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Agendapunten
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Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 18 mei 2021 wordt goedgekeurd.
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Erfgoed: rapportering prioritair actieplan 2020

Lieven Elst kadert deze rapportering binnen de evaluatie van de beleidsdoelstelling ‘Identiteit provincie
– Vrijwaren van het Vlaamse karakter, de historische wortels en de eigen identiteit van de provincie’.
Er werd blijvend sterk ingezet op samenwerkingsverbanden en eigen initiatieven om de Nederlandse
taal als middel tot integratie te ondersteunen/te promoten. De corona-crisis leidde ertoe dat sommige
operationele projecten verlengd, uitgesteld of in een virtuele versie vertaald werden. Ondanks de
moeilijke context startten toch ook een aantal nieuwe initiatieven op het vlak van taalpromotie op. Met

de oprichting van de erfgoedstichting werd – in overleg met lokale besturen - een instrument actief dat
een cruciale rol zal spelen in de restauratie, het beheer en de herbestemming van erfgoed in het bezit
van het provinciebestuur en/of van andere openbare en privépartners.
Nele De Cuyper, Dirk Bollen en Karen Salaets lichten dit agendapunt toe. De presentaties gaan als
bijlage bij dit verslag.
Gedeputeerde Tom Dehaene vult aan dat het voor de gemeenten geen noodzaak is om te beschikken
over waardevolle gebouwen om te kunnen samenwerken met of lid te worden van de erfgoedstichting.
Linda Van den Eede wil weten of er al gemeenten zijn die definitief hebben afgehaakt?
Dirk Bollen en Karen Salaets antwoorden dat de gemeenten Diest, Beersel, Boortmeerbeek,
Grimbergen, Herne, Hoegaarden, Huldenberg en Kortenaken al formeel aangaven voorlopig niet toe
te treden. (Aanvullend: 17 andere gemeenten die een toelichting kregen -waaronder ook het vermelde
Landen en Londerzeel- houden hun antwoord nog in beraad. Daarnaast staan er in de nabije
toekomst nog 10 afspraken ingepland)
Marc Wijnants laat weten dat hij de oprichting van de erfgoedstichting een heel mooi project vindt
omdat de gemeenten niet de middelen en know how hebben om dit zelf aan te pakken.
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Wijziging 'Provinciaal reglement projectsubsidies voor ontsluiting van onroerend erfgoed
in Vlaams-Brabant'

Nele De Cuyper licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.
De vergadering gaat akkoord met de materiële rechtzetting in de gecoördineerde versie van het
subsidiereglement zodat de titel overeenkomt met de titel in het besluit voor de provincieraad.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Toerisme: rapportering prioritair actieplan 2020

Lieven Elst kadert deze rapportering binnen de evaluatie van de beleidsdoelstelling ‘Toeristische
troeven’. De corona-context hertekende heel sterk de bestaande positieve dynamiek van de
toeristische sector in Vlaams-Brabant. Een groei-economie schakelde noodgedwongen over op een
overlevingseconomie. Via de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd naar een sterke
ondersteuningsmodus geschakeld, zowel op het vlak van promotie, financiële ondersteuning als de
creatie van een virtueel toeristisch aanbod. Meer dan ooit bewezen de investeringen in wandel- en
fietsroutes van de afgelopen jaren hun maatschappelijke meerwaarde. Deze investeringen werden
ook onverkort verdergezet. Van de andere kant moesten tal van geprogrammeerde initiatieven – vaak
georganiseerd met lokale en regionale partners – worden uitgesteld of afgelast. In een
samenwerkingsverband met de andere provincies en Toerisme Vlaanderen werd het merk Vlaanderen
Vakantieland ingezet om de beperkte dynamiek in de sector toch te ondersteunen en de relance voor
te bereiden.
Baptist Vlaeminck licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.
Hilde Mombaerts meldt dat de beleefbon werd verlengd tot eind juni. Zou het niet opportuun zijn om
de beleefbon te verlengen tot het einde van het jaar? De verwachting is immers dat er vanaf de
zomervakantie veel meer mogelijk is.
Lieselot De Cleyn en Baptist Vlaeminck antwoorden dat binnen de dienst toerisme Vlaams-Brabant
het aanvoelen leeft dat de beleefbon niet de beste manier is geweest om het toerisme aan te
zwengelen. De beleefbon is vooral een meerwaarde gebleken voor de streekproducten en de logies.
Heel wat beleefbonnen zijn waarschijnlijk inmiddels verloren gegaan. Er zijn 1 op 10 beleefbonnen
ingewisseld geweest, wat een gangbare verhouding is voor dit soort acties. We stellen voor om deze
actie af te ronden en eerder in zetten op acties om mensen zelf naar de regio te halen.
De fiets-en wandelcampagnes geven een veel grotere return dan de beleefbonnen. Tien euro blijkt
ook een te laag bedrag te zijn om mensen van buiten onze provincie naar onze regio te lokken.
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Overstromingsgebied Tieltse Motte, Tielt-Winge: lichten beloften, aanstellen notaris
(besloten zitting)

Johan Guillemyn licht dit agendapunt toe.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Overstromingsgebied Tieltse Motte, Tielt-Winge: voorlopig onteigeningsbesluit (besloten
zitting)

Johan Guillemyn licht dit agendapunt toe.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Rondvraag

Er zijn geen variapunten. De voorzitter deelt mee dat de volgende twee vergaderingen zullen
doorgaan op 7 en 14 september.
Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering

7 september om 11u
14:20 uur

De secretaris,

De voorzitter,

Peter Biondi

Elke Zelderloo

