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Gent, 9 oktober 2014 

 

Ludieke actie op 9 oktober 2014 om 10 u., aan de start van het  

‘Fietsnetwerk Leiestreek Brielpoort te Deinze’  
(als onderdeel van het ‘mooie fietsnetwerk van de Provincie Oost-Vlaanderen’). 

 

Samen met de bestuursleden van OKRA Deinze Centrum Petegem, brengen we één onderdeel in de 

kijker van ‘wat de Provincie Oost-Vlaanderen allemaal doet voor u!’  
En dit moet zo blijven!  
 
‘Géén afbouw van de Provincies’, hiermee springen we in de bres voor het personeel  
van de provincies!  

 

Via onze website www.acv-lrb-gent.be 

vragen wij u onze actie(s)  
mee te ondersteunen! 
 
Alvast dank voor uw steun! 
Met vriendelijke groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten  
Gent-Eeklo 
(0476) 25 69 83 
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OKRA Deinze Centrum Petegem 

mailto:openbarediensten.gent@acv-csc.be
http://www.acv-lrb-gent.be/
http://nl-nl.facebook.com/people/Acv-Openbare-Diensten-Gent-Eeklo/100002115388957
http://twitter.com/acvodgenteeklo
http://acv-lrb-gent.blogspot.com/
http://www.acv-lrb-gent.be/


ACV-Openbare Diensten in de bres 
voor het provinciepersoneel

In de week van 15-19 september zijn in alle provincies informatie -en sensibiliseringsver-
gaderingen gehouden. Directe aanleiding was de beslissing van de Vlaamse regering om 
de provincies verder af te slanken door het ontnemen van taken, bevoegdheden en finan-
ciële middelen.  Met de input van deze vergaderingen hebben wij een resem vragen en 
mogelijke problemen geïnventariseerd die we zo snel mogelijk aan de bevoegde minister 
(Liesbeth Homans) willen voorleggen. Wij hopen snel ontvangen te worden en afdoende, 
geruststellende antwoorden te krijgen.

Wij verwachten van de minister:

•	 Tewerkstellingsgaranties: wij willen dat voor alle potentieel betrokken 
personeelsleden, statutair of contractueel (bepaalde en onbepaalde duur, 
gesco’s) een passende oplossing wordt gezocht met behoud van de hui-
dige arbeidsvoorwaarden.

•	 Realistische timing: wij verwachten een voorstel van stappenplan en 
een realistische timing om de eventuele overdrachten van taken en per-
soneel op een verantwoorde manier te laten gebeuren.

•	 Kwaliteitsgarantie: wij willen de garantie dat enkel taken en bevoegd-
heden overgedragen worden als dat een objectieve verbetering van de 
dienstverlening oplevert.

•	 Sociaal overleg: wij verwachten een volwaardig  formeel en informeel 
syndicaal overleg over de overgang van het betrokken personeel voor-
aleer definitieve beslissingen vallen en  de beleidsbrief van de minister 
gefinaliseerd wordt.


