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U hebt bijvoorbeeld geen bouwver-
gunning meer nodig om een open-
luchtzwembad aan te leggen of  om 
een tuinhuisje of  een ander klein 
vrijstaand bijgebouw (max. 40m²) 
te plaatsen . Ook zonnepanelen en 
schotelantennes mag u in de meeste 
gevallen plaatsen zonder dat hier-
voor een vergunning noodzakelijk is.
Voor andere werken aan uw wo-
ning voeren we een MELDINGS-
PLICHT in. U mag er dus niet 
zomaar aan beginnen, maar de ad-
ministratieve afhandeling wordt wel 
een stuk eenvoudiger. Zo zijn sta-

biliteitswerken bij een verbouwing 
of  de uitbreiding van een woning in 
verschillende gevallen enkel mel-
dingsplichtig. Het ombouwen van 
een woning naar een zorgwoning of  
het plaatsen van een nieuwe raam-
opening in de achtergevel worden 
zo al heel wat gemakkelijker.

“Daarnaast blijven er natuurlijk nog 
ingrepen waarvoor u wel degelijk 
een vergunning moet aanvragen. 
Het blijft dus aangewezen om u 
vooraf  goed te informeren,” zegt 
Vlaams parlementslid Lode Ceys-

sens, promotor Ruimtelijke Orde-
ning. 

“Om zeker te zijn welke regels en 
principes van toepassing zijn, doe je 
er goed aan eerst de juiste informa-
tie in te winnen. De gemeente blijft 
het belangrijkste aanspreekpunt om 
op alle vragen te antwoorden over 
bouwplannen. Voor sommige pro-
jecten of  percelen gelden immers 
specifieke regels, afhankelijk van 
de gemeente waarin men woont of  
afhankelijk van inrichtingsplannen, 
verkavelingvoorschriften, enz.”

Ook de website www.ruimtelijke-
ordening.be besteedt ruimschoots 
aandacht aan de nieuwe regelgeving 
rond vrijstellingen en meldingen.  

Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling 
Kleine werken aan en rond de 
woning veel eenvoudiger 

Sinds eind 2010 moet u voor een aantal kleine bouwwer-
ken in en rond uw woning geen vergunning meer vragen 
aan de gemeente. Dus geen overbodige formulieren en 
onnodige wachttijden meer. 
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De discussie dateert al van vorig jaar 
toen men zich in Limburg terecht 
zorgen maakte over  de toekomst 
van het provinciaal onderwijs, n.a.v. 
de voorstellen in het zgn. ‘Groen-
boek’ van de Vlaamse Regering. 
Veerle Heeren, Vlaams volksverte-
genwoordiger en commissaris voor 
Onderwijs in het Vlaams Parlement: 

“Tijdens de hoorzitting in het 
Vlaams Parlement op 27 oktober 
2010 (*) kreeg ik als de kans om te 
luisteren naar de deskundigen uit 
het provinciale onderwijs, met o.a. 
gedeputeerde van onderwijs Frank 
Smeets. De sprekers gaven ons 
een heel goed overzicht en beeld 
waarom het provinciaal onderwijs 

erkenning verdient. Het pleidooi 
van Frank Smeets voor het behoud 
van onderwijs op provinciaal niveau 
als een kwalitatief, pluralistisch en 
democratisch geprijsd onderwijs 
maakte indruk,” zegt Veerle Heeren.

Ondertussen waren er ook nog con-
tacten met  mensen uit het werkveld 
in Limburg en kwam de aankon-
diging dat het de bedoeling was 
om voor de Paasvakantie te landen 
met een ‘witboek’ rond de interne 
staatshervorming. Op 8 april gaf  de 
Vlaamse Regering groen licht voor 
dit witboek.

“Met enige fierheid kan ik zeg-
gen dat het provinciale onderwijs 
niet wordt overgeheveld naar een 
andere inrichtende macht of  een 
ander bestuursniveau en dus bij de 
provincies blijft. Ik benadruk dat de 
voorzitter van het Limburgs provin-
ciaal onderwijs, gedeputeerde Frank 
Smeets, uitstekend werk verrichtte 
in het Vlaams Parlement tijdens de 
hoorzitting en dat wij nadien steun 
vonden bij verscheidene politieke 
partijen om het provinciale onder-
wijs te behouden,” aldus nog Veerle 
Heeren.

(*) verslag op www.vlaamsparlement.be) 

Raak niet aan het provinciaal onderwijs

De ‘interne staatshervorming’ van Vlaanderen, de moge-
lijke afschaffing van de provincies, het verminderen van 
de taken van de provinciale overheden: het waren vaak 
emotionele discussies de voorbije maanden. Een van die 
discussies ging erover of de provincies nog de taak als 
onderwijsverstrekker moesten vervullen. Was het niet 
beter het provinciaal onderwijs over te hevelen naar de 
andere netten? Voor alle duidelijkheid: wij vonden van 
niét!

Samen is super
CD&V verbindt

De maatschappij mee vorm geven? 
CD&V doet dit door mensen te 
verbinden. Dat is de essentie van 
onze ideologie. 70.000 leden zijn 
onze vinger aan de pols. Elk op hun 
manier een held. In verbinding met 
anderen, met organisaties, verenigin-
gen, de lokale gemeenschap, gezinnen 
en families. Want samen is super. Lid worden van CD&V is zeer eenvoudig. Surf naar www.cdenv.be/partij/lid-worden
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- Waaraan moet een goed ener-
giebeleid volgens u voldoen?
Een goed energiebeleid moet ervoor 
zorgen dat we voldoende energie heb-
ben, die bovendien milieuvriendelijk 
en betaalbaar is. We moeten daarom 
inzetten op een mix van energiebespa-
ring, hernieuwbare energie en kern-
energie.

- Kernenergie is opnieuw in 
opspraak na de problemen in 
Japan. Hoe veilig zijn de Belgi-
sche kerncentrales?
Onze centrales behoren tot de veilig-
ste van de wereld. Maar we mogen de 
gebeurtenissen in Japan niet zomaar 
naast ons neerleggen. We moeten er 
de juiste lessen uit trekken en ervoor 
zorgen dat we de veiligheid van onze 
kerncentrales nog verder verhogen. 

- Hernieuwbare energie is dan 
weer duur. Infrax heeft aange-
kondigd dat ook in Limburg de 
stroomprijs zal stijgen door de 
hoge kosten van de groenes-
troomcertificaten. 
Ons land heeft zich geëngageerd 
om tegen 2020 13% van zijn energie 
uit hernieuwbare bronnen te halen. 
Hernieuwbare energie is op dit mo-
ment echter niet levensvatbaar zonder 
subsidies. De kosten voor de groene-
stroomcertificaten worden door de 
netbeheerders doorgerekend aan de 

klanten, waardoor de prijzen stij-
gen. Onze prijzen behoren al tot de 
hoogste in Europa, we moeten er dus 
voor zorgen dat ze niet nog verder de 
hoogte in gaan.

- Welke maatregelen kunnen 
we nemen om te zorgen voor 
meer hernieuwbare energie 
zonder dat de prijzen nog meer 
stijgen?
In januari van dit jaar heb ik een wets-
voorstel neergelegd in het parlement 
voor de invoering van een uranium-
taks op de winsten van de kerncentra-
les. Een groot gedeelte van de op-
brengst van die taks moet gaan naar de 
financiering van de windmolenparken 
op zee. Zo moeten de consumenten 

hier niet voor opdraaien en vermijden 
we een verdere stijging van de prijzen. 
Tegelijk ondersteunen we ook de ont-
wikkeling van hernieuwbare energie. 

Wat is de stand van zaken in 
het dossier van de nucleaire 
rente, de winsten die Electrabel 
boekt met de kerncentrales?
We hebben hierover begin mei hoor-
zittingen gehad in het Parlement. Voor 
ons is het duidelijk dat de elektrici-
teitsproducenten een hogere bijdrage 
zullen moeten betalen dan de 250 
miljoen euro die ze de laatste jaren tel-
kens hebben betaald. De heffing moet 
juridische zekerheid bieden, zowel 
voor de overheid als de producenten.

Liesbeth Van der Auwera:

“Ervoor zorgen dat energieprijzen niet verder stijgen” 

Stijgende elektriciteits-
prijzen, de kernuitstap, de 
winsten van Electrabel... 
Discussies over het energie-
beleid staan de laatste we-
ken en maanden weer hoog 
op de politieke agenda. 
Als voorzitter van de Com-
missie Bedrijfsleven in het 
federaal parlement zit Lies-
beth Van der Auwera op de 
eerste rij in het debat. 
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Dertig Limburgse secundaire nij-
verheidstechnische scholen hebben 
de handen in elkaar geslagen om de 
basisscholen hierbij te helpen. Deze 
deelname omvat het bouwen van een 
‘techniekmobiel’, het ontwikkelen van 
lesmateriaal, het geven van opleidin-

gen én het bieden van permanente 
ondersteuning aan de basisscholen. 
“Maar liefst 247 scholen schreven 
zich in. Dit geeft het belang van het 
project en de nood aan ondersteuning 
aan,” aldus onderwijsgedeputeerde 
Frank Smeets. Dankzij de massale 
deelname zal het project ongeveer 30 
000 jongeren bereiken in de tweede 
en derde graad van het basisonder-
wijs. 

Frank Smeets: “Voor het project 
wordt gedurende vier schooljaren via 
Limburg Sterk Merk een werkings-
budget van 320.000 euro voorzien. 
Dit wordt aangevuld met fondsen van 
LOOA vzw, het Limburgs Overleg 
Onderwijs-Arbeid, en het Regionaal 
Technologisch Centrum. De basis-
scholen dienen zelf  slechts eenmalig 
400 euro in te brengen.” 

Het betreft de medische techno-
logie, laboratoria, de productie 
van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen,… Op vijf  jaar tijd is 
de tewerkstelling in de sector met 
bijna 22% gegroeid. En deze groei 
zal zich, gelet op de vergrijzing en 
de stijgende zorgvraag, de komende 
jaren nog sterk doorzetten. 

Dit geeft ontwikkelingskansen voor 
innovatief  ondernemerschap, maar 
veroorzaakt ook een grote nood aan 
zorgverleners op een steeds krapper 
wordende arbeidsmarkt. Eind 2009 
namen de CD&V-gedeputeerden 
het initiatief  voor een gecoördineer-
de ontwikkeling van de Limburgse 
zorgeconomie. 
Gedeputeerde voor economie 
Marc Vandeput: “Wij hebben het 
platform Zorglandschap Limburg 

opgericht. Dit platform verenigt alle 
actoren in de zorgsector. Er wordt 
samengewerkt om de vacatures in de 
zorgsector in te vullen, de arbeids-
omstandigheden te verbeteren en 
innovatieve zorgtechnieken toe te 
passen in de ziekenhuizen, woon-
zorgcentra en in de thuiszorg. Vaak 
leidt de nood aan nieuwe zorgvor-
men ook tot de oprichting van nieu-
we ondernemingen of  tot nieuwe 
economische samenwerkingsver-
banden. Om het aankoopbeleid van 
de Limburgse ziekenhuizen bijvoor-
beeld nog efficiënter te laten verlo-
pen, hebben wij met subsidies van 
de Stichting Limburg Sterk Merk, 
Hospilim opgericht. Op dit vlak is 
Limburg pionier in Vlaanderen.” 
Het Limburgs beleid moet leiden 
tot een betaalbaar en kwaliteitsvol 
zorgaanbod, ook in de toekomst.

Samen leren

Jongeren ontdekken techniektalenten

Samen zorg dragen

Zorgeconomie begint stijle opmars

We hebben de hele dag 
met techniek te maken. Het 
begint ’s morgens met de 
wekker, de waterkraan, het 
koffiezetapparaat,… het 
gaat zo de hele dag ver-
der. Met het project ‘Ont-
dek Techniektalent’ wil het 
Limburgse provinciebestuur 
de basisscholen ondersteu-
nen bij het bereik van de 
nieuwe eindtermen binnen 
het vak wereldoriëntatie – 
techniek. 

De zorgeconomie is een 
beloftevolle sector die in 
het Limburgse economisch 
landschap aan een steile 
opmars is begonnen. De 
zorgeconomie bevat naast 
de zorgsector ook alle 
andere activiteiten die een 
verband met de zorgvoor-
zieningen hebben. 


