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Woordje van
de voorzitter

Beste leden,
Beste landmeters-experten,
2019 was een jaar met heel wat dynamiek én succes binnen
en van de VVLE. 2020 zou een jaar worden met nog meer
dynamiek, reeds 450 leden hernieuwden hun lidgeld voor
2020, dank daarvoor! Met heel wat nieuwe plannen voor
de boeg waren we deze eerste drie maanden vol
enthousiasme aangevat.
Met de interessante cursus bomen en struiken herkennen
hebben we ons werkjaar alvast met veel vreugde ingezet,
met een maximaal aantal deelnemers op elke cursus was dit
alweer een succes, wat het bestuur van VVLE op het idee
doet brengen om dit jaarlijks of toch tweejaarlijks te
organiseren met een uitbreiding naar taxaties van bomen.
11 maart was de laatste cursusdag bomen en struiken
herkennen en daags erna was het tijd voor de finalisatie
van de cursus decreet gemeentewegen en
Instrumentendecreet.
Helaas heeft het coronavirus er op dat moment anders over
beslist. Vandaar dat ook wij de geplande opleiding 'Decreet
Gemeentewegen en Instrumentendecreet' zullen verplaatsen
naar een eerstmogelijke datum, of indien mogelijk, zullen
vervangen door een webinar. Nieuwe tijden dwingen ons
tot nieuwe oplossingen en één ding is zeker, VVLE staat niet
stil en blijft er zijn voor haar leden! Uitstel is geen afstel,
ook niet in vormingsuren, laat ons dat duidelijk zijn!
De gezondheid van iedereen staat op de eerste plaats, we
hopen dat het virus snel stagneert en dat we binnenkort
terug verder kunnen met onze activiteiten, vandaar dat we
vanaf juni 2020 momenteel nog geen wijzigingen of
annulaties doorvoeren van onze ledenvergaderingen, maar
wachten op de maatregelen van onze regering.

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar heel wat
coronanieuws dus, maar gelukkig ook ander nieuws. Het
ganse bestuur van VVLE wenst u op de eerste plaats een
goede gezondheid, veel succes en mogelijks mooie nieuwe
inzichten in deze nieuwe tijden.
Wij wensen jullie alvast heel veel leesplezier en tot
binnenkort!
Groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw

Opleiding 2020: bomen & struiken
herkennen - winterkenmerken
We kregen heel wat vragen naar de
bomenwaaier en het boek, in overleg
met Inverde kan VVLE deze aan een
korting krijgen, we organiseren ten
gepasten tijde een rondvraag én
verdeling van de bomenwaaier en de
boekjes op een eerstkomende
ledenvergadering of opleiding!

Wat met de geplande
voorjaarsopleiding decreet
gemeentewegen en
Instrumentendecreet?
Momenteel zijn we in volle zoektocht naar
een nieuwe datum of andere oplossing.
Indien gekend wordt uw inschrijving en
betaling automatisch overgezet naar deze
nieuwe datum. Kunt u er niet bijzijn en
had u reeds betaald? Dan storten we het
bedrag terug op uw rekening. De
mogelijkheid tot webinar om een té lange
uitstel van deze opleiding te voorkomen is
wellicht meer aan de orde. Wordt
vervolgd!

Update coronamaatregelen: denk
aan de vervaltermijn van uw
vergunning!
Vorige week werden er verschillende
beslissingen genomen door de Vlaamse
Regering met een impact op de termijnen
in het omgevingsrecht. Vermoedelijk
zullen er deze week nog enkel volgen
zoals voor rooilijnen, erfgoed,... Lees hier
verder.

Coronamaatregelen: Richtlijnen
Federale Raad omtrent Covid 19
VVLE kreeg heel wat vragen omtrent de
coronamaatregelen: wat mag nog, wat
mag niet? De Federale Raad heeft
richtlijnen uitgeschreven omtrent de
werkzaamheden ivm coronamaatregelen.
U kunt ze hier terugvinden. We raden aan
om deze af te printen en mee te nemen in
de noodzakelijke werkzaamheden die u
moet doen zodat u dit kunt staven.

Leuk verhaal leden-helpen-leden
Via een oproep op onze leden-helpenledenpagina heeft lid landmeter-expert
Nico Nivelle zijn nieuwe verbindingskabel
'NIKON NPLS-352' kunnen bestellen
dankzij een tip van een collega! Bedankt
hiervoor!

Nieuwe zoeker 'Wetwijzer' op de
nieuwe website van het
Departement Omgeving
Zit je met een vraag over regelgeving of
wil je meer informatie opzoeken over
relevante thema's? Neem dan eerst eens
een kijkje in de nieuwe zoeker 'Wetwijzer',
meer info vindt je hier.
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