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VRIJDAG 5 mei 2017  
 
Wegens de zeer positieve reacties geven we onze leden terug de kans om een GRATIS exclusief 

bezoek te brengen aan het Vlaams Parlement en ASTRID nv 

 

Een woordje uitleg over het Vlaams Parlement 

 
Het Vlaams Parlement is de parlementaire 

vergadering van de Vlaamse Gemeenschap en het 

Vlaams Gewest, en zetelt in het Vlaams 
Parlementsgebouw in Brussel. 

 
Het Vlaams Parlement telt 124 leden die allen samen 

de Vlaamse Gemeenschap vormen. 118 leden 
daarvan zijn verkozen in het Vlaams Gewest, de 

andere 6 leden zijn afkomstig uit het kiesgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze 6 leden 

mogen uitsluitend stemmen over zaken betreffende 
de gemeenschapsmateries, aangezien het Vlaams Parlement geen gewestbevoegdheden kan 

uitoefenen in Brussel. 

 
Deze volksvertegenwoordiging is opgericht, onmiddellijk na de consensusbeslissing van de 

Vlaamse politieke partijen om de instellingen voor gewest en gemeenschap volledig samen te 
voegen. 

 
Antwerpenaar, Voorzitter van de districtsraad Deurne en Vlaams Parlementslid 

Peter Wouters zal ons als gastheer een persoonlijke rondleiding geven en de 
werking van het Vlaams Parlement nader toelichten.  Het echt bezoek “achter de 

schermen” dus ! 
 

Een woordje uitleg over ASTRID nv 

 
Het bedrijf A.S.T.R.I.D., een naamloze vennootschap van publiek recht, werd 

op 8 juni 1998 opgericht door de federale overheid (met 61% participatie) en 
lokale overheden (met 39% participatie) en had als missie om alle Belgische 

hulp- en veiligheidsdiensten een uniform communicatiesysteem te bieden 
zodat deze een beter gecoördineerde en efficiëntere dienst kan bieden 

tijdens hun opdrachten. 

 
Na de problemen met de Dexia-bank in 2011, kwamen de lokale overheden (via hun 

Gemeentelijke Holding) in financiële moeilijkheden. Via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij kocht de federale overheid hun aandeel van 39% over, zodat de 

werking van het bedrijf ASTRID werd veilig gesteld. 
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De keuze van de naam A.S.T.R.I.D. is een afkorting voor de functies van het systeem: Allround 
Semi-cellular Trunking Radiocommunication with Integrated Dispatching.  

 
Peter Leemans, adviseur externe relaties van ASTRID nv (o.a. voor Antwerpen) 

zal ons als gastheer een toelichting geven over het ontstaan en de huidige 
werking maar vooral ook een blik werpen op de ontwikkelingen en toekomst in 

de wereld van communicatiemiddelen in de veiligheidssector. 
 

Programma en enkele praktische afspraken 

 
Hieronder reeds een algemeen overzicht van het programma.  Details worden gestuurd bij 

inschrijving. 
 

Dagprogramma 

Omstreeks 09:30  verzamelen Centraal Station of Station Berchem 

10:00 – 12:00: bezoek Vlaams Parlement “achter de schermen” 

12:00 – 13:45: lunch in de “daktuin” met mooi zicht op Brussel 
13:45 – 14:00: verplaatsing naar ASTRID nv 

14:00 – 15:30: bezoek ASTRID nv 
Omstreeks 15:30 vertrekken we dan terug richting Antwerpen 

 
Voor het bezoek aan het Vlaams Parlement : 

 De identiteit van de bezoekers dient vooraf (voor 21 april) te worden overgemaakt 
 Deelnemers moeten in bezit zijn van hun identiteitskaart 

 
Aantal inschrijving is beperkt ! 

Er kunnen maximaal 15 deelnemers toegelaten worden aan dit bezoek !   

 
In eerste instantie zullen we dus enkel effectieve of steunende leden toelaten en moeten we 

spijtig genoeg de partners van deze leden, als ze wensen deel te nemen, op een wachtlijst 
plaatsen.   

 
De effectieve/steunende leden krijgen zo snel mogelijk na hun inschrijving bevestiging. Op 21 

april worden de inschrijvingen afgesloten en zullen de geïnteresseerde partners van de leden 
bericht krijgen of ze alsnog kunnen deelnemen.   

 
Het principe eerst = eerst geldt hier. 

 

Wat kost deze activiteit ? 

 
Deze activiteit wordt aan de effectieve en steunende leden GRATIS aangeboden (zowel 

vervoer, rondleiding als lunch) 

 

Hoe inschrijven ?  

 

Vul voor 21 APRIL het ONLINE INSCHRIJVINGFORMULIER IN (klik hier) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNuceEgOSyT9lCl243dVG9RFlkRHW9GDaDNk_JX60cUa13Aw/viewform
https://goo.gl/forms/AY6E7uouD65ZXD7z2

