
Gedreven?
Eigenzinnig?

Enthousias t?



PARTNER VAN  
GEMEENTEN!

“De wateroverlast hebben we dankzij 

de provincie onder controle gekregen. 

De provincie heeft gezorgd voor een 

waterspaarbekken. Als kleine gemeente is 

het onmogelijk om dit financieel voor elkaar 

te krijgen, maar door met de provincie de 

krachten te bundelen kunnen we binnen 

onze gemeente ook echt spreken over 

waterbeheersing. En dan hebben we het 

nog niet over de andere voordelen die 

een samenwerking tussen onze gemeente 

en de provincie met zich mee brengt, 

zoals de gesubsidieerde fietspaden of de 

ondersteuning in ons ICT-beleid.”

RAADSLID HILDE DE SUTTER 

EN PIETER TAELMAN 

WONEN /
RUIMTE!

KLIMAAT /
DUURZAAMHEID!

“ALS BELANGRIJKSTE SIERTEELTPROVINCIE 
ZETTEN WE IN OP KENNIS EN INNOVATIE 
OM EEN STERKE TOEKOMST VOOR DE 
SECTOR UIT TE BOUWEN.” — Gedeputeerde 

Alexander Vercamer

“Met Koning Fiets komt mobiliteit echt in 

beweging! We kunnen makkelijk met de fiets 

naar het werk en de Oost-Vlaamse regio’s 

zijn via de fietsroutes letterlijk met elkaar 

verbonden zodat we de hele provincie

makkelijk met de fiets kunnen ontdekken. 

Laat ons dus voortaan goed nadenken over 

mobiliteit: eerst stappen, dan trappen en 

pas dan het openbaar vervoer of de wagen. 

Koning Fiets heeft in onze provincie in ieder 

geval nu reeds alle troeven in de hand!”

Met onze boerderijklassen leren we de 

bezoekers alles over landbouw en voeding. 

“Wat de provincie actief promoot, brengen 

wij in praktijk. Het korte-keten-principe 

en de fair trade! Landbouw en voeding zijn 

waardevol, maar we beseffen dat niet altijd.  

We vinden alles normaal, maar tegelijk 

onderschatten we het belang van landbouw 

en de mogelijkheden die het ons biedt! Dat 

inzicht, gekoppeld aan onze eigen korte-

keten-productie is voor vele bezoekers een 

echte ontdekking!”

LANDBOUW!

“We vinden het heerlijk om samen met vrienden op stap te gaan in het 

provinciaal domein. We kunnen er ons gratis amuseren en er is altijd 

wel wat te beleven. En weten we niet wat te doen, dan checken we het 

vrijetijdsaanbod in onze regio via het Rap-op-Stap-kantoor in onze 

buurt of op www.uitinvlaanderen.be. Want dankzij de provincie weten 

we altijd wat te doen!” 

Meer info: www.uitinvlaanderen.be

BELEVEN!

MOBILITEIT!
KATHLEEN PLASSCHAERT 

EN RAADSLID NICOLE VAN DUYSE

ONDERNEMER ROBRECHT DE KONINCK 

EN RAADSLID LEENTJE GRILLAERT 

“Het provinciaal onderwijs is meer dan ooit 

afgestemd op de knelpuntberoepen die in het 

brede onderwijslandschap vaak ontbreken.  

Met het provinciaal onderwijs slaagden we 

erin om in een aantal regio’s de nood aan 

gespecialiseerde medewerkers in elektriciteit, 

hout en mechanica in te vullen. Tegelijk pleiten 

we binnen het provinciaal onderwijs ook voor de 

volledige doorvoering van de maximumfactuur, 

en dus niet enkel voor de eerste graad! Onderwijs 

moet voor iedereen betaalbaar blijven, zodat 

iedereen kansen krijgt, begeleid kan worden en 

klaar is voor de arbeidsmarkt.”

ONDERWIJS!
GEDEPUTEERDE EDDY COUCKUYT EN DIRECTEUR MARLEEN VERDONCK

RAADSLID FILIP LIEBAUT  EN 

INITIATIEFNEEMSTER "VILLA VIEF" ANNE-MARIE VERMEULEN

Ruimte om te ondernemen is cruciaal voor Oost-Vlaanderen, want een 

sterke economische regio trekt startende en creatieve ondernemers aan. 

De provincie wil ondernemers inspireren en stimuleren, handelskernen 

versterken, bedrijventerreinen ontwikkelen, op zoek gaan naar 

buitenlandse investeerders en streekproducten promoten. “Het initiatief 

Lekker Oost-Vlaams is voor een ondernemer die streekproducten maakt 

een echte meerwaarde. Als ambassadeur worden onze producten via 

Lekker Oost-Vlaams gepromoot, wat ons als streekproductenwinkel 

intussen ook nieuwe klanten opleverde!” 

Meer info: www.lekkeroostvlaams.be

ONDERNEMEN  
EN PROVINCIE!

“WE BIEDEN KWALITEITSVOL, TOEKOMSTGERICHT 
EN BETAALBAAR ONDERWIJS, MET RESPECT 
VOOR IEDERS EIGENHEID EN MET RUIMTE VOOR 
PERSOONLIJKE INBRENG.” — Raadslid Annick Willems

De provincie maakt wonen voor iedereen mogelijk. 

Investeren in nieuwe woonvormen is dan ook noodzakelijk. 

“Mijn man en ik zitten al heel lang met de vraag hoe we op 

lange termijn het best voor onze dochter kunnen zorgen. Co-

housing kan een antwoord zijn. De provincie subsidieert ons 

kleinschalig woonproject in gezinsverband waar kinderen 

met een beperking terecht kunnen. Je houdt als ouder de 

regie in handen, maar alles start wel vanuit een broodnodige 

solidariteit. Het feit dat de provincie ons initiatief steunt, 

neemt heel wat onzekerheid weg."

Een klimaatgezonde provincie belangt ons 

allemaal aan. En ieder van ons kan een 

bijdrage leveren! De provincie ondersteunt 

niet alleen de gemeentelijke klimaatplannen, 

medewerkers van de milieuadvieswinkel 

komen ook graag bij je langs met gratis advies! 

“Via bouwwijs.be hebben we ons ingeschreven 

voor renovatieadvies aan huis. Kort daarna 

kwam een adviseur langs die samen met ons 

in kaart bracht welke renovatiewerken we 

kunnen uitvoeren. Nu werken we aan een 

stappenplan, gebaseerd op objectief advies, 

wat zich momenteel vertaalt in een mooie, 

maar vooral ook duurzame renovatie!”

Meer info: www.bouwwijs.be

“HET STREVEN NAAR EEN GEZOND 
EVENWICHT TUSSEN WONEN, 
WERKEN, BELEVEN EN ONTSPANNEN 
IS NOG STEEDS EEN GROTE 
UITDAGING.”  — Raadslid Jef Van Pee

RAADSLID  PHAEDRA VAN KEYMOLEN EN LEEN FAMAEY

“RENOVATIESUBSIDIES SPELEN IN OP 
MAATSCHAPPELIJKE NODEN BINNEN 
ONZE PROVINCIE.”  — Raadslid Jo De Cuyper

“DE PROVINCIE MOET ONDERNEMERS 
INSPIREREN, ACTIEF AANMOEDIGEN 
EN FORMELE NETWERKING MOGELIJK 
MAKEN.” — Gedeputeerde Jozef Dauwe 

RAADSLID KATHLEEN HUTSEBAUT 

EN RAADSLID JOOP VERZELE

RAADSLID HENK HEYERICK 

EN SUMA LAMBERT & FAMILIE 



KOM MET ONS MEE
en ontdek de provincie!

Ja,
OOST- 
VLAANDEREN 
MAAKT HET  
VERSCHIL!

1.650 KM
 ONBEVAARBARE W

ATERLOPEN W
ORDEN ONDERHOUDEN

SINDS 2013 W
ERDEN 764 HA AAN BEDRIJVENTERREINEN OPNIEUW

 BENUT

5.850 GEZINNEN KOCHTEN IN 2016 & 2017 SAM
EN 95.000 ZONNEPANELEN

52 RAP-OP-STAP-KANTOREN IN 27 STEDEN & GEM
EENTEN

> 600 KM
 FIETSSNELW

EGEN (467 KM
 IS AL AFGEW

ERKT)

207 ERKENDE HOEVE- & STREEKPRODUCTEN

7.164 KM
 FIETSNETW

ERK

2.415 KM
 W

ANDELNETW
ERK

413 RENOVATIEADVIEZEN

2 M
ILJOEN BEZOEKERS AAN DE PROVINCIALE DOM

EINEN

3.662 LEERLINGEN IN HET DAGONDERW
IJS

01/07
2018

locatie  
Het Leen (Eeklo)
Een middag vol spel, workshops 
en doe-activiteiten tussen de 
bomen, voor kinderen vanaf 3 jaar.

07/07
2018

locatie  
Ename (Oudenaarde)
Straattheater, dans en muziek 
vanaf 20u tot na middernacht in 
het dorp.

27/07 en 24/08
2018

locatie  
Brielmeersen (Deinze)
Je kan door de telescopen kijken 
met deskundige commentaar 
vanaf 20u30.

Elke dag van 
de zomervakantie

2018

locatie  
De Ster (Sint-Niklaas) 
Het grootste 
waterspringkastelenpark van 
Vlaanderen in de zwemvijver. 

Met dank aan:

Henk
Heyerick

Eddy 
Couckuyt

Filip 
Liebaut 

Leentje
Grillaert

Hilde
De Sutter

Nicole
Van Duyse

Joop
Verzele 

Phaedra
Van Keymolen

Alexander
Vercamer

Kathleen
Hutsebaut

Annick
Willems

Jozef
Dauwe

Jo
De Cuyper

Jozef (Jef) 
Van Pee

SPEEL EROP BOS

NOX.X FESTIVAL

STERRETJES ZIEN

WATERSPRINGKASTELENPARK
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www.oost-vlaanderen.cdenv.be       cdenv.oostvlaanderen      T 09 221 45 81


