziene subsidiebedrag is 200.000 EUR voorzien voor de werking 2020 
van de vzw.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met een subsidie van 450.000,00 EUR aan de vzw de Merode, 
Prinsheerlijk Platteland, vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidies voor het 
Merodeproject’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0680/64900000 (ramingsnummer ).


