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Woordje van
de voorzitter

Beste leden,
Beste landmeters-experten,

We hopen dat jullie alvast nog steeds in goede gezondheid
verkeren... 

Corona heeft helaas heel wat roet in ons voorjaarseten gegooid,
maar heeft ook plaats gemaakt voor nieuwe oplossingen, zoals
onze eerste webinar dat alvast heel wat positieve reacties
teweegbracht!  Meer dan 200 leden konden we zo nog voorzien
van een interessante opleiding én een aantal uren permanente
vorming.

Nu we deze webinartool hebben laten ontwikkelen, mogen we
deze investering uiteraard niet laten verloren gaan.  We moeten
het toegeven, elkaar ontmoeten is noodzakelijk en verrijkend
maar af en toe eens niet in de wagen moeten springen is gewoon
tijdsbesparend en op dit moment ... iets veiliger...  We zullen deze
webinars dan ook in de toekomst op regelmatige basis herhalen
- corona of niet - en aanbieden aan een democratische prijs !

Naast wat aanpassen bracht deze periode ook heel wat
bezorgdheden met zich mee.  Wat met de coronamaatregelen die
gevolgd moeten worden door de landmeter-expert?  Hoe
interpreteren we die?  Wat met de uren permanente vorming dit
jaar?  Wat met de vergunningsmaatregelen?

Het was alvast een bewogen voorjaar, in deze nieuwsbrief
houden we jullie op de hoogte van de lopende zaken én
blikken we al even vooruit op het najaar, in de mate van het
mogelijke.
 
Wij wensen jullie alvast heel veel leesplezier en hopen jullie
alvast in alle veiligheid 'live' snel terug te zien!
Een heel fijne zomer gewenst in binnen of buitenland.

Hou het veilig!
 
Groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw



Wat met de geannuleerde 
ledenvergaderingen?
We hebben helaas onze regionale
ledenvergaderingen moeten annuleren
wegens de gekende redenen.  Uitstel is
echter geen afstel en we zijn van plan
deze opnieuw in te plannen naar eind
augustus of begin september toe want
een informele babbel onder collega's is
nu eenmaal niet vervangbaar door een
digitaal treffen.  Meer nieuws volgt!

Pin alvast in uw agenda: webinar
rond Ovam op 10 september 2020!
Om het zekere voor het onzekere te
nemen, organiseren we alvast deze
opleiding, gegeven door Stijn
Vandamme, LDR Advocaten, in
webinarvorm.  Uitnodiging en
mogelijkheid tot inschrijven volgt in
een aparte mail volgende week.
Wenst u een webinar die u volgde te
herbekijken?  Dat kan, we nemen
alles op en zetten de link van zodra
deze klaar is in uw Persoonlijk
hoekje op onze site!

Wat met de uren permanente
vorming voor 2020?
Een veelgestelde vraag van onze leden

aan ons adres, een bezorgdheid waar we

ons bewust van zijn.  VVLE heeft dan ook

het probleem aangekaart bij de Federale

Raad.  Momenteel is het nog even

wachten op een antwoord van zowel de

Nederlandstalige én Franstalige kamer

maar dat komt er snel.  Van zodra we

meer nieuws hierover vernemen,

communiceren we dit onmiddellijk.



AAPD: wat met de
toegankelijkheid van de kantoren?
We zijn ons bewust van de problematiek,

alles moet immers - ook in coronatijden -

werkbaar blijven voor ons beroep. Daarom

handelen we hiervoor nationaal vanuit de

koepel BOLE-VVLE.  BOLE is alvast op

verschillende sporen in gesprek met

AAPD om de werkzaamheden van de

landmeter te verbeteren en de

samenwerking met AAPD te versterken. 

Hierover waren deze week nog

gesprekken, meer nieuws volgt!

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.

VVLE wenst u voor de komende
zomerperiode een welverdiende
vacation of staycation toe en hoopt u
in het najaar onder veilige
omstandigheden massaal terug te
mogen ontmoeten!
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