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Woordje van
de voorzitters

Beste leden,
Beste landmeters-experten,

Op veel plaatsen mogen de mondmaskers vanaf vandaag af,
en dat betekent terug een ietwat 'normaal' leven.  Ook bij
VVLE wordt het terug wat normaler, kijken we volop uit
naar ons najaarsevent (inschrijven is de boodschap!) en
zijn we momenteel bezig met het organiseren van de fysieke
opleidingen en ledenvergaderingen voor 2022.  We volgen
uiteraard nog steeds de maatregelen op en zorgen ervoor
dat iedereen met een gerust hart en coronaproof aan de
komende opleidingen kan deelnemen.

2021 was, net als 2020, geen gemakkelijk jaar, toch is
VVLE erin geslaagd om 21 uur permanente vorming te
voorzien in webinarvorm zodat iedereen maximaal kon
deelnemen.  Terug voor 2021 dient er 20 uur permanente
vorming voorgelegd te worden aan de Federale Raad, dus
zet de komende events zeker vast in uw agenda!

We wensen jullie heel veel leesplezier!
 
Vele groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw



Najaarsevent op 16 december
2021
Mocht u nog niet gereageerd hebben
op uw uitnodiging voor het
najaarsevent, herhalen we dit
nogmaals met plezier.  Inschrijven
kan vanaf nu hier. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd, samenkomen mag
terug!

Webinar zonevreemdheid op 17
november 2021 van 9u30 tot 11u30
Tijdens dit webinar krijgt u meer
inzicht in de regels inzake
zonevreemdheid die zijn opgenomen
in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening. Meer info en mogelijkheid
tot inschrijven kan hier.

Openbaar onderzoek digitale atlas
Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse
Regering een uitvoeringsbesluit bij
de wet onbevaarbare waterlopen
goed met bepaling voor de digitale
atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de
publieke grachten.  Het ontwerp
hiervan ligt tot en met 28/02/2022 in
openbaar onderzoek.  Bekijk hier het
ontwerp.

https://vvle.be/kalender/1669
https://vvle.be/kalender/1665
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas


VVLE zoekt bestuursleden!
Zin om deel uit te maken van ons
dynamisch bestuur of ambities voor
het voorzitterschap?  Laat het graag
weten via info@vvle.be, volg gerust
een bestuursvergadering mee!

Opleiding Het Nieuwe
Goederenrecht 
Reeds 230 inschrijvingen genoteerd! 

Toch nog niet ingeschreven voor onze

webinar 'Het Nieuwe Goederenrecht' op

woensdag 6 oktober 2021?  Aarzel niet en

schrijf u alsnog hier in voor 3 oktober

2021.  Het wordt een interessante webinar

met spreker en auteur Prof. Vincent

Sagaert.
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