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Beste lezer

A lles komt terug. Het is de titel van het jaaroverzicht van onze openbare 
omroep, dat eind 2021 werd uitgezonden, maar het had evengoed 
de samenvatting van mijn tweede jaar als gouverneur van Oost-

Vlaanderen kunnen zijn. 

Alhoewel.

Het coronavirus was terug van nooit echt weggeweest, maar de omstandig-
heden waaronder de varianten bestreden moesten worden, waren anders. 
Het draagvlak bij de burger kalfde verder af, de ‘foert’ klonk luider. Ook de 
strijd tegen het water kwam opnieuw prominent op de agenda, maar anders 
dan verwacht, kregen we te kampen met een te veel aan water, eerder dan 
een tekort. 

Ik omschrijf het afgelopen jaar dan ook liever als een déja vu, maar dan hele-
maal anders. 

Die parafrase is ook van toepassing op de publicatie die u nu in uw handen 
hebt. Een overzicht van mijn werkzaamheden, zoals de traditie dat wil, maar 
vorm gegeven vanuit een andere insteek. Geen volledige oplijsting met 
dure woorden en veel cijfers, maar een bundeling van enkele weloverwogen 
uitgekozen ijkpunten, in klare taal, waarbij ook de partners prominent aan het 
woord en in beeld komen. 

Dit overzicht samenstellen was echter alles behalve gemakkelijk. Want wie 
kiest, die verliest. Vele projecten, bevoegdheden en verwezenlijkingen komen 
niet aan bod, net als de stakeholders waarmee die tot stand komen. De rol 
van de gouverneur is echter alles behalve uitgespeeld. Veel goede voor-
nemens en zo mogelijk nog grotere uitdagingen liggen voor ons. 

In het huidige klimaat van polarisatie en wantrouwen, lijkt het misschien 
moeilijk om een draagvlak te vinden om een aantal van die vraagstukken op 
te lossen. Toch ben ik ervan overtuigd dat het vertrouwen net kan terugkeren 
door deze uitdagingen het hoofd te bieden. Door moeilijke, maar correcte 
antwoorden te geven. Door structurele problemen te beslechten en niet 
verkrampt vast te houden aan het verleden en de korte termijn. Door het 
vermogen om te veranderen. 

Wij Oost-Vlamingen kunnen dat. Wij barsten van het talent en de vernieuwende 
ideeën. Wij lopen voorop, ook wanneer het lijkt alsof alleen achteruit een optie 
is. Want in het oosten, daar komt elke dag de zon op. Letterlijk én figuurlijk. 

In Oost-Vlaanderen “il y a toujours une lumière”.

Uw gouverneur, 
Carina Van Cauter

VOORWOORD
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Hoe blikken de Oost-Vlaamse 
burgemeesters terug op de 

aanpak van de coronacrisis? 
Burgemeesters Filip Anthuenis 
(Lokeren), Robby De Caluwé 

(Moerbeke) en Jurgen 
Bauwens (Waasmunster) 

sloegen de handen in elkaar 
voor een gemeenschappelijk 

vaccinatiecentrum en kunnen 
deze vraag dus als geen ander 

beantwoorden. 

Een open deur: de coronacrisis is de meest 
hectische periode uit jullie ambtstermijn als 
burgemeester tot nog toe?
Filip Anthuenis (burgemeester Lokeren): “Dat 
kan ik, intussen toch al meer dan twintig jaar 
burgemeester van Lokeren, alvast volmondig 
beamen. Vooral het begin van de crisis zal me 
altijd bijblijven. Met onze eigen mensen hebben 
we meteen een plaatselijke crisiscel samen-
gesteld. Alle essentiële disciplines, diensten, 
sectoren en specialismen moesten daarin 
vertegenwoordigd zijn: de medische sector, 
noodplanning, communicatie… Vrijwel dagelijks 
kwamen we samen – aanvankelijk mocht dat 
nog fysiek – om kort op de bal te spelen en bij 
te sturen. Later gingen we noodgedwongen  
digitaal vergaderen.”

Robby De Caluwé (burgemeester Moerbeke): 
“Ik heb er vooral een mooie les aan overgehouden: 
als lokaal bestuur ben je bijzonder wendbaar. Ik 
ben ook nog federaal parlementslid, dus ik ben 
goed geplaatst om de vergelijking te maken. Van 
hogerhand kwamen allerlei richtlijnen, waarna de 
burgemeesters samen met hun schepencollege 
die telkens weer efficiënt vertaalden naar hun 
gemeente. Zij zetten de woorden om in daden. 
Dat is het leuke van burgemeester zijn: je kunt 
heel snel tot concrete resultaten komen.”

Jurgen Bauwens (burgemeester 
Waasmunster): “Ineens moesten we ons trans-
formeren van burgervader tot crisismanager. En 
daar zijn we in geslaagd dankzij één grote troef: 
een lokaal bestuur staat dicht bij de mensen 
en kan flexibel handelen. Als je duiding kunt 
geven bij de maatregelen, aanvaarden ze die 
veel makkelijker dan dat het “van Brussel” komt. 

#SAMENTEGENCORONA

“Het
burgemeestersoverleg

was een zegen”
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Het heeft me eens te meer in mijn overtuiging 
bevestigd: onze corebusiness is dicht bij de 
bevolking staan. Dan kun je het verschil maken.”

Jullie hebben samen een vaccinatiecentrum 
opgericht. Dat kwam er in Lokeren. Waren de 
twee andere burgemeesters het daar onmid-
dellijk mee eens?
De Caluwé: “Je eerste reactie is natuurlijk: laten 
we het voor onze eigen inwoners zo dicht moge-
lijk trachten te houden. Maar al vlug begrepen 
we in Moerbeke dat het beter in Lokeren kon 
gebeuren: geen immense stad die drempelvrees 
inboezemt, met bovendien een zeer geschikte 
locatie als het Daknamstadion. Dat is een uitste-
kende keuze gebleken.”

Bauwens: “Ook wij in Waasmunster waren blij dat 
we bij Lokeren konden aansluiten. En onze inwo-
ners zijn ons daarin gevolgd. Zelfs degenen die 
bijvoorbeeld dichter bij het vaccinatiecentrum 
van Hamme woonden, hadden er begrip voor. 
Als je uitlegt dat het nu eenmaal een uitzonder-
lijke crisis is en dat iedereen zijn steentje moet 
bijdragen, doet men dat. Ik heb trouwens alleen 
maar lof gehoord over hoe ze in Lokeren werden 
opgevangen.”

Anthuenis: “Het was belangrijk dat de mensen 
van de drie gemeenten al snel hoorden: “Het is 
daar prima georganiseerd.” Dat schept vertrou-
wen. Nu, als burgemeesters hebben wij dan wel 
dat vaccinatiecentrum samen uitgebouwd, maar 
het is vooral een succesverhaal geworden om 
een andere reden: de gedreven inzet van de 
coördinatoren en vrijwilligers ter plekke.”

Hoe hebben jullie de rol van de gouverneur in 
de aanpak van de coronacrisis ervaren?
Anthuenis: “Het wekelijkse digitale overleg met 
alle burgemeesters onder haar leiding – meestal 
op maandagmorgen – was een zegen. Enerzijds 
schiep het solidariteit tussen ons allen, ander-
zijds was het vooral een serieuze ruggensteun. 
Als iets ons niet duidelijk was, konden we haar 
rechtstreeks om bijkomende informatie vragen.”

Bauwens: “Ze liet ons duidelijk voelen: ik doe 
mee, ik ben er voor jullie. We kregen feedback en 
ze beantwoordde onze vragen. Je mag de posi-
tieve impact daarvan niet onderschatten, hoor. 

Als burgemeester is het geruststellend te weten 
dat je er niet alleen voor staat.”

De Caluwé: “Precies. Je ervaart: mijn collega’s in 
de andere gemeenten worden geconfronteerd 
met dezelfde problemen als ik. Zo ontstaat er 
een aangename teamspirit onder burgemees-
ters. Met de gouverneur als cement tussen al 
die verschillende persoonlijkheden. Als ik haar 
trouwens een tip mag geven: blijf dat algemene 
burgemeestersoverleg op geregelde tijdstippen 
doen. Ook wanneer daar geen uitzonderlijke 
aanleiding als een crisis voor is.”

Bauwens: “Zonder te willen slijmen: ik denk 
dat we met Carina Van Cauter een gouverneur 
hebben die getuigt van een grote betrokkenheid 
bij wat er in haar provincie gebeurt en hoe die op 
plaatselijk vlak wordt bestuurd. Het menselijke 
aspect van haar aanpak charmeert me.”

De Caluwé: “Als je haar iets vraagt, gaat ze op 
zoek naar het antwoord of de oplossing. Het is 
niet zomaar een vraag die op haar bureau blijft 
liggen. Nee, ze onderneemt actie en koppelt 
vervolgens meteen terug.”

Anthuenis: “Dat maakt haar heel bereikbaar voor 
haar burgemeesters. Het grote publiek heeft daar 
misschien niet echt zicht op, maar dat is niet erg. 
Liever zo iemand die adequaat handelt zonder dat 
de schijnwerpers er permanent op gericht te zijn.”

Meneer De Caluwé, behalve burgemeester 
bent u ook nog federaal parlementslid.  
U werd zelfs aangesteld tot voorzitter van  
de bijzondere commissie die de aanpak van 
de pandemie moest evalueren. Wat is de 
grootste les die u hebt getrokken?
De Caluwé: “Dat beleidsmakers op het federale 
niveau – evengoed als op het Vlaamse niveau – 
niet voldoende vertrouwd zijn met crisis beheer. 
Lokaal is men daar in het verleden al veel meer 
mee bezig geweest. Zo heb je bij de Oost-
Vlaamse provinciegouverneur de dienst nood-
planning. Wat op gemeentelijk vlak al gebeurde, 
moet ook uitgebreider in federaal opzicht: het 
anticiperend oefenen van crisissen en daar een 
degelijke structuur voor bedenken. Want daar 
liep het mank. Ineens moesten allerlei diensten 
samenwerken die te weinig van elkaar wisten. 

In zo’n situatie dringt zich de cruciale vraag 
op: wie neemt de leiding? Bij een gemeen-
telijke crisis is dat helemaal duidelijk. Als de 
brandweer zegt dat je díé richting uit moet en 
de politie suggereert een andere richting, dan 
beslist de burgemeester uiteindelijk hoe het 
zal gebeuren.”

Anthuenis: “Wij hoeven hier niet de nieuwe 
staatshervorming te regelen, maar het is wel 
degelijk problematisch als je niet weet bij welk 
niveau je terecht moet: het federale of het 
Vlaamse. Wie is bevoegd? Die onduidelijkheid 
kan een crisis missen als kiespijn.”

Bauwens: “Eenheid van commando: dat is iets 
waar me met z’n allen vragende partij voor zijn. 
Maar goed, de lokale besturen hebben getoond 
wat ze in hun mars hebben. Zij hebben, onder 
meer via de efficiëntie van de vaccinatiecentra, 
de coronacrisis voor de mensen behapbaar 
gemaakt. Dat is niet onopgemerkt gebleven, 
stel ik vast: het heeft het respect voor het lokale 
niveau versterkt.”

Anthuenis: “Zelf ben ik ondertussen maar al 
te goed doordrongen van het belang van de 
eerstelijnszones. Om eerlijk te zijn: voor veel 
burgemeesters was dat vóór corona nogal een 
ver-van-mijn-bed-show. Je zette er iemand uit 
de sociale sector in namens je gemeente, en 
voor de rest had je er niet zoveel aandacht voor. 
Maar het afgelopen anderhalf jaar is het belang 
van die eerstelijnszones maar al te duidelijk 
geworden.”

De Caluwé: “Zonder corona zouden die eerste-
lijnszones inderdaad nooit het aanzien hebben 
gehad bij de lokale besturen als nu het geval is. 
Het is wel degelijk een zinvolle structuur.”

Wat heeft corona nog aan inzichten  
opgeleverd?
Anthuenis: “Gemeenten zijn in staat om prima 
samen te werken met elkaar. Dat hebben Lokeren, 
Waasmunster en Moerbeke in dit concrete geval 
bewezen. Het smaakt naar meer. Niet alleen wij als 
burgemeesters bellen met elkaar, maar er is ook 
een goede verbinding tussen onze medewerkers 
over de gemeentegrenzen heen.”

De Caluwé: “Filip, Jurgen en ik kenden elkaar 
tevoren persoonlijk al goed, maar de corona-
crisis heeft onze gemeenten beleidsmatig naar 
elkaar doen toegroeien. Kijk naar de sociale 
huisvestigingsmaatschappijen: daarmee zijn 
we nu ook de oefening aan het doen. Zulke 
samenwerkingsvormen zullen zich ongetwijfeld 
nog uitbreiden. Dat kan iedereen alleen maar 
toejuichen.”

Bauwens: “Absoluut. Zonder dat het illustere 
woord dat met een F begint, daarbij dreigend 
hoeft te vallen. Kijk, als kleine gemeente heeft 
Waasmunster zich geëngageerd om tijdens 
de corona-pandemie in zee te gaan met het 
grotere Lokeren, dat nu ook weer niet De 
Grootste is. Dat ging gepaard met een veilig 
gevoel. Het is zonneklaar dat zich de komende 
tijd in het regioverhaal nog keuzes zullen 
opdringen. Aan hoe we samen corona aange-
pakt hebben, houd ik een goed gevoel over. 
Dan denk ik: als dit vlot verlopen is, waarom zou 
het dan op andere terreinen ook niet kunnen?”

Heeft corona jullie ook iets geleerd over de 
mentaliteit van de modale Vlaming?
Bauwens: “Jawel. Iets heel hoopvols: hij is 
dankbaar. Ik ben pas sinds 2019 burgemeester 
en ik had het nooit eerder meegemaakt dat 
zoveel mensen me expliciet kwamen bedanken. 
Gewoon voor hoe we het allemaal praktisch 
hebben geregeld. Je mag dat niet onderschat-
ten: er stond iets heel fragiels op het spel, 
namelijk de gezondheid van ons allen.”

De Caluwé: “Ik heb van deze coronacri-
sis geleerd dat, als het er echt op aankomt, 
mensen solidair zijn. Dat is totaal in contradictie 
met de negativiteit die je vaak via de sociale 
media ziet passeren. Alleen al de vaststel-
ling dat zovelen zich wilden engageren als 
vrijwilliger in het vaccinatiecentrum, vind ik 
hartverwarmend!”

Anthuenis: “Laat dit de positieve keerzijde van 
deze crisis zijn: ze heeft ons duidelijk gemaakt 
dat de mens geen egoïstisch wezen is. Als het 
serieus wordt, stapt men gezwind over alle 
meningsverschillen en futiele onnozelheden 
heen. Dan ziet men in: alleen door aan één 
koord te trekken komen we hieruit.”
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Op vraag van de Vlaamse regering 
sloegen de eerstelijnszones en lokale 
besturen van Oost-Vlaanderen begin 
2021 de handen in elkaar voor de 
oprichting van 22 vaccinatiecentra, 
verspreid over de volledige provincie 
(*). Bij de keuze voor de locatie van deze 
centra hielp de gouverneur de lokale 
besturen en eerstelijnszones – indien 
nodig – knopen doorhakken.  
Ze gaf hen ook gebundeld informatie 
door vanuit de Vlaamse overheid en 
bracht hen in contact met organisaties 
die het broodnodige personeel konden 
leveren om de vaccinatiecampagne tot 
een goed einde te brengen. Tijdens digi-
tale overleg momenten werden er best 
practices en ervaringen uitgewisseld. 

#SAMENTEGENCORONA

De eerstelijns zones 
als coördinator 
van de vaccinatie- 
campagne

O m het werk van lokale overheden, 
zorg- en hulpverleners beter op elkaar 
af te stemmen en zo een efficiënte en 

kwalitatieve eerste lijn te creëren, worden de 
eerstelijnszones in het leven geroepen. Dat rela-
tief jonge orgaan krijgt van de overheid al vroeg 
in de coronacrisis een belangrijke coördinerende 
rol, met in 2021 de vaccinatiecampagne als 
absoluut zwaartepunt. Hoe hebben zij dat zelf 
beleefd en wat heeft dat alles betekend voor de 
toekomst van deze organisaties? Aan het woord: 
Reinout Remmery, coördinator eerstelijnszone 
Dender.

in het

terreinen diezelfde rol krijgen toebedeeld, 
bijvoorbeeld rond de uitrol van de conventie 
eerstelijnspsychologische zorg, zorgstrategische 
planning, dementieplan, … Daarnaast wil ik hier 
ook de betrokkenheid en verbinding naar onze 
burgers beklemtonen. Stond het uitbouwen van 
het netwerk aan professionele zorg- en welzijns-
partners nog in de kinderschoenen, dan was dit 
al helemaal het geval naar de burgers toe.  Wie 
zou voor de vaccinatiecampagne al gehoord 
hebben van eerstelijnszones? We willen hier 
zeker niet stellen dat dit vandaag wel al het geval 
is, maar onze burgers hebben de eerstelijns-
zones wel leren kennen.  Vele burgers vonden 
de weg naar onze website en heel wat onder 
hen hebben zich in tussentijd geabonneerd op 
onze nieuwsbrief of volgen onze sociale media. 
Deze positie, die verbinding, hadden we vandaag 
nooit gerealiseerd zonder de coronacrisis en 
de vaccinatie campagne. Het is nu aan ons om 
dit niet los te laten.”

Hoe hebben jullie de samenwerking met de 
verschillende lokale besturen ervaren?
“Zowel de lokale besturen als de eerstelijns zones 
moesten springen in het onbekende, maar wij 
reikten elkaar de hand, vertrouwen werd heel 
snel opgebouwd. Vandaag is er daardoor al een 
veel groter besef van wat wij voor elkaar kunnen 
betekenen en hoe we elkaar versterken dan voor 
de coronacrisis. Het zoekproces is zeker nog 
niet afgerond, maar de ervaring van het samen 
“doen” zal het ons in de toekomst enkel makke-
lijker maken om samen ook andere projecten te 
realiseren voor onze burgers, en voor het zorg- 
en welzijnslandschap binnen onze eerstelijns-
zone. Eerstelijnszones en lokale besturen zijn een 
mooi voorbeeld van de optelsom 1 + 1 = 3.  En 
wij voelen dat ook onze burgers die samenwer-
king als heel waardevol ervaren. De coronacrisis 
heeft ons voor enorme uitdagingen gesteld, 
maar heeft ons ook samen versneld naar elkaar 
laten toegroeien, wat ons een sterke basis heeft 
gegeven om op verder te bouwen.”

“Het was
springen
onbekende”

De eerstelijnszones zijn relatief jonge organen. 
Ze waren amper opgericht en meteen was  
de coronacrisis daar. Hoe heb jij dit ervaren?
“Wie een nieuw huis bouwt, start met stevige 
fundamenten.  De eerstelijnszones waren nog 
volop bezig met die fundamenten - beheers-
structuur uitbouwen, personeel aanwerven, 
beleids- en actieplan opstellen, … - toen de 
opdracht vanuit de overheid kwam. Heel wat 
stakeholders, binnen en buiten de eerste-
lijnszone, hadden twijfels. Maar zij die van bij 
de start bij het oprichten van de eerstelijns-
zones betrokken waren, wisten dat dit ook een 
kans was om de meerwaarde van die nieuwe 
structuur te tonen met concrete acties op het 
terrein. Onze eerstelijnszone was al op heel wat 
terreinen actief, maar toen moest de hoofdbrok 
nog komen: de coördinatie van de vaccinatie-
campagne. In sneltempo werd de grootste  
logistieke operatie in jaren op poten gezet.” 

Heeft de coronacrisis een impact gehad op  
de toekomstige rol van de eerstelijnszones? 
“De neutrale, verbindende en coördinerende rol 
heeft de meerwaarde van de eerstelijnszones 
aangetoond, waardoor zij nu ook op andere 

(*) Deze kaart toont de toestand bij de start van  
de vaccinatiecampagne. Het aantal vaccinatiecentra 
 en de locaties werden ondertussen omwille van  
organisatorische redenen en de evolutie van de 
pandemie gewijzigd.
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#SAMENTEGENCORONA

Linos Vandekerckhove
Infectioloog UZ Gent

“De gouverneur en ik kenden elkaar al van voor 
de coronacrisis. Toen ze me erbij vroeg in haar 
adviesgroep, wist ze dus wat voor iemand ze in 
huis haalde. Mijn insteek is altijd: vanuit grondig 
wetenschappelijk onderzoek de nieuwe dingen 
proberen te begrijpen en op basis daarvan over-
gaan tot actie. Ook nu was dat niet anders. Van 
de eerste tientallen covidpatiënten die in het UZ 
binnenkwamen, hebben we op verschillende 
tijdstippen stalen bloed en longvocht genomen. 
Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Mijn mede-
werkers in het labo hebben van bij het begin van 
de pandemie letterlijk dag en nacht gewerkt.”

“Onze taak in het UZ was vooral het labelen van 
de patiënten die arriveerden. Is deze persoon 
covid-positief of niet? Voor mijn collega Eva Van 
Braeckel van de dienst longziekten leverde dat 
de broodnodige informatie op om te kunnen 
handelen. Samen met haar en de collega’s van 
het labo microbiologie konden we dan een flow-
chart opzetten om de coviddiagnose scherp 
te stellen.”

“De gouverneur begreep dat de onderzoeks-
resultaten uit het labo ook belangrijk waren in 
een bredere optiek. Concreet voorbeeld: bij een 
uitbraak van het virus in een woonzorgcentrum 
konden we gedetailleerd reconstrueren hoe 
het virus zich had verspreid. Dan zeiden we: 
drie personen hebben het hier binnengebracht, 
waarbij persoon A het heeft doorgegeven aan 
vier bewoners, persoon B slechts aan twee, en 
persoon C aan negen mensen. Zo krijg je een 
duidelijk zicht op wat zich afspeelt en hoe je 
daar het best mee omgaat. Deze methode is 
trouwens deel gaan uitmaken van een nationaal 
monitoringplatform.”

De corona
check-in op vrijdag:

Oost-Vlaamseexpertise
Op vrijdag heeft de gouverneur 

een vaste afspraak met het 
coronavirus. Of beter: met een 

groep Oost-Vlaamse corona-
virusexperten. Virtueel steken 
zij de koppen bij elkaar om de 

evolutie van het coronavirus 
in de provincie en in de impact 

ervan op de maatschappij 
van naderbij te bekijken. Elk 

vanuit hun eigen expertise 
delen ze inzichten en brengen 

ze op vraag van de gouver-
neur advies uit. Drie van hen 
vertellen over het belang van 

deze ‘corona check-in’ en 
hun rol in de strijd tegen het 

coronavirus.

“Dat samenbrengen van expertise in een werk-
groep door de gouverneur vond ik in meer-
dere opzichten erg vruchtbaar. Ten eerste: het 
verbreedt je eigen kijk doordat je kennismaakt 
met de visie van mensen uit andere vakgebieden. 
En ten tweede: het vermijdt dat er conflicten 
ontstaan die eventueel blijven etteren. In verband 
met de contactopvolging bijvoorbeeld hebben 
we best pittige discussies gehad, dat is onver-
mijdelijk. Maar op het einde van de vergadering 
was er altijd een consensus en stonden de 
neuzen in dezelfde richting. Wat natuurlijk hoogst 
nodig was in zo’n uitzonderlijke situatie als deze 
pandemie.”

rond de
virtuele
tafel
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Carl Demey
Expert Incident- en Crisismanagement  
FOD Volksgezondheid

“Toen de gouverneur haar functie opnam, was 
de coronacrisis al volop bezig. Een makkelijke 
start voor haar was het dus zeker niet. Ze liet zich 
vrijwel onmiddellijk omringen door een groep 
experten vanuit diverse invalshoeken. Zo kreeg 
ze permanent een totaalbeeld van de situatie 
in de provincie en kon ze heel snel schakelen. 
Allemaal hadden we voortdurend een open en 
rechtstreekse lijn met het kabinet van de gouver-
neur. Dat maakte dat we ons steeds gehoord en 
ondersteund voelden.”

“Mijn belangrijkste taak tijdens deze pandemie is 
het monitoren van de dringende geneeskundige 

hulpverlening en de opvolging van de toestand 
in de Oost-Vlaamse ziekenhuizen. Ik heb frequent 
overleg met de hoofdartsen daarvan. Dan delen 
we informatie, bespreken de problemen en 
zoeken samen naar mogelijke ondersteuning. 
Zo behoud ik, dag na dag, het globale over-
zicht: welke ziekenhuizen zijn overbelast, wat is 
hun beschikbare capaciteit, waar zijn er interne 
uitbraken, hoe kunnen er transfers verlopen?”

“Van meet af aan was ik onder de indruk van de 
solidariteit die er tussen de ziekenhuizen heerst. 
Voor die vlotte samenwerking kunnen we alleen 
maar dankbaar zijn. Iedereen probeert – volgens 
de beschikbare middelen – elkaar te helpen. Alle 
ziekenhuizen worden trouwens geconfronteerd 
met dezelfde problemen.”

“De solidariteit van onze ziekenhuizen reikt 
verder dan de provinciegrens. Oost-Vlaanderen 
heeft altijd zoveel mogelijk covidpatiënten over-
genomen uit andere provincies die het zwaar 
hadden. Tijdens de eerste golf ondersteunden 
we hoofdzakelijk Limburg. Later, in de tweede 
golf: Brussel en Wallonië. De derde golf trof Oost-
Vlaanderen zelf sterk en toen konden wij op onze 
beurt rekenen op de buren. Tijdens de vierde golf 
werden we allen geconfronteerd met onze limie-
ten. Met als grote oorzaak de personeelsuitval, 
wat het bijzonder moeilijk maakte.”

“Zo’n crisis kun je alleen maar succesvol aanpak-
ken als je multidisciplinair samenwerkt. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld bij de malaise in de woon-
zorgcentra. Personeel van de Oost-Vlaamse 
ziekenhuizen is daar toen gaan ondersteunen. 
Er was de inzet van vrijwilligers, defensie en het 
Rode Kruis. Ook de civiele bescherming sprong 
bij. En de brandweer zorgde voor de decontami-
natie van ziekenwagens.”

“Die multidisciplinaire aanpak bleek ook nodig 
toen de vierde golf tot acute probleemsituaties 
leidde. Iedereen bleef zijn steentje bijdragen. In 
het volle besef: een oorlog win je alleen maar als 
je adequaat en solidair de handen in elkaar slaat.”

#SAMENTEGENCORONA

Isabel Leroux-Roels
Diensthoofd Centrum voor Vaccinologie

“Toen de vaccinatiecampagne voorbereid zou 
worden, kreeg ik een telefoontje van het kabinet 
van de gouverneur met het verzoek deel uit te 
maken van haar adviesgroep. De vaccins waren 
intussen uitgetest, maar ze moesten nog wel 
tot bij de burger raken. Dat was niet vanzelf-
sprekend, beseften we allemaal. Nogal wat 
mensen vroegen zich namelijk af: zijn die vaccins 
niet te snel ontwikkeld? Het kwam er dus op aan 
de brede bevolking ervan te overtuigen zich te 
laten vaccineren.”

“Daarom heb ik toen een kort filmpje opgeno-
men. Het duurde slechts anderhalve minuut, de 
basics in een vijftal puntjes, zo helder mogelijk 
geformuleerd. Dat filmpje is door de gouverneur 
gepost op sociale media, waarna ook de burge-
meesters het verder konden verspreiden via hun 
eigen kanalen. Achteraf bekeken is dat een goed 
initiatief geweest. Ik heb het geregeld meege-
maakt dat mensen me zeiden: “Daar hadden we 
echt iets aan, omdat het zo bondig was samen-
gevat.” Het zal trouwens wel geen toeval zijn 
dat ook andere provincies besloten het filmpje 
te gebruiken.”

“De vaccinatiecentra zijn in Oost-Vlaanderen een 
ongelooflijk succes geweest. Dat is iets waar we 
met z’n allen trots op mogen zijn. Hoe mensen 
daar de handen in elkaar hebben geslagen: dat 
ontroerde me. Het was allemaal uitstekend geor-
ganiseerd en laagdrempelig. Maar daar ben je 
nog niets mee als de burger geen vertrouwen 
heeft in de vaccins. Dat basisvertrouwen was er 
gelukkig wel degelijk, waardoor we kunnen terug-
blikken op zo’n hoge vaccinatiegraad. 
Nu, Vlaanderen heeft sowieso een goede repu-
tatie op dat vlak. Dat merk je bijvoorbeeld als je 
studies bekijkt over de algemene vaccinaties 
voor zuigelingen. In vergelijking met andere 
landen is het vertrouwen van de Vlaming zowel 
in de wetenschap als in de overheid groot. 
Dat wstemt me blij.”
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I n het voorjaar van 2021 sprak de Vlaamse 
regering haar ambitie uit om in Vlaanderen 
vier Nationale Parken met internationale 

uitstraling op te richten. Ze riepen geïnteres-
seerde samenwerkingsverbanden tussen lokale 
overheden, natuurverenigingen, landbouw-
organisaties en landeigenaars op om hun kandi-
datuur in te dienen. Rivierpark Scheldevallei, 
4 jaar geleden opgericht door een groep private 
en publieke partners, besliste onmiddellijk om 
haar kandidatuur in te dienen.

Hier stroomt schoonheid. Dat is de baseline van 
dit gebied langs de Schelde en haar bijrivieren, 
tussen Gent en Antwerpen. De getijdennatuur 
van de Scheldevallei met de typische slikken en 
schorren maakt het Rivierpark zo bijzonder. De 
zoute, brakke en zoete zones zijn uniek in Europa. 
Alles leeft er op het ritme van eb en vloed. De 
natuurkwaliteit van deze regio heeft de voorbije 
twintig jaar een enorme revival doorgemaakt: het 
areaal aan natuurgebied is sterk uitgebreid, de 
robuustheid van de gebieden is toegenomen en 
er is voor meer connectiviteit gezorgd.

Ook het ontwikkelen en promoten van toerisme 
en recreatie behoort natuurlijk tot de doelstellin-
gen van een Nationaal Park. De projectpartners 
kiezen dan ook voor goed gekozen - internatio-
nale - onthaalpoorten. De hoofdrol is weggelegd 
voor de (kunst)steden Gent, Dendermonde, 
Lokeren en Antwerpen, en voor de kastelen, 
waaronder dat van Laarne.

Rivierpark Scheldevallei is een 
project met vele vaders en moeders. 
Ondertussen kent het meer dan 
40 private en publieke partners, met in 
het bijzonder de vele mensen die met 
hart en ziel in het gebied wonen en 
werken. De gouverneur is samen met 
Antwerps gedeputeerde Jan De Haes 
voorzitter van de stuurgroep en treedt 
op als bruggenbouwer tussen de 
verschillende betrokken partners en 
overheden. Samen met de vijf andere 
geselecteerde kandidaten starten al 
deze projectpartners begin 2022 aan 
een begeleidingstraject voor de opmaak 
van een masterplan en een operationeel 
plan. Elke kandidaat ontvangt daar-
voor (financiële) ondersteuning. Op het 
einde van dit begeleidingstraject is het 
woord opnieuw aan de jury. Die zal in 
2023 beslissen welke vier kandidaten 
de officiële erkenning als Nationaal Park 
binnenhalen. Wordt vervolgd…

PROJECT IN DE KIJKER:  
RIVIERPARK SCHELDEVALLEI

Scheldevallei
Tien kandidaten dienden 

in het najaar bij de 
Vlaamse regering hun 

kandidatuur in voor een 
ondersteuning om door te 

groeien naar een Nationaal 
Park. Zo ook Rivierpark 
Scheldevallei, dat dankzij 

een ijzersterk dossier 
ondertussen op de shortlist 

is beland. 

Nationaal
Park

“We gaan het komende jaar keihard  
werken om in 2023 de definitieve erkenning 
als Nationaal Park binnen te halen.  
We geloven rotsvast in ons project en we 
kunnen rekenen op de grote betrokkenheid 
van een sterke coalitie van lokale overheden, 
natuurverenigingen, landbouworganisaties 
en landeigenaars. En misschien nog een extra 
unieke troef: we zijn de enige overgebleven 
kandidaat met riviernatuur als natuurlijke 
troef. „
Tom Wezenbeek,  
coördinator Rivierpark Scheldevallei

Een landschapspark in 
de Vlaamse Ardennen? 

HET KAN!

Naast de kandidatuur van Rivierpark 
Scheldevallei als Nationaal Park is er nog 
een gebied met Oost-Vlaamse wortels in de 
running om officieel erkend te worden, in dit 
geval als landschapspark. Het gaat om 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, 
dat zich engageert om de natuurlijke troeven 
van de Vlaamse Ardennen te beschermen 
en op te waarderen: de vergezichten, de 
kouters, de open ruimte, de verwevenheid 
van natuur en landbouw, de bronbossen en 
beekvalleien, en het erfgoed in en rond de 
stemmige dorpjes en charmante steden. 
Dat gebeurt door overheid, bewoners en 
bezoekers van de streek te betrekken bij 
projecten op het terrein.

MEER WETEN? 
Surf naar www.rlva.be.

MEER WETEN? 
Het park ontdekken? 
Surf naar www.rivierparkscheldevallei.be.

Op
weg
naar
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PROJECT IN DE KIJKER:  
STREEKFONDS OOST-VLAANDEREN

Oost-Vlaanderen

Hiep 
hiep 
hoera:1jaar Streekfonds

Streekfonds Oost-Vlaanderen is dan ook 
een ambitieus, maar vooral uniek project. Het 
creëert een netwerk van schenkers en doeners, 
van burgers, bedrijven, verenigingen en lokale 
besturen, die de verschillende maatschappe-
lijke noden in eigen streek (er)kennen en daar 
ook iets aan willen doen. Streekfonds Oost-
Vlaanderen gelooft in de kracht van lokale 
netwerken. Daarom is de werking opgesplitst in 
5 regio’s: #Streekmotor23 (Vlaamse Ardennen 
en Denderstreek), #Regiokracht (Leiestreek, 
Meetjesland en Oostrand Gent), #Een hart voor 
Waas (Waasland), #Een hart voor Scheldevallei 
(Scheldevallei) en #Een hart voor Gent (Gent). 
Het beheer ligt in handen van de Koning 
Boudewijnstichting. Dat impliceert een drievou-
dige garantie: kwaliteitsvolle selectie, opvolging 
van de projecten en volledige transparantie.

Bezieler Robert Accoe van de 
Kruiskenshoeve in Sint-Laureins 
neemt jongeren die een time-
out nodig hebben onder zijn 
vleugels en gaat met hen aan de 
slag in de natuur. Om dit project 
verder uit te werken zamelde 
het initiatief zelf 7435 euro in 
via crowdfunding. #Regiokracht 
legde hier 5000 euro bovenop. 
Zo konden plukstokken, fruit-
bakken en een aanhangwagen 
aangekocht worden.

Op den Hof en Loslaeter 
dromen in Sint-Niklaas van een 
nieuwe overdekte ruimte in hun 
samentuin. Maïté Mervaillie en 
Marieke Saelens organiseren 
er kampen en cursussen waar-
mee ze kinderen dichter bij de 
natuur brengen. Ze zamelden 
hiervoor 7880 euro in, dat werd 
aangevuld met 5000 euro via 
#EenhartvoorWaas.

Lokale projecten versterken 
om zo concrete impact te reali-

seren in de buurt. Zie daar 
de missie van Streekfonds 

Oost-Vlaanderen. Al had het 
evengoed uit het ‘mission 
statement’ van de gouver-

neur kunnen komen. En dus 
hoeft het niet te verbazen 

dat de gouverneur een goed 
jaar geleden volmondig ‘ja’ 

antwoordde op de vraag of ze 
voorzitter wou worden van 

de Steunraad, een groep van 
impactvolle mensen die actief 

zijn in onze provincie en die 
zich als ambassadeur achter dit 

streekfonds scharen.
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PARTNERS, BESTUURDERS EN 
VRIJWILLIGERS IN DE SCHIJNWERPERS

De eerste verjaardag, altijd een bijzonder 
moment. En dus verwelkomde de gouver-
neur partners, bestuurders en vrijwilligers van 
Streekfonds Oost-Vlaanderen in haar ambts-
woning op de Vlasmarkt in Gent. Niet toevallig op 
de openingsavond van het Lichtfestival werden 
ze letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers 
geplaatst om hen te bedanken voor het afgelo-
pen jaar. De aanwezigen werden getrakteerd op 
een gegidste wandeling langsheen het parcours 
van het Lichtfestival en konden daarna genieten 
van zelfgemaakte hapjes en drankjes door de 
talentvolle medewerkers van AAROVA, een 
maatwerkbedrijf uit Oudenaarde. Een geslaagde 
avond voor en door Oost-Vlaanderen.

€ 185.527
opgehaald 

met crowdfunding

€ 187.206
verdubbeling en steun  
vanuit de vijf regio’s  
van het streekfonds 

€ 372.733
totale steun  

aan de verschillende initiatieven

EEN DUWTJE 
IN DE RUG VOOR 
38 OOST-VLAAMSE 
PROJECTEN

Ondertussen heeft het streekfonds  
haar eerste werkjaar achter de rug.  
Maar liefst 38 lokale Oost-Vlaamse  
projecten kregen steun van 
Streekfonds Oost-Vlaanderen.

HOE WERKT  
HET STREEKFONDS 
OOST-VLAANDEREN?

1. Projectoproep

Elke burger, vzw, school of vennootschap kan 
jaarlijks een project indienen met focus op mens 
en omgeving of rond onderwijs en geestelijke 
gezondheidszorg. Groot of klein, elk lokaal initiatief 
is welkom.

2. Jury

Een jury maakt een keuze uit de inge-
diende dossiers op basis van vastgelegde 
projectcriteria.

3. Crowdfunding

Met een crowdfundingactie verzamelen de 
initiatief nemers eerst een budget bij elkaar 
voor hun concreet project. Streekfonds Oost-
Vlaanderen stelt een crowdfundingplatform ter 
beschikking en ondersteunt hen hierbij.

4. Verdubbelen

Dankzij de financiële steun van bedrijfspartners 
verdubbelt Streekfonds Oost-Vlaanderen het 
opgehaalde bedrag, met een maximum van 
5000 euro per project.

5. Uitvoering

En dan… kan het project uitgevoerd worden.
MEER WETEN? 

Surf naar www.streekfondsoostvlaanderen.be.
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PROJECT IN DE KIJKER:  
RAIL GHENT TERNEUZEN

A ls we niet weten naar welke haven 
we koers zetten, is geen enkele wind 
gunstig, zo wist Romeins schrijver en 

filosoof Seneca ten tijde van Keizer Nero al. In 
de Gentse haven werd daarom een duidelijke 
keuze gemaakt: internationale samenwerking 
én duurzaamheid. De internationale fusiehaven 
North Sea Port is een absolute voortrekker op 
het vlak van duurzaamheid. Een recente studie 
van Econopolis toont aan dat met de bestaande 
technologie tegen 2030 ruim 60% van de 
huidige CO2-uitstoot vermeden kan worden. 
Bovendien werd vorig jaar een intentieovereen-
komst getekend tussen de verschillende over-
heden in Nederland en België om tot een betere 
spoorontsluiting tussen Gent en Terneuzen te 
komen. “Op deze manier kunnen we tot 8500 
vrachtwagens per maand van de weg halen, een 
reductie van 80% CO2-uitstoot per kilometer”, 
aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port.

De fusiehaven North Sea Port behoort tot de 
Europese top en heeft met 12,5 miljard euro de 
derde hoogste toegevoegde waarde van alle 
Europese havens. 525 bedrijven zijn er actief, 
goed voor 100.000 jobs. De fusiehaven ontstond 
op 1 januari 2018 uit de samen smelting van de 
haven van Gent met de Nederlandse havens 
van Vlissingen en Terneuzen. Daan Schalck: 
“Het grensoverschrijdende is in het kanaalgebied 

geen punt op zich. De Kanaalzone is één grens-
overschrijdende economische regio geworden. 
Samenwerking is hier heel natuurlijk. Er moest 
letterlijk misschien een grens overgestoken 
worden, maar figuurlijk niet. De voordelen 
waren ook duidelijk: door te fuseren kunnen 
we gerichter investeren. We hoeven namelijk 
niet alle infrastructuur dubbel te hebben, en we 
worden elk apart ook minder afhankelijk van grote 
klanten. Toen ik 13 jaar geleden als CEO van de 
haven van Gent begon, was de grootste klant 
goed voor 25% van onze inkomsten. Vandaag is 
dat 8%.”

De fusie maakt het ook gemakkelijker om met 
de verschillende overheden te spreken. Aan 
Belgische zijde is het traditioneel de gouverneur 
die mee coördineert tussen de verschillende 
overheden, samen met haar Nederlandse 
collega. Maar voor de internationale coördinatie 

Op het
goede
spoor:

intentieverklaring 
Rail Ghent 
Terneuzen 
brengt duurzaam 
goederenvervoer 
een stap dichterbij

maakt de fusie toch een groot verschil. “Vroeger 
had je twee landen met elk hun eigen 
haven(s). België en Vlaanderen keek naar ons, 
in Nederland keek men naar Terneuzen en 
Vlissingen. Maar de belangen zijn grensover-
schrijdend: het spoor stopt niet aan de grens en 
de toegang tot het Gentse deel van de haven 
hangt af van infrastructuur op Nederlands grond-
gebied. Vandaag hebben de twee landen één 
haven om de blik op te richten: North Sea port. 
Het maakt het makkelijker om iedereen op één 
lijn te krijgen.”

Het is pas sinds de fusiehaven dat het project 
Rail Ghent Terneuzen (RGT) echt op de voor-
grond is getreden. “Er werd vroeger vooral 
gekeken naar de binnenvaart, maar de laatste 
jaren kwam het spoor nadrukkelijker in beeld. 
Getuige ook de ambitie van de federale rege-
ring om het volume van goederenvervoer per 

spoor te verdubbelen tegen 2030 en van de 
Vlaamse regering om 6,3 miljard tonkilometers 
van de weg te verschuiven naar water en spoor. 
Ook vanuit het Europees herstelfonds kwamen 
hiervoor extra middelen vrij. Van bij de start van 
de fusiehaven werd de ambitie voor een modal 
shift richting spoor en binnenvaart vastgelegd. 
Het spoor heeft in het havengebied een aandeel 
van ongeveer 10% in de modal split. We willen 
dat opdrijven naar 15% en het wegtransport 
afbouwen. Het project Rail Ghent Terneuzen is 
daarvoor evenwel cruciaal.”

Naast het verminderen van de CO2-uitstoot, 
zorgt de switch naar meer spoorvervoer ook 
voor minder files en verbetert het de leefbaar-
heid voor de inwoners van het havengebied. 
Waar duurzaamheid nog niet zo lang geleden als 
een risico en een kostenpost werd gezien, is het 
vandaag een verhaal geworden van kansen en 
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INTENTIEVERKLARING 
RAIL GHENT-TERNEUZEN
Het project Rail Ghent Terneuzen (RGT) streeft naar een betere spoorontsluiting voor  
goederenvervoer in North Sea Port tussen Terneuzen en Gent. Hiervoor worden drie  
infrastructuurprojecten beoogd:

1. Een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en  
het Belgische Zelzate.

2. Een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug.

3. De uitbreiding van en ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel  
aan het Kluizendok (‘Zandeken’).

In een internationale intentieverklaring zijn afspraken gemaakt over de verdere planuitwerking en 
de financiering hiervan. Daarnaast spreken de ondertekende partijen, waaronder de gouverneur, 
ook af om de mogelijkheden voor personenvervoer tussen Gent en Terneuzen verder uit te 
werken, indien deze na uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek kansrijk blijken.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 
IN DE KANAALZONE

De samenwerking rond North Sea Port tussen de zes grensgemeenten en de twee provin-
cies Oost-Vlaanderen en Zeeland is geformaliseerd in de ‘Benelux Groepering Territoriale 
Samenwerking North Sea Port District’, kortweg: BGTS North Sea Port District. Dit is een stra-
tegisch besluitvormingsorgaan met als doel de grensoverschrijdende samenwerking in het 
North Sea Port District te bevorderen. De gouverneur vertegenwoordigt hierin, samen met de 
bevoegde gedeputeerde, de provincie Oost-Vlaanderen. 

Binnen de Gentse Kanaalzone is ook het projectbureau Gentse Kanaalzone een belangrijke part-
ner. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de stad Gent, de gemeenten Evergem en 
Zelzate, de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams gewest en North Sea Port. De gouverneur is 
voorzitter. Bedoeling is om een duurzame ontwikkeling van de haven mogelijk te maken, in goed 
nabuurschap met de naburige gemeenten en woonwijken.

Noordzee

AntwerpenZeebrugge

Spoorbrug Sluiskil

Spoorbundel Terneuzen-Zuid

Ontbrekende schakel Axel - Zelzate

Noordelijke schakel en 
uitbreiding Zandeken
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PROJECT IN DE KIJKER:  
RAIL GHENT TERNEUZEN

economische groei. De studie van Econopolis, 
in opdracht van North Sea Port en in samen-
werking met Stad Gent, CAPTURE/UGent en de 
provincie Oost-Vlaanderen, voorspelt dat een 
verdere uitbouw van groene basisindustrie het 
aantal jobs in het Gentse deel van North Sea 
Port tegen 2035 bijna zal verdubbelen. Ook voor 
het project RGT geven de maatschappelijke 
kostenbatenanalyses een positief beeld. 

De mindswitch is in elk geval compleet. In het 
strategisch plan van de fusiehaven ‘Connect 
2025’ richten drie van de acht programma’s 
zich specifiek op klimaat en duurzaamheid. 
Men wil zich in de toekomst ook meer focus-
sen op de gecreëerde toegevoegde waarde en 
CO2-reductie om het succes van de haven te 
meten, eerder dan de hoeveelheid verwerkte 

tonnages. “Duurzaamheid was in het begin 
imago en risico, vandaag is het de core business 
geworden van de grootindustrie en de haven. 
North Sea Port is bijzonder goed geplaatst voor 
deze omwenteling, want we huisvesten verschil-
lende sectoren die onderling complementair 
zijn. We hebben staalindustrie, chemische 
bedrijven, kunstmest, bio-industrie, enzovoort. 
In deze keten is het makkelijker om de ene zijn 
afval te gebruiken als grondstof voor de andere. 
In het licht van duurzaamheid is staal makke-
lijker combineerbaar met chemie dan chemie 
met chemie. Die grote verscheidenheid is een 
belangrijke troef van North Sea Port. Maar we 
hebben ook de overheid nodig. Aangepaste 
regelgeving en investeringen in nieuwe energie- 
infrastructuur, zoals hoogspanningsleidingen, 
zijn evenzeer nodig.”
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TOEZICHT EN ADVIES

A ls commissaris van de Vlaamse rege-
ring is de gouverneur bevoegd voor 
het bestuurlijk toezicht op de lokale 

besturen in Oost-Vlaanderen: de gemeenten, 
de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, de politiezones enzovoort. Veelal gaat 
het om klachten van burgers of mandatarissen, 
die niet akkoord gaan met een specifiek besluit 
dat door een lokaal bestuur werd genomen. 
De klachten zijn echter niet altijd gericht tegen 
een besluit. Ook een handeling of het al dan 
niet optreden van een bestuur kan aanleiding 
geven tot een klacht. Denk aan klachten over 
de passieve (burger vraagt informatie) en actieve 
(overheid informeert zelf) openbaarheid van 
bestuur, het verloop van selectieprocedures 
of wegeniswerken.

Na een grondig onderzoek van de gouverneur 
en haar Vlaamse dienst, het Agentschap 
Binnenlands Bestuur (afdeling Oost-Vlaanderen), 
waarbij de standpunten van alle betrokken 
partijen worden opgevraagd, kan de klacht 
(indien gegrond) resulteren in de vernietiging 
van een besluit. Ook een brief aan het bestuur 

in kwestie, al dan niet met opmerkingen, is 
mogelijk. In sommige gevallen is de gouverneur 
echter niet bevoegd om zich uit te spreken over 
de klacht en verwijst ze door naar de bevoegde 
instantie.

Het totale aantal klachten voor gans Vlaanderen 
zit al een aantal jaar in stijgende lijn, maar in 2021 
zien we voor het eerst een daling optreden: van 
1072 naar 931. Ook in Oost-Vlaanderen ging 
het aantal klachtendossiers naar omlaag. Een 
fenomeen dat elke 6 jaar terugkeert en gelinkt 
kan worden aan het begin en einde van een 
lokale legislatuur. 

Daarnaast kunnen lokale besturen ook bij 
de gouverneur terecht voor adviesvragen. 
Met het coronavirus en de bijhorende maat-
regelen in het achterhoofd, hadden veel besturen 
bijvoorbeeld nood aan informatie over hoe ze 
op een legitieme manier een digitale gemeente-
raadszitting moesten organiseren. Ook het 
aantal adviesvragen daalde trouwens in 2021. 
Dat heeft te maken met de evolutie van de 
coronacrisis.
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“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen…” Zodra een burgemees-
ter benoemd wordt door de Vlaamse minister 
van Binnenlandse aangelegenheden legt hij of 
zij de eed af in handen van de gouverneur. Dit 
gebeurt traditiegetrouw in haar ambtswoning op 
de Vlasmarkt in Gent. Voor de gouverneur geen 
louter protocollaire gebeurtenis, maar wel een 
belangrijke (eerste) ontmoeting. Na de eedafleg-
ging blijft de gouverneur immers in nauw contact 
met de burgemeesters, die steeds bij haar 
terecht kunnen. Ze wil voor de lokale besturen 
een coach zijn, die lokale ambities en doelstel-
lingen helpt bereiken op een juridisch-technisch 
correcte manier. Daarnaast wil ze ook adviseren 
en bemiddelen indien dat wordt gevraagd en 
(preventief) zoeken naar oplossingen indien dat 
nodig is.

IK ZWEER…

Vijf nieuwe

burgemeesters
invier gemeenten

De nieuwe burgemeester van 
Lebbeke: Jan Vanderstraeten.

Vier Oost-Vlaamse gemeenten 
kregen in 2022 een nieuwe burger-
vader of – moeder(!). In Lebbeke 
nam Jan Vanderstraeten de sjerp 
over van Raf De Wolf, die de eerste 
drie jaar van de legislatuur burg-
meester van zijn gemeente was. Dat 
gebeurde ook in Zwalm, waar Bruno 
Tuybens het mandaat overnam 
van Eric De Vriendt. In Lede zette 
Roland Uyttendaele omwille van 
gezondheids redenen een stap opzij 
en werd partijgenote Geertrui Van de 
Velde de nieuwe burgemeester. Voor 
Zottegem kwamen twee burge-
meesters hun eed afleggen. Vlaams 
minister Matthias Diependaele is er 
voortaan titelvoerend burgemees-
ter. Omdat het als Vlaams minister 
echter wettelijk onmogelijk is om de 
taak als burgemeester op te nemen, 
treedt Evelien De Both er op als 
waarnemend burgemeester, nadat 
Jenne De Potter 3 jaar burgervader 
van zijn stad was. De Both wordt 
daarmee de eerste vrouwelijke 
burgemeester van Zottegem.

In Lede gaf Roland Uyttendaele de sjerp door 
aan Geertrui Van de Velde.

Evelien De Both en Matthias Diependaele, 
respectievelijk waarnemend en titelvoerend 
burgemeester van Zottegem.

De nieuwe burgemeester van Zwalm: 
BrunoTuybens.
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Waarde voorzitter,
Geachte deputatie,
Beste provincieraadsleden,

Vorig jaar kon ik u voor het eerst toespreken op deze 
eerste provincieraad van het nieuwe jaar. Het was met 
trots en dankbaarheid. Na ondertussen meer dan 
anderhalf jaar in dienst te zijn als gouverneur van onze 
provincie overheerst dat gevoel nog steeds. Ik moet u 
evenwel bekennen dat ik u vandaag toch ook met enige 
ontgoocheling toespreek.

Waar we vorig jaar met het vooruitzicht van de vaccinaties 
erg hoopvol vooruit keken naar het nieuwe jaar, naar 
een volwaardige heropstart van onze samenleving en 
economie, zit ik u hier vandaag toch maar weer toe te 
spreken van achter een scherm. Ik kan niet anders dan 
toegeven dat dit een ontgoocheling is. En ik twijfel er 
niet aan dat dit gevoel breed gedeeld wordt. 

“Een déja vu, maar helemaal anders.„
Toen ik eind december naar het jaaroverzicht van de VRT 
keek, werd mijn aandacht getrokken door de inleiding 
van Wim De Vilder. Hij sprak over “het jaar waarin alles 
terug komt”. Ik bleef er even bij stilstaan en kwam tot 
de conclusie dat het jaar inderdaad niet veel beter 
omschreven kon worden.

Of toch… Spontaan kwam de gedachte aan het nummer 
‘Marina’ van Rocco Granata, gebracht samen met Arno: 
een déjà vu, maar helemaal anders.

Wat er ook van zij, er was geen sprake van een 
terugkeer naar het oude normaal. Misschien 
wat verblind door hoop en verlangen leek dat 
op het einde van de zomer, met de heropstart 
van evenementen en het verdwijnen van de 
mondmaskers, even zo. Snel werd die hoop en 
herwonnen vrijheid ingehaald door de opkomst 
van de deltavariant. De variant bleek besmette-
lijker dan de vorige en was ook ziekmakend. 
Bovendien beschermden de vaccins wel uitste-
kend tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames, 
maar konden ze de verspreiding van het virus 
niet volledig tegengaan.

Het gevolg was dat de deltavariant door onze 
samenleving raasde en ook zijn weg vond 
naar de, in absolute aantallen, nog steeds 
vele niet-gevaccineerden. Door de hoge 
besmettingscijfers vielen bovendien ook in 
de ziekenhuizen veel personeelsleden ziek uit. 
Op bepaalde momenten was meer dan 10% 
van de ICU-capaciteit niet beschikbaar omwille 
van isolatie of quarantaine van zorgverstrekkers. 
De druk op de zorg werd opnieuw immens, met 
alweer uitgestelde doch essentiële zorg als 
resultaat. Menselijke drama’s op individueel vlak, 
waar enkel collectieve solidariteit een antwoord 
op kan bieden. Na een quasi lockdown in het 
voorjaar, waren er ook eind dit jaar opnieuw 
strengere maatregelen nodig.

Het was voor velen de heropflakkering te veel. 

Het interview met Kamal Kharmach in het 
Nieuwsblad bleef hangen. Op de vraag hoe hij 
2021 zou omschrijven in één woord, antwoordde 
hij met het woord ‘vertrouwen’, of althans het 
gebrek eraan. Zowel in de politiek als in de 
wetenschap. 2020 en 2021 waren voor hem 
één langgerekte coronacluster, een marathon 
die de burger heeft uitgeput en finaal ‘foert’ doet 
zeggen. Geen geheim, maar toch hard om lezen. 

Begin december konden we in de motivatie baro-
meter van professor Maarten Vansteenkiste en 
zijn collega’s reeds lezen dat maar liefst 73% 
van de gevaccineerden weinig tot geen vertrou-
wen heeft in de deskundigheid van de overheid. 
Begin januari was dit nog steeds 67%.

BESTE PROVINCIERAADSLEDEN...

NIEUWJAARS-
TOESPRAAK

OP DE 
PROVINCIERAAD 

VAN 26 JANUARI 2022

Desalniettemin heb ik ondertussen geleerd 
dat we boos kunnen zijn, dat we teleurgesteld 
kunnen zijn, dat we ‘foert’ kunnen zeggen, 
maar dat het geen zin heeft om harde cijfers 
te ontkennen. 

“Cijfers liegen niet,  
of je ze nu leuk vindt of niet.„
Ook dit jaar kon ik rekenen op een uitstekende 
groep experts, waaronder Maarten, die mij hierbij 
adviseerde. Toen in november de eerste maat-
regelen genomen werden om de instroom van 
patiënten in de ziekenhuizen te verminderen, 
kreeg ik na enkele dagen al een nieuwe bereke-
ning voorgeschoteld. Die gaf aan dat de situatie 
in Oost-Vlaanderen amper enkele dagen na het 
overlegcomité en het federale Koninklijk Besluit 
van 19 november 2021 duidelijk slechter evolu-
eerde dan het meest pessimistische scenario 
waarmee rekening werd gehouden.

Het was met dat model in het achterhoofd, de 
input van vele experts en de ervaring van de 
burgemeesters op het terrein dat we in Oost-
Vlaanderen vrij snel een stap verder gingen 
dan wat federaal beslist werd: een verbod op 
niet-professioneel georganiseerde fuiven. 
Daarna volgenden snel nieuwe overlegcomités 
waarin deze en andere maatregelen ook op fede-
raal niveau werden genomen. Conclusie: cijfers 
liegen niet, of je ze nu leuk vindt of niet.

“Het is een illusie om te denken 
dat elk aspect van het crisisbeheer 
in een voorspelbaar model gegoten 
kan worden en er geen politieke 
beslissingen meer nodig zijn.„
Wat we wel kunnen doen, is duidelijker zijn over 
het kader, het waarom van maatregelen. En we 
moeten waken over een gelijke behandeling over 
activiteiten en sectoren heen. Op die manier kan 
het vertrouwen van de burger hersteld worden. 

De zware deltagolf, de opeenvolging van nieuwe maat-
regelen en de vernietiging door de Raad van State van 
sommige maatregelen deden die roep naar voorspel-
baarheid enkel toenemen. Waar vorig jaar alle hoop bij 
de vaccins lag om het virus achter ons te laten, is er nu 
het besef dat we, minstens voor enige tijd, zullen moeten 
leren samenleven met het virus. En daarbij is nood aan 
enige voorspelbaarheid. Voor de burgers, maar zeker 
ook voor de vele ondernemers. Het verlies aan vertrou-
wen bij de burgers kan hier niet los van gezien worden.

Het is echter een illusie om te denken dat elk aspect van 
het crisisbeheer in een voorspelbaar model gegoten kan 
worden en er geen politieke beslissingen meer nodig 
zijn. Maar de barometer die afgelopen week werd voor-
gesteld kan wel opnieuw zorgen voor meer draagvlak, 
begrip en navolging bij de burgers. Over een aantal 
sectoren heen wordt nu gekeken naar welke activiteiten 
qua risico-inschatting gelijk ingeschat kunnen worden 
en vanaf welke drempel maatregelen best geactiveerd 
worden. Vanuit het nationaal crisiscentrum worden de 
gouverneurs betrokken bij deze oefening. Het is dan ook 
vanuit deze insteek dat ik mijn bijdrage lever.

“Onszelf weerbaarder maken tegen over-
stromingen zal evenwel ook nuttig blijken 
in onze strijd tegen de droogte.„
Naast de strijd tegen corona, kregen we er in 2021 ook 
de strijd tegen het water bij. Waar we de afgelopen 
jaren dachten dat droogte onze grootste uitdaging zou 
worden, werden we afgelopen zomer keihard met de 
neus op de feiten gedrukt. Een nooit geziene regenval: 
een waterbom. Waar in Ukkel gemiddeld 76,9 millimeter 
neerslag valt in juli, werd in Jalhy nabij Spa en Verviers 
op 48 uur tijd 271 millimeter neerslag gemeten. Op 48 uur 
tijd viel daar dus maar liefst 3,5 keer de gemiddelde 
maandneerslag. Een neerslaghoeveelheid die eens in de 
400 jaar voorkomt.

Ook in Ukkel werd voor juli een absoluut maandrecord 
gemeten wat neerslag betreft. In Oost-Vlaanderen 
was 2021 volgens de cijfers van de Vlaamse 
Milieumaatschapij het natste jaar van het afgelopen 
decennium. En dan hebben we nog geluk gehad dat de 
waterbom ons letterlijk links liet liggen. Waar de zuide-
lijke wachtbekkens van de Vlaamse Milieumaatschappij 
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normaal gemiddeld één keer gevuld worden, werden ze 
het afgelopen jaar vier tot vijf keer aangesproken. Als 
waterbeheerder was de Vlaamse Milieumaatschappij 
drie volle weken dag en nacht in de weer om het crisis-
management van hun waterlopen te verzorgen, zowel 
op het terrein als vanop afstand. Dit alles uiteraard in 
samenwerking met de dienst integraal waterbeheer van 
onze provincie: 32 mensen, waarvan 22 op het terrein 
actief. Tijdens periodes van zware regenval zijn maar 
liefst 14 mensen ‘on call’ om interventies te doen.

Ik zal gedeputeerde Grillaert en de andere leden van de 
deputatie niets nieuws vertellen, maar de gedrevenheid 
waarmee deze mensen aan de slag gaan op het terrein, 
is lovenswaardig. Telkens wanneer er problemen dreigen, 
is men in de weer om preventief actie te ondernemen 
en wij worden steeds op de hoogte gehouden. 

Onze provincie is doorweven van kleine waterlopen.  
In totaal worden 3000 kilometer waterlopen actief 
beheerd, waarvan 1650 kilometer rechtstreeks door  
de provincie en 750 kilometer door de polders en water-
ingen, waarbij de provincie het onderhoud ten laste 
neemt. Er werden 9 pompgemalen, 32 gecontroleerde 
overstromingsgebieden, 11 automatische klepstuwen 
en 21 manuele schuifafsluiters geïnstalleerd om het 
water te beheersen.

Toch zullen ook in onze provincie bijkomende inspannin-
gen nodig zijn. Het afgelopen jaar en in het bijzonder de 
afgelopen zomer hebben ons opnieuw wakker geschud. 
Onszelf weerbaarder maken tegen overstromingen 
zal evenwel ook nuttig blijken in onze strijd tegen de 
droogte. Het vergt een integrale aanpak, die ons moet 
beschermen tegen droogte en overstromingen, en ons 
opnieuw moet leren leven met het water.

Als gouverneur ben ik verantwoordelijk voor de nood-
planning in deze provincie. Mijn diensten zijn op dit 
moment bezig met de opmaak van een bijzonder 
nood- en interventieplan wateroverlast. Een kwalitatieve 
risico-inschatting op basis van de voorspellingen en 
meetwaarden vanop het terrein moet daarin gekoppeld 
worden aan de nodige acties. 

“Wie mij kent, weet dat acties  
op het terrein mij het meest  
appelleren.„
Dat betekent niet dat mijn rol enkel reactief is. 
Wie mij kent, weet dat acties op het terrein mij 
het meeste appelleren. Als voorzitter van de 
bekkenbesturen volg ik de preventieve acties 
en investeringen voor de bekkenspecifieke 
delen  van de stroomgebiedsplannen in Oost-
Vlaanderen nauwgezet op. En op vraag van 
de Vlaamse regering maak ik deel uit van het 
experten panel hoogwaterbeveiliging, dat adviezen 
moet uitbrengen omtrent hoogwaterveiligheid in 
Vlaanderen.

Samen met de gouverneur van West-Vlaanderen, 
Carl Decaluwé, probeer ik vooruitgang te boeken 
in het dossier omtrent rivierherstel aan de Leie. 
Ook daar wordt meer ruimte gezocht voor het 
water, langs de oevers van de Leie. U mag van 
mij ook initiatieven verwachten waarbij alle 
waterbeheerders, zonecommandanten, nood-
planningscoördinatoren en burgemeesters nog 
beter met elkaar in contact worden gebracht. 
Het is belangrijk dat de mensen op het terrein 
elkaar kennen, dat iedereen weet welke middelen 
er beschikbaar zijn en hoe we elkaar kunnen 
bereiken en helpen bij problemen. Maar ook dat 
problemen die lokaal gekend zijn, doorgegeven 
worden aan het juiste bestuurlijke niveau. Zo 
zal het water niet enkel weggepompt worden 
bij nood, maar kan er ook gezocht worden naar 
structurele oplossingen. 

Deze integrale aanpak tussen de verschillende 
bestuurlijke niveaus en actoren neem ik mij als 
gouverneur,  op het kruispunt van verschillende 
bestuurlijke richtingen en actoren, ter harte.

“Wie elkaar goed kent,  
werkt beter samen.„
Wie elkaar goed kent, werkt beter samen. Het 
is één van de lessen na de waterbom medio juli 
2021. Door de goede samenwerking binnen 

onze provincie waren onze diensten en lokale 
besturen reeds gealarmeerd en stonden ze 
paraat in de dagen voorafgaand aan de water-
bom. Het heeft ertoe geleid dat men ook meteen 
hulp heeft kunnen bieden. Over een periode 
van 10 dagen waren er 450 brandweermannen 
uit Oost-Vlaanderen aan de slag in het getrof-
fen gebied. Voertuigen, boten, pompen en 
zand zakken werden ingezet en waar kon, werd 
logistieke hulp geboden. In de evaluatie van 
de overstromingen door de gouverneur van 
Vlaams-Brabant werden onze mensen expliciet 
bedankt. Ik doe dat zelf ook nogmaals: bedankt!

Een woord van dank ook aan alle ambtenaren.  
Of ze nu provinciaal, Vlaams of federaal tewerk-
gesteld zijn, voor de burger is het van geen 
belang. Het is enkel hun deskundigheid en inzet 
die telt en waarvoor ik hen van harte wil bedan-
ken. Een bijzonder woord van dank gaat naar 
mijn kabinetsmedewerkers, voor hun positieve 
gedrevenheid en inzet. De opdracht was ruim, 
de omstandigheden moeilijk, maar iedereen kon 
altijd bij hen terecht.

“Gouverner, c’est prévoir…„
Collega’s, graag had ik met u het glas geheven. 
Ik hoop dat we de nieuwjaarsdrink ergens in het 
voorjaar kunnen inhalen en dan het gesprek 
verder kunnen aangaan. Van hieruit wens ik dat 
2022 een goed jaar mag zijn voor jullie gezond-
heid. Met veel liefde en weinig leed.

Veel goede voornemens en zo mogelijk nog 
grotere uitdagingen liggen voor ons. De wereld 
lijkt sneller te bewegen dan ooit. Klimaat en 
leefmilieu, migratie, digitalisering, corona, 
energie prijzen, … Het zijn allemaal golven die 
op hetzelfde moment op de burger afkomen en 
stormtij veroorzaken. Er is een houvast nodig 
waaraan de mensen zich kunnen optrekken.

In het huidige klimaat van polarisatie en 
wantrouwen, lijkt het moeilijk om het draagvlak 
te vinden om een aantal van deze vraagstukken 
op te lossen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat 
het vertrouwen net kan terugkeren door deze 

uitdagingen het hoofd te bieden. Door moeilijke, maar 
correcte antwoorden te geven. Door structurele proble-
men te beslechten en niet verkrampt vast te houden aan 
het verleden en de korte termijn. Het vermogen om te 
veranderen. Door het heden naar de toekomst te projec-
teren en de burgers een houvast, een richting en een 
betere toekomst aan te reiken. Gouverner, c’est prévoir. 
In de acute fase van een crisis moet men reageren, maar 
in het beleid moet men net vooruitziend zijn. Proactieve 
of reactieve samenhorigheid zijn altijd nodig. 

“Het jaar van het vertrouwen„
En dus ben ik als gouverneur van Oost-Vlaanderen 
hoopvol gestemd. Er is veel om ons aan op te trekken. 
Zo mocht ik het afgelopen jaar 36  verenigingen de titel 
van ‘Koninklijke vereniging’ toekennen. Dat zijn vereni-
gingen met minstens vijftig jaar op de teller. Vijftig jaar 
of meer ervaring. Vijftig jaar of meer bevlogen enthou-
siasme, voortdurend vrijwillig engagement en actieve 
inzet voor onze jeugd, in sportieve, culturele en/of 
sociale initiatieven. Vijftig jaar... dat krijgt zelfs een virus 
niet klein! Verenigingen verenigen mensen. Ze zorgen 
voor samenhorigheid in hun buurt, hun gemeente, onze 
provincie, onze samenleving. Ze zorgen dat we met 
elkaar en niet naast elkaar leven. Corona heeft dat soms 
moeilijk gemaakt, maar de verenigingen zijn er nog. 
Dat belangrijke weefsel is niet stuk. 

En ook corona toont met omikron een nieuw gezicht. 
Onze immuniteit wordt sterker, het virus besmettelijker, 
maar minder ziekmakend. Voor het eerst doorstaan we 
een enorme besmettingsgolf zonder dat onze zieken-
huizen in grote problemen komen. 

Ik hoop dat we in 2022 het crisismanagement achter 
ons kunnen laten en meer vooruit kunnen kijken, zodat 
2022 als ‘het jaar van het vertrouwen’ de geschiedenis-
boeken kan ingaan. Niet van het verloren vertrouwen, 
maar ‘helemaal anders’ van het teruggewonnen 
vertrouwen.

Ik heb gezegd. Gelukkig nieuwjaar.
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UW VEILIGHEID, ONZE ZORG

Dankzij een samenwerking tussen de fede-
rale en lokale politie, Defensie, de fede-
rale wapendienst van de gouverneur en 

ArcelorMittal Belgium verdwenen in april 2021 
meer dan 60 ton vuurwapens definitief uit onze 
samenleving. Een grootschalige operatie waarbij 
de vuurwapens gerecycleerd werden tot afge-
werkte staalproducten.

Maar liefst 22.457 vuurwapens, goed voor 
60 ton, werden nationaal ingezameld en in april 
2021 definitief vernietigd. De helft ervan werd 
verzameld door lokale politiekorpsen uit het hele 
land. Het ging daarbij voornamelijk om wapens 
die door particulieren vrijwillig werden afgestaan 
omwille van verschillende redenen, bijvoorbeeld 
omdat iemand een wapen erft en het niet wenst 
te houden of omdat iemand zijn of haar activi-
teiten als sportschutter stopzet. De andere helft 
waren voormalige dienstwapens van de politie, 
die ondertussen werden vervangen.

Operatie van drie werkdagen met twintig 
agenten
Het is uiteraard positief voor de veiligheid van 
de burgers dat wapens die niet meer gebruikt 
worden door hun vergunninghouders ook 

Meer dan 

60
ton 

vuurwapens 
definitief uit 
samenleving 

verdwenen

“Staal is een uniek en duur-
zaam basismateriaal doordat 
het eindeloos recycleerbaar is, 
zonder kwaliteitsverlies. Elke 
ton staal die vandaag wordt 
geproduceerd, komt vroeg of 
laat opnieuw in de vorm van 
schroot in onze staalfabriek  
terug. Dit proces illustreert 
mooi hoe staal de hoeksteen 
van een circulaire economie 
vormt. „
Manfred Van Vlierberghe,  
CEO ArcelorMittal Belgium

daadwerkelijk vernietigd worden. De vernietigingsoperatie werd 
grondig voorbereid. Een dergelijk transport verloopt immers 
nooit zonder risico. Gedurende drie dagen voerden twintig 
politie agenten, bijgestaan door Defensie, zeven transporten uit. 
Die transporten werden beveiligd van bij de startplaats tot aan 
de ovens van ArcelorMittal Belgium, waar ze uiteindelijk vernie-
tigd werden. 

Gerecycleerd tot afgewerkte staalproducten
De gouverneur besliste om ArcelorMittal Belgium aan te 
stellen voor de vernietiging (*). De keuze lag voor de hand. 
Het bedrijf, gevestigd in de haven van Gent, heeft immers  
ervaring. Het ging al om de derde grootschalige samenwerkings-
operatie met ArcelorMittal Belgium in het kader van de vernie-
tiging van vuurwapens. Het bedrijf deed dit ook snel en gratis. 
Bovendien werden de vuurwapens gerecycleerd tot afgewerkte 
staalproducten.

(*) Het Koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van de wapenwet 
bepaalt dat de vernietiging van wapens krachtens artikel 45, §1 van de wapenwet en 
van wapens waarvan vrijwillig afstand is gedaan, kan worden toevertrouwd aan bedrijven 
die daartoe door de gouverneur worden aangewezen nadat ze voldoende kwaliteits- 
en veiligheidsgaranties hebben geboden.

Een beveiligd transport met vuurwapens 
komt aan bij Arcelor Mittal.

“Een dergelijke 
operatie is nooit zonder 
risico. De samenwerking 
tussen de verschillende 
partners verliep 
vlekkeloos. „
Alexander De Baets, 
federale politie CSD  
Oost-Vlaanderen
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DE FEDERALE 
WAPENDIENST 
VAN DE 
GOUVERNEUR: 

ENKELE 
CIJFERS

S inds de wapenwet van 8 juni 2006 is het verlenen 
van wapenvergunningen en wapen erkenningen 
een bevoegdheid van de gouverneur. Ze reikt 

vergunningen uit voor de aankoop, het voorhanden 
houden en het dragen van een vuurwapen aan inwo-
ners van Oost-Vlaanderen en is ook bevoegd voor 
de uitreiking van erkenningen aan wapen handelaars, 
tussenpersonen, wapenverzamelaars en schietstanden 
die gevestigd zijn in de provincie. Ook in 2021 passeer-
den er vele honderden dossiers bij de federale wapen-
dienst. Elk dossier wordt grondig onderzocht, waarna de 
gouverneur een weloverwogen beslissing kan nemen.

UW VEILIGHEID, ONZE ZORG

2058
registraties van vuurwapens  
voor jagers of sportschutters

1386
opgestarte controles van  
eerder toegestane  
bezitsvergunningen

50
vergunningen/erkenningen  
geweigerd

116
vergunningen/erkenningen 
ingetrokken (na controle)

ANOMALIE UIT  
DE WETGEVING
Van theorie naar praktijk: het hoeft geen 
een richtingsverkeer te zijn. Op aangeven van de 
gouverneur en haar federale wapendienst werd 
een anomalie uit de wapenwet gehaald. Voortaan 
is het “verboden een wapen te verwerven dat in 
België wordt voorhanden gehouden in strijd met 
deze wet of met haar uitvoeringsbesluiten”  
(artikel 19, 8°). Daardoor wordt er een halt toe-
geroepen aan een voorheen onbedoeld gevolg 
van de wapenwetgeving, waardoor de houder 
van een sportschutterslicentie of jachtverlof een 
illegaal wapen kon laten registreren.

2810
bezitsvergunningen voor  
een vuurwapen

Elke maand worden in onze provincie drie geïn-
tegreerde controleacties georganiseerd in het 
kader van de transmigratieproblematiek: twee 
op een snelwegparking en één in de onmiddel-
lijke omgeving ervan. Het doel: transmigranten 
detecteren, de politionele aanwezigheid op de 
smokkelroutes verhogen en het onveiligheids-
gevoel van de bevolking terugdringen. Op vraag 
van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden 
worden tijdens deze acties ook zoveel als 
mogelijk informatie en bewijzen verzameld 
tegen de mensensmokkelaars. Zo wordt de 
bestuurlijke afhandeling nadrukkelijk gekoppeld 
aan de gerechtelijke opsporing en vervolging. 
Een succesvol recept waarmee niet de trans-
migranten, maar wel de smokkelaars geviseerd 
én bestreden worden. 

in het spoor van een controleactie 
op en rond de snelwegparking 

van Wetteren

Wanneer, waar en met welke focus een actie op 
poten wordt gezet, wordt onder meer bepaald 
tijdens het driemaandelijks overleg tussen alle 
betrokken partners: de lokale politiezones, 
de federale (gerechtelijke) politie, de dienst 
Vreemdelingenzaken, het parket, en de federale 
dienst van de gouverneur. Dit overleg kwam er 
op initiatief van de gouverneur, die daarmee 
een antwoord wou bieden op de verzuchtingen 
van enkele lokale besturen, die met overlast 
en gevaarlijke situaties met transmigranten 
op snelwegparkings kampten. Tijdens dit 
overleg worden niet alleen toekomstige en 
voorbije actie besproken, ook de algemene 
beeld vorming rond transmigratie in de provin-
cie komt aan bod en de federale gerechtelijke 
politie (FGP) geeft een stand van zaken van de 
lopende gerechtelijke dossiers.

Ook de informatie van de private bewakings-
firma’s die aanwezig zijn op de snelwegparkings, 
is cruciaal om gerichte acties te organiseren. 
Die info wordt ook opgenomen in de ‘trans-
migratiebarometer’ (zie verder). Het is dan ook 
een goede zaak dat de opdracht van de private 
bewakingsteams door de Vlaams minister van 
Mobiliteit in 2021 werd verlengd; een concrete 
vraag van de lokale besturen en de gouverneur.

Transmigratie:

Transmigratie en mensen smokkel: 
twee fenomenen die onlosmake-

lijk met elkaar verbonden zijn 
en zich ondanks vele inspan-

ningen blijven manifesteren. Ook 
in Oost-Vlaanderen, waar de 

snelwegparkings in trek zijn als 
opstapplaats. Sinds 2017 worden 

daarom structureel controle-
acties georganiseerd op en in 

de omgeving van de parkings. 
De gouverneur ging mee op pad 

tijdens een controleactie op de 
parking lans de E40 ter hoogte 

van Wetteren. Ze zag en hoorde 
hoe nauwe samenwerking leidt 

tot resultaten, maar ook continuï-
teit en blijvende inzet.
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De Coördinatie- en Steundirectie Oost-Vlaanderen (CSD OVL) 
heeft de actie grondig voorbereid, de federale wegpolitie Oost-
Vlaanderen (WPR OVL) neemt de leiding op het terrein en geeft 
bij de start van de actie een briefing voor alle deelnemende 
eenheden en diensten. De lokale politiezones Wetteren/Laarne/
Wichelen en Gent, het interventiekorps Oost-Vlaanderen, de 
federale gerechtelijke politie (FGP) en enkele gespecialiseerde 
teams van de federale politie. De Dienst Vreemdelingenzaken 
(DVZ) is ook aanwezig en fungeert als eerste aanspreekpunt 
wanneer er effectief transmigranten worden aangetroffen. Aan 
deze actie op de snelwegparking van Wetteren nemen in totaal 
25 (politie)mensen deel.

Eenmaal aangekomen op de 
snelwegparking worden de 
aanwezige vrachtwagens gecon-
troleerd. De politiemanschappen 
kunnen tijdens hun controles een 
beroep doen op een speurhond, 
maar ook op warmte camera’s. 
Een drone heeft de parking op 
voorhand al verkend en levert 
tijdens de controle bijstand vanuit 
de lucht. 

In een Letse vrachtwagen die op weg 
was naar het Verenigd Koninkrijk wordt 
uiteindelijk één persoon aangetroffen. 
De persoon in kwestie wordt gefouilleerd 
en zijn gsm toestel wordt onmiddellijk in 
beslag genomen.

Op aangeven van de federale gerechtelijke politie 
(FGP) wordt ook een leegstaand gebouw naast 
de parking gecontroleerd, omdat dit vermoedelijk 
fungeert als een zogenaamd safehouse. De 
politie vindt er slaapzakken, sporen van vuurtjes 
en andere zaken die wijzen op recent langdurig 
gebruik. Na een verdere doorzoeking van het 
gebouw worden in de kelder vier personen 
ontdekt. 

De in totaal vijf aangetroffen personen – 
het blijkt om Eritreeërs te gaan – worden 
bestuurlijk aangehouden en overgebracht 
naar een opvanggelegenheid in Gent, 
waar de gerechtelijke en administratieve 
afhandeling gebeurt. Daarbij is er bijzon-
dere aandacht voor alle vormen van infor-
matie die deze personen bij zich kunnen 
dragen. Denk aan handgeschreven brief-
jes, kas  tickets of SIM-kaarten. De Dienst 
Vreemdelingenzaken beslist uiteindelijk 
dat de vijf Eritreeërs het grondgebied 
moeten verlaten. 
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Aantal personen per snelwegparking (2021)

Top 5 nationaliteiten (2021)

1. Eritrea
2. Marokko
3. Libië
4. Soedan
5. Algerije

Aantal personen (2021)

 Vaststelling Melding

 871 3243

Meten is weten, zo wil 
het spreekwoord, en dus 
worden de cijfers over 
transmigratie- activiteiten 
in onze provincie nauw-
keurig bijgehouden. In de 
‘transmigratiebarometer’ 
worden zowel vaststel-
lingen en meldingen van 
de lokale politiezones 
en federale diensten, 
alsook informatie van 
de privébewakings-
firma op de parkings 
opgenomen.
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N a jaren van BOB-campagnes, sensi-
bilisering en handhaving is het maat-
schappelijk bewustzijn rond alcohol 

in het verkeer sterk toegenomen. Alcohol 
beïnvloedt het waarnemingsvermogen en de 
reactietijd en vermindert de reflexen. Samen met 
het besef van de pakkans en de zware gevol-
gen van dronken rijden, lijken ook de cijfers zich 
te stabiliseren. In de eerste jaarhelft van 2021 
werden er 1668 positieve alcoholtests afgelegd 
in Oost-Vlaanderen. Dat is er exact één meer 
dan in de eerste jaarhelft van 2020. Als we kijken 
naar de nationale cijfers, dan zien we een daling: 
van 2,3% positieve testen in de BOB-campagne 
2016 tot 1,9% in de BOB-campagne 2019-
2020. In de campagne 2020-2021 steeg het 
aantal positieve testen echter opnieuw tot 2,2%, 
maar toen werd omwille van corona amper een 
vijfde van het aantal testen van het jaar voordien 
uitgevoerd, waardoor het cijfer moeilijk te verge-
lijken valt.

Toename druggebruik in verkeer
Kijken we naar drugs, dan zien we een omge-
keerde tendens. In de eerste jaarhelft van 2020 
waren er 763 inbreuken op drugsgebruik in het 
verkeer in Oost-Vlaanderen, in de eerste jaarhelft 
van 2021 steeg het aantal inbreuken naar 1668. 
Drugs hebben net als alcohol een negatieve 
impact op de rijvaardig heid. Sommige drugs 
hebben een verdovende werking en vermin-
deren bijvoorbeeld de reactiesnelheid. Andere 

Vrijdagnacht 10 december.  
Een donkere winternacht. De regen 

gutst uit de lucht. Toch staan in  
Oost-Vlaanderen tweehonderd 

agenten op het terrein om bestuur-
ders te controleren op snelheid, 

alcohol en drugs tijdens de 
Verkeersveilige Nacht. Een jaarlijks 

terugkerende actie die traditioneel 
het begin van de BOB-campagne 
in de kijker plaatst. Tijdens deze 
25e editie bracht de gouverneur 

de toenemende drugsproblematiek 
in het verkeer onder de aandacht. 

Ook de minister van Justitie en 
het parket waren op het terrein 

aanwezig om de actie  
te ondersteunen.

De Verkeersveilige
Nachtin Oost-Vlaanderen: 

druggebruik 
in het verkeer

UW VEILIGHEID, ONZE ZORG

Gouverneur Carina Van Cauter en minister Vincent 
Van Quickenborne brengen een bezoek aan een 
controlepost tijdens de Verkeersveilige Nacht.

“Het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed van drugs 
rijden, stijgt jaarlijks. De pakkans voor bestuurders die onder invloed rijden moet 
naar omhoog. We gaan het huidige raamcontract om drugstesten te bestellen 
vernieuwen en een veelvoud aan drugstesten ter beschikking stellen van de 
politiezones. Concreet gaan we van 36.000 beschikbare testen in 2020, naar 
50.000 in 2021 en 100.000 in 2022. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van 
de werkelijke omvang van drugsgebruik in het verkeer. „
Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie
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drugs zorgen eerder voor een gevoel van euforie 
of een verhoogd gevoel van zelfzekerheid waar-
door men grotere risico’s neemt in het verkeer.  
En de combinatie van alcohol en drugs is al 
helemaal nefast. Verschillende studies wijzen op 
toenames van 15, 20 tot 200 keer het risico op 
een letselongeval bij gecombineerd drugs- en 
alcoholgebruik.

Meer controles
Omwille van het gevaar van drugs in het verkeer, 
in het bijzonder in combinatie met alcohol, is het 
belangrijk dat er meer ingezet wordt op contro-
les. Ten eerste krijg je enkel door te controle-
ren een goed beeld van de werkelijke omvang 
de problematiek. Ten tweede verhogen extra 
controles ook de pakkans. Een hoge kans om 
gecontroleerd te worden, heeft een sterk ontra-
dend effect. Uit een enquête van VIAS blijkt dat 
in 2018 14% van de ondervraagden de kans om 
gecontroleerd te worden op drugs in het verkeer 
erg hoog inschat, tegenover 22% voor alcohol. 
De werkelijke kans lag evenwel een stuk lager: 
slechts 4,1% werd ook daadwerkelijk gecontro-
leerd op drugs, tegenover 24,1% op alcohol. Het 
aantal controles moet dus omhoog, zodat de 
werkelijke pakkans stijgt.

Zowel het parket als de minister van Justitie 
willen hiertoe bijdragen. Vanuit het parket werd 
de oproep gelanceerd om waar mogelijk bij elk 
ongeval een drugstest af te nemen. De minister 

“Het parket Oost-Vlaanderen heeft de politie verzocht om in de 
mate van het mogelijke bij elk verkeersongeval waarvoor men wordt 
opgeroepen een drugstest af te nemen. Hierbij hoeft men de checklist 
van de uiterlijke kenmerken niet te overlopen zoals men dat doet 
bij gewone controles en kan men meteen overgaan tot het testen op 
druggebruik. We benaderen zo de aanpak van alcohol en drugs in 
het verkeer op een gelijke manier en verhogen aldus de pakkans op 
druggebruik. „
Bart Van den Branden,  
afdelingsprocureur bij het parket Oost-Vlaanderen

kondigde op zijn beurt aan dat er een nieuw 
raamcontract komt, waardoor veel meer testen 
besteld en uitgevoerd zullen kunnen worden.

Resultaten
Uiteindelijk werden op de Verkeersveilige Nacht 
2021 761 inbreuken vastgesteld op snelheid, 
alcohol en drugs. Van de 4323 gecontroleerde 
bestuurders reed maar liefst 15,8% te snel. Van 
de 1621 gecontroleerde bestuurders op alcohol 
legden 4,8% een positief resultaat af. Van de 
814 gecontroleerde bestuurders op drugs 
legden 5,77% een positieve test af. Tijdens de 
25e editie moesten cafés en restaurants echter 
om 23u00 de deuren sluiten en bleef het nacht-
leven op slot omwille van de coronapandemie.

Zo wordt ook ingegaan op een jarenlange vraag 
vanop het terrein en van de gouverneur naar 
extra drugstesten, waarbij er in Oost-Vlaanderen 
ook al een proef project was rond het afnemen 
van drugstesten bij verkeersongevallen.

DRUGSTEST: 
PROCEDURE
In het verleden was een urinetest of bloed-
analyse nodig om drugs op te sporen in 
het verkeer. Een vrij omslachtige methode. 
Ondertussen zijn er speekseltesten die de 
procedure voor het opsporen van drugs een 
stuk eenvoudiger maken. Bij aanwezigheid van 
uiterlijke tekenen zullen agenten op basis van 
een controlelijst nagaan of er sprake kan zijn 
van mogelijk drugsgebruik. Als dat het geval is, 
dan wordt een speekseltest afgenomen.  
Na een positieve speekseltest wordt het 
speekselstaal vervolgens opgestuurd naar 
een laboratorium voor verdere analyse.

“Verschillende drugs hebben een verschillende impact op de rijvaardigheid. 
Cannabis beïnvloedt het reactievermogen, cocaïne verhoogt de zelfzekerheid 
waardoor mensen te veel risico’s nemen. Het is in elk geval duidelijk dat net 
zoals alcohol er voor drugs geen plaats is in het verkeer. Het is daarom goed dat 
de politie meer inzet op stelselmatige controles bij ongevallen zoals bij alcohol 
het geval is, want vandaag detecteren we slechts het topje van de ijsberg. Uit 
onze bevraging van 6000 mensen geeft 1 op 8 aan minstens 1 maal per maand 
na drugsgebruik met de wagen te rijden. Bij jongeren (18-34 jaar) was dat zelfs 
bijna 1 op 5. In 2 op de 3 gevallen combineren jongeren het drugsgebruik met 
alcoholgebruik. „
Stef Willems, VIAS institute 
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W e keren eerst terug naar 18 oktober 
2020, naar de uitgestelde editie 
van de Ronde van Vlaanderen. 

De corona cijfers staan in het rood, de burgers 
worden stilaan coronamoe en in Noord-Frankrijk 
wordt de uitgestelde editie van Parijs Roubaix 
afgelast. De zenuwen staan strak gespannen. 
Her en der klinkt vanuit de achtergrond de 
oproep om ook deze editie te schrappen. Toch 
wordt de Ronde verreden, volledig corona proof, 
en dat heeft alles te maken met de intense 
bestuurlijke en multidisciplinaire voorbereiding 
van de lokale besturen, de politie- en andere 
veiligheidsdiensten en de organisatie, onder 
coördinatie van de gouverneur.

Multidisciplinaire coördinatie onder leiding 
van de gouverneur
Als sinds het gouverneurschap van wijlen 
André Denys wordt de veiligheidsketen die naar 
aanleiding van de Ronde van Vlaanderen wordt 
uitgerold door de gouverneur gecoördineerd. 
Een logische keuze. De wielerwedstrijd passeert 
ondertussen in meer dan 25 gemeenten en 
steden, voornamelijk in Oost-Vlaanderen. Die 
coördinatie evolueerde doorheen de jaren: eerst 
vooral repressief en louter politioneel, later ook 
proactief en preventief en dat over de verschil-
lende veiligheidsdisciplines heen. Een evident 
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Vlaanderens

Mooiste
zonder

publiek
Na een jaar van uitgestelde en 

afgelaste wielerwedstrijden, 
had de wielerkalender zich in 

2021 min of meer hersteld. 
Het coronavirus was echter 

niet verdwenen en al snel werd 
duidelijk dat de koers opnieuw 

anders beleefd zou worden: 
thuis, voor het scherm of via de 
radio. De gouverneur kondigde, 

na overleg met alle betrokken 
partijen, veiligheidsmaatregelen 

af, ditmaal voor alle wieler-
wedstrijden op het grond gebied 

van Oost-Vlaanderen: van 
de Omloop Het Nieuwsblad 

tot en met… de Ronde van 
Vlaanderen. De bestuurlijke en 

multidisciplinaire coördinatie 
van deze wielerklassieker werd 

zo opnieuw gedomineerd 
door Covid 19.

gevolg van het toenemend aantal risico’s. 
Het aantal supporters langs de weg nam toe: 
telecomprovider Proximus telde in 2019 in de 
Vlaamse Ardennen 600.000 toeschouwers langs 
het parcours. Hetzelfde geldt voor het aantal 
randevenementen. En dat alles zorgt voor een 
verhoogde mobiliteit naar en rond het parcours. 

Om op die risico’s in te spelen, is een eenvor-
mige aanpak cruciaal, en die moet goed voor-
bereid worden. Dat kan door alle veiligheidspart-
ners rond de tafel brengen, want wie elkaar kent, 
werkt beter samen. Zo organiseren de gouver-
neur en haar federale dienst bestuurlijke coör-
dinatievergaderingen met de noodplannings-
coördinatoren van de betrokken gemeenten en 

de korpschefs van de betrokken lokale politie-
zones, in aanwezigheid van de organisator. Alle 
lokale besturen ontvangen een modelbesluit 
om een tijdelijke politieverordening in het leven 
te roepen. Hiermee wordt elke initiatiefnemer 
van een éénmalige of bijkomende commerciële 
activiteit die plaatsvindt naar aanleiding van de 
Ronde verplicht om dat initiatief te melden, en 
om dat te organiseren volgens vooraf bepaalde 
regels. Het bestuur kan met dit modelbesluit 
ook veiligheidszones afbakenen. Dat zijn duide-
lijk afgebakende gebieden waar bijkomende 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Denk 
aan hellingen en kasseistroken, waar traditie-
getrouw veel mensen op een beperkte ruimte 
samenkomen.

Geen wielersupporters op de Koppenberg.
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Maar hoe doorgedreven de voorbereiding ook 
is, een noodsituatie kan en mag nooit uitgeslo-
ten worden. Daarom maken de gouverneur en 
haar federale dienst ook een interprovinciaal 
bijzonder nood- en interventieplan op. Hierin 
worden de risico’s gekoppeld aan afspraken en 
procedures om de noodsituatie snel en efficiënt 
af te handelen. Zo bevat dit plan de contact-
gegevens van alle betrokken veiligheidspartners, 
maatregelen om de bevolking te beschermen, 
een lijst met de voorhanden interventiemiddelen 
enzovoort.

‘Limited edition’ in 2020, een deja vu in 2021
In 2020 lijkt slechts één risico de bestuurlijke 
en multidisciplinaire coördinatie te domine-
ren: het coronavirus. De bestaande mechanis-
men worden dan ook gebruikt om de koers 
covidproof te organiseren. De veiligheids-
zones, in normale omstandigheden gebruikt 
om aan crowdmanagement te doen, dienen 

het tegenovergestelde doel: het publiek 
weghouden van het parcours. In deze zones 
geldt immers een verbod op de organisatie 
van evenementen en wordt publiek verboden. 
Op die manier geldt er de facto een publieks-
verbod op alle hellingen en alle kassei stroken. 
De gouverneur kondigt preventief ook een 
mondmasker plicht af langsheen het volledige 
parcours. Al is de boodschap van alle betrokken 
veiligheidspartners én de organisator duidelijk: 
beleef de koers thuis, voor het scherm of via 
de radio. Die oproep valt niet in dovemansoren. 
De wieler supporters gedragen zich voorbeeldig 
en de politie diensten stellen quasi geen covid- 
gerelateerde overtredingen vast.

Met die opsteker en de slechte coronacijfers 
in het achterhoofd, kondigt de gouverneur in 
2021, na overleg met alle betrokken partijen, 
opnieuw veiligheidsmaatregelen af, ditmaal 
voor alle wielerwedstrijden op het grondgebied 

van Oost-Vlaanderen: van de Omloop Het 
Nieuwsblad tot en met de Ronde van Vlaanderen. 
Een publieksverbod op alle hellingen en kassei-
stroken, en een preventieve mondmaskerplicht. 
Coherente maatregelen voor de volledige 
provincie, die perspectief bieden aan de orga-
nisatoren en de naleving ervan bevorderden. 
En jawel, andermaal geeft de wielersupporter 
gehoor. 

Dankzij de inzet van de lokale en federale politie, 
de lokale besturen, de verschillende veilig-
heidsdisciplines en de organisatoren bewijst 
Oost-Vlaanderen dat de koers ook in corona-
tijden veilig georganiseerd kan worden. François 
Doulcier, de voorzitter van Les Amis de Paris-
Roubaix, noemde deze aanpak in de Vlaamse 
kranten zelfs “een voorbeeld voor de hele wereld 
hoe je sport en corona kan verzoenen”.

In de commandopost van de politie worden verschillende 
camerabeelden nauwlettend in het oog gehouden.

Gouverneur Carina Van Cauter in gesprek met twee motards.
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DE ‘RODE CEL’ 
TIJDENS DE RONDE 
VAN VLAANDEREN: 

TRENDSETTER IN 
MULTIDISCIPLINAIRE 

SAMENWERKING 

De Ronde van Vlaanderen is een echt wieler-
monument, maar ook op het vlak van veilig-
heid staat de organisatie prominent aan de 
top. Niet alleen de koers, maar ook het rand-
gebeuren moet in goede banen worden geleid. 
Samenwerken is daarbij het codewoord. Op de 
dag van de wedstrijd zorgt de ‘Rode Cel’ voor de 
coördinatie tussen de verschillende veiligheids-
disciplines. Drie leden van dit overlegorgaan 
doen hun verhaal: Marnic De Meulemeester, 
burgemeester van Oudenaarde, Joost Duhamel, 
korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen, 
en Tom De Bleeckere, noodplanningscoördinator 
van de Stad Oudenaarde.

De wielersupporters voor de buis of langs het 
parcours lijken het vaak niet te beseffen, maar 
de veiligheidsketen die naar aanleiding van de 
Ronde van Vlaanderen wordt uitgerold, is echt 
indrukwekkend…
Tom De Bleeckere, noodplanningscoördinator 
Stad Oudenaarde: “Het gaat niet alleen over 
de koers zelf, maar ook om het randgebeuren. 
De massa’s supporters op baantjes van drie 
meter breed, die zich meermaals verplaatsen 
langs het parcours en daarna opnieuw naar 
huis gaan. De vele kleine en grote randevene-
menten die op poten worden gezet. Enzovoort. 
Daarnaast moeten de veiligheidsdiensten ook 
hun werk kunnen blijven doen. Stel dat iemand 

Alle leden van de ‘Rode Cel’ aan het werk in de witte tent vlakbij 
de brandweerkazerne van Oudenaarde.

die langs het parcours woont, zijn been breekt, 
dan moet de ziekenwagen daar wel geraken. 
Of er ontstaat een brand langs het parcours, die 
niet alleen een grote rookwolk veroorzaakt, maar 
ook de vele mensen langs de weg in onveiligheid 
brengt. Alle verschillende veiligheidsdisciplines 
moeten hierop goed voorbereid zijn en op zo’n 
moment goed kunnen samenwerken.”

Joost Duhamel, korpschef politiezone 
Vlaamse Ardennen: “Elk jaar opnieuw wordt 
er een risico- analyse gemaakt, maar je mag 
natuurlijk niets uitsluiten. Ik herinner me de editie 
van 2018, toen een dierenrechtenorganisatie 
zich had vast geketend aan een brug langs het 
parcours, met de bedoeling de koers te ver sper-
ren. De politie diensten hebben toen snel gerea-
geerd en dit nipt kunnen verhinderen.”

Waarom is de ‘Rode Cel’ in het leven geroepen?
Tom De Bleeckere: “Een organisatie als de 
Ronde strekt zich uit over het grondgebied van 
verschillende steden en gemeenten. Bovenop 
die verschillende lokale besturen, zijn er ook 
verschillende veiligheidsdisciplines betrokken: 
de brandweer, de politie, de medische hulp-
verlening, de communicatie. Een hoogstaande 
coördinatie is nodig, op het niveau van elke 
discipline, maar ook bovenlokaal. Daarom werd 
gestart met coördinatievergaderingen voor de 

voorbereidingen. Al snel werd echter duidelijk 
dat wanneer je deze vorm van samenwerken niet 
doortrekt op de dag zelf, je een beetje verloren 
loopt, omdat er dan andere mensen rond de tafel 
aanschuiven, die elkaar nog niet kennen en niet 
van alles op de hoogte zijn. Daarom werd beslist 
om ook op de dag zelf in coördinatie samen 
te gaan.”

Joost Duhamel: “Met het KB lokale nood-
planning in het achterhoofd, is de ‘Rode Cel’ 
eigenlijk geëvolueerd doorheen de jaren. Eerst 
was het een preventief georganiseerd orgaan 
met vertegenwoordigers van de verschillende 
veiligheidsdisciplines, dat op afroep bij elkaar 
kon komen bij een koersgerelateerd incident. 
Onder coördinatie van de burgemeester en de 
gouverneur konden vervolgens beslissingen 
genomen worden om dat incident te bestrijden. 
Nu is het een multidisciplinaire cel, die ook los 
van een incident op vooraf bepaalde momenten 
voor, tijdens en na de wedstrijd samenkomt. 
Permanent worden er gegevens uitgewisseld 
tussen de verschillende veiligheidsdisciplines.”

Marnic De Meulemeester: “Sinds enkele jaren 
komen er organisatoren van andere events naar 
deze aanpak kijken. Eigenlijk zijn we met de ‘Rode 
Cel’ een echte trendsetter wat betreft multi-
disciplinaire samenwerking.”

Van links naar rechts: burgemeester Marnic De Meulemeester, 
gouverneur Carina Van Cauter en korpschef Joost Duhamel.
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Joost Duhamel: “Elke editie opnieuw ontdek-
ken we opportuniteiten om nog beter samen 
te werken. Zo ontstond er in de schoot van de 
‘Rode Cel’ multidisciplinaire radiocommunicatie: 
een gespreksgroep tussen de verschillende 
veiligheidsdiensten, waardoor informatie over 
een incident bij elke discipline op dezelfde 
manier binnenkomt.”

Wat is jullie rol binnen de ‘Rode Cel’?
Marnic De Meulemeester: “Mijn rol op de dag 
zelf is eerder beperkt, tenzij er zich een nood-
situatie zou voordoen natuurlijk. Dan is het als 
burgemeester mijn taak om de hulpverlening 
te coördineren en indien nodig maatregelen 
af te kondigen, samen met de gouverneur. Dat 
alle veiligheidsdisciplines in de ‘Rode Cel’ al bij 
elkaar zitten, op het terrein, is dan ook een grote 
meerwaarde voor de bestuurlijke overheid. 
Vanuit de witte tent aan de brandweerkazerne 
van Oudenaarde, vlakbij de finish van de Ronde, 
kunnen we bij een incident onmiddellijk ingrijpen. 
Je hebt jouw adviseurs rondom jou en zo kan je 
snel beslissingen nemen.”

Tom De Bleeckere: “Als noodplanningscoördi-
nator zorg ik ervoor dat de coördinatiemomenten 
vlot en efficiënt verlopen, want elke discipline 
is op de dag zelf natuurlijk ook met zijn eigen 

taken bezig. Ik zorg ervoor dat iedereen met 
elkaar praat en steeds over dezelfde informatie 
beschikt. Ik doe dit trouwens niet alleen. Mijn 
collega’s van Kruisem, Wortegem-Petegem en 
Kluisbergen helpen mee.

Joost Duhamel: “Ik geef tijdens de overleg-
momenten politionele informatie door die inte-
ressant is voor de andere disciplines. Bij een 
noodsituatie zal ik vanuit politioneel oogpunt 
advies geven om het incident te bestrijden.”

Hoe anders hebben jullie de corona-editie van 
2021 beleefd?
Marnic De Meulemeester: “Voor mij was het de 
rustigste editie ooit. Er waren amper incidenten, 
want er was amper publiek. Het beeld van een lege 
aankomststrook in Oudenaarde, en dat voor het 
tweede jaar op rij, zal me echter nog lang bijblijven.” 

Tom De Bleeckere: “Iedere editie is anders. 
Het is niet zo dat je het plan van aanpak elk jaar 
gewoon kan kopiëren. Het enige dat elk jaar 
hetzelfde blijft, is ons middagmaal: stoverij met 
appelmoes (lacht). Maar het coronavirus leverde 
in de voorbereidende fase wel extra veel werk 
op. Ik vond het één van de moeilijkste edities om 
te organiseren, net omwille van die onbekende 
factor corona.”

Noodplanningscoördinator Tom De Bleeckere in 
gesprek met korpschef Joost Duhamel.

“Het is met trots dat we bij Flanders 
Classics terugkijken op het voorjaar van 
2021. We hadden op dat moment nog 
maar net de uitgestelde herfsteditie van 
onze klassiekers achter de rug, met een 
Ronde van Vlaanderen die stiller was dan 
ooit. Door het succes van die uitzonderlijke 
wedstrijd in oktober, waarin niet alleen 
teams en renners, maar ook de veiligheids-
diensten een hoofdrol speelden, mochten 
we vooruitblikken op 2021. De cijfers 
speelden jammer genoeg opnieuw niet in 
ons voordeel en de oprukkende derde golf 
maakte dat we weer als één blok moesten 
oproepen om onze zo geliefde klassiekers 
op veilige afstand vanuit de eigen living te 
volgen. We willen de veiligheidsdiensten 
dan ook bedanken voor de samenwerking 
en steun. Door de handen in elkaar te 
slaan, kregen we opnieuw een veilig en 
succesvol voorjaar. „
Tomas Van Den Spiegel,  
CEO Flanders Classics  
(organisator Ronde van Vlaanderen)

Joost Duhamel: “Dat klopt. Geen publiek langs 
het parcours, dat is een ambitieuze maatregel hé. 
En je mag nog zoveel maatregelen afkondigen als 
je wil, als het draagvlak bij de bevolking er niet is, 
dan is het voor de veiligheidsdiensten een gigan-
tische uitdaging om die maatregelen te hand-
haven. Gelukkig was dat draagvlak er wel en is 
alles goed verlopen.”

Marnic De Meulemeester: “De rol van de 
gouverneur mag hierbij niet onderschat worden. 
Zowel bij het nemen van de maatregelen, waarbij 
alle betrokkenen op dezelfde lijn zaten, als bij de 
communicatie erover via de pers. Zij drukte de 
mensen op het hart: maak de koers mogelijk, zak 
niet af langs het parcours.”

Heeft naast de brede communicatie over de 
maatregelen ook deze multidisciplinaire aan-
pak bijgedragen tot het voorbeeldige gedrag 
van de wielersupporters?
Marnic De Meulemeester: “Absoluut! Dankzij 
deze doorgedreven multidisciplinaire aanpak 
kennen de verschillende disciplines elkaar erg 
goed en is het wederzijds respect groot, ook 
bij de organisator. Hierdoor konden we onder 
coördinatie van de gouverneur snel consensus 
vinden over de te nemen maatregelen. En een 
consensus kan je beter met een breed publiek 
communiceren dan maatregelen waar niet ieder-
een achterstaat.”

Tomas Van Den Spiegel,  
CEO van Flanders Classics,  
de organisator van de Ronde 
van Vlaanderen.
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Verenigingen die vijftig jaar (of langer) 
bestaan, kunnen de titel ‘Koninklijk’ aan -
vragen en voortaan als ‘Koninklijke’ 

vereniging door het leven gaan. Dat kan door 
een dossier in te dienen bij het kabinet van Zijne 
Majesteit de Koning. Na een grondig onderzoek 
vraagt Zijne Majesteit de Koning vervolgens 
aan de gouverneur om het officiële predicaat 
– en dus de titel ‘Koninklijk’ – aan de vereniging 
te overhandigen. 

Omwille van de coronamaatregelen werd deze 
bijzondere gebeurtenis voor heel wat Oost-
Vlaamse verenigingen (meermaals) uitgesteld. 
En dat in een periode waarin heel wat vereni-
gingen diep in het hart van hun werking werden 
geraakt. Verenigingen verenigen mensen.

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJEN

Meer
dan

Ze zorgen voor samenhorigheid in hun buurt, 
hun gemeente, onze provincie, onze samen-
leving. Maar net die onmisbare bouwsteen van 
het DNA van een vereniging werd lange tijd  
ingeperkt of zelfs verboden.

In het najaar van 2021 leek de pandemie onder 
controle en lieten de coronamaatregelen het 
eindelijk toe om maar liefst 36 Oost-Vlaamse 
verenigingen de titel en het behorende predicaat 
te overhandigen. Dat gebeurde in de ambts-
woning van de gouverneur, waar enkele afge-
vaardigden werden getrakteerd op een hapje, 
een drankje en een pak mooie woorden. Want 
deze – en bij uitbreiding alle – verenigingen 
zorgen ervoor dat we mèt en niet naast mekaar 
leven, en dat al minstens vijftig jaar. Dat krijgt een 
virus van amper twee jaar oud niet klein.

kregen
de titel

30
verenigingen

‘Koninklijk’

En ook deze verenigingen gaan sinds kort als 
‘Koninklijke’ vereniging door het leven: 

Sociaal culturele Vereniging van Liberale Vrouwen 
Serskamp — Toneelgroep Animo — Vissersclub 
De Rietvoorn VZW — Sint-Lievenskoor Sint-
Lievens-Houtem — Pistoolschuttersclub 
Oudenaarde — Judoclub Jita Kyôei — 
VZW Roeland, jeugddienst ter bevordering 
van de taalvaardigheid — FOS Open Scouting 
— Golf- en Countryclub Oudenaarde VZW 
— Ghent Bowling Club — Sogeha VZW — 
Liefhebbers- en Veteranenvoetbalverbond Melle 
VZW — Postzegelkring Welle — Chiro Kadee 
Appels — ‘t Klein Muziekske Dendermonde 
— Kaatsclub Geluksbal Idegem — K.A.K.T.U.S-
koor Schendelbeke — Gemengd zangkoor 
“de Fall” — Watersportclub Costa Zela VZW 
— Voetbalclub “FC Zeemeermin” — Reinaert 
Bridge Club — Remant Basics Melsele-
Beveren — Badmintonclub De Mintons 
— Tafeltennisclub Temse

In Aalter hangt er iets bijzonders in de lucht.  
Letterlijk. Drie verenigingen met een passie voor 
vogels kregen hun predicaat: De Vogelvrienden,  
De Dappere Zangers en De Vlaamse Zangers.

Oost-Vlaanderen is een spor-
tieve provincie. Maar liefst 
16 nieuwe ‘Koninklijke’ vereni-
gingen zijn sportverenigingen. 
Aan de top van het klassement: 
de koers. Vier wielervereni-
gingen mogen zich voortaan 
een Koninklijke vereniging 
noemen: Wielertoeristenclub 
De Mergelhoek (Herzele), 
Wielerclub Onder-Ons-Parike 
(Brakel, foto), Wielertoerclub 
Jong en Fit Zele VZW (Zele) 
en Wielerteam Cam Cole 
(Geraardsbergen).

Verenigingen die vijftig jaar of langer bestaan 
hebben een rijke geschiedenis. En daar horen 
anekdotes bij. Die worden naar aanleiding van 
het gouden jubileum graag bovengehaald.  
Zo dacht Toneelvereniging De Sinfra’s (Lokeren) 
graag terug aan één van haar bekendste leden: 
Chris Van den Durpel. De meest opmerkelijke 
anekdote kwam echter van Tennisclub 2001 
(Sint-Lievens-Houtem, foto). Tijdens de aller-
eerste editie van ‘Het bal van den tennis’ was 
de eerste prijs van de tombola een… aap. 

Dankzij heel wat verenigingen worden Oost-Vlaamse tradi-
ties in ere gehouden. Zo is Karnavalcomitee Dendermonde 
VZW verantwoordelijk voor het carnavals feest in de stad van 
‘t Ros Beiaard. Op hetzelfde grondgebied houdt Bloemencorso 
Sint-Gillis-bij-Dendermonde (foto links) Immaterieel Cultureel 
Erfgoed springlevend: een sierlijke stoet van praalwagens 
bedekt met 1.000.000 kleurrijke dahlia’s. En in Aalst orga-
niseert VVV De Faluintjesstreek jaarlijks het Internationaal 
Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling (foto rechts).
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COLOFON

Carina Van Cauter 
Gouverneur Oost-Vlaanderen 
 
Met de gewaardeerde redactionele medewerking 
van Diederik Pauwelyn, Koen Van der Biest, Dweezil 
Vandekerckhove, Sarah De Moor, en Manu Adriaens.

Fotomateriaal: Simon Bequoye, Stéphanie Eeckhout, 
Toerisme Oost-Vlaanderen, North Sea Porth, Arcelor 
Mittal Belgium, Flanders Classics, Jonas Lampens,  
UZ Gent, Streekfonds Oost-Vlaanderen

Vormgeving: Karakters, Gent, www.karakters.be 

Druk: ABC Drukkerij, Ninove, www.abc-drukkerij.be 

© Gouverneur Oost-Vlaanderen, 2022
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Provinciehuis
Gouvernementstraat 1

9000 Gent
09 267 80 21

kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be
www.carinavancauter.be 


