
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 maart 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/3 Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

In het budget 2019 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 
2019140443) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 626.814 EUR 
uitgetrokken.

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 
de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 
subsidie.

Met dit verslag wordt een eerste reeks projecten voor een bedrag van 40.000 EUR 
voor het werkjaar 2019 ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2019 uitbetaald worden en een 
saldo (resterende 50%) bij afwerking van de projecten, uiterlijk 31 augustus 2020.

vzw Trage Wegen en de Regionale Landschappen Rivierenland, Schelde-
Durme, De Voorkempen en Kleine en Grote Nete voor het project 
‘Inventarisatie en herstel Trage Wegen in 8 deelgebieden’.

De provincie Antwerpen wil de steden en gemeenten ondersteunen bij het 
inventariseren en herwaarderen van trage wegen op hun grondgebied.  Ze zet 
vooral in op verbindingen over de grenzen heen. Regionale organisaties als 
Regionale Landschappen en de vzw Trage Wegen zijn organisaties met kennis van 
trage wegen en hebben een gebiedsgerichte aanpak.  Zij zijn daarom geknipt om 
gemeentebesturen te ondersteuning bij het inventariseren van trage wegen of bij 
de voorbereiding tot inrichting ervan.

De vzw Trage Wegen en de Regionale Landschappen Rivierenland, De Voorkempen, 
Schelde-Durme en Kleine en Grote Nete vroegen in dat kader subsidie aan voor 
volgende gemeentebesturen:

RL De Voorkempen Zoersel – fase 2 in één deelgebied

vzw Trage Wegen Laakdal - fase 1: Inventarisatie en opmaak trage 
wegen plan voor 1 deelgebied Vorst-Meerlaar3



Westerlo – fase 2 in één deelgebied

RL Rivierenland Heist-op-den-Berg – fase 1: Inventarisatie en 
opmaak trage wegen plan voor deelgebied 
Hallaar.

Bonheiden– fase 1: Inventarisatie en opmaak 
trage wegen plan voor 1 deelgebied (Bonheiden 
of Rijmenam).

RL Schelde-Durme Bornem – Fase 1: Inventarisatie en opmaak trage 
wegen plan voor deelgebied Hingene

RL Klein en Grote 
Nete

Geel – fase 2 in één deelgebied

Herentals – fase 2 in één deelgebied

Totaal 8 deelgebieden

Per deelgebied subsidieert de Provincie Antwerpen 5.000 EUR aan de regionale 
organisaties. Elk gemeentebestuur betaalt een bijdrage per deelgebied (zie onder). 
Dit werd goedgekeurd door de verschillende colleges van burgemeester en 
schepenen. Dat maakt financieel de volgende verdeling:

Aantal 
deelgebieden

Naam van 
(deel)gemeenten

Subsidie 
provincie

Bijdrage 
gemeente

Eigen 
bijdrage

vzw Trage 
Wegen 2

Laakdal: Vorst-
Meerlaar
Westerlo

10.000 5.000 3.000

RL Rivierenland 2

Heist-op-de-
Berg: Hallaar
Bonheiden: 

Bonheiden of 
Rijmenam

10.000 5.000

RL Schelde-
Durme 1 Bornem: Hingene 5.000 2.500 138,60

RL Kleine en 
Grote Nete 2 Geel

Herentals 10.000 5.000

RL De 
Voorkempen 1 Zoersel 5.000 2.500

Totaal 8 40.000 20.000 3.138,60



Zowel de inventarisaties (inclusief ingave gegevens in het tragewegenregister) als de 
uitvoering tot herstel van trage wegen, gebeurt door de betrokken vzw’s op een uniforme 
wijze. Dit zorgt voor uniformiteit en kwaliteitsbewaking in aanpak van trage wegen 
binnen de provincie Antwerpen, aangestuurd door de dienst Duurzaam Milieu- en 
Natuurbeleid. De uitbetaling van het saldo zal enkel gebeuren indien de inventaris wordt 
toegevoegd aan het tragewegenregister.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 maart 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2019, ingeschreven als 
machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2019140443) - 'Subsidie voor 
leefmilieuprojecten'.


