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Is het provinciebestuur zijn eigen
graf aan het delven? Die vraag stel-
len oppositiepartijen Vlaams Be-
lang en SP.A zich, nadat er alweer 
een zitting van het ‘bureau van de 
raad’ is weggevallen. De provincie-
raad is verplicht om jaarlijks min-
stens tien keer te vergaderen. Het 
voorbije jaar waren dat er slechts 
negen. Daardoor worden ook heel 
wat commissievergaderingen en 
bureauvergaderingen geschrapt.

Niet ernstig genomen

“De vergaderingen van de deputa-
tie gaan wel nog door. Maar alle be-
sluiten worden nu binnenskamers 
goedgekeurd, zonder de kritische 
bedenkingen en adviezen van het 
voltallige provinciebestuur. Ze ne-
men een loopje met de democrati-
sche gang van zaken. Een democra-
tisch bestuur houdt rekening met 
alle verkozen raadsleden van zowel 
de meerderheid als van de opposi-
tie. Zo worden immers álle burgers, 
die kiezers zijn van álle politieke 
partijen, vertegenwoordigd. Dit is 
een kaakslag voor de raadsleden. 
Hun bevoegdheid wordt op deze 
manier de kop ingedrukt en niet 

ernstig genomen”, zegt fractieleider 
voor SP.A Marc Florquin.

Op de laatste bureauvergadering
had Vlaams Belang-fractieleider 
Willy Smout een punt toegevoegd 
over de vele annulaties van de com-
missie Infrastructuur. “Die was al 
drie keer op rij afgeschaft. Maar ook
de bureauvergadering ging niet 
door. Toch wel straf”, zegt hij. 
“Blijkbaar wordt alles afgeschaft.”

Niet uitbollen

“Door op deze manier de rol van de
provincieraadsleden uit te hollen, 
stellen we ons de vraag of het de be-
doeling is van de huidige deputatie 
– bestaande uit N-VA, CD&V en 
Open VLD – om het provinciaal ni-
veau overbodig te maken”, klinkt 
het bij SP.A. En dat is volgens de 
partij veel te vroeg.

“Op termijn wil de hogere over-
heid het provinciaal niveau overbo-
dig maken, maar dat is nu nog niet 
zo. Dan moet je ook nu nog niet be-
ginnen uitbollen”, klinkt het.

Voorzitter van de provincieraad
Linda Van den Eede (N-VA) be-
grijpt de kritiek niet. “Het is toch 
onverantwoord om een raad samen 
te roepen – en bijgevolg ook zitpen-
ningen te betalen – voor amper 
twee agendapunten?”, zegt ze. “Ja, 
er zijn enkele raden afgelast. Eentje 
kwam door het begin van de cor-
onacrisis, waarin we niet snel een 

digitaal alternatief konden organi-
seren. De andere twee waren door 
een gebrek aan agendapunten.”

Decreet aanpassen

Maar hoe kan het dan dat er met
amper tien verplichte vergaderin-
gen per jaar toch nog te weinig 
agendapunten zijn voor een grote 
provincie als Vlaams-Brabant?

“Persoonsgebonden dossiers zoals
sport en welzijn zijn sinds 2018 niet
langer onze bevoegdheid. Dat 
maakt toch een verschil van zo’n 
100 agendapunten op een jaar. 
Daarnaast is de provincie uit de in-
tercommunales moeten treden, 
waardoor aanstellingen en toelich-

tingen die daarmee te maken heb-
ben, ook wegvallen. Ten slotte is 
ook het bedrag waarvoor dossiers 
naar de provincieraad moeten ko-
men, door de hogere overheid opge-
trokken van 70.000 naar 100.000 
euro. Er zijn dus meer dossiers 
waarover de deputatie gewoon zelf 
kan beslissen”, zegt Van den Eede.

Vlaams Belang pleit ervoor om
dossiers waarover nu alleen de de-
putatie een beslissing moet nemen, 
toch terug naar de provincieraad te 
halen. Van den Eede  meent dat het 
decreet aangepast moet worden zo-
dat de provincieraad niet langer 
tien keer per jaar moet samenko-
men. “Er zijn gewoon te weinig 
punten voor tien vergaderingen.”

Oppositie vindt dat provinciebestuur zijn eigen graf delft

Onvrede over geschrapte bijeenkomsten bij 
provincie: “Een kaakslag voor de raadsleden”
Bureauvergaderingen en 
commissies die worden afge-
last wegens niet genoeg agen-
dapunten, provincieraden die 
geannuleerd worden. De op-
positie is niet opgezet met de 
gang van zaken bij het pro-
vinciebestuur van Vlaams-
Brabant. “Dit is een kaakslag 
voor de raadsleden.”

VLAAMS-BRABANT 

W De provincieraad is verplicht om jaarlijks minstens tien keer te vergaderen.
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“Er zijn gewoon te 
weinig agendapunten”

op de Lubbeeksestraat is daar een
van, maar het fout parkeren aan
de Valkenberg zorgt ook vaak
voor frustratie en het ontbreken
van een veilige oversteekplaats is
een doorn in het oog.”

Wijkagent

Heel wat kinderen komen te
voet of met de fiets naar school,
zeker bij mooi weer. “Voor onze
hoofdingang op de Lubbeekse-
straat zorgen bloembakken en
een versmalling voor een verla-
ging van de snelheid, maar we
merken nog vaak dat er weinig ge-
duld is om de nodige voorrang te
verlenen. De wijkagent komt ge-
lukkig regelmatig langs.”

De kinderen van De Mozaïek be-
sloten daarom zelf de handen uit
de mouwen te steken. “Alle leer-
lingen van de lagere school en die

recteur Cartois. “Binnenkort
starten we ook met een ‘beloofd-
actie’. De ouders beloven dan op
stickers dat ze zich aan de maxi-
male snelheid van 30 kilometer
per uur houden.” (vdt)

van de twee oudste kleuterklas-
sen hebben kartonnen mannetjes
een kunstige aankleding bezorgd,
waarna deze vervolgens op opval-
lende plaatsen in de schoolomge-
ving werden geplaatst”, zegt di-

W De leerlingen hopen met hun verkeersmannetjes bestuurders te sensibiliseren rond snelheid.
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Het schoolteam en de ouderraad
schreven een brief naar de ge-
meente om mee te zoeken naar
oplossingen voor het snelle ver-
keer. “We hebben daar meteen re-
actie op gekregen”, zegt directeur
Greet Cartois. “En er is ons be-
loofd dat we verkeersstickers
krijgen, net als de twee andere
scholen op grondgebied Bouter-
sem. We hebben ook de knelpun-
ten in kaart gebracht. De snelheid

In Vrije Basisschool De Moza-
iek in Boutersem zijn de leer-
lingen creatief aan de slag ge-
gaan om hun schoolomgeving 
verkeersveiliger te maken. Zo 
duiken langs beide toegangen 
aan de Lubbeeksestraat en de 
Valkenberg kleurrijke karton-
nen mannetjes op die oproe-
pen om minder snel te rijden.

BOUTERSEM 

Zelfgemaakte verkeersmannetjes doen trager rijden


