PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
KRUISPUNT VAN VELE WERELDEN
De provincie Vlaams-Brabant is een ontmoetingspunt waar vele werelden samenkomen. Een creatieve
smeltkroes waarin culturen, talenten en meningen samengaan en kruisbestuiven. Sommigen zijn op
doorweg, velen blijven er plakken. Iedereen is welkom.

DE WERELD VAN

DE WERELD VAN

Wonen of werken in Vlaams-Brabant is vaak een bewuste
keuze. Een keuze voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met
ruimte om je eigen ding te doen. En ook de ruimte om daarna
op adem te komen.

Verscheidenheid is onze troef en ons aandachtspunt.
Er zijn nog te veel binnengrenzen en er is te weinig samenhang
in onze regio. Het is nog te veel ieder voor zich. En toch hebben
we vele fans die Vlaams-Brabant een geweldige plek vinden om
hun leven en werk uit te bouwen.

ONZE INWONERS

Daarom is het voor ons als provinciebestuur een prioriteit
om open ruimten en natuur te vrijwaren. En om bij te dragen
aan betaalbaar wonen en een goede mobiliteit.
Ook willen we voor al onze inwoners ruimte creëren waarin ze
zich vrij en met gelijke kansen kunnen uitleven en ontwikkelen.
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WIE OPKOMT VOOR DE REGIO

Daarom investeren we als provinciebestuur veel tijd in
dialoog en netwerking met de partners in onze regio. Samen
bouwen we een transparant beleid uit voor Vlaams-Brabant
waar iedereen achter staat. Een sterk verhaal dat weegt op de
politieke agenda.

DE BEDRIJVEN IN ONZE REGIO
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Vlaams-Brabant is een topregio voor ondernemers en spelers
uit het middenveld. Zij worden aangetrokken door de centrale
ligging rond de Europese hoofdstad Brussel, de aanwezigheid
van andere succesvolle bedrijven en kennisinstellingen, en de
grote concentratie van talent.

Wie ervoor kiest om bij de provincie te werken, wil een
waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en wil daar
op een respectvolle manier voor samenwerken.

Daarom zorgen we als provinciebestuur dat er in de
regio een sterke economie blijft, die bereikbaar en leefbaar is.
Vlaams-Brabant is een dynamisch labo waar talent, nieuwe
ideeën en succesvolle innovatie worden ontwikkeld en
gecommercialiseerd.
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DE LOKALE BESTUREN
IN ONZE REGIO
Beleidsmakers en ambtenaren in de lokale besturen verdienen
extra draagkracht om op een efficiënte manier hun complexe
opdrachten uit te voeren.
Daarom stellen we ons als provinciebestuur ter
beschikking om regioprojecten actief te ondersteunen met
advies en middelen. We zetten onze expertise en diensten in
om grensoverschrijdende en duurzame oplossingen op maat te
creëren voor de Vlaams-Brabanders.

ONZE MEDEWERKERS

Daarom zorgen we als provinciebestuur voor een
motiverend personeelsbeleid met een goede balans tussen werk
en leven. Elke medewerker gaat voor open communicatie met
partners en stakeholders om samen waardevolle projecten te
realiseren.
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ONS PROVINCIEBESTUUR
Vlaams-Brabanders zijn niet geïnteresseerd in praatjes, maar in
resultaten. Zij verwachten terecht dat het provinciebestuur zich
inzet voor het algemeen belang, en hiervoor een langetermijnvisie en draagvlak ontwikkelt.
Daarom is het onze rol als provinciebestuur om de
belangen van heel de regio te vertegenwoordigen.
We functioneren als inspirator, coördinator, uitvoerder en
sponsor voor belangrijke projecten die heel Vlaams-Brabant
aanbelangen.
We hebben aandacht voor een leefbaar platteland, een
concurrentiële regio, klimaatneutraliteit, sterke lokale besturen
en gelijke kansen. En dit realiseren we op vier beleidsdomeinen:
ruimte, kenniseconomie, mens en vrije tijd.

