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Woordje van 
de voorzitter

Beste leden, 
 
Zoals we hebben beloofd bij de oprichting in 2017 hebben
we ons dag aan dag ingezet om van de VVLE een
vereniging te maken van en voor de  landmeter-expert. 
 
Jullie talrijke positieve reacties zijn een motivatie om ons
elke dag voor jullie te blijven inzetten.  
 
De publicatie van  onze eigen driemaandelijkse digitale
nieuwsbrief is één van de volgende stappen die we zetten
om onze dienstverlening nog performanter te maken. 
 
In deze gloednieuwe nieuwsbrief zullen we per kwartaal
alle nuttige informatie, opleidingen en events in het
vooruitzicht bundelen alsook interessante wist-je-datjes en
info over de werkzaamheden bij VVLE. 
 
Ik wens jullie alvast heel veel leesplezier en tot binnenkort!
 
Groeten,
Paul Verhaert
Voorzitter VVLE vzw

 
 

Kom je naar ons Najaarsevent op 9 oktober?
Wees erbij op ons najaarsevent op 9 oktober 2019! - Toekomst van de
Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen - welkom vanaf 13u in feestzaal De

Hoorn in Leuven - Schrijf je hier in 
 

https://vvle.be/kalender/1613


Decreet Gemeentewegen 
Het decreet gemeentewegen treedt

effectief in voege vanaf 1 september

2019.  Bekijk hier de opleiding die VVLE

organiseert hierrond.

Beleidsfora Departement
Omgeving 
Op 23 en 24 september 2019
organiseert het Departement
Omgeving terug haar beleidsfora in
samenwerking met VVLE.  Het
thema voor dit najaar is 'De kracht
van samenwerking, onderhandelen
en realiseren'.  Inschrijven voor Gent
of Leuven kan via de links op onze
kalender.

Update kadaster 
Opgelet! De kadastrale plannen
situatie 01.01.2019 staan online!

Verkavelingsplicht? 
Hoe zit het nu precies met die
verkavelingsplicht?  We bundelden
hier al onze info.

https://vvle.be/kalender/1614
https://vvle.be/kalender/1614
https://vvle.be/kalender
https://vvle.be/node/177


Vastgoed verkopen? 
Mag ik als landmeter-expert
vastgoed verkopen?  Een
veelgestelde vraag van onze leden,
vind het antwoord op deze en nog
andere veelvoorkomende vragen
hier.

Toestel te koop? 
Laat het ons dan zeker weten via
info@vvle.be, we helpen hier niet
alleen startende landmeters-
experten mee verder maar ook
andere dienstverleners (bv.
tuinaanleggers).

Collega gezocht? 
Wens je jouw team uit te breiden met
een nieuwe collega?  Aarzel niet om
het aan VVLE te laten weten, ons
netwerk helpt jou beslist verder! 
Nieuwe vacatures plaatsen we
steeds op onze leden-helpen-leden
pagina.
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