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Slottoespraak Eerste gedeputeerde Kurt Moens  

namens de deputatie 

Woensdag 4 december 2019 

 

Geachte raadsleden, griffier, waarnemend gouverneur, collega’s, 

 

Aan het slot van onze intense driedaagse wil ik jullie graag bedanken voor het fijne debat 

van de afgelopen dagen. 

 

Jullie hebben jullie taak bijzonder ter harte genomen. Als ik goed heb geteld, waren er maar 

liefst 75 beleidstussenkomsten. 

 

De Oost-Vlaamse provincieraadsleden zijn dus alleszins niet te beroerd om de mouwen op 

te stropen. 

 

En niet dat ik meewarig wil doen over onze collega’s in andere provincies, maar toen ik 

onlangs sprak met mijn collega’s uit sommige andere provincies vielen ze haast van hun 

stoel wanneer ze hoorden hoe stevig wij hier debatteren over het meerjarenplan. 

 

Weet je hoeveel tijd onze collega’s uit de andere provincies uittrekken voor het debat over 

het meerjarenplan? 

 

Een halve dag … 

 

Collega’s, ik ben alleszins blij dat wij onze tijd hebben genomen om grondig van gedachten 

te wisselen. Het meerjarenplan is dan ook wel het belangrijkste document waarover de 

provincieraad zijn zeg moet doen en dat verdiént dus effectief een ernstig debat. 

 

Ik neem de vele tussenkomsten die jullie deden dan ook absoluut ter harte. 

 

Mijn collega’s en ik nemen de constructieve bemerkingen zeker mee, ik denk bijvoorbeeld 

aan de uitdagingen rond nieuwe communicatievormen. Maar ook de meer kritische 

bemerkingen leggen we niet zomaar naast ons meer, ze herinneren er ons aan dat wij onze 

keuze voortdurend in vraag moeten durven blijven stellen. 

  

En ik heb er alle vertrouwen in dat als wij dat niet doen, de oppositie er zeker alles aan zal 

doen om ons ‘scherp’ te houden, en terecht, dat is ook jullie/hun rol. 
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Ik apprecieer niettemin de respectvolle manier waarop wij in dit huis met elkaar omgaan. Als 

puntje bij paaltje komt, durf ik ook stellen dat wij allemaal in grote mate aan hetzelfde zeel 

trekken. 

 

Ook al verschillen we soms eens van mening over hoe je dit of dat aanpakt, uiteindelijk 

hebben wij allemaal het beste voor met Oost-Vlaanderen en vooral met zijn inwoners: de 

mensen, en zo blijkt uit vele tussenkomsten, ook de dieren. 

 

Wij blijven dus zeker de hand reiken aan alle raadsleden, meerderheid en oppositie om in 

diezelfde constructieve sfeer verder samen te werken. 

 

Dames en heren, beste collega’s, 

 

Ons meerjarenplan vertrekt sowieso van een voorzichtigheidsprincipe, u weet allemaal dat er 

de komende jaren allicht nog meevallers zullen zijn waar wij sowieso zullen op inspelen.  

 

Maar wat vaststaat, is dat deze deputatie een duidelijke visie vooropstelt over waar we met 

dit bestuur naartoe willen. 

 

We gaan ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit om via onze 8 speerpunten, en ik ga 

ze niet nóg eens herhalen want ik verwacht eigenlijk dat u ze tegen nu eigenlijk van buiten 

kent, om via onze 8 punten onze Provincie klaar te maken voor morgen. 

 

We doen dat onder meer door in te zetten op een innovatieve economie, door onderwijs dat 

aansluit op de arbeidsmarkt, door natuur, landbouw, wonen, ontspanning en energie te 

verzoenen in onze schaarste ruimte en door de fiets voorop te stellen als het vervoersmiddel 

van de toekomst.  

 

We maken onze Provincie dan ook ‘duurzaam’ in alle betekenissen van het woord.  

 

En voor wie dat woord te besmet vindt, zouden we het ook ‘robuust’ kunnen noemen. 

Robuust genoeg om eender welke zwarte zwaan de toekomst ook mag brengen, daar klaar 

voor te zijn. 

  

Ik roep u daarom allemaal op om mee te werken aan die toekomst. 

 

En ik parafraseer een illustere voorganger wanneer ik u namens de deputatie vraag om het 

meerjarenplan goed te keuren: het zou ook in deze nieuwe realiteit voor de 

provinciebesturen een sterk signaal zijn om over een breed gedragen meerjarenplan 2020-

2025 te kunnen beschikken. 

 


