21 juli 2021

Dames en heren,
in al uw titels en hoedanigheden

Het doet me goed om u allemaal opnieuw - of voor het eerst - in levende lijve bij elkaar te zien.
Niet in die kleine rechthoekige kadertjes, geen gesukkel met microfoons, geen op het hoofd
gedraaide beelden voor wie via smartphone volgt, maar… ‘echt’, zoals we het gewoon waren
en zo dikwijls hebben gedaan. Ik maak van de gelegenheid gebruik om daarvoor mijn collegaleden van de deputatie te bedanken, om dit samenzijn in de binnentuin van het Provinciehuis
opnieuw mogelijk te maken.
Vandaag, op de nationale feestdag, huldigen we traditioneel de vrouwen en mannen die elke
dag hun beste beentje voorzetten voor de veiligheid van onze landgenoten.
“In tijden van rampspoed worden de fundamenten waarop men kan bouwen zichtbaar.”
Dat heeft vandaag een extra dimensie gekregen. Ik durf te zeggen dat we in Oost-Vlaanderen
aan een ramp zijn ontsnapt. Maandagavond kregen we nog een dwingende waarschuwing
vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij. Hevige neerslagzones die voorspeld waren voor het
oosten van het land, waren plots opgeschoven richting Oost-Vlaanderen. Men voorspelde
kritieke overstromingen. Burgemeesters, brandweer en noodplanningscoördinatoren werden
gewaarschuwd en gevraagd de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
Finaal werden andere provincies getroffen, door een natuurramp van ongeziene omvang. Onze
provincie is door het oog van de naald gekropen en werd gespaard, maar ons land werd
weldegelijk erg zwaar getroffen. Een ravage, als na een verwoestende niets ontziende tsunami.
Nood die we elders ter wereld, maar niet hier, voor mogelijk achtten, akelig dichtbij.
De materiële tol is zwaar, het menselijk leed oncijferbaar, hard en hartverscheurend. 31
landgenoten zijn overleden, 53 anderen zijn nog steeds vermist. Mijn gedachten zijn bij alle
slachtoffers. Mensen die hun huis, hun bezittingen, dierbare herinneringen of levenswerk
verloren zijn: hen wacht de moeilijke taak om alles herop te bouwen. Maar in het bijzonder de
mensen die een naaste verloren zijn. Een partner, zoon of dochter, moeder of vader. De natuur
heeft geen genade getoond. Een aanslag. Niet van terreur, maar van de natuur.
De nationale feestdag staat dit jaar in het teken van de covid-helden. De mensen uit de
zorgsector, defensie, politie en andere veiligheids- en hulpdiensten. Ook in Oost-Vlaanderen
hebben we veel aan hen te danken. De burgemeesters zullen zich zeker nog de crisis in de
woonzorgcentra herinneren, waarbij door een gebrek aan personeel elke verzorging dreigde te
verdwijnen voor de bewoners. Het is enkel door de vele vrijwilligers, van verplegers tot
studenten in opleiding, van het rode kruis tot defensie, en de steeds hulpvaardigde en
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professionele coördinatie van onze dienst Noodplanning, dat we mensonterende situaties
konden vermijden.
Men stond klaar om elkaar te helpen. Een beeld dat zich ook de afgelopen week voltrok. Onze
provincie werd gespaard, maar onze brandweer trok zonder aarzelen naar de getroffen
gebieden met boten, pompen, duikers en zandzakken. Met gevaar voor eigen leven, zoals het
noodlottige ongeluk met een reddingsboot bewees. Niet alleen Zone Centrum, maar alle zes
de brandweerzones uit onze provincie waren paraat. Meer dan driehonderd
brandweermannen – en vrouwen, op het terrein en in coördinatiestructuren. Ook de
burgemeesters waren er opnieuw. Op verzoek werden zandzakken ter beschikking gesteld en
werd vervoer georganiseerd. De dienst Noodplanning: alweer op post. En het Fire Stress Team
als veilige haven voor wie achteraf nood had aan een gesprek.
Het is in tijden van rampspoed dat de fundamenten waarop men kan bouwen, zichtbaar
worden. Dat was zo tijdens de coronacrisis en dat is opnieuw zo naar aanleiding van de grote
overstromingen afgelopen week. Ik wens de vele experts die ons ondersteund hebben tijdens
de coronacrisis, de vele vrijwilligers en professionelen die bijgesprongen hebben in de
woonzorgcentra, de vele mensen die constant in de weer waren met contactopsporing,
quarantainehandhaving, … uitdrukkelijk te bedanken voor zoveel engagement en inzet. En ik
wil mijn grootste respect en bewondering tonen aan onze brandweer voor hun reddingsacties
van afgelopen week.
“Ik wil vandaag iedere Oost-Vlaming vieren, die zich het afgelopen jaar met hoofd, handen en
hart heeft ingezet voor onze samenleving.”
Eigenlijk wil ik vandaag daarom iedere Oost-Vlaming vieren, die zich het afgelopen jaar met
hoofd, handen en hart heeft ingezet voor onze samenleving. Een samenleving in crisis, op
verschillende vlakken, maar geen samenleving – zoals sommigen beweren – die barsten
vertoont of waarin kloven zijn geslagen. Wel één die zijn rug heeft gerecht, en monter
voorwaarts is getrokken. Een samenleving die weet dat je geen oplossingen vindt door met de
vinger te wijzen, maar wel door de hand te reiken.
Ik wil vandaag ú vieren. Want u weet dat als geen ander. Vanuit uw specifieke hoedanigheid
hebt u allemaal bijgedragen aan die broodnodige oplossingen. Door uw aanwezigheid, uw hulp,
uw concrete daden.
We hebben elkaar in een intens jaar leren kennen. In volle actie. Ik durf te mogen zeggen dat
er een fundament gelegd is waarop we de komende jaren verder kunnen bouwen. De expertise
in onze provincie is uniek. Of het nu op het vlak van gezondheidszorg is of op het vlak van de
waterproblematiek en klimaat.
Al langer voorspellen wetenschappers dat ons weer onder invloed van de klimaatverandering
extremer zal worden. We moeten ons als Europa, als land en als provincie wapenen tegen die
klimaatverandering. Ruimte voor water, vertraagde afvoer, infiltratie: zowel tegen droogte als
tegen overstromingen is dit de te bewandelen weg. Een weg die onze provincie, samen met de
dienst Integraal Waterbeleid al langer bewandelt.
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Maar we lopen als provincie ook voorop in de strijd tegen die klimaatverandering. De
innovatieve projecten die op dit moment in het havengebied in ontwikkeling zijn, op het vlak
van waterstof en het hergebruik van CO2, zijn niet op één hand te tellen. De unieke expertise
in onze provincie bundelt zich, kennisinstellingen en bedrijven trekken aan hetzelfde zeel. De
zon komt op in onze provincie – Oost (!) Vlaanderen – en als we elkaar vinden en samenwerken,
dan is niets onmogelijk.
“Wat Limburg kan, moet voor Oost-Vlaanderen ook lukken.”
Niet enkel binnen Oost-Vlaanderen, maar ook in onze stem naar de hogere overheden moeten
we ons verenigen. Wat Limburg kan, moet voor Oost-Vlaanderen ook lukken. We lopen op veel
vlakken voorop, maar we hebben ook achterstand. Onze wegeninfrastructuur is verouderd en
vaak niet aangepast aan de hedendaagse normen. Drie op de tien gevaarlijke punten uit de lijst
van zogenaamde zwarte punten bevinden zich in Oost-Vlaanderen. En Oost-Vlaanderen is de
enige provincie die een stijging liet optekenen in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers: waar
zich in België veel minder dodelijke ongevallen doordeden en minder mensen in het verkeer
stierven, was dat in Oost-Vlaanderen, in 2020, niet het geval. Dat is betreurenswaardig.
Het is daarom belangrijk dat we investeringen naar ons toe trekken. Maar het is evenzeer
belangrijk dat we ons binnen Oost-Vlaanderen verenigen. Investeringen naar hier halen is één
ding, zorgen dat ze ook effectief uitgevoerd kunnen worden, is een ander paar mouwen. Grote
werken zijn een complexe samenhang van verschillende overheden, belangengroepen,
bewonersverenigingen, … waartussen compromissen gevonden moeten worden. Het is een
opdracht waarvoor de gouverneur vaak ingeschakeld wordt en die ik met plezier aanneem,
maar die ik niet tot een goed einde kan brengen zonder de wil bij eenieder om samen te werken
en vooruit te gaan.
Geachte aanwezigen, als het afgelopen jaar iets bewezen heeft, dan is het wel dat wanneer we
samenwerken er geen uitdaging te groot is. Dat we unieke expertise hebben in onze provincie
die soms tot op wereldniveau befaamd is. Dat we fundamenten hebben waarop we kunnen
bouwen. Mensen die als het erop aan komt altijd hun telefoon zullen opnemen en helpen waar
mogelijk.
Ik sluit graag af met een quote van Henry Ford:
“Samen komen is een begin, samen blijven is vooruitgang en samen werken is een succes.”
Ik hef het glas op jullie allen, en op een goede samenwerking binnen en voor onze provincie!
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