
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Raadszaal Datum 10/09/2019
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 15:00 uur

Aanwezig Geertrui WINDELS, Tine EERLINGEN, Lucia DEWOLFS, Diederik DUNON, 
Joris VAN DEN CRUIJCE, Kris POELAERT, Manu CLAES, Steven ELPERS, 
Luka AUGUSTIJNS, Stephan BOOGAERTS, Gunther COPPENS, Walter 
ZELDERLOO, Linda VAN DEN EEDE, Sarah SNEYERS, Nicolas 
KUCZYNSKI, Hilde MOMBAERTS, Annelies JANSSENS (secretaris), Björn 
VAN STAEYEN (dienst mobiliteit), Steven FAGARD (dienst mobiliteit), Hans 
FLORé (dienst mobiliteit), Tom RAES (dienst wonen), Saskia SCHELFAUT 
(cel Vlaams karakter), Daisy NIJS (dienst wonen), Jolien T’SYEN (dienst 
wonen)

Verontschuldigd Ella DE NEVE, Kris PEETERS, Monique SWINNEN, Katrien PUTZEYS

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van begin juni wordt goedgekeurd. 
Van het plaatsbezoek eind juni werd geen verslag gemaakt, zoals toen afgesproken. 

2 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2019

Björn van Staeyen van de dienst mobiliteit overloopt de wijzigingen die besproken zijn op de 
wijzigingswerkgroep en nadien aan de deputatie zijn voorgelegd. 

Zie presentatie die beschikbaar  wordt gesteld bij verslag.

Joris Van den Cruijce heeft enkele vragen over de realisatie van de fietssnelwegen in Asse, 
meerbepaald over het stuk tussen Zittert en N9. Hij heeft begrepen dat Infrabel hier aan zet is en 
blijkbaar loopt dat niet zo vlot momenteel. Kunnen we als provincie hier verder achter zitten? Kunnen 
we hier een rol in spelen? 

Björn van Staeyen licht toe dat dit dossier opgevolgd worden door collega Joris Van Damme. 
Annelies Janssens geeft mee dat de stand van zaken kan aangevuld worden in het verslag 
(aanvulling in verslag: de ontwerpplannen voor het gedeelte tussen Zittert en N9 zijn al enige tijd 
volledig klaar. De vergunningsaanvraag gebeurde, de grondinnames zijn lopende en het bestek voor 



uitvoering wordt klaargemaakt. We hebben momenteel geen zicht op datum van uitvoering).  Ze geeft 
aan dat de dienst hier mee kan achter zitten dat dit vooruit gaat, maar dat procedures gevolgd moeten 
worden. 

Joris Van den Cruijce vraagt wat de rol is in de toekomst van de provincie in het Bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk? 

Björn van Staeyen licht tot dat de organisatie van de wijzigingswerkgroep voor het fietsroutenetwerk 
hier zal blijven bij provincie. Ook de goedkeuring door deputatie zal telkens de volgende stap zijn. 

Annelies Janssens vult aan dat vanaf nu de wijzigingen ook  naar de vervoerregioraad moeten en 
voor fietssnelwegen ook naar minister. Dit is zo beslist in het decreet op de basisbereikbaarheid, van 
kracht sinds begin juli 2019. De deputatie blijft de wijzigingen wel goedkeuren omdat dit ook 
verbonden is met toegang tot provinciale subsidies. 

Joris Van den Cruijce vraagt of de wijzigingen dan op 2 plaatsen worden goedgekeurd? 

Annelies Janssens bevestigt dat dit zo zal zijn maar de uiteindelijke beslissing ligt dus bij 
vervoerregioraden Leuven, Vlaamse Rand en Mechelen (voor bovenlokale functionele routes, dus 
BFF) en bij de minister (voor fietssnelwegen). 

Geertrui Windels vraagt naar de percentages van subsidies.

Björn van Staeyen licht toe dat de subsidies voor fietssnelwegen 100% zijn,  50% van provincie en 
50% van Vlaanderen. Zowel voor ontwerp, aanleg als grondinnames. 
Voor ‘gewone’ bovenlokale routes en alternatieve bovenlokale routes is het 90%, 40% van de 
provincie en 50% van Vlaanderen. Dit is alleen voor de aanleg, dus niet voor ontwerp of 
grondinnames. De provincie schiet de Vlaamse subsidie voor voor gemeenten en doet ook de 
administratieve verwerking van de totale subsidie. 

Geertrui Windels gaat na of er nog vragen zijn. 

Advies: het dossier kan worden voorgelegd aan de provincieraad.

3 Overheidsopdracht voor de huur, het onderhoud en het transport van fietsen voor een 
mobiliteitscampagne bij bedrijven voor de dienst mobiliteit van het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant (raamovereenkomst): 

Hans Floré en Steven Fagard geven een toelichting aan de hand van een presentatie. Er worden ook 
wat cijfers meegegeven over het verplaatsingsgedrag in Vlaams-Brabant en in Vlaanderen.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor het bestek en de wijze van gunnen. 

Joris van den Cruijce vraagt welke soorten bedrijven in aanmerking komen  voor de Fietstest? Wat is 
het criterium?

Steven Fagard vertelt dat alle soorten bedrijven konden tot nu toe, met minimum 15 kandidaten voor 
de Fietstest weliswaar, zowel privé als openbaar. Er namen heel wat echte privébedrijven deel maar 
ook ziekenhuizen, OCMW’s en gemeenten. Steven Fagard licht toe dat er voor de volgende periode 
meer de focus zal liggen op bepaalde gebieden of projecten waar de provincie/de dienst mobiliteit 
actief is. 

Joris Van den Cruijce vraagt of de bedrijven rechtstreeks contact kunnen opnemen? 

Steven Fagard zegt van wel, ja. Ook via url: www.fietstest.be. Daarop staat alle info alsook een 
inschrijvingsformulier. Deelnemen is voor de bedrijven gratis. 

Joris Van den Cruijce vraagt of er een wachtlijst is?

http://www.fietstest.be
http://www.fietstest.be
http://www.fietstest.be


Steven Fagard licht toe dat er een 12-tal bedrijven zijn die in de huidige editie niet aan bod zijn kunnen 
komen. Dit kan je beschouwen als een wachtlijst. Deze worden door de dienst gecontacteerd voor de 
nieuwe campagne, om te horen of ze nog interesse hebben. 

Joris Van den Cruijce vraagt of het bedrijf volledig op 1 locatie moet liggen? 

Steven Fagard legt uit dat dit best wel het geval is, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Vb. IGO Leuven 
zit over heel oost-Brabant. Of VDAB Halle-Vilvoorde. Maar dan wordt er naar een praktische oplossing 
gezocht zoals een gezamenlijk startmoment gebundeld per regio. Het moet logistiek ook haalbaar zijn. 

Nicolas Kuczynski vraagt hoe het zit met de verzekering?

Steven Fagard licht toe dat elk bedrijf uiteraard een arbeidsongevallenverzekering moet hebben voor 
woon-werkverkeer. Dit is dus voor de lichamelijke schade. De provincie voorziet in het bestek een 
verzekering voor schade aan de fiets of diefstal. Dit zit dus mee in het pakket van de opdracht.  

Geertrui Windels gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen vanwege de 
raadscommissieleden.

Advies: het dossier werd besproken door de raadscommissie en kan worden  voorgelegd aan de 
provincieraad.

4 Het opheffen van reglementen woonadvies, supiso en dak.

De voorzitter geeft het woord aan Tom Raes.

Tom Raes, diensthoofd wonen, geeft een toelichting bij het dossier. 3 reglementen worden 
opgeheven, het gaat om de reglementen met betrekking tot woonadvies, superisolerende beglazing 
(hierna vermeld als supiso) en dakisolatie voor beschermde afnemers. De redenen hiervoor staan in 
het voorstel en worden kort toegelicht: 

- Woonadvies: het reglement moest destijds zorgen voor een toeleiding van aanvragen van 
ouderen en personen met een handicap, hiervoor werkt de dienst samen met regionale 
dienstencentra. Het geven van woonadvies met betrekking tot het aanpassen van de woning 
is intussen echter opgenomen in het verplichte takenpakket van de regionale dienstencentra. 
Daarnaast zijn wooninfopunten meer en meer de instanties die mensen toeleiden naar 
aanpassingsprojecten.

- Supiso: cijfers tonen een terugval van de aanvragen voor deze premie en van de doelgroep 
die het zich financieel kan permitteren om ramen en glas te vervangen. Deze mensen hebben 
de aanpassingen stilaan gedaan en dus valt de stimulans weg. Het zijn ook eerder kleine 
subsidies bovenop die van de netbeheerder.

- Dakisolatie: er is een terugval van het aantal aanvragen. De doelgroep van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, wordt met dit instrument niet bereikt.

De dienst Wonen stelt bijgevolg voor om de reglementen stop te zetten. Het is belangrijk om te 
vermelden dat de provincie evenwel niet stopt met het ondersteunen van energiebesparende 
maatregelen. Er zijn alternatieve pistes ontwikkeld. De dienst is bezig met het afsluiten van 
samenwerkingsconvenanten met wooninfopunten, die de toeleiding doen tot de provinciale 
tegemoetkomingen. Deze toeleiding is een voorwaarde voor de wooninfopunten om een provinciale 
subsidie te krijgen in het kader van de IGS-projecten lokaal woonbeleid. 

Sinds vorige legislatuur is de provincie ook gestart met pilootprojecten subsidieretentie. Hierbij 
ontvangt de particuliere aanvrager een lening met uitgestelde terugbetaling. De dienst investeert  
hiermee fors in woningen van  veelal noodkopers en staat daarnaast  in voor intensieve 
renovatiebegeleiding (ontzorging) van deze mensen. Vier  renovatiebegeleiders van de dienst wonen  
bieden deze ondersteuning 4 van de 5 dagen op het terrein. Deze  aanpak vervangt  de reglementen 
die worden stopgezet. Tom Raes toont een kaartje met de gemeenten die een aanvraag hebben 
gedaan naar aanleiding van de open oproep voor subsidieretentie die de dienst Wonen dit jaar deed. 
Hieruit blijkt dat meer en meer gemeenten zich hiervoor inschrijven.



Tom Raes staat verder stil bij het praktische aspect van de stopzetting van de reglementen. Dit moet 
ook budgettair worden opgevolgd, en zal dan ook terugkomen in de voorstellen voor budgetwijziging 3 
(BW3), die dit najaar op de provincieraad zal worden besproken. De reglementen voor woonadvies en 
dakisolatie kunnen op 1 november administratief-financieel afgesloten worden, maar voor het 
reglement supiso ligt dit anders. De dienst Wonen ontvangt de nodige gegevens immers van de 
netbeheerder, en de aanvragers kunnen de nodige facturen tot het einde van dit jaar bij de 
netbeheerder indienen. De netbeheerder moet deze dan nog verwerken, en geeft dit pas later – in de 
loop van 2020 – door aan de provincie. De dienst stelt voor om 31 december 2019 vast te leggen als 
afsluitdatum voor het indienen van de facturen, maar de administratief-financiële afhandeling zal ook 
nog in 2020 gebeuren. Vandaar voorziet de dienst Wonen nog een beperkt budget in 2020 en 2021. 

Tom Raes benadrukt de intentie van de dienst Wonen om verder in te zetten op het verbeteren van de 
kwaliteit en energieprestatie van de woning. In de begroting van 2019 werd 20.000 euro voorzien voor 
woonadvies, 373.000 euro voor supiso en 65.000 euro voor dakisolatie. De dienst stelt evenwel voor 
om  4.800.000 euro te voorzien voor subsidieretentie.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

Advies: Het dossier kan naar de provincieraad.

5 Subsidiereglement voor projecten met als doel Nederlandse taalstimulering in de 
provincie Vlaams-Brabant: wijziging

Saskia Schelfaut licht het dossier toe aan de hand van een presentatie.

Bedoeling is vooral terugkerende projecten te vermijden. Het budget is immers beperkt om deze 
telkens terug te subsidiëren. Verder zijn er ook heel wat aanpassingen op advies van de juridische 
dienst, communicatiedienst of wat betreft de verwoording voor meer duidelijkheid.

Het reglement zal in werking treden vanaf 2020.

Nicolas Kuczynski stelt vast dat we telkens spreken over taalstimulerende projecten, maar hij vindt het 
spijtig dat het alleen over het Nederlands gaat en niet over andere talen. Dit wil hij toch aanmerken.

Gunther Coppens vindt het heel goed dat er veel aandacht gaat naar het Nederlands in onze Vlaamse 
provincie Vlaams-Brabant. Door een goede basis Nederlands kan er een belangrijke stap gezet 
worden in de toekomst van de kinderen en volwassenen en krijgen ze extra kansen in onze 
maatschappij.

Nicolas Kuczynski vult aan dat je tegenwoordig niet meer toekomst met 1 taal. Veel geld gaat nu 
alleen naar het Nederlands; Er zijn zoveel meer talen die toekomst bieden aan mensen. Men mag hier 
niet altijd gefocust zijn op het Nederlands.

Joris Van den Cruijce vult aan dat deze werking in onze provincie juist ontstaan is om specifiek het 
Nederlands te leren, specifiek in onze regio, de rand rond Brussel maar ook veel breder. De Vlaamse 
overheid heeft deze specifieke taak ook aan de provincie Vlaams-Brabant gegeven. 

Gunther Coppens stelt vast dat we eigenlijk hetzelfde zeggen. Dat het niet enkel het Nederlands moet 
zijn. Zeker professioneel gezien is een brede talenkennis van groot belang. Maar primair blijft dat je de 
taal kent van de regio waar je verblijft. Dus zeker niet vanuit een bekrompen houden maar omdat dit 
zeer belangrijk blijft.

Geertrui Windels, niet als voorzitter maar als inwoner van een faciliteitengemeente, stelt dat dit 
reglement echt tegemoet komt aan een behoefte in Vlaams-Brabant.  Verder heeft ze ook nog een 2de 
bemerking. Het feit dat in dit reglement de nadruk ligt op repeteren en veel oefenen, is goed. Maar 
maximum 2 keer hetzelfde project kunnen subsidiëren, lijkt een beperking die niet gewenst is. Geertrui 



Windels vraagt om zeker op tijd te evalueren en checken dat er geen hiaat ontstaat hierdoor en zeer 
zinvolle projecten uit de boot vallen.

Saskia Schelfaut geeft aan dat deze evaluatie zeker kan gebeuren.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten. 

Advies: Het dossier kan voorgelegd worden aan de provincieraad.

6 Rondvraag

Er zijn geen andere variapunten.

Datum volgende vergadering 24 september 2019 om 15.00 uur 
Einduur van de vergadering 16:05 uur

De secretaris, De voorzitter,

Annelies Janssens Geertrui Windels


