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Veilig fietsen moet kunnen
Deze legislatuur investeer ik elk 
jaar gemiddeld 100 miljoen euro 
in fietspaden, fietswegen, fietstun-
nels en -bruggen. Een bedrag van 
500 miljoen euro in vijf  jaar is in 
Vlaanderen ongezien. Het gaat 
om fietspaden langs gewestwegen 
en langs gemeentewegen, ook om 
fietswegen op bepaalde doorgaande 
assen, zoals langs spoorwegen of  
kanaaloevers. Vlaanderen kreeg 
vorig jaar ongeveer 350 kilometer 
nieuwe fietspaden. Voor het eerst 
werden de budgetten voor de aanleg 
van fietspaden toen helemaal benut. 
De overheid trok ook in het verle-
den miljoenen uit voor fietspaden, 
maar daarom lagen ze er op het 
terrein niet altijd. In het begin van 

deze legislatuur zag ik dat zeven 
op tien fietspaden bleven steken 
in de onteigeningsprocedure. Dat 
kan niet. Fietsers hebben geen baat 
bij fietspaden op papier. Daarom 
maken we werk van versnelde ont-
eigeningen, waar nodig. Fietspaden 
moeten voldoende veilig zijn, liefst 
afgescheiden van de rijbaan voor 
auto’s. 

Comfortabel fietsen moet 
kunnen  
Speciale meetfietsen testen mo-
menteel de vlakheid van de fiets-
paden in enkele proefgemeenten. 
In West-Vlaanderen gebeurt dat in 
Roeselare, Torhout, Knokke-Heist 
en Zedelgem. Ook de netheid van 
de fietspaden is een prioriteit. Na de 

winter liggen fietspaden bezaaid met 
zand, modder en asfaltkorrels. Het 
is nu tijd voor een lenteschoonmaak, 
precies zoals er ook in de zomer een 
veegactie gebeurt bij de start van het 
schooljaar. Elke veegactie is goed 
voor circa 1000 ton afval. 

Fietsen vermindert de files
Aan de files kunnen we zelf  ook 
iets doen. We verplaatsen ons steeds 
vaker en stappen hiervoor gemaks-
halve in de wagen. Tussen 2001 en 
vandaag is ons aantal verplaatsin-
gen gestegen van gemiddeld twee 
naar gemiddeld drie per dag. Heel 
wat verplaatsingen zijn beperkt tot 
de onmiddellijke omgeving. Meer 
dan de helft ervan is minder dan 5 
kilometer. Twee derde van al onze 
verplaatsingen gebeurt met de auto. 
Slechts 14% gebeurt met de fiets, 
13% te voet en amper 5% met het 
openbaar vervoer! Allemaal kunnen 
we meehelpen om de files te ver-
mijden door op de korte afstanden 
meer de fiets te gebruiken.

Samen op de fiets!
En we verminderen de files 

De veiligheid van fietsers is voor minister Hilde Crevits 
een belangrijk aandachtspunt in haar beleid. Vooral jon-
geren en senioren zijn kwetsbaar. Jongeren van 10 tot 19 
jaar komen meer dan andere leeftijdscategorieën voor in 
de statistieken van de verkeersongevallen met dodelijke 
afloop. De helft van alle omgekomen fietsers is 65 jaar of 
ouder.
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Al vijftien jaar stelt Carl 
Decaluwé zich kritisch op 
tegenover het beleid van 
alle mediaministers. Dat 
zullen ze zeker getuigen. 
Zo had hij onlangs nog kri-
tische uitlatingen over het 
beleid van mediaminister 
Lieten.

Het zijn belangrijke tijden voor de 
VRT. Binnenkort wordt er onder-
handeld  over de nieuwe beheers-
overeenkomst. 
Om zijn visie over de toekomst 
van de VRT te brengen, kroop Carl 
vorig jaar in zijn pen en schreef  hij 
“Live OR let die, is er nog een toe-
komst voor de VRT?”.
“De klassieke familiezenders heb-
ben weinig overlevingskansen op 
de middellange termijn. Daarom is 
het echt belangrijk dat al wie om de 
VRT bekommerd is, hiervan goed 

doordrongen is. Er komt een tijd 
dat de VRT-top harde keuzes zal 
moeten maken. De keuze van “Live 
OR let die”. En laten leven bete-
kent de realiteit onder ogen zien” 
aldus de CD&V-mediaspecialist uit 
Kortrijk. Er komt een fundamentele 
omwenteling bij de omroepen, de 
productiehuizen en de distributeurs. 

Voor Vlaams volksvertegenwoor-
diger Carl Decaluwé moet de VRT 
hierop goed voorbereid zijn.
“Live or let die” brengt, naast een 
toekomstvisie voor de VRT, ook het 
boeiend relaas over 15 jaar VRT-
dossiers in het Vlaams parlement.  
(ISBN 9789086793563 – Roularta 
Books) 

Waarom “LIVE OR LET DIE?”

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, breken heel 
wat gezinnen zich weer het hoofd over de jaarlijks te 
leggen puzzel om de opvang van de kinderen geregeld 
te krijgen. De vraag overtreft immers ver de bestaande 
opvangcapaciteiten van steden en gemeenten, scholen, 
ziekenfondsen en privé-organisatoren. 
Lees meer op pagina 6!

Vakantieopvang kinderen: 
Sabine de Bethune wil ook 

bedrijven rol laten spelen 
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In 2006 werd een nieuw gezondheidsberoep erkend, 
met name dat van zorgkundige. De titel van zorgkun-
dige bestaat al enkele jaren. Met het afgeleverde at-
test mag een verzorgende de verpleegkundigen bij-
staan en enkele verpleegkundige taken uitvoeren.  

Al wie in de sector werkzaam was op 
13 februari 2006, ontving onmiddel-
lijk zijn registratie. Wie uiterlijk op 
31 december 2008 werkzaam was, 
kreeg een tijdelijke inschrijving. Om 
een definitieve inschrijving te krij-
gen, moest 120u bijkomende oplei-
ding gevolgd worden. Die regeling 
liep tot 13 februari van dit jaar. Dan 
moesten alle zorgkundigen een defi-
nitieve inschrijving op zak hebben. 
De registratie verloopt echter zeer 
moeizaam. Bijna 9000 zorgkundi-
gen, waaronder ook honderden uit 
onze provincie, wachten nog op hun 
definitieve registratie. Dit doordat 
er een onderbemanning is bij FOD 
Volksgezondheid, waardoor de dos-
siers zeer veel vertraging oplopen .

Heel wat van onze West-Vlaamse 
instellingen in de bejaardenzorg 
trokken daarom aan de alarmbel. 
Verzorgend personeel met een di-
ploma als bejaardenverzorg(st)
er zou zonder attest van zorg-
kundige niet langer verpleegkun-
dige taken kunnen uitvoeren. 
Op vraag van Nathalie Muylle ant-
woordde minister Onkelinx dat de 
overgangsperiode waarin verzorgen-
den het attest van zorgkundige kun-
nen behalen wordt verlengd tot 2016.
Daarnaast vroeg Nathalie Muylle 
ook een oplossing voor mensen die 
tewerkgesteld zijn in woonzorgcen-
tra, maar niet voldoen aan de kwali-
ficaties. Die mensen zouden  volgens 
voorstellen van de Minister 600 tot 

1300 uur opleiding moeten volgen. 
Wie zal de kostprijs dragen en hoe 
valt dit op de werkvloer allemaal te 
regelen? Het gaat o.a. over gediplo-
meerden die tussen 2005 en 2008 
niet in de sector werkzaam waren 
wegens bijvoorbeeld loopbaanon-
derbreking. Of  verzorgenden aange-
worven na 2008 die de richting kind-
verzorging hebben gevolgd.  Ook zij 
kunnen geen voorlopige registratie 
krijgen. Dit is een kaakslag voor de 
betrokkenen, meestal goede verzor-
genden met veel ervaring en engage-
ment. Deze voorstellen zijn duide-
lijk niet werkbaar en hypothekeren 
de continuïteit van de zorg in onze 
voorzieningen. Het gaat in totaal om 
2000 à 3000 paar handen in de zorg. 
Nathalie Muylle blijft bij Minister 
Onkelinx aandringen om wel drin-
gend een haalbare overgangsregeling 
voor die groep mogelijk te maken! 

Nathalie Muylle: 
“We hebben zorgkundigen nodig!”

CD&V-senatrice Sabine de Bethune 
wil daar wat aan doen door ook 
bedrijven te stimuleren kwaliteits-
volle vakantieopvang te organiseren 
voor de kinderen van hun personeel. 
Ze diende daartoe in de Senaat een 
wetsvoorstel in. Haar collega Na-
hima Lanjri deed hetzelfde in De 
Kamer.
Sommige bedrijven organiseren nu 
al zo’n opvang, soms in samenwer-

king met de vzw Stekelbees van de 
Landelijke Kinderopvang. Maar hun 
aantal is nog te beperkt. Sinds 1 ja-
nuari 2003 kan een werkgever noch-
tans onder bepaalde voorwaarden 
dit als beroepskost fiscaal aftrekken. 
Sabine de Bethune wil die maatregel 
verruimen door de leeftijdsgrens 
voor de fiscale aftrek voor bedrij-
ven op te trekken van 3 naar 12 jaar 
en de kosten voor het bedrijf  voor 

120% aftrekbaar te maken in de 
inkomstenbelastingen. 
Met dit voorstel hoopt Sabine de 
Bethune tevens de kansen van 
jonge ouders, en in het bijzonder 
van vrouwen, op de arbeidsmarkt 
te verhogen. Goede kinderopvang 
is daarbij immers een belangrijke 
randvoorwaarde.

Meer info: www.sabinedebethune.be

Vervolg van pagina 3   
Vakantieopvang kinderen: Sabine de Bethune wil ook bedrijven rol laten spelen 
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Als gedeputeerde voor integraal 
waterbeleid zet ik maximaal in op 
het beveiligen van West-Vlaanderen 
tegen overstromingen. We zullen 
in de loop van deze legislatuur over 
heel de provincie 18 projecten tegen 
overstromingen in gang hebben ge-
zet en ook grotendeels uitgevoerd. 
De projecten kwamen er na analyse 
van de wateroverlast van 2005 en 
2007. Waterbeleid is heel belangrijk 
voor ons en we houden daarbij de 
filosofie aan: ‘eerst droge voeten, en 
dan de rest’. 
Daarnaast werken we een integrale 
beleidsvisie uit rond provinciale 
beken waarbij de belangen van wa-

terbeheersing in de eerste plaats, 
maar daarnaast ook de belangen van 
landbouw, waterkwaliteit en natuur 
tegen elkaar afgewogen worden. 
In agrarisch gebied komt na water-
beheersing natuurlijk eerst land-
bouw, in natuurgebied is dat natuur. 
Onze aanpak mondt voor een groter 
gebied langs de loop van de beek uit 
op een gedragen visie in het belang 
van de bewoners van de gemeenten, 
de landbouwers en de natuur. Dit is 
volgens mij veel beter dan een visie 
van bovenuit op te leggen aan de 
aanpalende eigenaars en gebruikers. 
Als provinciale overheid zit je dicht 
genoeg bij de mensen waarvoor je 

werkt om dat in het gebied zelf  te 
kunnen aftoetsen.

Bart Naeyaert
Gedeputeerde

Eerst droge voeten, dan de rest
Gedeputeerde Bart Naeyaert geeft 

uitleg bij het provinciale waterbeleid

Eind 2007 werd de basis gelegd van 
een nooit eerder geziene inzet vanuit 
de Provincie op vlak van econo-
misch beleid. De provincieraad gaf  
de aanzet om de periode 2006-2012 
te benutten als ‘investeringslegisla-
tuur’ voor strategische economische 
projecten. Zo speelden we welover-
wogen in  op het EFRO Doelstel-
ling 2-programma, een hefboom 
van formaat. 
Resultaat was het Economisch 
Impulsplan dat zich op drie inhou-
delijke pijlers, ‘innovatie & interna-
tionalisering’, ‘starters’ en ‘logistiek’ 
richt, dat alles aaneengeregen door 
de rode draad van ‘kennisgedre-
ven ontwikkeling’ met focus op de 
versterking van het West-Vlaamse 
hoger onderwijs en zijn toegepaste 
onderzoekscapaciteit. 
De toekomstgerichtheid van het 

impulsplan wordt niet alleen ge-
schraagd door een ruim lokaal, 
subregionaal en sociaal-economisch 
draagvlak, via gemeentebesturen, 
RESOC’s en werkgeversorganisaties, 
maar ook door een intelligente op-
bouw van projecten. Op elk terrein 
wordt werk gemaakt van de nood-
zakelijke fysieke faciliteiten, zoals  
onderzoekscentra of  startersinfra-
structuur, maar evenzeer van een 
doorgedreven inhoudelijke werking. 
Denken we maar aan de oprichting 
van LED ‘s (laagdrempelige experti-
se- en dienstverleningscentra) en de 
dynamiek van Actie voor Starters. 
Voor die materiële en immateriële 
bouwstenen vertrokken we vanuit 
de concrete noden en sterktes van 
West-Vlaanderen. Een investe-
ringspakket van om en bij de 50 
miljoen euro, de politieke wil en het 

enthousiaste partnernetwerk maken 
de cirkel rond. En daar kan ik als 
bevoegd gedeputeerde enkel tevre-
den om zijn.

Marleen Titeca
Gedeputeerde

Economisch impulsplan West-Vlaanderen:

Krachtenspel door 
mensen gedreven


