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Door mensen gedreven



A West-Side story

West-Vlaming Diederick Nuyttens observeerde zijn eigen provincie met 

een kleine videocamera. De beelden die hij toont zijn niet de beelden die 

we dagelijks op tv zien. Hij brengt de werkelijkheid op een onbezonnen 

manier; de beelden staan er soms te lang. Hierdoor treedt een verstilling 

op en lijkt de in beeld gebrachte werkelijkheid poëtisch te worden.

Diederick studeerde twee jaar geleden af aan de Hogeschool voor Kunst en Wetenschappen 

Sint-Lucas Gent. departement Beeldende Kunst. Regisseur Dany Deprez — tevens artist in 

residence in BE-PART -  begeleidde deze productie. Op de themapagina's van dit jaarboek 

worden beelden uit de film gebruikt.
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] G E N I E T E N :  H E T  Z I T  IN O N S .  [

Genieten is één van de speerpunten waarrond de provincie 

West-Vlaanderen zich a ls recreatieve topregio profileert. 

Maar, wat houdt dit genieten in? Moeten wij ons allen 

bekeren tot het hedonisme, de leer die voorhoudt dat 

genot het hoogste goed is en dat de m ens dient te streven 

naar de bevrediging van zijn zintuiglijke verlangens? Of 

moeten we epicurist worden, iemand die van verfijnde 

genoegens houdt?

Genieten heeft vele betekenissen. M isschien moeten we 

dit genieten wel in zijn veelzijdigheid en al zijn vormen 

toepassen en binnen een maatschappelijke context 

plaatsen.

Genieten is het ondervinden van aangenam e gewaar

wordingen, het sm aken van genot. West-Vlaanderen 

biedt een zee aan m ogelijkheden om aangenam e 

gewaarwordingen te ervaren. Een graai in deze hoorn 

des overvloeds: ons rijke, culturele verleden, onze 

hedendaagse culturele dynamiek, ons heel verscheiden 

landschap van zee, heuvels, bossen en platteland, onze 

haute cuisine en stevige boerenkost, ... Wie in West- 

Vlaanderen woont of de provincie bezoekt, vindt overal de 

mogelijkheid om unieke, aangenam e gewaarwordingen 

te ondergaan. Het strekt de provincie tot eer dat ze 

dit zo wenst te houden en zelfs wil verbeteren. Een 

genietbaar West-Vlaanderen is de bakermat van een 

tevreden bevolking.

Genieten betekent ook: 'het genot hebben van', 'profijt 

ontvangen van'. Het provinciebestuur van West-Vlaan- 

deren zorgt er dan ook voor dat deW est-Vlam ingen kunnen 

genieten van wat de provincie te bieden heeft. Inwoners 

én bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om intens 

te genieten van provinciale domeinen, provinciale fiets

en wandelroutes, provinciale ruiterpaden, provinciale 

musea en tal van andere initiatieven.

Genieten wil ook zeggen: 'zich ve rlustigen’, 'zich 

verheugen'. De provincie en haar bevolking kunnen er 

zich over verheugen dat ze een beroep kunnen doen op 

een performant provinciebestuur dat alles in het werk 

stelt om de burger ten dienste te zijn. Dit Jaarboek 2005 

is daar het bewijs van. In die zin moet ook de provinciale

administratie een genietbare administratie zijn, waarover 

de burger zich kan verheugen. Elke dag opnieuw een 

uitdaging voor al wie verantwoordelijk is en betrokken bij 

de werking van onze provinciale diensten. Ik ben erechter 

van overtuigd dat onze provinciale administratie het 

vertrouwen geniet van onze W est-Vlaam se bevolking.

W anneer we het hebben over genieten in West- 

Vlaanderen, komt de laudatio al vlug over als een oratio 

pro domo. Een zelfingenomen pleidooi om duidelijk te 

maken hoe goed we het zelf wel doen. Dat we het goed 

doen, mag naar mijn mening echter ook gezegd worden. 

Daarin zijn wij, West-Vlam ingen, som s te bescheiden. Af 

en toe mogen we gerust eens de loftrompet over onszelf 

steken. Dat we het goed doen, staat voor mij buiten kijf. 

Som s mogen we ook eens genieten van ons eigen werk.

Dat we van ons werk kunnen genieten, houdt echter niet 

in dat we er kritiekloos tegenover staan. Daarvoor staan 

wij te veel met onze voeten in de polderklei. Er is nog 

heel wat werk aan de winkel. We kunnen nog niet van 

onze verdiende rust genieten. Ook dit is in het Jaarboek 

2005 terug te vinden, waarin heel wat toekomstgerichte 

projecten tegen het licht gehouden worden.

Genieten is ten slotte ook een moment van rust en 

bezinning, waarvan een positieve dynam iek uitgaat. 

Genieten laat ons toe om de batterijen opnieuw op 

te laden, om verder te werken aan die andere twee 

speerpunten: 'ondernem en ' en 'kwaliteit'. Deze beide 

speerpunten zijn onontbeerlijk om een klimaat te 

creëren waarin het mogelijk wordt om zinvol te genieten. 

Gelukkig kan de West-Vlam ing ook nog genieten in al zijn 

betekenissen, ook van kwaliteit en van ondernemen.

Maar, eerst genieten van dit Jaarboek 2005.

PAUL BREYNE I Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen





] E E N  V I T A L E  C O A L I T I E :  I N N O V A T I E  B E G I N T  IN DE  R E O I O  [

De provincie, de Vlaam se overheid en de gemeenten

- de drie verkozen bestuurslagen - kunnen en moeten 

samen een vitale coalitie vormen. Sam en een krachtige 

overheid uitmaken die werkt met en aan de samenleving, 

een samenleving met m inder regels en méér ruimte 

voor initiatief, een sterke d ienstverlening en een 

gebiedsgerichte invulling.

Om deze ambitie waar te maken is vertrouwen nodig. 

Vertrouwen in het ambtelijke en politieke personeel, 

m aar ook vertrouwen in de andere overheden. De banden 

tussen de 64 W est-Vlaam se gemeenten en de provincie 

zijn van oudsher goed. Dit zo te houden is een eerste 

gezamenlijk streven.

Het tweede oogm erk is het opbouwen en versterken 

van een vitale coalitie. Hierbij is sam enwerking met 

de partners uit organ isaties en verenigingen een 

noodzakelijke voorwaarde om tot resultaten te komen.

De resultaten ervan zijn in West-Vlaanderen al zichtbaar: 

in de landbouwverbreding, de drie regionale landschappen, 

de sociale huisvesting, het toerisme, de stads- en 

dorpskernvernieuwing, de om gang met de Europese 

programma's, de zorg voor de kustzone, de vrijwilligers- 

verzekering, het plattelandsbeleid, ... Cruciaal was en is 

daarbij de gebiedsgerichte aanpak. Deze ingeslagen weg 

verder bewandelen, is onze derde ambitie.

Dat een vitale coalitie in West-Vlaanderen regionaal heel 

wat innoverende initiatieven kan genereren, staat buiten 

kijf. Zo heeft de sam enwerking geleid tot gebundelde 

inspanningen om het hoger onderwijs in West-Vlaanderen 

te promoten. De provincieraad besliste ook om startende 

én innoverende nieuwe studierichtingen te ondersteunen. 

De groeiende studentenpopulatie in het W est-Vlaamse 

hoger onderwijs toont aan dat dit de goede keuze is. Het 

versterken van het hoger onderwijs in onze provincie is 

een cruciale, vierde ambitie.

Alle kenniscentra in onze provincie, in het hoger onderwijs 

en daarbuiten, zijn immens belangrijk om extra innovatie- 

kracht te stimuleren. Ik denk onder meer aan Kulak, Katho, 

Howest, KHBO en IW&T, VKC [Vlaams Kunststofcentrum], 

POVLT en VLIZ. West-Vlamingen wilden nooit behoren tot 

de middelmaat. We willen een rol van betekenis blijven 

spelen. Er moet dus ruimte zijn voor hen die hun nek willen 

uitsteken, voor ambitie, voor ondernemerschap.

Voor vernieuwing moeten de fundamenten gelegd worden in

de regio. (Kleine) ondernemers moeten hun vernieuwende 

ideeën handen en voeten kunnen geven. Via clusters 

en goed werkende bedrijventerreinen moeten ze de 

mogelijkheid krijgen om elkaar wederzijds te versterken.

Relaties tussen bedrijven en kennisinstellingen, en 

een goed vestigingsklim aat voor innoverende bedrijven 

spelen zich voornamelijk af op regionale schaal. Door 

de geleidelijke ontwikkelingen is dit som s niet meteen 

zichtbaar. De schaal van de provincie en de samenwerking 

met regionale partners vormen echter duidelijk een 

sterke u itgangspositie  om innovatieprocessen en 

kenniseconomie te bevorderen.

West-Vlaanderen heeft een traditie a ls partner in de 

ontwikkeling en vorm ing van KMO-bedrijven. De provincie 

speelt een belangrijke rol in het landelijke gebied. Ze bezit 

een goede kennis van het streekeigen cultureel erfgoed, 

kent en begeleidt de ontwikkelingen van recreatie en 

toerisme en heeft oog voor de ontwikkeling van de 

creatieve industrie. Dit zijn de sectoren waar innovatie op 

zijn minst belangrijk is.

De inspanningen die de provincie doet (via fondsen, 

personeelen streekhuizen] om het Regionaal Economisch 

Sociaal Overleg (RESOC 's) in gunstige omstandigheden 

te laten starten, zijn belangrijk, net zoals de intense 

contacten met de grensregio 's. Straks leveren wij deze 

inspanning ook bij de oprichting van de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij die de GOM opvolgt.

Deze werkwijze en de inzet van velen moeten bijdragen 

tot regionale innovatie. Geen sector is uitgesloten van 

innovatie. Innovatie moet dus bovenaan op de provinciale 

agenda komen te staan.

Werken in vitale coalities is ook in de W est-Vlaamse 

streekontwikkeling een basisvoorwaarde. A ls kennis

en kwaliteitspartner wil de provincie zich daartoe in de 

komende jaren voluit engageren. Ook hier wil de provincie 

West-Vlaanderen een voorloper en een stimulator zijn, in 

een vitale coalitie, m aar zakelijk-afstandelijk tegenover 

innovatieve hypes. We rekenen daarbij op reële erkenning 

door Vlaanderen.

JAN DURNEZ I Eerste gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen
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] S A M E N S T E L L I N G  VAN DE  P R O V I N C I A L E  I N S T E L L I N G E N  [

I D E  G O U V E R N E U R

Sinds 1 juni 1997 is Paul Breyne gouverneur van de 

provincie W est-Vlaanderen. De gouverneur wordt 

inmiddels door de Vlaam se regering benoemd. Zijn ambt 

is niet verbonden aan verkiezingen. De gouverneur zit de 

vergaderingen voor van de bestendige deputatie die het 

dagelijkse bestuur van de provincie uitoefent, maar heeft 

geen stemrecht.

De gouverneur draagt een bijzondere verantwoorde lijkheid 

voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. Hij 

coördineert de hulpacties bij rampen. S inds maart 1998 is 

de gouverneur ook verantwoordelijk voor de coördinatie 

van reddingsacties bij scheepsram pen in de territoriale 

wateren. Deze verantwoordelijkheden vallen onder zijn 

werk van federaal regeringscom m issaris. De gouverneur 

oefent, als vertegenwoordiger van de Vlaam se overheid, 

ook administratief toezicht uit op gemeenten en OCMW 's. 

Tevens vervult hij als vertegenwoordiger van de provincie 

een representatieve rol bij tal van gelegenheden.

de voorzitter beslissend bij staking van stemmen. De 

vergaderingen van de bestendige deputatie zijn niet 

openbaar, tenzij ze optreedt a ls rechtscollege, zoals bij 

verkiezingsgeschillen.

De gedeputeerden worden verkozen door en uit de leden 

van de provincieraad voor een periode van zes jaar. 

De bestendige deputatie telt altijd zes gedeputeerden, 

ongeacht het aantal inwoners van de provincie. Elk 

gerechtelijk arrondissem ent moet door m instens één 

gedeputeerde in de deputatie vertegenwoordigd zijn.

! D E  B E S T E N D I G E  D E P U T A T I E

De bestendige deputatie voert de besluiten van 

de provincieraad en bestendige deputatie uit. De 

gedeputeerden, die de materies onder elkaar verdelen, 

beslissen over alle zaken die tot het dagelijkse bestuur 

behoren, in het belang van de provincie. De bestendige 

deputatie heeft een rechtsprekende taak in een aantal 

specifieke geschillen (zoals bezwaarschriften inzake 

polderbelasting] en verkiezingsaangelegenheden (zoals 

bezwaarschriften bij gemeenteraadsverkiezingen). Ze is 

ook betrokken bij de uitvoering van wetten en decreten. 

De gouverneur is voorzitter van de bestendige 

deputatie. De provinciegriffier fungeert als secretaris. 

De gedeputeerden komen wekelijks bijeen, meestal 

op donderdag. Elk besluit wordt bij volstrekte 

meerderheid genomen. A ls  de bestendige deputatie 

een rechtsprekende taak uitoefent, dan is de stem van
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G O U V E R N E U R - V O O R Z I T T E R

P A U L  B R E Y N E

Burg 3 

8000 Brugge

tel. 050 40 58 11 - fax 050 40 71 03 

paul.breyne0west-vlaanderen.be
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G E D E P U T E E R D E

J A N  D U R N E Z  ( C D & V )

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold 111-laan 41, 8200 Sint-Andries (Bruggel 

tel. 050 40 31 50 - fax 050 40 31 08 

jan.durnezßwest-vlaa nderen.be

Jan Durnez is bevoegd voor:

-  BESTUURLIJKE ORGANISATIE EN EXTERNE RELATIES 

Algemeen beleid, organisatieontwikkeling, externe relaties, 

Europese programma's, gebiedswerking, veiligheid, 

woordvoerder van de bestendige deputatie

Instellingen: WVI, WP, politie- en brandweerschool

-  MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAPPEN

Natuur- en groenbeleid, vergunningen, milieu, domeinen, 

landschappen, natuur- en milieueducatie
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G E D E P U T E E R D E

P A T R I C K  V A N  C H E L U W E  ( S P . A )

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

tel. 050 40 73 32 - fax 050 40 73 03 

patrick.van.gheluweOwest-vlaanderen.be

Patrick Van Gheluwe is bevoegd voor:

-  RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT 

Ruimtelijke ordening, vergunningen, structuurplanning, 

uitvoeringsplannen, mobiliteit, beheer van provinciale wegen

-  TOERISME EN RECREATIE

Toerisme, toeristische evenementen, toeristische en 

recreatieve promotie, beheer van de recreatieve 

infrastructuur

Instelling: Westtoer
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G E D E P U T E E R D E

G A B R 1 Ë L  K I N D T  ( C D & V )

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries [Brugge! 

tel. 050 40 31 90 - fax 050 40 73 05 

gabriel.kindtHwest-vlaanderen.be

Gabriël Kindt is bevoegd voor:

-  LAND-EN  TUINBOUW EN WATERBELEID

Land- en tuinbouw, ruilverkavelingen en landinrichting, 

integraal waterbeleid (waterlopen incluis), 

waterbeheersing en visserij 

Instellingen: POVLT en landbouw-vzw's

~ PERSONEEL

Alle personeelszaken, sociale dienst,

intern gelijkekansenbeleid en welzijn op het werk

Instellingen: WIVO en SBR
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G E D E P U T E E R D E  

D I R K  D E  F A U W  ( C D & V )

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries (Bruggel 

tel. 050 40 31 61 - fax 050 40 73 02 

dirk.de_fauw0west-vlaanderen.be

Dirk De fauw is bevoegd voor:

-  JEUGD, HUISVESTING EN WELZIJN

Jeugd, welzijn, huisvesting, gezondheid, sociale en 

gezinsvoorzieningen, personen met een handicap, 

duurzame ontwikkeling, Noord-Zuidbeleid

Instellingen: Ons Erf [PIDO), 't Venster. De Waaiberg, PNZC

-  INFRASTRUCTUUR EN JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 

Patrimonium, gebouwen, overheidsopdrachten, logistiek, 

ICT, GIS, economaat, juridische aangelegenheden, 

eredienst en administratief toezicht

~ PERS EN COMMUNICATIE, PROMOTIE
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G E D E P U T E E R D E  

G U N T E R  P E R T R Y  ( S P . A )

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

tel. 050 40 31 55 - fax 050 40 73 06 

gunter, pert rySwest-vlaa nderen.be

Gunter Pertry is bevoegd voor:

-  KUNSTENCULTUUR

Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezich

ten, kunstpatrimonium, musea, cultureel aanbod, culturele 

centra en manifestaties, festivals, bibliotheken en archief 

Instellingen: PMMK, Winob, Monumentenwacht, TiNCK

-  ONDERWIJS

Provinciaal textiel-, visserij- en tuinbouwonderwijs, relaties 

met en promotie van hoger onderwijs, zeewetenschappelijk 

onderzoek, basiseducatie en afstandsonderwijs 

Instellingen: EduWEST, VLIZ, PIH, PTI en PMI

J®DD
DDDDD
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G E D E P U T E E R D E

M A R L E E N  T I T E C A - D E C R A E N E ( C D & V )

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge] 

tel. 050 40 31 65 - fax 050 40 31 02 

marleen.titeca0west-vlaanderen.be

Marleen Titeca-Decraene is bevoegd voor:

-  FINANCIËN EN SPORT

Sport, gelijke kansen, financiën, begroting, rekeningen, 

fiscaliteit en interne audit

-  ECONOMIE EN KMO

Economie, KMO, middenstand, streekontwikkeling, 

technologie, innovatie, studies, beroepsopleiding, 

kwaliteitszorg, zee- en luchthavens

Instellingen: GOM, WE5, streekhuizen en vormingsinstituten (Syntra West]
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P R O V I N C I E G R I F F I E R

H I L A I R E  OS T

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

hilaire.ost0west-vlaanderen.be

De provinciegriffier is de hoogste provincieambtenaar. Hij 

wordt benoemd door de provincieraad. De provinciegriffier 

woont de vergaderingen van de provincieraad en de bestendige 

deputatie bij en maakt de notulen op. Hij is ook de bewaarder 

van het archief en van het zegel van de provincie. Hij staat aan 

het hoofd van het personeel en leidt de provinciale diensten, 

volgens de richtlijnen van de gouverneur Ivoor het federale 

personeel! en van de bestendige deputatie (voor het provin- 

ciepersoneell.





] EEN B E T E R  S TA TU U T VOOR DE P R O V I N C I E R A A D S L E D E N  [

Het Jaarboek 2005 van de provincie West-Vlaanderen 

vormt een goede gelegenheid om even in te zoemen op 

de meerwaarde van het provinciale, intermediaire niveau. 

Vanuit de provincieraad gezien, stellen we vast dat het 

politieke landschap bijzonder snel evolueert.

Vooreerst zijn er de nieuwe structuren, zoals het 

autonoom provinciebedrijf Westtoer, de RESO C 's  en de 

aangekondigde Provinciale Ontw ikkelingsm aatschap

pij als rechtsopvolger van de GOM. De behoefte aan 

nieuwe, efficiënte beheersinstrumenten (niet zelden in 

samenwerking met andere overheden en privépartners 

opgericht) wordt stelselmatig groter.

Daarbij komt nog dat de provincieraad met belangrijke 

nieuwe bevoegdheden geconfronteerd wordt, onder 

meer in de domeinen van ruimtelijke structuurplanning 

en economie. Centraal staat hierbij de idee dat de 

provincie moet uitgroeien tot de referentiepartner voor 

de gebiedsgerichte werking, zowel geografisch via 

een coherent subregionaal beleid, als inhoudelijk rond 

projecten met provinciale uitstraling.

Het cultuurproject Beaufort, een nieuwe structuur voor 

onze luchthavens, de ontwikkeling van het toegepast 

wetenschappelijk onderzoek aan onze hogescholen, de 

uitbouw van het POVLT in Rumbeke als ankerpunt voor 

een nog steeds te fragiele landbouwsector, de verbetering 

van onze relaties met Noord-Frankrijk, ... Het zijn stuk 

voor stuk belangrijke dossiers die méér middelen en een 

grotere politieke slagkracht zullen vergen.

In het licht van het nieuwe provinciedecreet en in de 

hoop dat een evenwichtig en efficiënt decreet op de 

interbestuurlijke samenwerking nu snel het daglicht ziet, 

leiden bovenstaande feitelijke vaststellingen tot een heel 

eenvoudige conclusie.

Een grotere bevoegdheid voor de deputatie en de creatie 

van nieuwe, efficiënte bestuursinstrumenten, met een 

autonome bedrijfsstructuur bijvoorbeeld, veronderstellen 

een veel grotere betrokkenheid van de provincieraad.

Het spreekt vanzelf dat het huidige statuut van de 

provincieraadsleden niet van aard is om een daadwerkelijke 

invulling van deze nieuwe opdrachten mogelijk te maken. 

De taak van een provincieraadslid wordt imm ers steeds 

meer een parttime job.

De provincie moet daarom niet alleen bijdragen tot 

een betere werking van de politieke partijen op haar 

grondgebied, m aarook een elementair vangnet uitwerpen 

voor de gewone raadsleden. Die moeten de ruimte krijgen 

om hun opdracht in alle onafhankelijkheid te vervullen, 

ongeacht hun professionele statuut. Daartoe ontbreekt 

echter vooralsnog de wettelijke basis.

Mogelijk ligt de oplossing in de toekenning van sociale- 

zekerheidsrechten aan deze provincieraadsleden die op 

geen enkele wijze van de sociale zekerheid kunnen 

genieten.

De Vlaamse Vereniging van Provincies heeft hier volgens 

mij een belangrijke rol te verullen. M isschien kan West- 

Vlaanderen hier opnieuw een voortrekkersrol spelen?

JEAN  DE BETHUNE I Voorzitter van de provincieraad



! D E  P R O V I N C I E R A A D

De provincieraad is voor W est-V laanderen wat 

de gemeenteraad is voor een stad of gemeente. De 

provincieraad is de beraadslagende vergadering van 

de provincie die beslist over alle zaken van provinciaal 

belang. De provincieraadsleden worden rechtstreeks 

verkozen door de inwoners van de provincie die 18 jaar of 

ouder zijn. Het aantal provincieraadsleden hangt af van 

het aantal inwoners van de provincie. De W est-Vlaamse 

provincieraad telt 84 leden. S inds de goedkeuring van 

het Sint-M ichielsakkoord in 1993 valt de verkiezing van 

de provincieraad sam en met die voor de gemeenteraden. 

Een provincieraadslid wordt dan ook verkozen voor een 

periode van zes jaar. W est-Vlaanderen wordt nog tot 

oktober 2006 bestuurd door een coalitie van CD&V en 

SP.A. Behalve in juli en augustus komt de provincieraad 

m instens eenmaal per maand samen. De vergaderingen 

van de provincieraad zijn openbaar, behalve als een van 

de agendapunten over personen gaat of als twee derde 

van de raadsleden beslissen dat de vergadering niet 

openbaar is, in het belang van de openbare orde. De 

gouverneur woont de vergaderingen bij, m aar heeft geen 

stemrecht. De voorzitter opent de vergadering, leidt de 

besprekingen, handhaaft de orde, deelt de uitslag van 

de stemmingen mee en sluit de vergaderingen. Jean de 

Bethune is de huidige voorzitter van de provincieraad.

Vooraleer de voltallige provincieraad zich over de 

agendapunten buigt, worden ze eerst besproken in de 

comm issies. Bij het begin van elke raadsvergadering 

kunnen de provincieraadsleden tijdens het mondelinge 

vragenuurtje vragen stellen aan de gouverneur en de 

bestendige deputatie over actuele onderwerpen. Om 

hun controlebevoegdheid degelijk te kunnen uitoefenen, 

beschikken de raadsleden over een ruim inzagerecht. 

Elk raadsbesluit wordt bij volstrekte meerderheid van 

stemmen genomen (met meer dan de helft van de geldig 

uitgebrachte stemmen], De opmaak van de begroting 

is een jaarlijks terugkerend en belangrijk punt. Ze 

geeft im m ers aan hoeveel geld het bestuur aan de 

diverse opdrachten mag besteden. De provinciegriffier 

stelt de notulen op, waarin een beknopt verslag met

een samenvatting van de debatten, de uitslag van de 

stemmingen en de beslissingen zijn opgenomen.

De provincieraad van W est-Vlaanderen komt in principe 

de laatste donderdag van de maand sam en om 14 uur in 

het provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries (Brugge).

! HE T  B U R E A U  V A N  D E  P R O V I N C I E R A A D

De voorbere id ing van de kalender van de

provincieraad en van de com m issies krijgt bijzondere 

aandacht binnen het bureau van de provincieraad. 

Andere taken zijn: de voorbereiding van de w erk 

zaamheden van de voorzitter en de leden van het 

bureau, het form uleren van voorstellen voor het 

oprichten van raadscom m issies en het onderzoek van 

onderwerpen die verband houden met de werking van de 

provincieraad, zoals het tijdstip waarop de com m issies 

vergaderen of de organisatie van de verenigde com 

missie.

Het bureau telt 15 leden, verkozen uit de raadsleden. 

Elke politieke fractie is erin vertegenwoordigd. Het 

bureau van West-Vlaanderen is samengesteld uit een 

voorzitter, drie ondervoorzitters, vier secretarissen, twee 

quaestoren en zes leden.

Voorzitter

Jean de Bethune (CD&V)

Ondervoorzitters

Eerste ondervoorzitter: Jean-C laude  Laurent (SP.A)

Tweede ondervoorzitter: Luc Vande Caveye (CD&V)

Derde ondervoorzitter: Patrick De K lerck (VLD)

Secretarissen

Eerste secretaris: M arianne  M ae s  ISP.A)

Tweede secretaris: R oge r Terryn ICD&V]

Derde secretaris: Jo s  Monballyu  [CD&V)

Vierde secretaris: Peter Roose  (SP.A)

Quaestoren

Eerste quaestor: Yves Debaere (CD&V)

Tweede quaestor: Jacque line C rop -R im baut (VLD)

Leden

Eerste lid: Diane D 'hu lst  (SP.A)

Tweede lid: Kurt Ravyts (V laam s Blok)

Derde lid: W ilfried Vandaele (N-VA)

Vierde lid: Mare Vanpaem el (GROEN!)

Vijfde lid: Georgine R oe ts-Deno lf (CD&V)

Zesde lid: Anthony Dum arey (VLD)



! D E  C O M M I S S I E S  V A N  D E  P R O V I N C I E R A A D

In voorbereiding van de vergadering van de provincieraad 

vergaderen maandelijks de raadscom m issies. Zij brengen 

advies uit over zaken die de raad voor onderzoek naar hen 

heeft verwezen of die tot hun specifieke bevoegdheden 

behoren. Concreet bespreken de raadscom m issies de 

punten van de agenda van de provincieraad die tot 

hun eigen bevoegdheid behoren. Een samenvattend 

verslag van deze besprekingen wordt in de provincieraad 

voorgelezen en vormt de aanzet van de behandeling in de 

provincieraad.

Naast deze adviserende taak, hebben de raadscom m issies 

vaak ook infopunten op de agenda. Deze kunnen een 

bezoek aan een provinciale instelling of een algemene 

toelichting over bijvoorbeeld een Europees programma, 

een nieuwe wetgeving, ... omvatten.

In West-Vlaanderen werden na de vernieuwing van de 

provincieraad in 2000 tien raadscom m issies opgericht. 

Zoals de provinciewet bepaalt zijn de com m issies 

samengesteld volgens het principe van de evenredige 

vertegenwoordiging. Alle provincieraadsleden zijn lid 

van twee raadscom m issies. Toelichting bij de bespreking 

van de agendapunten wordt gegeven door de bevoegde 

gedeputeerde.

De vergaderingen van de raadscom m issies zijn niet 

openbaar.

1ste com m issie  I a lgem ene zaken

in deze com m issie  worden de algem ene zaken, zoa ls nieuwe 

wetgeving, en de "rou tine"-agendapunten  besproken 

voorzitter: Jean de Bethune ICD&V] 

ondervoorzitter: Jean-C laude  Laurent ISP.Al

2de com m issie  I m ilieu, natuur en landschap

natuur- en groenbeleid, vergunningen, milieu, domeinen, 

landschappen, natuur- en m ilieueducatie 

voorzitter: Jef Pollentier ICD&VI 

ondervoorzitter: Eric De Keyse r ISP.A]

3de com m issie  I ruimtelijke ordening, mobiliteit, recreatie en 

toerism e

ruimtelijke ordening, vergunningen, structuurplanning, 

u itvoeringsplannen, mobiliteit, beheer provinciale wegen, toerisme, 

toeristische evenementen, toeristische en recreatieve promotie, 

beheer recreatieve in frastructuur 

voorzitter: Clifford Bourdon ISP.A) 

ondervoorzitter: W illy M a leng ie r ICD&V)

4de com m issie  I land- en tuinbouw en waterbeleid

land- en tuinbouw, ruilverkavelingen en landinrichting, integraal 

waterbeleid m.i.v. waterlopen, w aterbeheersing, zeevisserij 

voorzitter: Irène Van H ecke -M assche le in  ICD&V) 

ondervoorzitter: Eddy Tulpin ISP.A)

5de com m issie  I jeugd, huisvesting en welzijn

jeugd, welzijn, huisvesting, gezondheid, socia le en 

gezinsvoorzieningen, gehandicapten, duurzam e ontwikkelingen, 

on tw ikke lingssam enw erk ing 

voorzitter: André Debruyne ICD&V) 

ondervoorzitter: Berlinda W illaert (SPA )

6de com m issie  I onderwijs, kunst en cultuur

provinciaal onderwijs, relaties met en prom otie hoger 

onderwijs, zeewetenschappelijk onderzoek, basiseducatie 

en afstandsonderw ijs, bescherm ing m onum enten, stad s- en 

dorpszichten, kunstpatrim onium , m usea, cu ltureel aanbod, 

culturele centra en m anifestaties, festivals, bibliotheken en archief 

voorzitter: D idier Vandeputte ISP.AI 

ondervoorzitter: Pol Vandenbulcke (CD&V)

7de com m issie  | economie en KMO

economie, KMO, m iddenstand, streekontw ikkeling, technologie, 

innovatie, studies, beroepsopleiding, kwaliteitszorg, zee- en 

luchthavens

voorzitter: Hendrik  Verkest (CD&V) 

ondervoorzitter: Alfred Platteau (SP.A)

8ste com m issie  I financiën, personeel en sport

gelijke kansen, financiën, begroting, rekeningen, fiscaliteit en 

interne audit, alle personeelszaken, sociale dienst, intern gelijke 

kansenbeleid, preventie en bescherm ing op het w erk  en sport 

voorzitter: Stijn Couvreur (CD&V) 

ondervoorzitter: André Ram oudt (SPA )

9de com m issie  I patrim onium, informatica en infrastructuur

patrim onium, gebouwen, overheidsopdrachten, logistiek, ICT,

GIS, economaat, jurid ische aangelegenheden, eredienst en 

adm inistratief toezicht 

voorzitter: Luc Vannieuwenhuyze ICD&V) 

ondervoorzitter: Youro C asie r [SPA ]

10de com m issie  I bestuurlijke organ isatie  en externe relaties

organisatieontw ikkeling, externe relaties, Eu ropese  p rogram m a’s, 

gebiedsw erking, veiligheid, pers, prom otie en com m unicatie 

voorzitter: Peter Roose  ISP.A) 

ondervoorzitter: Rudolf Leplae (CD&V)
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A llijns Joseph

VLD

A. Rodenbachlaan 43 

8930 Menen 

T 056 40 04 40 

joseph.allijnsß 
west-vlaanderen.be

Berton M arcel

VLD

leperstraat 118 

8930 Menen 

T 056 51 12 86 

marcel, bertonß 
west-vlaanderen.be

Bogaert Jean-Marie

N-VA

Eikenberg 12 

8310 Sint-Kruis 

T 050 67 47 66 
jean_marie. bogaert (3 

west-vlaanderen.be

Bonte Ronny

ONAFHANKELIJK 

Gruuthuselaan 5 
8020 Oostkamp 

T 050 82 72 92 

ronny.bonteß 
west-vlaanderen.be

Boret W alter

VLD

Kasteelstraat 7 

8810 Lichtervelde 

T 051 72 54 48 

walter.boretß 
west-vlaanderen.be

Bo ssu yt Danny

CD&V

Oude Paanderstraat 19 

8760 Meulebeke 
T 051 48 71 74 

danny.bossuytß 

west-vlaanderen.be

Bourdon Clifford

SP.A

Vijversgracht 16 

8310 Sint-Kruis 

T 050 37 58 10 

Clifford.bourdon® 
west-vlaanderen.be

De Gryse Livia

VLD

Peerdenstraat 8 
8000 Brugge 
T 050 34 73 91 
livia.de_gryse0 

west-vlaanderen.be

De Keyser Eric

SP.A

Tuinwijk 70 

8600 Diksmuide 
T 051 50 28 04 
eric.de_keyser(3 

west-vlaanderen.be

De K lerck Patrick

VLD

Schaapstraat 75 
8370 Blankenberge 
T 050 42 71 49 
patrick.de_klerck(3 
west-vlaanderen.be

Debaere Yves

CD&V

Bissegem straat 85 
8560 Gullegem 
T 056 41 38 14 

yves.debaereß 
west-vlaanderen.be

Debruyne André

CD&V

Diksmuidesteenweg 357 

8800 Roeselare 
T 051 20 48 66 
andre.debruyneO 

west-vlaanderen.be

Decleer Hilde

CD&V

Gentpoortstraat 46 
8000 Brugge 
T 050 34 01 74 
hilde.decleerfö 

west-vlaanderen.be

Deconinck Veerle

SP.A

Alsteen 12 
8792 Desselgem  
T 056 71 85 06 
veerle.deconinckß 

west-vlaanderen.be

Dupont M ichel

SP A

Poedermagazijnstraat 99 
8930 Menen 

T 056 51 80 90 
michel, dupontß 

west-vlaanderen.be

Durnez Jan

CD&V

Capucienenstraat 104 

8900 leper 

T 057 20 38 13 

jan.durnezß 

west-vlaanderen.be

Florizoone Roland

VLD

Groene Biezenlaan 15 

8660 De Panne 

T 058 42 04 04 

roland.florizoonefd 

west-vlaanderen.be

H iergens Pol

VLD

Stijn Streuvelslaan 58 
8501 Heule 

T 056 35 73 84 

pol.hiergensß 

west-vlaanderen.be

Kerckhof Johan

VLD

Ijzerwegstraat 7 
8470 Snaaskerke 

T 059 27 43 44 

johan.kerckhof(3 
west-vlaanderen.be

Kindt Gabriël

CD&V

Kleine Zwevezelestraat 2 
8810 Lichtervelde 

T 051 72 29 38 

gabriel.kindtß 

west-vlaanderen.be

Lacombe Jan

VLAAMS BELANG 

Essex Scottishlaan 12 
(bus 11)

8434 Westende 

T 058 24 04 16 
jan.lacombe® 

west-vlaanderen.be

M ae s M arianne

SP.A

Grote Them s 22 

8490 Varsenare 
T 050 38 92 59 

marianne.maesO 

west-vlaanderen.be

M aleng ie r W illy

CD&V

Nonnebossenstraat 20 

8980 Zonnebeke 

T 057 46 83 46 

willy.malengierß 
west-vlaanderen.be

M a ly sse  Rita

VLD

Neerstraat 15 

8980 Geluveld 
T 057 46 68 03 

rita.malysse(3 

west-vlaanderen.be

M a sse lis  H ans

VLD

Doomiksesteenweg 197 

8500 Kortrijk 
T 056 21 29 58 

hans.m asselisß  

west-vlaanderen.be

M asyn  Luc

VLAAMS BELANG 

Lange Molenstraat 107 

8200 Sint-Andries 
T 0477 32 06 11 

luc.masynß 

west-vlaanderen.be

M aertens E ls

SP.A

Sterrestraat 32 

8511 Aalbeke 

T 056 25 60 30 
els.maertens(3 

west-vlaanderen.be

M ae s Isabelle

CD&V

Jacquetbosstraat 1 

8587 Spiere-Helkijn 

T 056 45 60 72 

isabelle.maesfcl 
west-vlaanderen.be



Cardon Erik

SP.A

Scharphoutstraat 71 
8380 Lissewege 
T 050 54 45 71 

erik.cardon® 
west-vlaanderen.be

C asie r Youro

SP.A

Motestraat 48 
8940 Wervik 
T 056 31 05 85 

youro.casier® 

west-vlaanderen.be

Couvreur Stijn

CD&V

Westlaan 423 

8800 Roeselare 
T 051 24 24 78 
stijn.couvreur® 

west-vlaanderen.be

Crop-R im baut

Jacqueline

VLD

Ingelmunstersteenweg 15 
8760 Meulebeke 
T 051 48 72 05 
jacqueline.rimbaut® 

west-vlaanderen.be

de Bethune Jean

CD&V

Van Bellegemdreef 27 

8510 Marke 
T 056 22 40 40 

jean.de_bethune® 
west-vlaanderen.be

De Cuyper Bernard

CD&V

J.V.Belleghemstraat 1 

8310 Assebroek 
T 050 35 61 02 
bernard.de_cuyper® 

west-vlaanderen.be

De fauw Dirk

CD&V

Manitobalaan 29 

8200 Sint-Andries 
T 050 38 76 89 
dirk.defauw® 

west-vlaanderen.be

Decorte Guido

CD&V

Polderstraat 8 

8670 Oostduinkerke 
T 058 51 67 06 
guido.decorte® 

west-vlaanderen.be

Dekyvere-Verdru

Nancy

VLAAMS BELANG 

Molenstraat 52 
8790 Waregem 
T 0474 93 52 55 

nancy.verdru® 

west-vlaanderen.be

Destoop-Dhondt

Yolande

CD&V

Staakmolenstraat 24 
8793 Sint-Eloois-Vijve 
T 056 60 24 77 

yolande.dhondt® 

west-vlaanderen.be

D 'hu lst Diane

SP.A

Strandloperstraat 21/2C 

8400 Oostende 
T 059 25 15 11 
diane.d_hulst® 
west-vlaanderen.be

Dornez Jaak

N-VA

Preshoekstraat 98 

8510 Marke 
T 056 21 95 65 
jaak.dornez® 
west-vlaanderen.be

d’Udekem d’Acoz Henri

CD&V

Couthoflaan 50 

8972 Proven 
T 057 33 31 38 
henri.dudekem_dacoz® 

west-vlaanderen.be

Dum arey Anthony

VLD

Marktstraat 22 bus 5 

8460 Oudenburg 
T 059 25 00 77 
anthony.dumarey® 

west-vlaanderen.be

Langeraet Bernard

VLD

Pastorijstraat 12 
8700 Aarsele 
T 051 63 38 53 
bernard.langeraet® 
west-vlaanderen.be

Lapeere Marie-Thérèse

CD&V

Zwanestraat 12 
8770 Ingelmunster 
T 051 48 95 06 

mariejherese.lapeere® 
west-vlaanderen.be

Laridon L ies

CD&V

Ijzerlaan 58 
8600 Diksmuide 
T 051 50 01 00 
lies.laridon® 

west-vlaanderen.be

Laurent Jean-C laude

SP.A

Stokersstraat 15 
8000 Brugge 
T 050 67 32 20 
jean_claude.laurent® 
west-vlaanderen.be

Leplae Rudolf

CD&V

Boldriesstraat 17 
8930 Lauwe 
T 056 41 31 46 
rudolf.teplae® 
west-vtaanderen.be

Leterm e M arc

VLD

Oosthoekstraat 3 
8956 Kemmel 

T 056 21 59 09 
marc.leterme® 
west-vlaanderen.be

Lievyns Maureen

GROEN!

Morinnestraat 12 
8500 Kortrijk 
T 056 21 18 66 
maureen. lievyns® 

west-vlaanderen.be

Monballyu Jos

CD&V

Kon. Boudewijnstraat 156 

8520 Kuurne 
T 056 70 14 50 
jos.monballyu® 

west-vlaanderen.be

Naeyaert Gerard

CD&V

Kortemarkstraat 256 
8820 Torhout 

T 050 21 29 76 
gerard.naeyaert® 
west-vlaanderen.be

Pertry Gunter

SP.A

Ploemeurlaan 9 
8600 Diksmuide 
T 057 20 79 71 

gunter.pertry® 
west-vlaanderen.be

Pillaert Kristof

N-VA

Oude Rozebekestraat 43 C 
8830 Hooglede 
T 051 24 25 83 
kristof. pillaert® 

west-vlaanderen.be

Platteau Alfred

SP A

Oudenaandsesteenweg 218 

8580 Avelgem 
T 056 64 50 34 
alfred. platteau® 

west-vlaanderen.be

Pollentier Jef

CD&V

Dullaertweg 83 
8470 Gistel 
T 059 27 72 72 

jef.pollentier® 

west-vlaanderen.be

Ram oudt André

SP A

Warandestraat 14 

8480 Ichtegem 
T 051 58 87 23 

andre.ramoudt® 

west-vlaanderen.be



Ravyts Kurt

VLAAMS BELANG 

Steenkaai 32/9 

8000 Brugge 
T 050 32 06 93 
kurt.ravytsß 
west-vlaanderen.be

Roets-Denolf Georgina R oose  Peter

CD&V

Karei Mestdaghstraat 83 

8000 Brugge 
T 050 31 23 08 
georgina.denolffô 
west-vlaanderen.be

SP.A

Brugsesteenweg 22 
8630 Veurne 

T 058 31 56 33 
peter, rooseß 
west-vlaanderen.be

Terryn Roger

CD&V

Kleine Klijtstraat 59 
8540 Deerlijk 
T 056 77 78 46 

roger.terrynö 
west-vlaanderen.be

Titeca-Decraene

M arleen

CD&V

Klokketuin 78 
8570 Anzegem 

T 056 68 09 20 
marleen, titecaß 

west-vlaanderen.be

Tulpin Eddy

SP.A

Schermplantenstraat 34 
8400 Oostende 

T 059 80 13 05 
eddy.tulpinß 
west-vlaanderen.be

van der Hooft 

Kathleen

VLD

Meerlaan 113 

8300 Knokke-Heist 
T 050 60 09 84 
kathleen.van_der_hooft(3 
west-vlaanderen.be

Vandenbulcke Pol

CD&V

Weidestraat 91 
8800 Roeselare 
T 051 24 83 06 
pol.vandenbulckeß 
west-vlaanderen.be

Vandeputte Didier

SP.A

Nederweg 14 bus 7 
8870 Izegem 
T 051 30 97 35 
didier.vandeputteß 
west-vlaanderen.be

Vanderm ersch  Piet

VLD

Rollegemstraat 202 
8880 Ledegem 
T 056 50 47 16 
piet.vandermerschß 
west-vlaanderen.be

Vannieuwenhuyse Luc

CD&V

Bruggestraat 22 
8700 Tielt 
T 051 40 25 59 
luc.vannieuwenhuyzeö 
west-vlaanderen.be

Vanpaem el Mare

GROEN!

Bruggestraat 154 
8730 Beernem 
T 050 79 24 46 
marc.vanpaemelß 
west-vlaanderen.be

Van Parijs W alter

CD&V

Knesselarestraat 108 
8730 Beernem 
T 050 78 87 76 
walter.van_parijs(d 
west-vlaanderen.be

Verbeure Eric

CD&V

Beukhoutstraat 10A 
8650 Houthulst 
T 051 70 29 83 
eric.verbeureß 
west-vlaanderen.be



Van Gheluwe Patrick

SP.A

Boomlandstraat 73 
8880 Ledegem 

T 056 50 00 93 
patrick. van.gheluwe® 
west-vlaanderen.be

Van Hecke-Masschelein 

Irène

CD&V

Frezenbergstraat 12 
8900 leper 
T 057 20 07 92 

irene.masscheleinß 
west-vlaanderen.be

Vandaele Wilfried

N-VA

Warvinge 17 

8421 Vlissegem 
T 059 23 95 47 

wilfried.vandaeleß 
west-vlaanderen.be

Vande Caveye Luc

CD&V

Waterstraat 28 
8020 Oostkamp 

T 050 82 33 10 
lu c. va n d e_caveyeß 
west-vlaanderen.be

Vandecasteele N oël

VLD

Clevenstraat 9/11 
8680 Koekelare 
T 059 27 87 46 

noel.vandecasteeleO 
west-vlaanderen.be

Vanden Bussch e  Marc

VLD

Gulden Vlieslaan 34A 

8670 Koksijde 
T 058 53 20 10 

marc.vanden_busscheß 
west-vlaanderen.be

Vandenbulcke Baldwin

VLAAMS BELANG 

Kattestraat 107 
8520 Kuurne 

T 056 71 10 92 
baldwin.vandenbulckeö 

west-vlaanderen.be

Verkest Hendrik

CD&V

Kokerstraat 5 
8750 Wingene 
T 051 65 71 07 
hendrik.verkestß 

west-vlaanderen.be

Vervaeke Patrick

GROEN!

Hugo Verrieststraat 24 
8530 Harelbeke 
T 056 70 53 83 

patrick.vervaekeß 
west-vlaanderen.be

Vervaet-Sm ets

M yriam

VLD

Bayauxlaan 4 bus 42 

8300 Knokke-Heist 
T 050 60 03 42 
myriam.vervaet-smetsß 

west-vlaanderen.be

Veulem ans Hilde

CD&V

Stokkellaan 114 

8400 Oostende 
T 059 70 83 75 
hilde.veulemansß 
west-vlaanderen.be

Vyvey Jean

VLD

Alfons Pieterslaan 68 

8400 Oostende 
T 059 51 71 51 
jean.vyveyß 
west-vlaanderen.be

W arnez Peter

CD&V

Peerstalvoetweg 2 
8750 Wingene 
T 051 65 63 42 
peter.warnez(3 
west-vlaanderen.be

W illaert Berlinda

SP.A

Populierenlaan 94 
8450 Bredene 
T 059 32 15 47 

berlinda. willaertO 
west-vlaanderen.be



De provincieraad kwam in 2004 

veertien keer sam en in openbare zitting.



] B E L A N G R I J K S T E  A G E N D A P U N T E N  U I T  DE  P R O V I N C I E R A A D  [

In 2004 kwam de provincieraad veertien keer samen. 

In principe vergadert de provincieraad één keer per 

maand, de Laatste donderdagvoorm iddag van de maand, 

behalve in juli en augustus. Tijdens de maand oktober

2004 kwam de provincieraad vier keer sam en om de 

ontwerpbegroting 2005 te bespreken.

De provincieraad keurde in 2004 opnieuw een aantal 

beleidsplannen of beleidsnota 's goed: het Provinciaal 

M ilieubele idsp lan  2004 - 2008, de Bele idsnota 

Com municatie, de Bele idsnota Gelijke Kansen, de 

Provinciale Beleidsnota Drugpreventie 2004 - 2006, het 

Strategisch Beleidsplan voor Toerism e en Recreatie in 

het B rugse  Om m eland 2004 - 2008 en de Beleidsnota 

Cultuur zonder grenzen, de toekomst van het g ren s

overschrijdend beleid in de Euregio Scheldem ond 2005

- 2008.

De provincieraad keurde een aantal grote werken goed. 

Het kasteel in het provinciale domein Lippensgoed- 

Bulskam pveld wordt verder gerenoveerd en uitgebouwd 

tot bezoekerscentrum  (NME-centrum ). De restaura

tie van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge  wordt 

verdergezet. Andere projecten zijn: de renovatie van 

de start- en taxibaan van het vliegveld in W evelgem - 

B issegem , de bouw van een nieuw sanitair blok in de 

provinciale tuinbouwschool te Kortrijk, verbouw ings- 

en uitbreidingswerken aan het provinciale dienstver- 

leningscentrum  De W aaiberg in Gits, de oprichting 

van een nieuwe loods op de site van het Provinciaal 

Onderzoek- en Voorlichtingscentrum  voor Land- en 

Tuinbouw in Rum beke en de aanleg van een bufferbek- 

ken op de Kerkebeek (onbevaarbare waterloop tweede 

categorie] ter hoogte van Pierlapont in Zedelgem.

De provincie kocht in 2004 ook diverse onroerende 

goederen aan: zeven hectare grond in Dranouter ter 

uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg, 

ruim drie hectare voor de uitbreiding van het domein 

Wolvenhof in Izegem en zestien hectare in Dentergem 

(Wakken) voor de uitbreiding van het provinciedomein 

De Baliekouter.

De provincieraad keurde in 2004 ook diverse nieuwe

reglementen goed: voor de subsid iëring van educatieve 

noord-zuidorganisaties w erkzaam  in West-Vlaanderen, 

voor infrastructuursubsid iëring van sportief-recreatieve 

projecten, voor de toegankelijkheid van infrastructuur 

van diensten en voorzieningen in de welzijnssector, voor 

de promotie van producties en vo rm ingsp rogram m a 's 

ten behoeve van jongerenorganisaties, voor diverse 

subsid iëringsvorm en aan intergemeentelijke culturele 

sam enwerkingsverbanden, voor de ondersteuning van 

nieuwe initiatieven van W est-V laam se instellingen voor 

hoger onderwijs, naast een nieuw reglement voor het 

sociaal-cultureel volw assenenw erk en voor de vo lk s

hogescholen.

Inzake ruimtelijke ordening werd een provinciaal ru im 

telijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de N382 vastgesteld 

(die loopt doorheen de gem eenten Inge lm unster en 

Oostrozebeke) en werden dertien P R U P 's  voorlopig 

vastgesteld. De provincieraad verleende advies over 

twee gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De provinciale bestuurders in intergem eentelijke 

sam enw erkingsverbanden brachten verslag uit over de 

uitoefening van hun mandaat in de bevoegde raadscom 

m issies. Een samenvattend verslag werd voorgelegd 

aan de provincieraad op 24 juni en 23 decem ber 2004. 

Ten slotte ging de raad over tot de benoem ing van dertig 

provinciepersoneelsleden en werden vier ambtenaren 

bevorderd. Ook werden twintig beslissingen  getroffen 

inzake de al of niet vaste benoeming (of uitbreiding van 

vaste benoeming) van onderwijzend personeel van de 

provinciale scholen.





] O K T O B E R R E D E  VAN DE  G O U V E R N E U R  [

! I N N O V A T I E  I N  W E S T - V L A A M S  

P E R S P E C T I E F

Bij het begin van het provinciale werkjaar hield gouver

neur Paul Breyne zijn openingsrede voor de provincie

raad over 'Innovatie in W est-V laam s perspectief'.

In 2004 onderzocht een groep experts onder de coör

dinatie van de GOM W est-Vlaanderen hoe innovatief 

W est-Vlaanderen wel is in vergelijking met Vlaanderen, 

België en de Europese Unie, en maakte een kwantita

tieve en kwalitatieve analyse van de sterke en zwakke 

punten van de provincie.

Vandaag zijn er in W est-Vlaanderen enkele belofte

volle sectoren met betekenis op wereldvlak, zoals 

metaalbouw, m achine- en apparatenbouw, kunststof

fen, groenteverwerking, interieurdesign en technisch 

textiel. Belangrijke concurrentie op wereldniveau wordt 

niet enkel bepaald door loon- en andere kosten, m aar 

steeds m eer maakt innovatie het verschil. Die innova

tie is gebaseerd op excellent onderzoek, onderwijs en 

praktijktoepassing [de omzetting van onderzoeksresu l

taten in verkoopbare producten en diensten],

De provincie heeft weinig kennis- en onderzoekscentra 

met wereldfaam en beschikt niet over een volledig uit

gebouwde universiteit. Toch scoren de W est-V laam se 

bedrijven m eer dan behoorlijk op het vlak van innovatie, 

zeker in de sterke sectoren. Andere bedrijven moeten 

aangespoord worden om dit voorbeeld te volgen.

Uit de cijfers blijkt echter ook dat de dienstverlenende 

sector zich in W est-Vlaanderen m inder sne l ontwikkelt 

en dat de industriële bedrijven in het hightech- of m id

densegm ent m inder goed presteren. De toepassing van 

onder m eer ICT kan zowel de productiebedrijven a ls de 

dienstensector bijkomende slagkracht en rentabiliteit 

geven.

W est-V laam se bedrijven moeten innovatief kunnen uit

groeien tot verankeringspunten van kennis in de regio. 

Dit is een voorwaarde voor duurzam e werkgelegenheid. 

Structureel heeft W est-Vlaanderen al enkele goede 

innovatieve troeven. Het netwerk van bedrijven- en

incubatiecentra is goed uitgebouwd. Er is echter nood 

aan sterker uitgebouwde kenniscentra van waaruit 

moderne sp in-offs gecreëerd kunnen worden. Ze m oe

ten tevens de expertise leveren voor de begeleiding 

van geavanceerde technologische initiatieven. Daarbij 

moet speciale aandacht gaan naar intellectuele rech

ten, risicokapitaal en m anagem entvaardigheden tijdens 

de startfase van m ediumtech- en hightechbedrijven. 

Deze expertise moet zich voegen bij de bestaande 

expertise inzake bedrijfsbegeleiding van de GOM W est- 

Vlaanderen en die van het Innovatiecentrum op het 

gebied van innovatie in zowel K M O s  a ls grote onder

nemingen. De innovatie- en incubatiecentra in Kortrijk 

en Oostende-P lassendale  (Greenbridge] moeten als 

ankerpunten uitgebouwd worden.

De gouverneur pleitte ervoor om van de hogescholen 

de speerpunten te maken van hoogwaardige innovatie. 

Door de bachelor-m asterhervorm ing staat een uni

versiteit centraal in een associatie, met daarrond een 

netwerk van hogescholen. Sam en bepalen ze welke 

opleidingen ingericht worden, evenals de grote lijnen 

van het wetenschappelijke en praktijkgerichte onder

zoek. In W est-Vlaanderen zullen er twee associaties 

actief zijn: rond de K.U. Leuven en rond Universiteit 

Gent. Onze provincie moet een aangepast innovatie- 

model vinden, dat zich spiegelt aan voorbeelden, zoals 

onderzoek en ontwikkeling (R&D) aan de K.U. Leuven 

of aan vergelijkbare buitenlandse succesfo rm ules. 

Door gezamenlijke inspanningen en sam enw erking van 

onderzoeksveld, onderwijs en bedrijfswereld, binnen 

aangepaste regelgeving en met overheidssteun, kan het 

bedrijfsleven verder bloeien, kan duurzam e w erkgele

genheid geschapen worden en zal de uitbouw van de 

welvaartsstaat gegarandeerd worden.



] DE  F I N A N C I Ë N  VAN DE  P R O V I N C I E  [

D E  P R O V I N C I E B E G R O T I N G  2 0  0 4

Het begrotingsbudget voor het jaar 2004 voorzag na 

twee begrotingswijzigingen 139,2 miljoen euro voor de 

gewone uitgaven. De gewone ontvangsten bedroegen 

145,7 miljoen euro. De gewone dienst kon afgesloten 

worden met een overschot van 6,5 miljoen euro.

! G E W O N E  O N T V A N G S T E N

Het aandeel van W est-V laanderen in het V laam s 

Provinciefonds werd voor 2004 geraam d op 14,7 miljoen 

euro. De totale fiscale opbrengsten voor 2004 werden 

begroot op 92,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 9 

miljoen euro of 10,7 procent ten opzichte van 2003. Deze 

toename is in hoofdzaak toe te schrijven aan een aan

passing van de belastingtarieven. De algem ene provin- 

ciebelasting werd aangepast, van 13 naar 17 euro voor 

alleenstaanden en van 24 naar 30 euro voor gezinnen 

vanaf twee personen. De provinciebelasting op bedrij

ven werd eveneens gewijzigd, van 8 naar 14 cent per 

vierkante meter, met een onveranderd m inim um  van 

80 euro. De opcentiemen op de onroerende voorheffing 

werden verhoogd van 320 naar 330.

Het procentuele aandeel van de fiscale ontvangsten 

steeg met 3,58 procent ten opzichte van 2003. De rest- 

rubriek 'overige ontvangsten ' daalde met 4,84 procent.

! G E W O N E  U I T G A V E N

Voor 2004 werden de totale personeelsuitgaven geraamd 

op 46,2 miljoen euro. Het aandeel van de personeelskos

ten in het geheel van de begroting bedroeg 33,2 procent. 

Dit is een stijging van het procentuele aandeel met 2 

procent ten opzichte van 2003. De (fictieve) personeels

last voor het gesubsidieerde onderwijzende personeel 

buiten beschouw ing gelaten, bedroeg het netto-aandeel 

van de personeelsuitgaven 30,11 procent.

De w erkingskosten werden begroot op 28,5 miljoen euro 

en vertegenwoordigden 20,5 procent van de gewone uit

gavenbegroting. Dit is een stijging van het procentuele 

aandeel met 1,8 procent.

De overdrachten (werkingstoelagen m aar ook inves- 

teringstoelagen) waren goed voor 37,4 miljoen euro of 

26,9 procent van de lopende uitgaven. Dit is een stijging 

met 2 procent ten opzichte van 2003.

De bruto-schuld of de schulduitgaven (inclusief lenin

gen ten laste van de subsidiërende overheid of door- 

geefleningen) bedroegen 23,6 miljoen euro of 17 pro

cent van de totale uitgaven. Het procentuele aandeel in 

de totale begroting van 2004 daalde met 0,6 procent ten 

opzichte van 2003.

De overboekingen daalden naar 1,4 miljoen euro en 

vielen terug op 1 procent.

overige 

ontvangsten 

7 ,
subsid ies 

onderwijs 

4 ,78%

vorige jaren 

12 ,06%

Gewone ontvangsten: indeling naar soort.

vorige jaren 
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overdrachten

26 ,90%
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werkings
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20 ,50%

Gewone begroting 2004: indeling naar kostensoort.



! B U I T E N G E W O N E  D I E N S T J A A R R E K E N I N G  2 0 0 3

De buitengewone uitgaven bestaan in hoofdzaak uit 

investeringen. De eigen investeringen in het eigen 

dienstjaar waren goed voor 26,2 miljoen euro. Dit is 

een stijging van 4,9 miljoen euro ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De investeringsenveloppe voor de pro

vinciale adm inistratie en de centrale diensten bedroeg 

4 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro voor het infor- 

maticapark en 1,3 miljoen euro voor de site kasteel 't 

Hooghe in Kortrijk. Andere belangrijke investeringen 

waren: 2,1 miljoen euro voor w egverkeer (waarvan 1,2 

miljoen voor het fietspadennetwerk], 1,4 miljoen voor 

werken aan de startbaan van het vliegveld Wevelgem - 

B issegem , 1,8 miljoen voor waterlopen (aanleg van buf- 

ferbekkens en waterbeheersingswerken), 1,9 miljoen 

euro voor landbouw en visserij (waarvan 1,8 miljoen euro 

voor het provinciale onderzoekscentrum  in Rumbeke),

3,8 miljoen euro voor secundair onderwijs (3,5 miljoen 

euro voor het Provinciaal Technisch instituut in Kortrijk 

en 0,3 miljoen euro voor het Provinciaal Maritiem  

Instituut in Oostende en Heist), 5,3 miljoen euro voor 

recreatiecentra (verwerving van provinciale domeinen 

en inrichting), anderhalf miljoen euro voor sport (bijna 

1 miljoen euro voor het watersportcentrum  De Gavers], 

1,4 miljoen euro voor kunst (waaronder nagenoeg 1 m il

joen euro voor uitbreiding en inrichting van het P M M K  

in Oostende en 0,3 miljoen euro voor de inrichting van 

BE -PAR T  in Waregem], 0,6 miljoen euro voor eredienst 

(voornamelijk voor de verdere restauratie van de Sint- 

Salvatorskathedraal en het Grootseminarie), 0,8 miljoen 

euro voor sociale en gezinsvoorzieningen (voornamelijk 

voor de uitbreiding van het d ienstgebouw  van Ons Erf] 

en 0,6 miljoen euro voor hygiëne en milieu [inrichting 

van bezoekerscentra voor natuur- en milieueducatie in 

provinciale domeinen].

Het boekjaar 2003 w as het eerste jaar van de Nieuwe 

Provinciale Boekhouding. De jaarrekening van de 

provincie bestaat voortaan uit de begrotingsrekening 

(resultaten van de budgettaire boekhouding) en de 

resultatenrekening en balans (resultaten van de a lge

mene boekhouding]. Om de algem ene boekhouding 

te kunnen voeren, keurde de provincieraad de waar- 

derings- en afschrijv ingsrege ls goed op 24 juni 2004. 

In de provincieraad van 30 septem ber 2004 werd de 

beginbalans op 1 januari 2003 ter goedkeuring voorge

legd. In de loop van 2004 stelde de financiële dienst de 

jaarrekening 2003 op en legde die ter verifiëring voor 

aan het Rekenhof.



] N I E U W E  V L A A M S E  R E G E R I N G  A L S  P A R T N E R  [

De Vlaam se regering streeft naar een nieuwe verhou

ding tussen de V laam se overheid en de lokale besturen, 

waarbij partnership centraal staat. Het is cruciaal dat 

gemeenten, provincies en de V laam se overheid interbe

stuurlijk sam enw erken met het oog op een effectievere, 

snellere en m eer klantgerichte dienstverlening. Zo kun 

nen de termijnen van besluitvorm ing (toekenning van 

vergunningen en tegem oetkom ingen) drastisch verkort 

worden en verbetert de kwaliteit van de besluitvor

ming.

De V laam se regering wil evolueren naar een objectief 

bondgenootschap met de lokale besturen. Daarbij staat 

een daadkrachtig bestuur op lokaal vlak centraal, met 

garanties voor voldoende autonomie. In toepassing van 

het subsidiariteitsprincipe zal een maximale overdracht 

van bevoegdheden gerealiseerd worden. Om tegen juli

2005 een nieuw gem eente- en provinciedecreet tot 

stand te brengen, zal voldoende bestuurskracht nodig 

zijn. Het voorontwerp van gemeentedecreet werd door 

de V laam se regering goedgekeurd op 18 maart 2005. 

Over het nieuwe provinciedecreet bestaan enkel w erk

teksten. De V laam se Regering besliste nog niet over het 

voorontwerp.

Binnen het nieuwe bondgenootschap wil de V laam se 

overheid lokale besturen sterker en actiever ondersteu

nen, met concrete en technische kennis. Ze moet evo

lueren naar een expertisecentrum  voor lokale besturen. 

De dienstverlening (zoals m odelreglem enten) moet 

aangepast worden aan de bestaande noden (inzake per

sonee ls- of financiële aangelegenheden bijvoorbeeld). 

A ls  de V laam se Regering bijkomende verplichtingen 

oplegt aan lokale besturen, zal de realisatie ervan ook 

correct gefinancierd worden.

Lokale besturen, als eerstelijnscontact met 'de over

heid', spelen een belangrijke rol in de beeldvorm ing van 

de burger van die overheid en de instellingen, en ook 

van het vertrouwen in adm inistratie en politiek. Om een 

daadkrachtig, klantgericht lokaal beleid te kunnen rea

liseren, moeten de lokale besturen voldoende middelen 

ter beschikking hebben. De V laam se Regering beloofde

in de beleidsnota B innenlands Bestuur een jaarlijkse 

aangroei van het gem eentefonds met 3,5 procent. De 

groeivoet van het provinciefonds moet mettertijd op 

hetzelfde niveau komen. De V laam se Regering wil het 

administratieve toezicht tegenover de lokale besturen 

zoveel mogelijk vereenvoudigen en verminderen. De 

toezichtsrol zal daarom  opnieuw georiënteerd worden 

in de richting van coaching en ondersteuning. Het toe

zicht zal zich dan voornamelijk toespitsen op de zorg om 

wettelijkheid en financieel evenwicht.



] N I E U W E  W E T G E V I N G  ME T  I M P L I C A T I E S  V O O R  DE  P R O V I N C I E  [

! D E C R E E T  O P  E R E D I E N S T E N

Het V laam se Parlement keurde het decreet van 7 mei 

2004 goed over de materiële organisatie en de w er

king van de erkende erediensten. De publicatie in het 

Be lgisch  Staatsblad volgde op 6 septem ber 2004.

De verouderde wetgeving op de kerkfabrieken, deels 

nog daterend uit de Napoleontische periode, w as drin

gend aan vervanging toe.

Het decreet van 7 mei 2004 bevat bepalingen over de 

organisatie en werking, het financiële beheer en de 

goederen van de erkende erediensten, a lsook  over 

het administratieve toezicht op de handelingen van 

de besturen van de zes erediensten. Het gaat om de 

rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de 

Israëlitische, de orthodoxe en de islam itische go d s

dienst. De erkenning van erediensten en de uitbetaling 

van de wedden van de bedienaren van de erediensten 

blijven een federale aangelegenheid.

I N I E U W  D E C R E E T  O P  O P E N B A A R H E I D  

V A N  B E S T U U R

Het nieuwe decreet van 26 m aart 2004 over de openbaar

heid van bestuur, verschenen in het Be lg isch  Staatsblad 

van 1 juli 2004, zet een belangrijke stap in de richting 

van grotere transparantie en openheid in de werking 

van de bestuursinstanties in Vlaanderen.

Er bestaan twee soorten openbaarheid, nl. passieve en 

actieve openbaarheid van bestuur.

Bij passieve openbaarheid van bestuur moet iedereen 

die daar om verzoekt inzage krijgen in, uitleg over of 

afschrift van de gewenste bestuursdocum enten. Het 

personeel moet de burger daarbij behulpzaam  zijn. Het 

begrip 'bestuursdocum ent' is heel ruim: alle informatie 

op om het even welke drager, waarover een instan

tie beschikt, zoals schriftelijke stukken, ge lu ids- of 

beeldopnames, notulen, processen-verbaal, statistie

ken, contracten, films, foto's, ... Openbaarm aking mag 

echter geen afbreuk doen aan de bescherm ing van de 

persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokkene instemt. 

Voor m ilieu-informatie zijn de uitzonderingsgronden 

beperkter.

De burger moet een verzoek tot openbaarheid schrif

telijk (brief, fax of e-mail] indienen en antwoord krijgen 

binnen de vijftien kalenderdagen. Voor de provincie 

beslist de provinciegriffier over de aanvraag.

Bij actieve openbaarheid van bestuur hebben bestuurs

instanties de verplichting om de bevolking of betrokken 

doelgroepen voor te lichten over hun beleid, regelgeving 

en dienstverlening. Daartoe moeten de V laam se over

heid, de provincies, de gem eenten en de O C M W 's een 

com m unicatieam btenaar aanstellen die onder meer 

belast is met het uitstippelen van een com m unicatie

beleid. Uitgaande briefw isseling moet naam, hoeda

nigheid, adres en telefoonnum m er vermelden van de 

persoon die m eer inlichtingen kan verstrekken over 

het dossier. Bij de betekening van een beslissing of een 

adm inistratieve handeling met individuele strekking 

moeten steeds de beroepsm ogelijkheden en de moda-



liteiten van het beroep vermeld worden. Gemeenten en 

provincies moeten verder een document opmaken met 

beschrijving van de bevoegdheden en de interne orga

nisatie van alle adm inistratieve overheden die eronder 

ressorteren. Dit document moet ter beschikking gesteld 

worden van iedereen die erom vraagt. M ilieu-instanties 

moeten alle m ilieu-informatie waarover ze beschikken 

ordenen, actualiseren en accuraat en vergelijkbaar ter 

beschikking stellen.

en OCMW -voorzitters moeten een aangifte doen. Op 

provinciaal niveau zijn het de gouverneur en de leden 

van de bestendige deputatie. Provincieraadsleden zijn 

niet aangifteplichtig, tenzij een ander mandaat (zoals 

burgemeester, schepen of bestuurder van een inter

communale) hen daartoe verplicht. De provinciegriffier 

stuurt het Rekenhof jaarlijks een lijst van aangifteplich- 

tige m andatarissen bij het provinciebestuur en een lijst 

van ambten en mandaten van het voorbije jaar.

! A A N G I F T E  V A N  M A N D A T E N

EN V E R M O G E N S A A N G I F T E  D O O R  

M A N  D A T A R I S S E N

Op 1 januari 2005 traden de bijzondere en de gewone 

wet van 2 mei 1995 en de bijzondere en gewone wet van 

26 juni 2004 in werking. Deze wetten leggen aan tal van 

openbare m andatarissen en hoge ambtenaren de ver

plichting op om jaarlijks op de griffie van het Rekenhof 

een lijst van al of niet bezoldigde mandaten, ambten 

en beroepen, a lsook een verm ogensaangifte in te die

nen. De lijst met mandaten verschijnt in het Be lgisch  

Staatsblad. De verm ogensaangifte  (bankrekeningen, 

aandelen, obligaties, onroerende goederen en waarde

volle roerende goederen zoals kunst en antiek] gebeurt 

onder gesloten om slag en wordt door het Rekenhof 

onder gesloten om slag bewaard.

Deze wetten streven naar een grotere doorzichtigheid 

van de democratie. Door de publicatie van de lijst met 

mandaten, ambten en beroepen kan de burger zich een 

beeld vormen van de plaats die de m andataris inneemt 

in de maatschappij. Voor de m andatarissen vormt de 

publicatie dan w eer een m iddel om een schijn van 

belangenverm enging te voorkomen. De ve rm ogensaan

gifte vormt een waarborg dat een mandaat geen onte

rechte voordelen opleverde en dient enkel a ls contro

lemiddel bij een strafrechtelijk onderzoek. W anneer de 

indiener verdacht wordt van onrechtmatige verrijking, 

kan de verm ogensaangifte ook een aanwijzing van zijn 

onschuld zijn.

Onder m eer m inisters, staatssecretarissen, federale en 

V laam se parlementsleden, burgemeesters, schepenen



] A R C H I E F  [

! V R I J W I L L I G E R S  I N H E T  P R O V I N C I A A L  

A R C H I E F

De inzet van vrijwilligers in het Provinciaal Archief 

W est-Vlaanderen ging eerder bescheiden van start 

in 2002. In het enthousiasm e van het eerste V laam se 

Erfgoedweekend boden een aantal personen zich spon 

taan aan. Toen startten er twee vrijwilligers die drie 

halve dagen per week in het archief aan de slag gingen. 

Bij de opening van het nieuwe provinciale archiefge- 

bouw in Sint-Andries, meldden zich onverwacht meer 

dan twintig kandidaat-vrijw illigers aan. Om organisato

rische en praktische redenen werd hun aantal beperkt 

tot acht. Inm iddels zijn er tien vrijwilligers in het archief 

bedrijvig, acht m annen en twee vrouwen. Elke vrij

w illiger wordt bij zijn w erkzaam heden begeleid door 

een vast archiefpersoneelslid, op wie hij steeds een 

beroep kan doen. Vrijw illigers worden zoveel mogelijk 

in het archiefteam opgenom en en bij de archiefwer- 

king betrokken. Ze verrichten diverse taken op vooraf 

vastgestelde tijdstippen één of twee halve dagen per 

week: het verlenen van assistentie bij de basisinven

tarisering, invoeren van inventarissen en voorlopige 

ontsluitingslijsten in het geïnform atiseerde archiefbe-

heerprogram m a Probat (Provinciaal Beheerprogram m a 

voor Archieftoepassingen), ontsluiten van de handbibli

otheek en van documentaire reeksen, het bovenhalen 

en terugplaatsen van plannen en technische tekeningen 

uit de 'd o ssie rs  gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde 

bedrijven' die gedigitaliseerd worden.

S inds 1996 werden m eer dan 30.000 vergunn ingsdos- 

siers, daterend uit de periode 1875 - 1970 geïnventa

riseerd en ontsloten. Het gaat om zogenaam de k lasse  

1-bedrijven waaraan de bestendige deputatie destijds 

een vergunning verleende. Het digitaliseren van de 

plannen en tekeningen gebeurt vooral vanuit conserve

ringsoogpunt. Door de elektronische archivering is de 

informatie ook veel toegankelijker. De kom ende twee 

jaar worden de dossie rs aan de Universiteit Gent verder 

onderzocht, in het kader van een studie over industri

alisering en industriële vervuiling in W est-Vlaanderen 

tijdens de 19de en 20ste eeuw. Ze vorm en een onm is

bare bron voor al wie geïnteresseerd is in de algem ene 

W est-V laam se econom ische geschiedenis, de gesch ie

denis van welbepaalde industriële sectoren of afzonder

lijke bedrijven. Elke aanvraag verstrekt gegevens over 

productieprocessen, m achines, gebouwen, arbeiders, 

eventuele milieuhinder, ...



] C O M M U N I C A T I E  [

! D E  P R O V I N C I E  W E R K T  V E R D E R  A A N  

H A A R  I M A G O

De W est-V laam se speerpunten die het provinciebestuur 

in 2003 lanceerde, waren ook in 2004 prominent aanwe

zig in de media: 'Genieten. Het zit in ons', 'Ondernemen. 

Het zit in ons ' en 'Kwaliteit. Het zit in ons'. Via tv-spots, 

advertenties en reportages wou de provincie de troeven 

van W est-Vlaanderen belichten.

In mei - juni 2004 focuste de regiom arketingcam pagne 

zich op de drie speerpunten van de regio. Tijdens de 

zom er werd het effect van deze cam pagne gemeten 

via een telefonische enquête. Uit de cijfers blijkt dat

38,8 procent van de W est-V lam ingen deze cam pagne 

opmerkte. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2003. 

Drie kwart van de ondervraagden vond de cam pagne 

aantrekkelijk, 60 procent vond het belangrijk dat de pro

vincie inspanningen doet om W est-Vlaanderen bekend 

te maken. Slechts zeven procent vond dit overbodig. 

Hieruit concludeert de provincie dat er een groot d raag

vlak is voor de regiom arketingcam pagne. Anderzijds 

zijn logo en baseline voor de meerderheid van de West- 

V lam ingen onbekend (88,8 % ] en gaf de cam pagne niet 

meteen aanleiding tot het opzoeken van meer inform a

tie via het informatiecentrum  Tolhuis (8,3 % ) of via de 

website (12 %). Hier is dus nog werk aan de winkel. Genieten. Het zit in ons



! T W E E  M I L J O E N  H I T S  O P  

D E  P R O V I N C I A L E  W E B S I T E

Sinds eind 2003 maakt de provincie gebruik van Sitestat, 

een professionele service van Nedstat, die allerlei gege 

vens over het bezoek aan de provinciale website www. 

west-vlaanderen.be registreert. Via dit m eetinstrument 

is het mogelijk om te onderzoeken of de virtuele bood

schappen van de provincie ook een publiek bereiken. 

Aanvankelijk werden alleen gegevens verzameld over de 

hoofdsite. In de loop van 2004. werden echter ook metin

gen van zowat alle site-onderdelen mogelijk, inclusief 

de meeste 'subsites', zoals die van de Uitleendienst of 

Onthaal op de Boerderij.

De eerste resultaten van de metingen zijn tegelijk 

veelbelovend en leerrijk. Zo telde de globale provin

ciale website in 2004 in het totaal bijna twee miljoen 

pageviews of hits (het aantal keren dat een pagina van 

de website opgevraagd werd). Het aantal bezoeken van 

de website kwam op een totaal van 531.548, gereali

seerd door 232.565 unieke bezoekers. Heel wat van de 

bezoekers (82 procent) vertoefden slechts eenmalig op 

de website en keerden in 2004 niet terug op hun virtuele 

stappen naar de provincie. De metingen leren ook dat de 

startpagina van het thema 'bestuur en regio' de popu

lairste pagina is. Andere hooggerangschikte startpagi

na 's zijn die van 'cultuur en vrije tijd', 'welzijn en zorg', 

'economie en onderwijs' en 'leefomgeving'. Naast deze 

hoofdrubrieken scoren ook de pagina 's met vacatures en 

nieuws goed, naast de zoekpagina.

Op geografisch vlak zijn er geen verrassingen. Het gros 

van de bezoekers (89,6 procent) surft vanuit België 

naar W est-Vlaanderen en 7 procent vanuit Nederland. 

Telkens ongeveer een half procent van de bezoekers 

komt uit Frankrijk, Duitsland, de V.S. en het Verenigd 

Koninkrijk. Vele andere landen maken de lijst w elis

waar nog exotischer (zoals één bezoeker uit Kameroen 

onderaan de lijst), m aar tonen vooral aan dat het inter

net hét m iddel is bij uitstek om W est-Vlaanderen te 

openen voor de wereld.

Het extra boeien en blijven prikkelen van de bezoekers 

om naar de provinciale website en subsites terug te 

keren, wordt één van de uitdagingen voor de komende

jaren. De cijfers over het aantal pageviews, bezoeken en 

bezoekers gaan a lleszins in stijgende lijn, wat erop lijkt 

te wijzen dat de inspanningen daartoe reeds vruchten 

afwerpen.

Los van het internetgebeuren blijkt ook een hoog bezoek 

aan heel wat pag ina 's van het intranet. Ze zijn enkel toe

gankelijk voor de raadsleden en het provinciepersoneel, 

m aar worden opvallend veelvuldig geconsulteerd.

I N I E U W E  N I E U W S B R I E F  W E S T  I N F O  

I N F O R M E E R T

S inds 2004 houdt de provincie 'op in iem akers ' (gem een

teraadsleden, socio-culturele organisaties, pers, ...) 

m aar ook andere geïnteresseerden system atisch op 

de hoogte van het nieuws uit de provincie. Er werd dan 

ook een nieuwsbrief West Info, zowel op papier a ls in 

digitale vorm, aan de bestaande com m unicatiem id

delen (website, informatiecentrum, tv-program m a 's ...) 

toegevoegd.

De dienst Com municatie verzorgt de coördinatie en 

eindredactie van West Info. Voor de input kan de dienst 

steunen op de kab inetsm edew erkers van de gedepu

teerden. In de nieuwsbrief worden de belangrijkste 

beslissingen van de bestendige deputatie kort of uit

voeriger besproken. West Info informeert over uiteen

lopende beleidsthema's, m aar ook nieuwe initiatieven, 

cam pagnes, evenementen en de m eest recente publi

caties komen aan bod.

Op 1 mei 2004 viel de eerste 'W est Info. N ieuwsbrief 

van de Provincie W est-V laanderen ' in de bus. Om de 

abonnees zo sne l mogelijk op de hoogte te brengen 

van diverse beslissingen  werd gekozen voor een half

m aandelijkse verspreiding. In de zom erm aanden juli 

en augustu s wordt één (uitgebreider) vakantienum m er 

uitgegeven. Geïnteresseerden kunnen zich gratis op het 

e-zine abonneren via www.west-vlaanderen.be/ezine. 

Half maart 2005 werden reeds 4.477 West Info 's ver

spreid, waarvan 921 via elektronische weg.

http://www.west-vlaanderen.be/ezine


I T E V R E D E N  K L A N T E N  I N  H E T  T O L H U I S

De Artevelde H ogeschool voerde in het najaar van 

2004 een tevredenhe idsonderzoek uit over het 

Informatiecentrum Tolhuis dat "een hapklaar antwoord 

wil bieden op al uw vragen over de provincie". Daarbij 

werd de kwaliteit van de dienstverlening nagegaan en 

werden de comm unicatiem iddelen geëvalueerd via tele

fonische en e-mailenquêtes.

De klant van het Informatiecentrum  Tolhuis, gevestigd 

op het Jan Van Eyckplein in het centrum van Brugge, is 

vooral mannelijk (64 procent) en is tussen de 41 en 50 

jaar oud. Ruim  de helft van de respondenten woont in 

Brugge. Nagenoeg de helft van de klanten zijn bediende 

van beroep of behaalden een hoger niet-universitair 

diploma. De klanten die via diverse kanalen (telefoon, 

brief, persoonlijk bezoek) contact opnemen, kennen het 

Informatiecentrum  via de regionale televisiezenders, 

folders en het internet of zijn toevallige voorbijgangers 

(15 procent). De klanten daarentegen die een vraag stel

len via e-mail, kennen het Tolhuis hoofdzakelijk via de 

website (53 procent) en via folders (18 procent).

De grote meerderheid neemt contact op om privé-rede- 

nen, waarbij de interesse vaak uitgaat naar ontspan

ning. De culturele en provinciale toeristische initiatieven 

initiatieven scoren heel goed. De klanten zijn over het 

algem een heel tevreden over alle categorieën (snelheid, 

duidelijkheid van informatie, ...) van de dienstverlening 

en drie kwart van de respondenten geeft aan in de toe

kom st opnieuw contact te zullen opnemen.



] P E R S O N E E L S Z A K E N  [

! A R B E I D S R E G L E M E N T  V O O R  

P R O V I N C I E P E R S O N E E L

Een recente Europese richtlijn verplicht ook organi

saties in de openbare sector tot het opstellen van een 

arbeidsreglement, ook al bestaan er in deze sector 

meestal goed uitgeschreven personeelsstatuten. De 

provincie vervulde deze verplichting in 2004 op een zin

volle manier, vertrekkend van een aantal principes.

Het bestuur koos voor een m inim alistisch arbeidsre

glement, met vooral voor die zaken een regeling die 

volgens de wet verplicht wordt. Aanvullingen bleven 

beperkt, om overlappingen of tegenstrijdigheden met 

het personeelsstatuut te vermijden. Tegelijk werden de 

talrijke dienstorders van de provinciegriffier over per

soneelsaangelegenheden geïnventariseerd. De verou

derde dienstorders werden opgeheven. De nog actuele 

d ienstorders werden a ls bijlage bij het arbeidsregle

ment gevoegd. Ten slotte werd in 2004 ook gewerkt aan 

een nieuwe infomap voor het personeel. De map bevat 

naast het gecoördineerde personeelsstatuut en het 

arbeidsreglem ent ook een vraagbaak [personeelsgids 

in 70 vragen), them afiches en een trefwoordenlijst. De 

nieuwe infomap werd in april 2005 aan de personeels

leden bezorgd.

m anagem entinstrum enten te hanteren aan de hand 

van oefeningen en praktijkgetuigenissen. De opleiding 

wordt afgerond met een case waarin de deelnem ers de 

verworven kennis en inzichten toepassen op een situ

atie die voor de provincie relevant is.

In 2004 werkte een eerste groep van 20 deelnem ers 

de opleiding af. Een tweede groep, bestaande uit alle 

diensthoofden, ging van start. Eind 2006 moeten zeven 

groepen de opleiding beëindigd hebben.

I I N T E R N E  M A N A G E M E N T O P L E I D I N G

S in d s  2004 organ iseert de provincie een interne 

managementopleiding voor alle ambtenaren van niveau 

A. Het tiendaagse program m a wil de deelnem ers ken

nis, inzichten en vaardigheden bijbrengen om het eigen 

functioneren op een hoger peil te brengen.

Het eerste deel van de opleiding besteedt bijzondere 

aandacht aan de eigen m anier van leiding geven. Het 

tweede deel gaat in op een aantal m anagem entthem a's, 

zoals beleidsvoorbereiding, beheerscontrole, project- en 

personeelsm anagem ent, kwaliteit en veranderingsm a- 

nagement. De deelnem ers verwerven inzichten en leren







EST-VLAANDEREN  KAN BOGEN OP EEN RIJK  
N ST - EN CULTUURLANDSCHAP.
ED UITGEBOUWDE M USEA  EN CULTURELE  
NTRA LOKKEN JAARL IJKS  DU IZENDEN  
LANGSTELLENDEN.  TALRIJKE W E S T -V L A M INGEN  
OEFENEN ACTIEF B E E L D E N D E  KUNST, MUZIEK,  
TTEREN, DANS EN POD IUM KUN STEN  EN ZETTEN  
N RIJKE TRADITIE VOORT.



CULTUUR



] A L G E M E E N  [

! B R O K - O V E R L E G  B R E N G T  M É É R  M E N S E N  

T O T  C U L T U U R

Het BROK-overleg wil de communicatie stimuleren 

tussen de grote cultuurhuizen in de centrumsteden 

van de provincie, over de grenzen van de instellingen 

heen. Dit initiatief van de dienst Cultuur ging in 2002 

van start. Het loopt tussen Cultuurcentrum Kortrijk, 

De Spil Roeselare, het Cultuurcentrum  Brugge, het 

Concertgebouw Brugge en de dienst Cultuur van de stad 

Oostende. Door regelmatig overleg kunnen de vijf grote 

huizen hun culturele aanbod beter op elkaar afstemmen. 

Door collectieve marketing en communicatie kunnen ze 

hun aanbod ook bij een breder publiek bekend maken. 

Daardoor worden de middelen efficiënter aangewend en 

verhoogt de cultuurparticipatie. Het BROK-overleg en de 

initiatieven die eruit voortvloeien, komen tegemoet aan 

de beleidsdoelstellingen van de provincie op het vlak van 

cultuur: een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand cultuur- 

en kunstenaanbod brengen en daarmee zoveel mogelijk 

mensen bereiken.

Het gemeenschappelijke openingsweekend aan het begin 

van het culturele seizoen, tijdens het derde weekend van 

september, is één van de concrete acties van het BRO K- 

overleg. Dit grote openingsfeest is bij te wonen tegen een 

democratische prijs. Dit werkt drempelverlagend, wat een 

extra stim ulans is voor de programmatie van de huizen 

die mensen willen overhalen om blijvend aan cultuur te 

doen. De provincie steunt het initiatief dan ook voluit. Het 

openingsweekend van 2004 werd opnieuw een succes, 

met een brede waaier aan culturele activiteiten in de 

vijf cultuurhuizen. Het Concertgebouw programmeerde 

'Danel im Herbst' en het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest. Het Cultuurcentrum  Brugge bracht een concert 

van Goran Bregovic en het jongerenproject 'Why walk if 

you can fly' van Icarus en Daedalus. Theaterliefhebbers 

en dansliefhebbers vonden hun gading in 'M a ss is  The 

Musical' van Theater Zuidpool en de soloperformance 

'Once ' van Anne Teresa De Keersm aeker. De Sp il 

verraste met de theaterperformance 'Old Fascination',

Nam ur Break Sensation en Styrofoam. Cultuurcentrum 

Kortrijk bracht een toonmoment van 'Le  Salon', een 

dansvoorstelling van Peeping Tom. De zondag stond in 

het teken van kinderen en cultuur, met diverse optredens 

en w orkshop s onder de noem er 'W onderland’. Het 

openingsweekend werd op maandagavond afgesloten 

met 'Vrijdag' van ZT Hollandia.

I B E - P A R T

Openingstentoonstelling Schoner Wohnen: interieur als 

kunstwerk

Op 30 oktober 2004 werd in Waregem BE-PAR T  officieel 

geopend. B E -PAR T  is een platform voor actuele beeldende 

kunst waar creatie, artistiek onderzoek, ontmoeting en 

presentatie (tentoonstelling] de sleutelwoorden zijn.

De openingstentoonstelling werd genoemd naar één van 

de grootste woonm agazines in Europa: Schoner Wohnen. 

Curator Moritz Küng maakte een tentoonstelling die 

in eerste instantie niet als expositie herkenbaar was, 

m aar slechts als interieur. Een ruimtelijke variant op 

een reportage in een woonmagazine, a ls het ware. De 

kunstwerken vermomden zich als tafel, stoel, lamp, bank, 

tapijt, vaas, stereo-installatie, pingpongtafel, krant, doos, 

gasmeter, ... Ze werden samengevoegd tot één groot 

'G esam tkunstw erk ' annex totaalinterieur. Daarachter 

gingen werken schuil van een indrukwekkende lijst 

internationale kunstenaars zoals Richard Artschwager, 

Stan Douglas, Robert Gober, Ann Veronica Janssens, 

Martin Kippenberger, Atelier van Lieshout, Allan 

McCollum , Tobias Rehberger en Heimo Zobernig, 

aangevuld met jonge talenten a ls M ichael Van den Abeele 

en Dimitri Vangrunderbeek. Ze brachten de bezoeker in 

verwarring, intrigeerden hem en deden hem op zoek gaan. 

Heel wat buitenlandse kunsttijdschriften besteedden 

aandacht aan deze succesvolle openingstentoonstelling 

van BE-PART.



Schöner Wohnen in BE-PART

BE
PART
Platform voor actuele kunst



Dany Deprez eerste artist in residence

Jaarlijks wil BE -PAR T  ten m inste één kunstenaar een 

residentie aanbieden. Daartoe werd een studio ingericht. 

BE-PART  is een soort 'werkplaats' die mikt op de 

ondersteuning van creatie en ontwikkeling, vooral op 

het inhoudelijke, productionele vlak.. Dit betekent echter 

veel méér dan het louter aanbieden van infrastructuur 

aan kunstenaars. B E -PAR T  is een context, een plek voor 

discussie en debat, uitw isseling en interactie, artistiek 

onderzoek en reflectie.

Dany Deprez w as de eerste artist in residence in BE- 

PART. Hij verwierf internationale erkenning a ls regisseur 

van de jeugdfilms 'De bal' (1999] en 'Science Fiction’ 

(2002). A ls beeldend kunstenaar bedient hij zich van 

verschillende media, waaronder ook het medium film. 

Dany Deprez ging als kunstenaar de dialoog aan met 

de ruimtes en het volledige grondgebied van de stad 

Waregem. Dit resulteerde in twee nieuwe werken die 

voor het eerst vertoond werden naar aanleiding van de 

officiële opening van BE-PART. Eén van de werken werd 

geïntegreerd in het tentoonstellingsproject 'Schone r 

Wohnen'. Hetwerk 'Cah iers su r  Jam es' werd in november 

2004 twaalf keer vertoond op de W est-Vlaam se regionale 

televisiezenders. In 2005 gaat het op tournee in het 

buitenland.

Ervaringsgerichte workshops voor jongeren

Actuele kunst komt pas tot leven in dialoog met een ruim 

publiek. Daar horen kinderen en jongeren zeker bij. De 

provincie hecht een groot belang aan een kwalitatief 

educatief aanbod voor deze doelgroep. In de marge 

van de tentoonstelling 'Schone r W ohnen ' werden 

vijftien w orkshops georganiseerd in een afzonderlijke 

ruimte in het gebouw, waarbij kinderen en jongeren 

ervaringsgericht kennis konden maken met kunst. 

De w orkshops werden uitgewerkt door kleinVerhaal, 

een jonge cultuurhuis dat startte tijdens Brugge 2002, 

Culturele Hoofdstad van Europa. KleinVerhaal wakkerde 

zowel bij de kinderen als bij de begeleiders creatieve 

processen aan en bood hen de mogelijkheid om die te 

realiseren in het kader van de werking van BE-PART.

Kunstenaar Hans de Pelsm acker tekende het ontwerp 

voor het meubilair van het jongerenatelier. Het is sober, 

m obielen multifunctioneel.

Verbouwingen voor toegankelijkheid

Bij de aankoop van Art-Box, het huidige BE-PART, was 

het de bedoeling om er tentoonstellingen te organiseren, 

een jeugdatelier voor w orkshops in te richten en om er 

jonge Vlaam se kunstenaars te laten resideren.

Villa A en de verbinding naar villa B doen dienst als 

tentoonstellingsruimte. Villa B huisvest het jeugdatelier 

en het kunstenaarsverblijf. De koppeling tussen beide 

villa’s werd uitgevoerd bij een vorige verbouwing. In 

2004 werd sanitair voor het publiek ingericht, werden de 

gebouwen toegankelijk gemaakt voor personen met een 

handicap en werd de stookplaats gerenoveerd.

I T I N C K

Steeds meer organisatoren vinden de weg naar TiNCK

Bij de lancering van T iNCK  in 2002 w as de ticketverkoop 

bijna exclusief op Brugge  2002 geconcentreerd. Net zoals 

in 2003 werd in 2004 geprobeerd om andere partners 

aan te trekken. Dit resulteerde in 24 verschillende 

overeenkomsten.

Door de structure le  overeenkom sten met de 

netwerkpartners (cultuurcentra die gebruik maken van 

het ticketingplatform) verkocht T iNCK  voorstellingen 

in Koksijde, Brugge, Oostkamp, Diksmuide, Wevelgem 

en Menen. Ook w as er een sam enwerking met privé- 

organisatoren uit Gistel, Ingelmunster, Roeselare en 

Brugge. Door al deze overeenkomsten kon TiNCK, zowel 

inhoudelijk als geografisch, een mooie staalkaart van het 

culturele leven in W est-Vlaanderen te koop aanbieden. 

Een nieuwe vaststelling in 2004: organisatoren die gebruik 

maken van de faciliteiten van de netwerkpartners, doen 

vaker een beroep op de dienstverlening van TiNCK. 

Daardoor ging T iNCK  zelfs internationaal. Er werden 

contracten afgesloten met partners in Nederland



en Spanje die hun voorstellingen in W est-V laam se 

cultuurhuizen plaatsten.

TiNCK Ticketing Netwerk in gebruik genomen

Het Cultuurcentrum  Brugge  en het Concertgebouw 

werken s ind s 2003 met T iN C K  sam en op een 

gem eenschappelijk ticketingplatform. Software en 

database laten toe dat tickets gelijktijdig besteld worden 

aan de balie van het cultuurhuis, op de TiNCK-website 

of in het TiNCK-callcenter. De real-timeverbinding sluit 

dubbele boekingen uit.

Op vraag van het provinciebestuur stelt T iNCK deze 

faciliteit ter beschikking van andere cultuurcentra in West- 

Vlaanderen. In sam enwerking met Belgacom  werd een 

technische oplossing uitgewerkt. Nu kunnen nog meer 

gebruikers gelijktijdig werken op het ticketingplatform. 

Op 30 april 2004 werd het T iNCK  Ticketing Netwerk 

officieel in gebruik genomen. Cultuurcentrum Brugge en 

het Concertgebouw werkten al op het gemeenschappelijke 

ticketingplatform. In de loop van 2004 traden nog diverse 

andere cultuurcentra toe: CC De Valkaart [Oostkamp), CC 

Kruispunt (Diksmuide), CC De Steiger (Menen), CC Casino 

Koksijde en CC Guldenberg (Wevelgem). Hierdoor zijn bij 

T iNCK de tickets te verkrijgen voor de programm ering 

van de zeven toegetreden centra.



B I B L I O T H E E K  EN  

D O C U M E N T A T I E C E N T R U M

Over opstuivend zand en vlaskapelletjes

De provinciale bibliotheek pakte in het Tolhuis al twee 

keer uit met haar collectie oude foto's en prentkaarten.

Het jaarthema 'Van nature... een m onument' van de 

Open Monumentendag (OMD) bood de bibliotheek in 

2004 de gelegenheid haar verzameling kaarten, plannen 

en publicaties over landschappen en architectuur in de 

kijker te plaatsen. Onder de titel 'Over opstuivend zand 

en vlaskapelletjes' werden een aantal typische facetten 

van het W est-V laam se landschap belicht en in een 

historisch perspectief geplaatst: de duinen aan de Kust, 

de vlasteelt in de Leiestreek, openbaar groen in West- 

Vlaam se steden, de landbouwinitiatieven van Pierre 

Bortier in Gistel (de bouw van een modelhoeve en het 

aanleggen van volkstuintjes rond 1850) en oorlogsrelicten 

in het landschap. Vooral de unieke kaarten, plannen en 

litho's trokken de aandacht van de bezoekers.

De tentoonstelling liep van 11 septem ber tot 2 oktober 

2004 en werd georganiseerd in sam enwerking met de 

afdeling Erfgoed van de dienst Cultuur van de provincie.
Het Mem orial Museum  

Passchendaele 1917.

W est-Vlaam s Toneelfonds op internet

Twee federaties van am ateurtoneelgezelschappen 

droegen in 2004 hun collecties over aan de provinciale 

bibliotheek. Het Algemeen W est-Vlaam s Toneelverbond 

(AWT) en de W est-Vlaam se Toneelbond (WVTBl waren al 

een tijd op zoek naar een instelling die hun collecties samen 

zou kunnen aanbieden en een goede dienstverlening kon 

garanderen. Hun keuze viel uiteindelijk op de provinciale 

bibliotheek in Brugge.

Om de collectie vlot toegankelijk te maken, werden de 

gegevens van de 3.000 toneelwerken ingevoerd in de 

internetcatalogus van de bibliotheek. De website www. 

west-vlaanderen.be/bibliotheek opent mogelijkheden tot 

interactie: via de site kunnen acteurs en regisseurs zich 

inschrijven, toneelwerken reserveren en laten opsturen.



] C U L T U R E E L  E R F G O E D  [

! O O R L O G  EN V R E D E  I N D E  W E S T H O E K :  

D R I E  N I E U W E  S I T E S

Drie nieuwe site s verrijken het provinciale 

cultuurtoeristische netwerk 'Oorlog en vrede in de 

Westhoek' sinds het voorjaar van 2004. Het voormalige 

Streekm useum  van Zonnebeke werd omgevormd tot het 

Mem orial Museum  Passchendaele 1917. Het m useum  

brengt de Slag bij Passendale in herinnering aan de 

hand van foto's, video's en historische voorwerpen. De 

ervaring wordt levensecht door de reconstructie van een 

loopgraaf en een ondergrondse schuilplaats (dug-out).

Het m useum  wil een aanloop zijn tot een bezoek aan de 

Britse begraafplaats Tyne Cot Cemetery in Passendale.

Het oorlogsleven in de 
loopgraven.

In Wijtschate (Heuvelland) werd Bayernwald, de enige 

voor het publiek toegankelijke Duitse site, in de loop van 

2003 - 2004 gereconstrueerd en gerestaureerd. De site 

met bunkers, loopgraven en m ijnschachten vertelt het 

verhaal van de Duitse soldaat aan het front. De site biedt 

de bezoeker een prachtig zicht op het landschap van de 

leperboog (Salient).

In Poperinge werd in 2004 de Concert Hall geopend, een 

onderdeel van Talbot House. Britse soldaten konden 

er terecht voor ontspanning, zoals het bijwonen van 

concerten of theatervoorstellingen. Op de gelijkvloerse 

verdieping werd een m useum  ingericht. Foto's, 

filmmateriaal, dagboeken, ... schetsen een beeld van het 

teven achter het front.



! N A A R  E E N  H E C H T E R E  B A N D  T U S S E N  

W E S T H O E K M U S E A

! N E T W E R K  V O O R  E R FG O E D B E H O E D E R S 

A A N  D E  K U S T

De provincie W est-V laanderen  stim uleert de 

sam enwerking tussen  musea. Ze is initiatiefnemer 

van het pilootproject Museumplatform  Westhoek, mee 

mogelijk gemaakt door de financiële inbreng van de 

V laamse Gemeenschap, het Europese programma 5b 

Phasing Out en de gemeenten Veurne en Alveringem. De 

partners in de sam enwerking zijn de drie ambachtelijke 

musea uit de Westhoek: het Bakkerijm useum  [Veurne], 

het Mout- en brouwhuis De Snoek [Alveringem] en het 

Openluchtmuseum Bachten de Kupe (Izenberge).

Het project loopt van 2004 tot 2006. Voor de duur van 

het project werd in augustu s 2004 een coördinator 

aangeworven. Die moet een hechtere band smeden 

tussen de drie musea, gericht op verdere structurele 

sam enwerking. De aandacht gaat vooral uit naar 

gezamenlijke promotie, verbetering van onthaal en 

toegankelijkheid en het uitwerken van gezamenlijke 

activiteiten. Verder wordt onderzocht of uitbreiding 

van het platform met andere ambachtelijke m usea 

of erfgoedpartners uit de regio mogelijk is, met het 

oog op een scherper individueel profiel vanuit een 

gemeenschappelijk concept dat het streekeigen verleden 

van de Westhoek weerspiegelt.

Ook aan de Kust wordt de sam enwerking tussen musea 

en erfgoedpartners gestimuleerd. Daartoe ging een 

coördinator in maart 2004 van start met netwerkvorming. 

Het project kadert bovendien in een geïntegreerde visie 

op erfgoed: monumenten, m usea en volkscultuur worden 

samen benaderd.

Het project steunt op vier pijlers. De Kust moet erzieh van 

bewust worden dat ze over een rijk erfgoed beschikt, in 

tegenstelling tot de gangbare opinie dat er nauwelijks nog 

erfgoed aanwezig zou zijn. Tussen de erfgoedbehoeders 

van alle Kustgemeenten moet een netwerk uitgebouwd 

worden. In elke Kustgemeente moet verder een aantal 

erfgoedwandelingen uitgestippeld worden, op te nemen 

in een gemeenschappelijke publicatie. Tussen de musea 

moet een netwerk tot stand gebracht worden met 

onderlinge afstemming en profilering. Ten slotte moet 

er een studie opgemaakt worden over het maritieme 

erfgoed aan de Kust.

Gezien het bijzondere belang van het toerisme aan 

de Kust, werd de toerism esector van meet af aan 

bij het netwerk betrokken. Dit uit zich in de nauwe 

sam enwerking met Westtoer als mede-initiatiefnemer. 

Erfgoedbeleving aan de Kust vormt im m ers steeds vaker 

een alternatief voor de klassieke beleving van zon, zee en 

strand bij slecht weer.

! E E N  S U B S I D I E R E G L E M E N T  V O O R  O N T 

S L U I T I N G  V A N  C U L T U R E E L  E R F G O E D

De dienst Cultuur maakte een reglement op ter 

ondersteuning van initiatieven die het culturele erfgoed 

toegankelijk willen maken voor het publiek. Daarmee 

werd een lacune in het subsidieaanbod ingevuld. 

Immers, het reglement heeft een breed uitgangspunt. 

Alle mogelijke vormen van erfgoed komen in aanmerking 

voor subsidie: niet alleen ontsluitingsprojecten rond 

onroerend erfgoed [zoals m onumenten of archeologie), 

m aar ook van roerend erfgoed (zoals collecties en 

musea) en zelfs immaterieel erfgoed (zoals archieven



en volkscultuur]. Het moet wel gaan om de ontsluiting 

van W est-Vlaam s cultureel erfgoed met een permanent 

karakter, om het materieel en inhoudelijk toegankelijk 

maken van cultureel erfgoed, geactualiseerd voor een 

hedendaags publiek.

Het nieuwe reglement kende reeds succes: in 2004 

werden er 17 aanvragen ingediend. Met de subsidie 

werden al enkele mooie erfgoedprojecten in de provincie 

gerealiseerd, zoals de W est-Vlaam se volksverhalenbank, 

de ontsluiting van het archief van de Zonnebeekse 

Augustijnenabdij of het publieksonthaal in het kasteel 

van Beauvoorde.

Erfgoedbeleving aan de Kust, 

een alternatief voor zon, 

zee en strand.



] C U L T U U R S P R E I D I N G  [

! L E A D  H E L P T  C U L T U U R  V E R S P R E I D E N

LEAD staat voor 'Linked Euroregion Arts Development'. 

Dit project, dat de steun geniet van het Interreg III 

A-program m a, is een netwerk voor professionele 

cultuurwerkers met een internationale blik. Het LEAD- 

netwerk organiseerde in 2004 heel wat sem inaries, 

onder meer op 18 juni in Kortrijk. In de Pentascoop 

kreeg de internationale sector uitleg over de 'M a ison s 

Folie'. Dit internationale concept tot cultuurspreiding 

krijgt onder meer een lokale invulling in Kortrijk, M ons of 

Maubeuge. In Kortrijk ontstond het Maison Folie uit het 

Buda-initiatief: het Buda-eiland met al zijn cultuurhuizen 

(Broelmuseum, theater Antigone, danswerkplaats Dans, 

kunstencentrum Limelight, festival voor hedendaagse 

muziek Happy New Ears en het audiovisueel festival 

Beeldenstorm) werd omgetoverd tot één groot Maison 

Folie in gebouwen a ls de Tacktoren, het film huis 

Pentascoop, het Broe lm useum  met paardenstallen 

en oranjerie, en een leegstaand industrieel pand dat 

omgedoopt werd tot artistieke werkplaats. Ook de 'Mobile 

Arts Unit' uit Kent kwam aan bod: deze polyvalente zaal op 

wielen trekt in Kent en Frankrijk rond om de cultuur van 

over het Kanaal te verspreiden (muziek, dans, theater, 

kunst, literatuur, museumcollecties, ...).

De integratie van ICT in de culturele sector is een 

andere doelstelling van LEAD. Daartoe werden in 

2004 com putercursussen op maat georganiseerd en 

gratis aangeboden aan de culturele sector. Heel wat 

cultuurorganisatoren schreven zich in. Voor 126 cursisten 

werden 96 uur vorm ing georganiseerd.

! C E N T E N  V O O R  C U L T U R E L E  

S A M E N W E R K I N G

De provincie ondersteunt intergemeentelijke culturele 

sam enwerkingsverbanden. Dit gebeurt door overleg 

tussen cu ltuurw erkers te organ iseren en door

financiële steun aan te bieden. De subsidiëring werd in 

een provinciaal reglement vastgelegd. In 2004 keurde 

de provincieraad een nieuw reglement goed over 

startsubsidies, structurele subsid ies en projectsubsidies 

voor drie soorten intergemeentelijke, culturele 

sam enwerkingsverbanden. De startsubsidie is bedoeld 

voor gem eenten die een blijvende sam enw erking 

aangaan met het oog op een decretale subsidiëring. De 

structurele subsidie is bestemd voor gemeenten die een 

blijvende sam enwerking aangaan met het oog op een 

provinciale, structurele subsidie. De projectsubsidie gaat 

naar gemeenten die een projectmatige samenwerking 

aangaan (begrensd in de tijd) met het oog op een 

provinciale projectsubsidiëring. Voor starters en 

projecten werd de termijn van subsidiëring opgetrokken 

tot drie jaar. De subsidiebedragen voor de startende 

en structurele sam enw erkingsve rbanden  werden 

verhoogd tot 1.250 euro per deelnemende gemeente. 

Projectmatige sam enwerkingsverbanden blijven 1.000 

euro steun genieten.

! H E T  C U L T U R E L E  L A N D S C H A P  I N K A A R T  

G E B R A C H T

In 2004 werd gestart met de inventarisatie van de 

culturele infrastructuur in West-Vlaanderen. De West- 

V laam se cultuur- en gem eenschapscentra  stellen 

hun infrastructuur ook ter beschikking van derden. 

Ze hebben een uitgebreid zalenaanbod (vergaderzalen, 

tentoonstellingsruimtes, concertgebouwen), maarbieden 

daarnaast ook de nodige apparatuur en technische 

ondersteuning. Omdat het niet altijd gemakkelijk w as om 

de geschikte zaal te vinden voor een activiteit, maakte 

de provincie een inventaris op. Het volledige aanbod 

wordt in de loop van 2005 in een handige culturele 

databank gegoten, in sam enwerking met de provinciale 

cultuurcommunicatiedatabank TiNCK.



! I N T E R N E T - C U R S U S S E N  K E N N E N  

T O E N E M E N D  S U C C E S

! S T R E E K G E R I C H T  B I B L I O T H E E K B E L E I D

EduWEST.be vzw biedt reeds vijf jaar e-learningcursussen 

aan voor een heel verscheiden publiek. Zo volgden reeds 

meer dan 3.500 cursisten les via het internet. Het werkjaar 

2004- werd gekenmerkt door een belangrijke doorbraak 

van de ALERT-ta lencursussen  via internet. ALER T  staat 

voor A fstandsLERen  met Taal'. Het schooljaar 2003 - 

2004 telde reeds 85 inschrijvingen. In het schooljaar 2004

- 2005 liep het aantal op tot een kleine 200 taalcursisten. 

EduWEST.be vzw biedt momenteel vijf talen aan in 

gecombineerd onderwijs. Spreekvaardigheid wordt via 

contactonderwijs geoefend, in wekelijkse k lassikale  

lessen. Theorie en schrijfvaardigheid worden thuis via 

e-learning (afstandsleren via internet] geoefend. De 

cursussen worden aangeboden via een zestal Centra 

voor Volwassenenonderwijs in Vlaanderen.

Met niet minder dan 600 cursisten uit heel Vlaanderen 

en Nederland kende ook de gratis e-learningcursus 

'P rob leem gedrag op school' een groot succes. De 

Vorm ingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk 

IVSPW) uit Kortrijk werkte de cu rsu s uit in opdracht van 

het Comité Bijzondere Jeugdzorg. Hij w as bestemd voor 

leerkrachten, directies, opvoeders, ouders, CLB 's, ...

Schrijverskoppen gekiekt

Voor de tentoonstelling 'Schrijversportretten ' haalde 

David Sam yn uit Rekkem  heel wat V laam se en 

Nederlandse auteurs voor zijn lens, stuk voor stuk 

namen uit onze letterkunde. Zo fotografeerde hij onder 

meer Brusselm ans, Claus, Deleu en Lanoye, meestal 

in hun vertrouwde omgeving en gebruikmakend van 

het aanwezige licht. Voor de expositie in verschillende 

W est-Vlaam se bibliotheken selecteerde David Samyn 

vijftig portretten, krachtige beelden die de letteren een 

gezicht geven.

De schrijverskoppen van Tom  

Lanoye, Kristien  H em m erechts  

en H ugo C laus.



Literaire stem pe ls aan de Kust.

Foto-expo ondersteunt literaire stempels

De tentoonstelling 'De  waarheid over de Zee', met 

originele foto's van Daniël de Kievith, w as bestemd 

voor de W est-V laam se  openbare bibliotheken. Ze 

ondersteunde de gelijknamige publicatie die de 'literaire 

stem pels' bundelt, gedichten die op 103 locaties in de 

tien badplaatsen in duurzam e materialen verankerd 

werden op staketsels, gevels en dijken, om er nog vele 

jaren te blijven schitteren. Ze maken van de kustlijn de 

meest poëtische promenade, van De Panne tot Knokke- 

Heist.

Bibliotheekweek laat winnen

Het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid van 

de provincie ondersteunde de Bibliotheekweek 2004 

met een laagdrempelige bibliotheekwedstrijd en een 

promotiecampagne onder de titel 'Je kan kiezen ... de 

BIB! Laat je winnen'.

De W est-Vlaam se Bibliotheekweek ging van start op

15 oktober 2004 met een live radiouitzending vanuit de 

bib van Harelbeke. De weken daarvoor werd promotie 

gemaakt met een originele radiospot.

De wedstrijd w ilde vooral potentiële gebru ikers 

buiten de bibliotheek aanspreken. Meer dan 2.000 

b ib liotheekbezoekers vulden het wedstrijdform ulier 

met meerkeuzevragen in. "Hoeveel uitleningen zullen 

alle W est-Vlaam se bibliotheken in al hun vestigingen 

realiseren op 16 oktober 2004 ?” Zo luidde de schiftings- 

vraag. Het antwoord was: 48.437 uitleningen. De w innaars 

werden verwend met een dvd-recorder, een digitaal 

fototoestel en boekenbonnen tijdens de prijsuitreiking op 

18 januari 2005 in de bibliotheek van Wervik, waar ook de 

w innaar van de hoofdprijs vandaan kwam.



! B E E L D E N D E  K U N S T  

Buren bij 387 kunstenaars

In het kader van 'R ijsel 2004. Culturele Hoofdstad van 

Europa' organiseerde de dienst Cultuur het project 'Buren 

bij kunstenaars', in sam enwerking met de dienst Externe 

Relaties, Europese P rogram m a 's en Gebiedswerking 

[EEG], met het Département du Nord en het Département 

Pas-de-Cala is als partner. Het evenement vond plaats op 

15, 16 en 17 oktober 2004. M aar liefst 387 W est-Vlaamse 

kunstenaars, zowel am ateurs als professionelen uit de 

meest uiteenlopende disciplines, zetten hun atelier open 

voor het grote publiek.

De kunstliefhebber kon kennism aken met grafiek, 

schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, 

kunstambachten, graffiti, installaties, performance, 

multimedia, ... Het project liep gelijktijdig in de provincie 

West-Vlaanderen en de twee Franse departementen waar 

het de naam 'Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes' 

droeg. Een overzichtelijke wegwijsbrochure vermeldde 

alle adressen en openingsuren per atelier, gerangschikt 

per arrondissem ent en per gemeente. Een handige index 

op naam en gemeente vereenvoudigde het uitstippelen 

van een bezoek of atelierwandeling.

Drie nieuwe kunstkoffers beschikbaar

S inds 1996 leent de Provinciale Uitleendienst voor 

Kunstkoffers en Tentoonstellingsmateriaal kunstkoffers 

uit aan scholen en culturele instellingen in W est- 

Vlaanderen. Drie aanwinsten deden het aanbod van 

kunstkoffers aangroeien tot twaalf. Ewout Vanhoecke 

(Mu-zee-um ) stelde de koffer 'M uzeum stuk ' samen. 

Griet Baeyens van Kinderatelier Octopus stond in voor 

'Op jacht naar 1001 papiersnippers en letters' en Yves 

Bondue was de sam ensteller van de 'Muziekkoffer'.

Een stuurgroep van leerkrachten en inspecteurs 

waakte erover dat de kunstkoffers geschikt zijn voor het

] K U N S T E N  [

onderwijs. De inhoud wordt aangereikt in beheersbare 

onderdelen, de eindtermen zijn aangegeven en het 

didactische materiaal is duidelijk en praktisch.

Kunst in het oorlogslandschap

In 2004 werden twee landschapskunstwerken onthuld in 

de Westhoek, één in Fortem en één in Stuivekenskerke. 

Ze waren het resultaat van een wedstrijd en moeten 

de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levendig 

houden.

In Fortem bouwde kunstenaar Stijn Claikens een felrode 

en een felblauwe lage m uur die verwijzen naar de 

dubbele rij loopgraven die zich in de streek bevond tijdens 

W.O.I. Hij haalde zijn inspiratie voor het kunstwerk bij het 

bekende gezelschapsspel Stratego.

Lucas Coeman kon zijn kunstwerk uitwerken op een site 

in Stuivekenskerke langs de oude spoorlijn Nieuwpoort

- Diksm uide die tijdens W.O.I deel uitmaakte van de 

verdedigingslinie en in 1974 door de provincie ingericht 

werd als fiets- en wandelpad. Het werk bestaat uit 104 

gelijkvormige blokken gekleurd beton. De kleurkeuze 

sluit aan bij de vele grafstenen en oorlogsm onumenten 

uit blauwsteen of arduin. Beton werd tijdens W.O.I 

voor de eerste keer gebruikt bij het oprichten van 

verdedigingswerken, wat de keuze voor dit materiaal 

verklaart. De ritmering verwijst naar de begin- en 

einddatum van de Eerste Wereldoorlog.



W erk van laureaat D irk W ynants (Extremis).

Hedendaagse vorm gevers in de prijzen

De Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving werd in 2004 

voor het eerst georganiseerd. De prijs w as bestemd 

voor het ontwerpen van een te verm enigvuldigen 

product (serieproductl. Items als meubilair, verlichting, 

textiel, mode, consumptiegoederen, bagage, mobiliteit, 

elektronica, grafische vormgeving, w ebdesign,... kwamen 

in aanmerking. West-Vlamingen, vorm gevers in dienst 

van W est-Vlaam se bedrijven of vorm gevers die voor de 

industriële productie van hun ontwerpen regelmatig 

sam enwerken met W est-V laam se bedrijven mochten 

deelnemen.

Grafisch vorm gever Paul Boudens en Dirk Wynants, 

bedrijfsleider van Extrem is in Gijverinkhove, wonnen ex 

aequo de laureaatsprijs van 2.500 euro en de zilveren 

ereplaket van de provincie West-Vlaanderen.

Een premie van 1.250 euro en de bronzen ereplaket 

van de provincie werden ex aequo uitgereikt aan 

meubelontwerper Philippe Allaeys en grafisch vormgever 

Inge Van Damm e voor de totaliteit van hun inzendingen. 

Industrieel vorm gever Alain Monnens (voor 'Tube') en 

textielontwerpster Francine Van der Biest Ivoor 'Towel- 

blanket Kim iko') ontvingen ex aequo een premie van 1.250 

euro voor het beste ontwerp en de bronzen ereplaket van

de provincie.

Grafisch vorm gever Diederik Seiet kaapte de premie van

1.250 euro weg en de bronzen ereplaket van de provincie 

voor jong talent.

Voor de tentoonstelling die in het najaar van 2004 

te zien was in het Broelm useum  in Kortrijk, werden 

de bekroonde ontwerpen aangevuld met geselecteerde 

ontwerpen van Johnny Bekaert, Koen Bruyneel, Hans 

De Pelsmacker, Jan Hespeel, Bieke Hoet, Patrick Hoet, 

Els Huygelen, Dimitri Merlin en Peter Vanooteghem. De 

expositie bood de bezoeker een boeiend en kwalitatief 

hoogstaand overzicht van de verschillende disciplines 

binnen de hedendaagse V laam se vormgeving. Zowel 

grafische vormgeving, meubelontwerp, textielontwerp, 

productdesign als verlichting kwamen aan bod.
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M U Z I E K De gesmaakte drieluikjes van Musica Flandrica

Muziekkorpsen strijden op Toernooi

Aan het 57ste Provinciaal Toernooi voor Harmonies, 

Fanfares en B ra ssb an d s namen 21 korpsen deel. 

De korpsen speelden om opgenomen te worden of 

behouden te blijven in de Eerste Afdeling. Het toernooi 

vond plaats op 18, 24 en 25 april en 8 en 9 mei 2004 

in het Cultureel Centrum  Kruispunt in Diksm uide en 

Ontmoetingscentrum  't Ghelandt in Menen. In 2005 

komen de korpsen van Tweede en Derde Afdeling aan 

bod om de cyclus af te sluiten.

Promotie van orgel- en beiaardmuziek

Ook in 2004 werden de Provinciale Orgelbrochure 

en de Beiaardbrochure uitgegeven. Ze bundelen alle 

W est-Vlaam se orgelconcerten en beiaardbespelingen 

die plaatsvinden tussen april en december. Naast de 

brochures werd in 2004 ook de vijfde beiaard- 

partiturenbundel uitgebracht, met als thema Am bachten 

in de volksmuziek'. De partiturenbundel werd verspreid 

over de hele wereld. De positieve reacties van de 

beiaardiers en de m edewerking van de Provinciale 

Werkgroep Beiaard blijven een stim ulans om het project 

te herhalen.

Net zoals in 2003 werden ook in 2004 een aantal 

provinciale orgelconcerten georganiseerd. De Sint- 

Salvatorskathedraalen het orgel werden extra in de kijker 

geplaatst, waardoor de provinciale inspanningen inzake 

restauratie benadrukt werden. Het concertprogramma 

werd opgemaakt in sam enwerking met titularis-organist 

Ignace M ichiels en bracht het Internationaal Reger-Chor 

onder leiding van Gabriel Dessauer en het trio Mannen 

met baarden, met een combinatie van klassiek orgel, 

synthesizer en blazers.

Musica Flandrica vzw stond in 2004 garant voor een fijne 

reeks drieluikjes. Die bestonden uit een cultuurhistorisch 

bezoek, een gastronom isch diner en een hoogstaand 

avondconcert in W est-Vlaam se kerken. Op het programma 

stond veelal barok- of renaissancemuziek. Het Flanders 

Recorder Quartet w as te gast in de B rugse  Potteriekerk. 

Het Collegium vocale Gent zong in de O.-L.-Vrouwekerk 

in Kortrijk. Het saxofoonkwartet Bündm an trakteerde 

op 'Chrom atic Variations' in de O.-L.-Vrouwekerk van 

Roeselare. De Mattheuspassie van Bach werd vertolkt 

in de leperse Sint-Jacobskerk en de Sint-Baafskerk 

van Aardenburg. Musica Flandrica mocht tevens Ex 

Tempore verwelkomen in Woumen, II Fondamento met 

cantates van Bach in Kanegem, Capilla Flamenca in 

Poperinge en de Capella B rugen sis in Lissewege. Ook 

de concertreeksen in Dam m e en het Provinciaal Hof in 

Brugge brachten fijne kam erm uziek in een historisch 

kader. 2004 werd afgesloten met het kerstconcert 'E l Noi 

de la Mare ' in Vivenkapelle met Zefiro Torna onder meer 

op blokfluit, doedelzak, vedel, gamba en luit.



Laureaat Het Zw evegem s Teater.

! P O D I U M K U N S T E N

Toneelverenigingen spelen voor klassem ent

Het vijftigste ProvinciaalToneeltoernooi liepvan 1 oktober

2003 tot 15 april 2004. Er namen zes verenigingen aan 

deel. De jury w as sam engesteld uit Gunter Pertry, Anton 

Cogen, Karei Smets, Marleen Vermeir en Linda Rousse l 

(secretaris). De proclamatie vond plaats op 28 mei 2004 

in Cultureel Centrum De Beuk in Kortemark.

Het Zwevegems Teater uit Zwevegem werd laureaat met 

'Het bezoek van de oude dam e' van Friedrich Dürrenmatt 

in een regie van Jef Depaepe en behaalde daarmee een 

plaats in de Eerste Afdeling van de provinciale klassering. 

De toneelvereniging ontving de zilveren ereplaket van de 

provincie. De Koninklijke Toneelvereniging De Valk uit 

S in t-Andries en de Koninklijke Corneelkring uit 

Brielen werden opgenomen in de Tweede Afdeling. 

Toneelvereniging Int wroede ende int sotte uit Veldegem 

werd opgenomen in de Derde Afdeling. Mandelgalm  

uit Em elgem  werd geklasseerd  in Vierde Afdeling, 

Scerpdeure onder 't Helich C ruus uit D iksm uide in 

Vijfde Afdeling. Op de proclamatie kon de laureaat, het 

Zwevegems Teater, het bekroonde stuk niet hernemen. 

Ter afronding speelden het Zwevegem s Teater, de 

Corneelkring en De Valk een fragment uit het stuk 

waarmee ze geklasseerd werden.

! L E T T E R E N  EN T A A L

Letterkundeprijs bekroont non-fictieroman

In 2004 w as de Provinciale Prijs Letterkunde bestemd 

voor roman. Negentien verschillende auteurs dienden 

acht gepubliceerde en achttien niet-gepubliceerde 

werken in. De proclamatie vond plaats op 27 november 

2004 in het Provinciaal Hof in Brugge.

In de categorie van de niet-gepubliceerde werken of 

typoscripten werden prijzen noch premies toegekend.

In de categorie van de gepubliceerde werken werd de 

prijs toegekend aan David Van Reybrouck uit Brugge voor 

De plaag - het stille knagen van schrijvers, termieten en 

Zuid-Afrika. Deze non-fictieroman verscheen in 2001. Hij 

werd geprezen om zijn eruditie, spanning, observaties en 

hartstocht. Hij w as eerder genomineerd voor de Gouden 

Uil en de debutantenprijs van de stad Dordrecht. Het boek 

won de Vlaam se Debuutprijs, de Literatuurprijs Essay van 

de provincie V laam s-Brabant en de Literatuurprijs van de 

Vlaam se Gem eenschapscom m issie. In 2003 verscheen 

de Afrikaanse vertaling Die plaag - Die stil geknaag van 

skrywers, termiete en Suid-Afrika.



W erk van illu strator Marjolein Pottie.



Kinderboekillustraties naar Westfalen-Lippe

De provincie West-Vlaanderen en de Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe onderhouden al 44 jaar een cultureel 

sam enw erkingsverband. Daarbij worden culturele 

p rogram m a's, tentoonstellingen, m uziekgroepen of 

kunstenaars uitgewisseld. In 2004 was het de beurt 

aan de sector letterkunde. De keuze viel op een 

dubbeltentoonstelling met werk van zowel W est-Vlaamse 

als Westfaalse kinderboekillustratoren.

De W est-Vlaamse tentoonstelling kreeg de naam 'In 

de wolken'. Ze omvatte zestig kaders met vijf werken 

van twaalf W est-Vlaam se illustratoren. Het Westfaalse 

luik was gelijkwaardig en kreeg de naam 'Kinder.Buch. 

Kunst'. De expositie die van 10 septem ber tot 8 oktober 

2004 in het Landeshaus in Münster liep, toonde een 

selectie uit beide delen. Van 15 oktober tot 7 november 

was 'In de wolken' nog te zien in Haus Nottbeck, een 

literair m useum  in Oelde.

In de begeleidende catalogus belichtte Marita Vermeulen, 

hoodredacteur van Leeswelp, de geschiedenis van het 

V laamse prentenboek en de kwaliteiten van elk van de 

twaalf W est-Vlaamse illustratoren.

Topdichters op BruggePoésie 2004

Het internationale poëziefestival B ruggePoésie  w as in 

2004 aan zijn tweede editie toe. Het liep van 23 tot 25 

september in het Provinciaal Hof in Brugge. BruggePoésie  

ontstond uit de grensoverschrijdende sam enwerking van 

de provincie West-Vlaanderen met het Noord-Franse 

Département du Nord.

Op de openingsavond werd de tweetalige bloemlezing De 

praalstoet van de taal officieel voorgesteld. De bundel 

bevat werk van achttien W est-Vlaam se dichters die sinds 

1955 de Prijs Poëzie van de Provincie West-Vlaanderen 

of de Prijs Poëzie van de Vlaam se Provincies in de wacht 

sleepten.

De Italiaanse dichter Claudio Pozzani w as opnieuw 

artistiek directeur van het festival. Op de affiche prijkten 

heel wat internationale topdichters zoals Edoardo 

Sanguineti, M ichel Deguy, Hugo C laus en Breyten

Breytenbach.

Het festival werd afgesloten met een sfeervol concert 

van Catherine Delasalle in de Kam erm uziekzaal van het 

B rugse  Concertgebouw.

Literatuurfeest in Villa Mont Noir

De zesde editie van het jaarlijkse literatuurfeest 'Par 

Mets et Par Mots' op het domein van de Villa Mont Noir 

in het Noord-Franse S int-Jans-Cappel vond plaats op 20 

juni 2004. Er werden opnieuw vier W est-Vlaam se dichters 

afgevaardigd: Patricia Lasoen, Herman Leenders, Frans 

Deschoem aeker en Willy Spillebeen.

Serge Pey 
Paolo Ruinili 
Edoardo Sanguineti 
Hedwig Spellers 
Khal TorabuIIy 
Toon Vanlaere 
Peter VerheUt
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K U N S T  

Rijk aanbod aan tentoonstellingen

Na de m assale belangstelling voor 2003 Beaufort en 

de daaraan verbonden confrontatietentoonstelling over 

de zee van Turner tot Tuymans, bracht het P M M K  in 

Oostende een verlengstuk met nieuwe zeegezichten van 

Anselm  Kiefer. De expositie werd omkaderd met werk 

van A.R. Penck, generatiegenoot en vertegenwoordiger 

van de Nieuwe Schilderkunst (Neue Wilden), evenals 

met recent werk van Hans Vandekerckhove. Ook de expo 

rond M assim o Vitali, met panoram ische foto-opnames 

van de zee, kon beschouwd worden als een verlengstuk 

van 2003 Beaufort - Triënnale voor Hedendaagse Kunst 

aan zee.

De tentoonstelling 'Unvarn ished ' met werk van fotograaf 

Carl De Keyzer (1958, Kortrijk) liep van 8 mei tot 29 

september 2004. en illustreerde de maatschappelijke 

betrokkenheid van het PM M K. De tentoongestelde foto's 

weerspiegelden op onverbloemde wijze het leven binnen

de gesloten afdeling van de Gemeenschapsinstelling 

voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande in Ruiselede. 

De Keyzer bekleedt een unieke plaats in de hedendaagse 

fotografie. Hij is niet alleen lid van het prestigieuze 

fotografencollectief en persagentschap  Magnum , 

maar behaalde ook diverse binnen- en buitenlandse 

onderscheidingen.

Van 8 mei tot 29 septem ber 2004 bracht het PM M K  

een hom m age aan Vie Gentils (Lifracombe, 1918 - 

Aalst, 1997). Hij is één van de belangrijkste exponenten 

van het nouveau réalisme in België. Aanleiding tot de 

tentoonstelling w as de aankoop van het kunstwerk 

'E n so r et se s squelettes veulent se chauffer' (1984). Het 

werk stond als bruikleen al meer dan tien jaar in het 

m useum  tentoongesteld. Met de steun van de Vlaamse 

Gemeenschap kon het definitief opgenomen worden in 

de vaste collectie van het PM M K. Op de tentoonstelling 

werd 'E n so r  et se s squelettes veulent se chauffer' 

omgeven door grote beeldengroepen van Vie Gentils 

uit de periode 1967 - 1981, zoals 'Het groot schaakspel' 

(M iddelheim museum  Antwerpen), 'De acht hoofdzonden' 

(Dexiabank Brussel) en het vermaarde 'M onum ent

Vie Gentils
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F loris Je spers

Camille Huysm ans' (Universiteit van Antwerpen). De 

negen monumentale groepen werden voor het eerst 

samengebracht.

Van 9 oktober tot 28 november 2004 kwam de Italiaanse 

fotograaf M assim o Vitali 11940, Como) aan bod in 

het PM M K. Hij is vooral bekend om zijn foto's van 

onpersoonlijke m ensenm assa 's. Met grote zin voor detail 

observeert Vitali de gewone menselijke activiteit. Zijn 

aandacht gaat uit naar recreatieve en ontspannende 

situaties en vakantiesfeer. Hij focust vooral op de 

hedendaagse vrijetijdsbesteding, zoals strand, discotheek 

of m assatoerisme. De Vitali-expo bracht een twaalftal 

werken bijeen rond het thema 'strand', een selectie van 

twee-, drie- en veelluiken die nooit eerder te zien w as in 

België. Na de Anse lm  Kiefertentoonstelling een tweede 

voorsmaakje van 2006 Beaufort.

Tijdens dezelfde periode liep een tentoonstelling 

met werk van C lark C larysse (1937, Kortrijk] die zich 

sinds de jaren '60 op een eigenzinnige manier aan de 

schilderkunst wijdt, los van opeenvolgende stromingen. 

Het is moeilijk om het werk van C larysse te duiden binnen 

traditionele categorieën zoals figuratief of abstract. Hij 

denkt abstract, m aar heeft daar beelden voor nodig. Het 

vertrekpunt van zijn abstractie is de omringende wereld - 

een figuur, een beweging, een landschap, planten in zijn 

tuin - die in mindere of meerdere mate vereenvoudigd

wordt. Een proces van essentialisering op zoek naar de 

diepere zin van het schilderen. De PMMK-tentoonstelling 

'M odern ism  in painting' (1992) bracht het werk van 

C larysse opnieuw in de actualiteit. De expositie 'C lark 

C larysse / Actueel' (2004) w as een eerbetoon aan de 

kunstenaar en zijn werk. 'Actueel' omdat er recent werk 

getoond werd en omwille van de pertinente actualiteit 

van C la rysse s werk, een outsider in de schilderkunst. 

2004 werd in schoon heid af gesloten met de'Retrospectieve 

Floris Jespers' die officieel geopend werd op 17 december. 

Rond W.O.I werd Floris Jespers (1889 - 1965) in één 

adem genoemd met Constant Permeke, Gust De Smet 

en Frits Van den Berghe a ls toonaangevende Vlaamse 

expressionisten. Tijdens het interbellum werd hij tot de 

tenoren gerekend van de modernistische schilderkunst 

in België. De overzichtstentoonstelling van Floris Jespers 

paste in de reeks van grote retrospectieves in het 

PM M K, zoals die rond Constant Permeke, Gust De Smet, 

Frits Van den Berghe, Rik Wouters, Edgard Tytgat en 

René Magritte. Nooit eerder werden zoveel werken van 

Jespers, afkomstig uit private en openbare verzamelingen 

in binnen- en buitenland, samengebracht. Ruim 235 

kunstwerken(olieverfschilderijen,achterglasschilderijen, 

tekeningen, beelden en grafiek) lieten de bezoeker 

Jespers' omvangrijke en gevarieerde oeuvre naar waarde 

schatten.



PM M K steunt 'Kom op tegen kanker’

In 2004 steunde het P M M K  de actie 'Kom  op tegen kanker' 

door exclusief het boek All in one in All van fotografe Astrid 

te koop aan te bieden. De opbrengst ervan gaat integraal 

naar het goede doel. De actie wordt in 2005 verdergezet. 

All in one in All is een merkwaardige publicatie waarin 

talrijke zwart-witbeelden en enkele kleurfoto's de kijker 

introduceren in het typische universum  van Astrid.

Door mee te werken aan de actie voor 'Kom  op tegen 

kanker' wilde het P M M K  zijn maatschappelijke betrok

kenheid gestalte geven. Waar grote cosmeticamerken, 

bekende kledingmerken en gerenommeerde personen 

vaker hun m edewerking verlenen aan acties voor 

het goede doel of schenkingen doen, is dit in de 

museumwereld eerder zeldzaam. Met de steun aan 'Kom  

op tegen kanker' wilde het P M M K  een voortrekkersrol 

spelen en zijn 'social responsibility' opnemen, waarbij 

kunst in het teken komt te staan van het goede doel.

Kunst op Booming Business

Het P M M K  w as met een grote stand vertegenwoordigd op 

de beurs Boom ing B u sine ss '04 die op 8 en 9 december 

plaatsvond in het Media Center in Oostende. De beurs 

was een initatief van Voka - Kam er van Koophandel 

West-Vlaanderen. Ze bood ondernem ers de kans om met 

elkaar in contact te treden.

Bedrijven willen zich meer en meer profileren op het 

vlak van kunstsponsoring. Dat wijst de praktijk uit. 

Daarom was de aanwezigheid van het P M M K  op Booming 

Business waardevol. Voor bedrijfssponsoring in de kunst

en culturele sector, die op zoek zijn naar alternatieven, is 

in de toekomst een belangrijke plaats weggelegd.

Nieuwe museumbibliotheek en expogang

In 2004 werd de bovenste verdieping van het P M M K  

verbouwd. Op deze derde verdieping kreeg de nieuwe 

museumbibliotheek een vast onderkomen en werd een 

documentaire tentoonstellingsgang ingericht, sam en

goed voor een oppervlakte van 661 vierkante meter. 

Deze gang sluit aan op het nieuwe prentenkabinet 

op de nabijgelegen tweede tussenverdieping van het 

m useum . Tijdens de verbouw ingsw erken werden 

ook een deel van het dak en het temperatuur- en 

vochtregelingssysteem  van het hoofdgebouw vernieuwd. 

De grootste luchtbehandelingsgroep (met een capaciteit 

van 64.000 kubieke meter per uur) en de luchtkanalen 

van beide luchtgroepen van het hoofdgebouw werden 

vernieuwd.

De PM M K-b ib liotheek  bestaat nu uit een ruime 

tijdschriftenafdeling, een studiezaal, pc's met online- 

verbinding voor het publiek, twee geklimatiseerde 

bibliotheekdepots, een administratieve ruimte en een 

afzonderlijk kopieerlokaal De publieksruim tes bieden 

een uitzonderlijk uitzicht over de daken van Oostende tot 

aan de Mercator in de haven.

De bibliotheek van het P M M K  bevat informatie en 

documentatie over nationale en internationale beeldende 

kunst uit de 20ste en 21ste eeuw, met centraal informatie 

over de kunstenaars uit de museumcollectie. Zo wil 

het m useum  de Belgische kunst in een internationale 

context situeren, wat uniek is voor West-Vlaanderen.

De nieuwe bibliotheekruimtes in het P M M K  werden 

gefinancierd door de provincie. Na de verbouwing van de 

Provinciale Bibliotheek 'Het Tolhuis' en het Provinciaal 

Archief in Brugge, ondersteunt ze daarmee opnieuw 

een project waarbij de zorg voor het gedrukte culturele 

erfgoed centraal staat.

De nieuwe m useumbibliotheek werd officieel geopend op 

vrijdag 18 maart 2005.

Het publiek aan de slag  met kunst

De publiekswerking van het P M M K  stelde in het najaar 

van 2004 twee leuke, educatieve pakketten samen, voor 

kinderen van 9 tot 12 jaar en voor jongeren van 13 tot 15 

jaar. Elk pakket zit gebundeld in een stoel op wieltjes, 

naar een ontwerp van het designersduo Davy Grosem ans 

en Guido Ooms. In diverse laden zitten voorwerpen, 

illustraties, teksten en muziekfragmenten opgeborgen. 

Die maken de ontdekkingstocht doorheen de moderne



kunst nog speelser, creatiever en interessanter, 

stimuleren de fantasie en verruimen de blik op de wereld. 

De pakketten kunnen gratis ontleend worden. Het project 

kreeg de steun van VIZO (Design Vlaanderen).

In 2004 werd een rondleiding voor blinden en slecht

zienden op punt gezet. Daarvoor werden enkele 

kunstwerken uit de vaste collectie geselecteerd die 

betast mogen worden. Twee PM M K -g id sen  geven een 

aangepaste rondleiding voor deze doelgroep.

De m useum cursu s voor leerkrachten werd in 2004 

nog drie keer herhaald. Hij ontstond in 2003 uit hun 

vraag naar inhoudelijke en pedagogische ondersteuning 

ter voorbereiding van een bezoek met de klas aan 

het museum, om de betrokkenheid van jongeren te 

activeren en de persoonlijke beleving van kunstwerken 

te versterken.

De jeugdige bezoekertjes van het P M M K  zullen de 

krokusvakantie van 2004 niet zo vlug vergeten. Kleuters 

en kinderen van de lagere school schreven zich m assaal 

in voor de w orkshops in het kader van 'Krokuskriebels', 

een initiatief van de V laam se Museum verenig ing. 

Verhalen, muziek en dans brachten de kunstwerken 

van het m useum  tot leven. De kinderen stippelden een 

rondleiding uit voor hun ouders en grootouders en 

maakten prachtige kunstwerkjes. De activiteiten duurden 

een volle week en werden afgesloten met een kleurrijke 

tentoonstelling.

De tentoonstelling 'Unvarnished ' van Carl De Keyzer, 

met een artistieke fotoreportage over de gesloten 

afdeling van de Gem eenschapsinstelling voor Bijzondere 

Jeugdbijstand De Zande in Ruiselede, wekte heel wat 

belangstelling op bij de welzijnssector. Op initiatief 

van het P M M K  organiseerde het Centrum  voor 

Algemeen Welzijnswerk en Jeugdzorg Middenkust vzw 

een studieavond over jeugddelinguentie voor diverse 

welzijnssectoren waaraan 180 mensen deelnamen.

I P R O V I N C I A A L  M U S E U M  C O N S T A N T  

P E R M  E K E  

Armando bezoekt Permeke

Het Provinciaal M useum  Constant Permeke pakte in 

Jabbeke uit met twee bijzondere tentoonstellingen: 

'Armando. Bij Constant Permeke te gast' (van 19 juni tot 

3 oktober 2004) en 'Em ie l Veranneman. Hom m age ' (van

16 oktober 2004 tot 16 januari 2005).

De expositie 'Armando. Bij Constant Permeke te gast' 

confronteerde de sculpturen van Arm ando met de 

werken van Permeke, hoofdfiguur van het Vlaam se 

expressionisme. Arm ando (1929, Amsterdam) bepaalde 

mee het artistieke klimaat in Nederland na de Tweede 

Wereldoorlog. Deze veelzijdige kunstenaar begon pas 

laat met beeldhouwen. Zijn thematiek is donker, de sfeer 

melancholisch. Zijn sculpturen situeren zich binnen 

een tendens van essentialisering en existentialisme. 

Permeke en Arm ando waren allebei op zoek naar het 

essentiële, elk op hun manier, via een uitzuivering van de 

vorm. De expositie vormde een unieke gelegenheid om 

de gelijkaardige doelstellingen van beide kunstenaars 

te ontdekken. Op 24 augustus 2004 organiseerde de 

gemeente Jabbeke een culturele dag in samenwerking 

met Radio 2. Het Perm ekem useum  nam eraan deel 

met gratis rondleidingen in de tentoonstelling en een 

w orkshop boetseren voor kinderen.

Een scu lp tuur van Armando.



Hommage aan Emiel Veranneman

De tentoonstelling 'Em ie l Veranneman. Hom m age ' 

belichtte vooral de artistieke carrière van deze 

binnenhuisarchitect, getalenteerde meubelontwerper, 

kunstkenner, -prom otor en -handelaar die in 2003 

overleed en toonde zijn topstukken in de meubelcreatie. 

De keuze van de locatie lag voor de hand. Het huis 

De Vier W inden w as im m ers de bakermat van zijn 

artistieke carrière waartoe Permeke hem leidde. In 

1982 werden reeds m eubels van Veranneman in het 

PM C P  tentoongesteld en in 1997 kreeg hij de opdracht 

om de onthaalruimte in hetzelfde m useum  opnieuw in 

te richten. Voor ’Em iel Veranneman. Hom m age’ werden 

voor het eerst ook getuigenissen over en portretten 

van de kunstenaar samengebracht, één jaar na zijn 

overlijden.

Permeke in Nederland

Door twee tentoonstellingen in Nederland werd Permeke 

opnieuwvoorhetvoetlichtgebracht bij onze noorderburen. 

De 'Retrospectieve Constant Perm eke ' in het Haagse 

Gemeentemuseum lokte m aar liefst 70.000 bezoekers. 

De tentoonstelling 'Perm eke te gast bij Arm ando ' in het 

Arm andom useum  in Am ersfoort w as de tegenhanger van 

Armando. Bij Constant Permeke te gast' in het PM C P  in 

Jabbeke en kreeg 5.000 bezoekers over de vloer.

De m eubelcreaties van 

Em ie l Verannem an.



Het Beleg van Oostende herdacht

In 2004 w as het precies 400 jaar geleden dat er een 

einde kwam aan het Beleg van Oostende (1601 - 1604). 

Dit werd uitgebreid herdacht. Ook in het Provinciaal 

Museum  Walraversijde op het Domein Raversijde in 

Oostende werden tal van activiteiten opgezet, zoals de 

tentoonstelling 'W alraversijde en het Nieuwe Troje', 

de opvoering van een theatermonoloog, een Spaans 

weekend en de opening van een nieuwe fietsroute.

De expositie 'Walraversijde en het Nieuwe Troje' richtte 

de schijnwerpers op de rol die de nederzetting speelde 

tijdens het Beleg van Oostende, toen het Nieuwe Troje 

genoemd, en de daarop volgende definitieve ondergang 

van de v issersnederzetting  Walraversijde, w aar 

aartshertog Albrecht een cavaleriekamp vestigde. De 

Spaanse troepen lieten heel wat precies te dateren 

archeologische sporen na in een gordel van kampen 

rond Oostende. Deze bodemvondsten vormden de kern 

van de tentoonstelling. Ze kwamen aan het licht bij 

diverse archeologische opgravingscam pagnes van het 

Vlaam s Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) op 

diverse locaties sinds 1992: muren, grachten, wallen, 

skeletten, oorlogstuig, persoonlijke bezittingen, ... Een 

gelaatsreconstructie toegepast op skeletmateriaal van 

een verdediger van de stad verschafte een levendig 

beeld van een 400 jaar geleden gesneuvelde soldaat. 

De expositie werd uitgedacht door Charles Kightly 

(onafhankelijk historicus), Marnix Pieters (archeoloog- 

bodemkundige van het VIOE) en Glenn Gevaert (Museum  

Walraversijde). Ze maakte ook gebruik van video's, 

replica's, iconografisch materiaal en cartoons van de 

hand van Jo Goigne, om het belang en het verloop van 

de militaire verrichtingen en de invloed ervan op de 

burgerbevolking levendig voor te stellen.

De theatermonoloog 'Het Beleg van Oostende' werd 

tijdens de zomer van 2004 zo'n dertig keer opgevoerd in 

de grootste gereconstrueerde laat-m iddeleeuwse woning 

van het m useum  Walraversijde. Dit stuk van Bert Popelier 

werd geregisseerd door Christophe Ameye. Acteur Karei 

Deruwe kroop in de huid van een Vlaam se soldaat-

De theaterm onoloog 'Het Be leg  

van Oostende’ in het m useum  

W alraversijde.

trom melaar uit het Spaanse  kamp van Walraversijde.

De groep Ware Grootte uit Grimbergen bracht tijdens het 

weekend van 17 en 18 juli 2004 op de site Walraversijde een 

historische evocatie van het Spaanse  cavaleriekamp. De 

officieren waren ingekwartierd in de nog rechtopstaande 

huizen van Walraversijde, de so ldeniers in tenten. 

Rond het kam pem ent waren deernen, kooplui en 

marketentsters actief. Speelm annen en fratsenmakers 

zorgden voor jolijt. Bezoekers werden op hun ware geloof 

en trouw aan koning Filips III gecontroleerd of konden als 

nieuwe rekruten oefenen ...

Uitvalsbasis voor archeologisch onderzoek op zee

Op 5 oktober 2004 werd in het Provinciaal Museum  

Walraversijde een convenant ondertekend tussen de 

federale en Vlaam se overheden om samen te werken 

bij archeologisch onderzoek op zee. Deze locatie werd 

niet willekeurig gekozen. Het m useum  stelt regelmatig 

archeologische vondsten uit de Noordzee tentoon en laat 

in de vergaderruim tes bijeenkomsten over maritieme 

en fluviale archeologie plaatsvinden. Bovendien is het 

m useum  de belangrijkste vestigingsplaats van de Cel 

Maritieme en Fluviale Archeologie, opgericht binnen het 

V laam s Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) dat



voorheen Instituut voor het Archeologisch Patrimonium 

1IAP] heette. De Cel staat onder leiding van archeoloog- 

bodem kundige Marnix Pieters, die s ind s 1992 het 

onderzoek van Walraversijde leidt.

Tentoonste lling met w erk  van Cartier  

in het dom ein Raversijde.

Fotografische getuigenissen van de oorlog

In het Domein Raversijde liep van 1 mei tot 11 november 

2004 een tentoonstelling met een vijftigtal zwart-witfoto's 

van de Frans-Am erikaanse  fotograaf J.S. Cartier. Voor 

zijn Western Front Project bezocht Cartier samen met 

zijn vrouw honderden plaatsen, van de Noordzee tot 

de Zwitserse grens, waar het leek a lsof de Eerste 

Wereldoorlog nog m aar pas beëindigd was. Hij maakte 

er meer dan 3.000 zwart-w itopnames van. Een selectie 

van zijn werk verscheen in het boek Traces de la 

Grande Guerre - Traces of the Great War, bekroond door 

de Académie Française met de Prix Maréchal Foch. 

De tentoonstelling van Cartiers werk in het Domein 

Raversijde w as een primeur voor België.

Bijzondere ministerraad in Domein Raversijde

Op zaterdag 20 en zondag 21 maart 2004 vond op het 

Domein Raversijde een bijzondere m inisterraad plaats die 

het domein extra publiciteit opleverde. De Vlaam se Zaal 

werd omgevormd tot vergaderzaal. Voor enkele dagen 

moest de permanente opstelling van de biografische 

tentoonstelling over prins Karei wijken voor politiek op 

het hoogste niveau. De villa Goffinet werd ingenomen 

door de diensten van de Eerste Minister, in de villa 

Bastien vond een ontmoeting plaats met de vakbonden 

en de pers vond een onderkomen in het onthaalgebouw 

Walraversijde.





TOERISME/RECREATIE
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! W E S T T O E R - P R I J S  V O O R

V E R D I E N S T E L I J K E  W E S T - V L A M  I N G E N

In leper werd in oktober 2004 de Tweejaarlijkse Westtoer- 

prijs Fernand Peuteman uitgereikt. Piet Chielens, 

coördinator van het In Flanders Fields Museum  in leper, 

werd laureaat van de Prijs van verdienste. De Innovatie- 

/creativiteitsprijs werd uitgereikt aan vzw De Boot uit 

Merkem-Houthulst.

De tweejaarlijkse prijs van Westtoer, het W est-Vlaamse 

autonome provinciebedrijf voor toerisme en recreatie, 

is een eerbetoon aan wijlen gedeputeerde Fernand 

Peuteman (1932 - 2002) die aan de basis lag van een hele 

reeks nieuwe accenten in de (West-)Vlaamse toeristische 

sector.

De Westtoer-prijs Fernand Peuteman wiltoekomstgericht 

verdienstelijke W est-V lam ingen uit de toeristische 

en recreatieve sector in de kijker plaatsen. Voor de 

eerste editie van deze prestigieuze, tweejaarlijkse 

onderscheiding selecteerde een jury uit 28 ingestuurde 

kandidaturen zeven genomineerden. De Westtoer-prijs 

bestaat uit twee categorieën.

De Prijs van verdienste (een kunstwerk ter waarde van

4.000 euro) werd toegekend aan Piet Chielens, coördinator 

van het In Flanders Fields M useum  (IFFM) in leper. Via 

een gedragen visie en concrete acties, bezorgde hij het 

battlefieldtoerisme in de Westhoek een nieuwe adem. 

Zijn grootste verdienste op toeristisch vlak is de rol die 

hij speelde in de realisatie en de structurele werking van 

het IFFM. A ls  voorzitter van het wetenschappelijk comité 

tekende Piet Chielens voor de inhoud van het IFFM. Sinds 

1996 is hij coördinator van het m useum  en de drijvende 

kracht achter het succes bij het grote publiek.

De andere genomineerden voor de Prijs van verdienste 

waren Maryline Benoit, stichter-beheerder van het 

jeugdverblijfscentrum Hoogveld in Veldegem, en Willy 

Van Elverdinghe, afgevaardigd bestuurder van camping 

De Blekker in Koksijde.

De lnnovatie-/Creativiteitsprijs, een geldprijs ter waarde 

van 2.500 euro, werd toegekend aan vzw De Boot uit

Merkem -Houthulst. De Boot beschikt over een zonne- 

auto, zonnefietsen en zonneboten. Op de Ecoboot Isera 

leveren zonnepanelen en een windmolen groene stroom. 

Zo wordt de stille mobiliteit gepromoot. Het 'Groene 

Stopcontact' levert gratis energie aan fluistermotoren 

(fietsen, scooters, auto's, boten). Zo zijn er in de 

Westhoek zestig geïnstalleerd. De 'groene ' service wordt 

ook toegepast in de ecohaven in Merkem-Houthulst. 

Overige genom ineerden  voor de Innovatie-/ 

Creativiteitsprijs waren: La Potinière in De Haan, de 

audiogids met toeristische info van Menen en het 

ecologische jeugdverbtijfscentrum  V is se rsh u is  in 

Oostduinkerke.

Vzw De Boot kreeg de 

lnnovatie-/creativiteitsprijs.
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hoekjes en aantrekkelijke landschappen. Zo maken ze 

kennis met de rijke couleur locale van het W est-Vlaamse 

platteland.

Tegen de eindejaarsperiode van 2004 verzamelde 

Westtoer de 72 mooiste W est-Vlaam se routes in een 

handige fiets- en wandelbox, goed voor 1.891 kilometer 

wandel- en fietsplezier in twee dozen.

De nieuwe fietsbox bevat inspiratie voor dagenlang, 

ontspannend fietsplezier. De verzameldoos bundelt alle 

36 fietsroutekaarten, goed voor 1.616 kilometer. De 

trajecten, gemiddeld 45 kilometer lang, zijn lusvormig. 

Ze starten en eindigen op dezelfde plaats. De vertrouwde 

zeshoekige bordjes wijzen de weg. Routebrochures geven 

uitgebreide, toeristische informatie over de streek.

De verzameldoos met 36 wandelroutes is goed voor 275 

kilometer wandelplezier. De gezinsvriendelijke routes 

zijn gemiddeld acht kilometer lang en zijn eveneens 

lusvormig.

De 72 m ooiste routes 

gebundeld in twee boxen.

! E E N  D O O S  F I E T S -  EN W A N D E L P L E Z I E R

De vier toeristische regio 's in W est-Vlaanderen (de 

Westhoek, het B rugse  Ommeland, de Leiestreek en 

de Kust) hebben recreanten heel wat te bieden. De 

provinciale fietsroutes laten fietsers de mooiste plekjes 

van de kustprovincie ontdekken. De wandelroutes leiden 

stappers langs rustige paden naar verrassende, groene



! R A N D O  P R O M O O T  G R E N S O V E R 

S C H R I J D E N D E ,  R O U T E C E B O N D E N  

R E C R E A T I E

In 2004 ging RANDO  van start. De naam 'R A N D O ' is 

afkomstig van het Franse 'randonner': fietsen, wandelen 

en paardrijden. Dit Interreg lll-programm a mikt op de 

opwaardering van de toeristische ruimte aan beide 

zijden van de Frans-Be lg ische  grens, wil ze structureren 

en promoten door middel van routegebonden recreatie. 

De partners zijn Westtoer, Département du Nord en 

Toerisme Vlaanderen.

Het RANDO-project wil het aantal bezoekers en 

recreanten, zowel individueel als in groep, in de regio’s 

aan beide zijden van de F rans-Belg ische grens doen 

toenemen, de bezoekfrequentie van Le Nord door 

Vlaamse toeristen en van West-Vlaanderen door Franse 

toeristen verhogen en de interesse van de toeristen 

voor het natuurlijke en culturele patrimonium in de 

grensstreek vergroten.

Om de grenszone nieuw leven in te blazen, zullen 

nieuwe routes ontwikkeld worden en zal het aanbod 

gediversifieerd worden, in overleg met alle betrokkenen. 

Opwaardering en promotie van de routes zal gebeuren 

via internet, door middel van ICT, op een interactieve 

en meer ludieke manier. De partners hopen ook te 

beantwoorden aan de groeiende vraag naar kant-en- 

klare routearrangementen.

Op het vlak van wandelrecreatie staat de inrichting en 

promotie op het programm a van het Grote-Routepad 

iGR-pad] van de IJzer, van aan de bron in Buysscheure 

tot aan de monding in Nieuwpoort. Ook in het Heuvelland 

(Kemmelberg / Catsberg) wordt een wandelroutenetwerk 

uitgebouwd en gepromoot. Dit gloednieuwe wandel- 

concept staat garant voor ruim  honderd kilometer 

wandelplezier. Het wandelnetwerk Heuvelland is sinds 

15 juli 2004 in gebruik en bestrijkt het grondgebied van 

de gemeenten Heuvelland en Sint-Jans-Cappel. Het 

netwerk werd reeds heel positief geëvalueerd door de 

gebruikers. Tegen de zomer van 2005 verschijnt een 

nieuwe kaart van het wandelnetwerk.

Om de wandelroutes in Le Nord te promoten, worden 

meer dan 145 fiches uitgegeven, vertaald en online

geplaatst. In West-Vlaanderen, in de Westhoek en de 

Leiestreek, worden tien nieuwe landschapswandelroutes 

ontwikkeld, ingericht en gepromoot. In 2004 werden er 

zes geopend: de Ardooieveldwandelroute (Ardooiel, de 

Geuzenwandelroute (Woesten], de Kruisekewandelroute 

(Wervikl, de S in t-S ix tu sw ande lrou te  (Vleteren), 

de Pannendorpw andelroute  (Alveringem) en de 

Kemmelbergwandelroute.

Ook de fietsrecreatie krijgt extra aandacht. Langs de Leie 

wordt een langeafstandsfietsroute uitgestippeld via GPS 

en biedt Toerisme Vlaanderen GPS-arrangem enten aan. 

Er worden 28 lusvormige, thematische gezinsfietsroutes 

bewegwijzerd (windmolenroute, route van de Colme, route 

van de IJzer, ...). De begeleidende folders verschijnen 

in het Frans en het Nederlands. De informatie wordt 

eveneens online geplaatst.

Andere disciplines worden evenmin vergeten. Er worden 

drie ruiterroutenetwerken en twee kano/kajakroutes 

ingericht. Ook in W est-Vlaanderen wordt een kanoroute 

uitgestippeld, waarbij de V laam se Landmaatschappij 

instaat voor de uitrusting en Westtoer voor de promotie. 

In W est-Vlaanderen worden een aantal bestaande 

ruiterroutes geherwaardeerd.

Het project RANDO  voorziet ook nog in onthaal en 

informatie voor de recreant aan beide zijden van de grens, 

communicatie en marketing, doorgedreven gebruik van 

internet en ICT en grensoverschrijdende vorming.



G R O O T S C H A L I G  O N D E R Z O E K  N A A R  

P L A T T E L A N D S T O E R I S M E

In sam enwerking met de andere, Vlaam se provinciale 

toeristische federaties organiseerde Westtoer in 2004 

een grootschalig onderzoek naar verblijfstoerisme op 

het Vlaam se platteland. Van april tot en met november 

2004 gaven een aantal geselecteerde logiesuitbaters hun 

gasten een vragenlijst mee. De vragenlijst peilde naar 

het profiel van de vakantiegangers, de geraadpleegde 

informatiebronnen, hun vakantieactiviteiten, het belang 

dat ze hechtten aan de kwaliteitsaspecten van en hun 

tevredenheid over de logiesaccommodatie. De verwerking 

van de resultaten ging in het voorjaar van 2005 van start. 

De nieuw opgerichte m arketingorganisatie 'Plattelands- 

toerisme in Vlaanderen', die een meer intensieve 

promotie wil voeren rond plattelandstoerisme, zal de 

onderzoeksresultaten gebruiken voor het opzetten van 

een aangepast labelingsysteem  en voor het organiseren 

van een brandmarketingbeleid. Daarnaast zullen de 

resultaten ook het regiomarketingbeleid van de Vlaamse 

provinciale toeristische federaties ondersteunen.



] W E S T H O E K  [

I P E R F E C T E  M O O R D  A L S  M A R K E T I N G

Tussen 26 december 2004 en 27 februari 2005, tien weken 

lang op zondagavond, liep op VTM het tv-spelprogram ma 

'De Perfecte Moord'. Tien kandidaat-speurders zochten 

in de Westhoek naar de m oordenaar van een bekende 

industrieel uit het fictieve dorpje Termont. De hele 

Westhoek fungeerde als decor. Opnam es vanuit een 

helikopter zorgden voor schitterende beelden.

Het nieuwe programm a van productiehuis 3Keys werd 

gerealiseerd met de financiële steun van de provincie 

West-Vlaanderen en Westtoer/Westhoek. De stad leper 

en de gemeente Heuvelland verleenden uitgebreide 

logistieke steun. Het w as de eerste keer dat de marketing 

voor een W est-Vlaam se toeristische regio op zo'n manier 

georganiseerd werd.

'De Perfecte Moord’ haalde echter niet de hoge kijkcijfers 

die de commerciële televisie had verwacht.

I E E N  F I E T S N E T W E R K  V O O R  D E  W E S T H O E K

De Westhoek maakt werk van een heus toeristisch 

fietsnetwerk. Tegen de zomer van 2004 werd een eerste 

groot onderdeel 'Bachten de Kupe ' afgewerkt, voor het 

gebied tussen de Westkust (De Panne - Middelkerke] 

en de IJzer. Half mei 2005 w as het fietsnetwerk in 

de Westhoek volledig operationeel. Er werd gekozen 

voor verkeersluwe en veilige trajecten doorheen mooie 

landschappen.

Het fietsnetwerk Westhoek staat garant voor wel duizend 

kilometer fietsplezier. Het netwerk kan in alle richtingen 

afgereden worden. Voor de bewegwijzering werd gekozen 

voor het bekende en gemakkelijke knooppuntensysteem 

met nummers. Dit systeem  bewees zijn degelijkheid 

reeds in Limburg en de Antwerpse Kempen. Fietsers 

kunnen vooraf op de fietskaart hun weg uitstippelen. 

Ze moeten enkel de num m ers noteren om hun route te 

volgen, terwijl wijzigingen op het uitgestippelde traject 

nog steeds mogelijk zijn.

Naast de knooppunten werd reeds gedeeltelijk een 

bijkomende doelenbewegwijzering voorzien. Op belang

rijke kruispunten werden 'flespa len ' geplaatst met 

handwijzers die verwijzen naar een leuk dorp of een 

interessante site. In het voorjaar van 2005 werden twee 

gedetailleerde fietskaarten uitgebracht, één voor het 

noordelijke deel en één voor het zuidelijke deel van de 

Westhoek, met verm elding van de kilometerafstand 

tussen de knooppunten, waardoor de kilometerstand in 

het oog gehouden kan worden bij het uitstippelen van 

een fietstocht.

Het fietsnetwerk biedt de mogelijkheid om erthematische



fietsroutes op te enten. 'De leperboog', met als thema de 

Eerste Wereldoorlog in de Ypres Salient, w as een eerste 

realisatie. De te volgen knooppunten worden in een 

aparte brochure met kaartje aangereikt. De fietsroute 

van de leperboog werd op 23 mei 2004 ingereden. Andere 

thematische routes zullen volgen.

systeem  (de mogelijkheid tot inkorten of verlengen, 

afhankelijk van de weersom standigheden of aanwezigheid 

van kinderen ...),

! W A N D E L N E T W E R K  H E U V E L L A N D  

S C O O R T  U I T S T E K E N D

In het kader van het Interreg lll-project RANDO en op 

vraag van Toerisme Vlaanderen maakte Westtoer een 

grondige evaluatie van het wandelnetwerk Heuvelland. 

Tussen half juli en half november 2004 werden de 

w andelaars bevraagd. De enquêteurs peilden naar de 

algem ene tevredenheid over dit nieuwe, toeristisch- 

recreatieve product.

Niet m inder dan 96 procent van de bevraagde wandelaars 

beoordeelden het netwerk 'zeer goed' tot 'uitstekend’. De 

positieve score is vooral te danken aan de grote 'vrijheid' 

die de formule biedt: vrije keuze van vertrekpunt, 

afstand of traject. De w andelaars apprecieerden ook 

het gebru iksgem ak (duidelijke bewegwijzering en 

overzichtelijk kaartmateriaal] en de flexibiliteit van het



] B R U G S  O M M E L A N D  [

! B E L E I D S P L A N  V O O R  E E N  V O L W A A R D I G E ,  

T O E R I S T I S C H - R E C R E A T I E V E  R E G I O

Westtoer, het W est-Vlaam se autonome provinciebedrijf 

voor toerisme en recreatie, pakte in 2004 na ruim overleg 

uit met een nieuw 'Strategisch Beleidsplan voor Toerisme 

en Recreatie in het B rugse  Ommeland 2004 - 2008'. Na 

de Westhoek [1999], de Kust (2002] en de Leiestreek 

(2003] beschikt nu ook het B rugse  Ommeland over een 

beleidsplan waarin belangrijke krachtlijnen genoteerd 

staan om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de 

regio te stimuleren. Het geeft een stand van zaken en legt 

de verdere ontwikkelingsperspectieven voor de periode 

2004 - 2008 vast. U itgangspunten zijn de opwaardering 

van het sterke, toeristisch-recreatieve aanbod en de 

aandacht voor zowel het inkomende toerisme als voor de 

recreatie voor de streekbewoners.

Om de bekendheid van het B rugse  Om meland (21 

gemeenten] te stimuleren, wordt een regionaal netwerk 

ontwikkeld van kwalitatieve attractiepunten en -polen. 

Eén van de sterkhouders van het netwerk wordt de creatie 

van een Regionaal Landschapspark Bulskampveld. De 

waardevolle bos- en veldgebieden die zich uitstrekken 

op het grondgebied van een vijftal gemeenten ten 

zuiden van Brugge, moeten a ls een kwalitatief en 

sterk product op de toeristisch-recreatieve kaart gezet 

worden, door wandelfaciliteiten, een streekinfopunt, 

integratie van kastelen en kasteelparken, het stimuleren 

van kleinschalige logiesvormen, landschapsprojecten 

bij landbouwers, realisatie van natuurbelevingspunten, 

... Daarnaast moet een belevingscentrum  rond de 

Romeinen uitgebouwd worden in Oudenburg en moet 

er een bezoekersattractie komen in het kasteel van 

Wijnendale (Torhout).

Een ander belangrijk actiepunt is het ontwikkelen van een 

recreatief fietsnetwerk in het B rugse  Ommeland om de 

grote en de vele kleinere aantrekkingspolen in de regio te 

verbinden. Bijzondere aandacht gaat naareen lusvorm ige 

fietsverbinding in de groene gordel rond Brugge, het 

gebied van groendomeinen en natuurparken (Tillegem,

Beisbroek/Tudor, A ssebroekse  Meersen, Ryckevelde/ 

Male, Damme, Lissewege, Meetkerkse Moeren, Tillegem]. 

Zes streekinfopunten moeten de bezoekers informeren. 

Ze dienen als toeristische toegangspoorten tot de regio: 

Damme, Kasteel Lippensgoed, Kasteel Wijnendale, Mulle 

de Terschueren Tielt, Oudenburg en Lissewege.

Het Strategisch Beleidsplan voorziet in een diverser en 

kwalitatieverlogiesaanbod, vooral kleinschalig. Erworden 

bijkomende mogelijkheden onderzocht voor jeugdlogies 

in de bosrijke omgeving van het Bulskampveld.

Het B rugse  Ommeland is een vrij onbekende regio. 

Marketingacties moeten de naambekendheid vergroten 

van 'de achtertuin van de Kust ' en 'de voortuin van B rugge ’. 

Er wordt vooral gemikt op individueel dagtoerisme van 

streekbewoners, Vlam ingen en Brusse laars. Ook de 

Nederlandse vakantiegangers vormen een belangrijke 

doelmarkt.

Fietsen in 'de achtertuin van de Kust'.





] L E I E S T R E E K  [

! R E C R E A T I E F  F I E T S E N  L A N G S  

W A T E R W E G E N

Op 17 mei 2004 werd in Wervik het startschot gegeven 

voor de realisatie van het Fiets-Net-W erk Leiestreek. Het 

provinciebestuur van W est-Vlaanderen en de toeristische 

actoren in de Leiestreek sloegen de handen in elkaar 

om een recreatief fietsnetwerk uit te bouwen, met een 

budget van 700.000 euro. Erw erd  gekozen voorveilige en 

aantrekkelijke fietspaden.

De uitvoering verloopt in drie fasen. Tegen de zomer 

van 2004 werden langs de waterassen in de Leiestreek 

handwijzers geplaatst. Ze geven de fietser een idee van 

waar hij zich bevindt en hoever het nog rijden is naar een 

volgend doel. In de Leiestreek werden de handwijzers 

geplaatst door deelnem ers aan sociale tewerkstellings

projecten: Veerkracht IV uit Menen, in samenwerking 

met Constructief uit Kortrijk en Veloods uit Waregem. 

Tegen de zomer van 2005 moet de tweede fase van het 

knooppuntennetwerk gerealiseerd zijn. Een kruising van 

twee bewegwijzerde fietswegen krijgt dan een num m er 

mee. Zo kan de recreant van num m er tot num m er 

fietsen. Een handige fietskaart stelt hem in staat om 

dagelijks een andere route uit te stippelen. Tegen de 

zomer van 2006 moet de derde fase gerealiseerd zijn.

In de marge van de onthulling van 'de eerste paal' 

ondertekenden de gemeenten een sam enw erk ings

overeenkomst met Toerisme Leiestreek. Ze engageerden 

zich ertoe om vijftien procent van de kosten te dragen en 

kregen inspraak in het te volgen traject.

Op 4 juli 2004 werd de eerste fase van het gloednieuwe 

Fiets-Net-Werk Leiestreek m assaal ingereden. Vanuit 

de uithoeken van de Leiestreek werd er richting Kortrijk 

gefietst. De organisatie berustte bij de provincie West- 

Vlaanderen en Toerisme Leiestreek, in samenwerking 

met de toeristische diensten. S ind s het Fietsfeest 

op 4 juli kan de recreant in de hele Leiestreek 

bewegwijzerde trajecten langs de waterwegen affietsen. 

De Leiestreekgemeenten werkten sam en om iedereen 

een dag vol fietsplezier te bezorgen. Mobiel in Kortrijk,

Veloods in Waregem, Het Verzet in Deinze en het 

Kringloopcentrum Midden-W est-Vlaanderen in Roeselare 

zorgden voor gratis fietsen en pechverhelping langs het 

parcours.



] DE  K U S T  [

1 D E  K U S T  B E W E E G T :  E E N  N I E U W ,  

S P O R T I E F  T O P E V E N E M E N T

Begin oktober 2004 organiseerde het sportsm arketing- 

bureau Octagon cis de eerste editie van 'De Kust 

Beweegt', een recreatief sportweekend aan de Kust, met 

op zaterdag de Kustmarathon en op zondag een fiets- en 

wandeldag. De eerste editie van het sportiefste weekend 

aan de Kust telde ruim 10.000 deelnem ers en naar 

schatting 35.000 toeschouwers. Op zaterdag 2 oktober 

2004 werd de Kustm arathon gelopen. Het parcours 

liep van De Panne naar Oostende, met de windrichting 

mee. Voor de sportievelingen die de marathon te hoog 

gegrepen vonden, werd een aflossingsm arathon voor 

teams georganiseerd. De recreatieve sportdag viel op 

zondag 3 oktober en voorzag een gezinsfietstocht, een 

mountainbikewedstrijd en een traject voor wielertoeristen 

over de volle of halve Kustfietsroute. W andelaars konden 

kiezen uit verschillende afstanden en startplaatsen.

De bedoeling van dit nieuwe, sportieve topevenement was 

de Kustfietsroute te promoten tegen de opening in 2006. 

Om de promotie van de Kustfietsroute te optimaliseren, 

werd gekozen voor de drie meest toegankelijke, sportieve 

activiteiten: fietsen, lopen en wandelen. Bij het project 

werden alle tien de Kustgemeenten betrokken. Elke 

gemeente had een start- of aankomstplaats van één 

van de activiteiten. De Kustm arathon liep uiteraard 

het meest in het oog, m aar ook de recreatieve 

aspecten werden niet uit het oog verloren, zoals het 

wielertoerisme, de gezinsfietstocht en de wandeltochten. 

Die moeten op termijn een m assa  sportievelingen en 

gezondheidsbewuste m ensen naar de Kust lokken. De 

competitief ingestelde fietsers die niet van lopen houden, 

konden op zondag deelnemen aan een mountainbikerace. 

De Kustm arathon werd gewonnen door de Keniaan 

Elijah Yator in 2u 12' 51” en door de Keniaanse Hilary 

Korir in 2u 30' 54”. Voor de marathon waren er 1.600 

inschrijvingen (1.254 aankomsten) en voor de halve 

marathon 1.400 inschrijvingen (1.195 aankomsten). Aan 

de aflossingsm arathon namen 303 ploegen deel, goed

voor 1.818 deelnemers, waaronder 156 bedrijven, 30 

atletiekclubs, 11 gemeenten en 95 verenigingen. Ook de 

wandeltochten (2.481 deelnemers), het mountainbiken 

(600 deelnemers), het w ielertoerisme (2.019 deelnemers) 

en de gezinsfietstocht (503 deelnemers) kenden succes. 

Achteraf werd De Kust Beweegt door W esttoer 

geëvalueerd, zowel bij deelnem ers als bij toeschouwers. 

Dat gebeurde met een gerichte enquête. Belangrijke 

conclusie: het evenement slaagde erin om het product 

'Kustfietsroute ' bij een ru im er publiek bekend te maken. 

Bovendien zette De Kust Beweegt er heel wat mensen 

toe aan om ook eens een bezoek te brengen aan een voor 

hen m inder vertrouwde badplaats, op daguitstap of met 

overnachting, en dan nog buiten het hoogseizoen aan 

de Kust. De ruim 10.000 deelnem ers en naar schatting

35.000 toeschouwers waren goed voor een besteding in 

horeca en aan overnachtingen van zo'n 1,6 miljoen euro. 

Ze kenden De Kust Beweegt een vrij positieve beoordeling 

toe. Ruim negentig procent van de deelnem ers gaf te 

kennen in 2005 opnieuw aan het evenement te willen 

deelnemen.

! D E  B E S T E  T O E R I S T I S C H E  W E B S I T E :  

W W W . D E K U S T . O R G

De officiële toeristische portaalsite voor de Kust behaalde 

in de prestigieuze award 'Site van het jaar 2004' van Clickx 

Magazine de 29ste plaats in de top 100. Hiermee werd 

www.dekust.org meteen de beste toeristische website. 

Tot en met november 2004 werden ruim acht miljoen 

pagina 's bekeken op de kustwebsite. Ruim  16.000 

kustliefhebbers schreven zich in om maandelijks de 

elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

De viertalige site telt per taal 3.000 pagina 's met 

toeristische informatie.

www.dekust.org

http://WWW.DEKUST.ORG
http://www.dekust.org
http://www.dekust.org


À
EST-VLAANDEREN IS EEN SPORTIEVE PROVINCIE.  
IWONERS EN B E Z O E KE R S  V INDEN HUN GADING IN 
\ L  VAN S P O R T D I S C I P L I N E S  EN -VERENIG INGEN.
E PROVINCIE BESCH I KT  OOK OVER EEN U ITGEBRE IDE  
3ORTINFRASTRUCTUUR EN DE TALRIJKE AMATEUR-  
3ORTEN VORMEN DE IDEALE VOED I NGSBODEM VOOR 
JCCESVOLLE IND IV IDUELE  TOPSPORTERS.



SPORT



] P R O V I N C I A L E  S P O R T E V E N E M E N T E N  [

! K I C K  O P  S P O R T

In 2004 werd Kick op Sport in Ruisetede opnieuw een 

topsportdag voor ruim 3.000 Leerlingen van het secundair 

onderwijs uit de hele provincie.

Sport w as opnieuw het hoofdingrediënt van Kick op 

Sport. De 'K ick ' stond niet alleen voor de kick van het 

avontuurlijke sporten, m aar ook voor de kick van drugs 

en alcohol. Deze dubbele betekenis w as de rode draad 

doorheen de organisatie. Een sportdag met een thema, 

een boodschap. De jongeren (12 - 16 jaar) kregen een 

reeks eigentijdse, avontuurlijke sporten voogeschoteld 

(zoals deathride, klimmen, bakstapelen, mountainbike, 

survivalparcours, vlottentocht, ...), afgew isseld met 

een aantal informatieve se ss ie s  rond drugpreventie, 

asielproblematiek, integratie, internering, ... Bedoeling 

was ook bij te dragen tot een correcte beeldvorming over 

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand 

De Zande met vestigingen in Beernem  en Ruiselede, 

het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede en het 

opvangcentrum van het Rode Kruis in Wingene.

Kick op Sport.



! W E S T - V L A A M S E  D R I E D A A G S E  

A A N G E P A S T  S P O R T E N

! W E S T - V L A A M S E  D O E  A A N  S P O R T - B E U R S

In het provinciedomein De Gavers en het gemeentelijke 

sportcentrum De Mol in Harelbeke organiseerde de 

provincie West-Vlaanderen op 25, 26 en 27 mei 2004 

de W est-Vlaam se Driedaagse Aangepast Sporten. Drie 

dagen lang leefden 1.818 personen met een handicap 

en 575 begeleiders zich sportief uit in een aantal 

watersporten, avontuurlijke en meer traditionele sporten. 

Het aantal deelnem ers nam met ruim een kwart toe.

Doe Aan Sport-beurs.

De W est-Vlaamse Doe Aan Sport-beurs is het grootste 

provinciale jeugdevenem ent, georgan iseerd  door 

de provinciale sportdienst in sam enwerking met de 

Stichting V laamse Schoolsport, Bloso, BOIC en de stad 

Kortrijk. De beurs wil alle ze sdek lasse rs uit de West- 

V laamse basisscholen bereiken en kennis laten maken 

met diverse sporten, sportfederaties en sportclubs. Zo'n

11.500 kinderen van het zesde leerjaar uit bijna alle 

scholen van W est-Vlaanderen trokken in juni 2004 naar 

Kortrijk Xpo.

De DAS-beurs is geen klassieke beurs, m aar een actief 

gebeuren waarbij de deelnem ers daadwerkelijk van 

diverse sporten kunnen proeven. In vijf hallen van Kortrijk 

Xpo werden zo 'n honderd sportstanden opgezet waar 

actief gesport kon worden. Een greep uit het aanbod: 

paardrijden, waterpolo, basketbal, w indsurfen, gym, 

voetbal, zeilwagenrijden, clipdance,...

I D E  B R U G S E  R O L L E R P A R A D E

Van mei tot oktober 2004 steunde de provincie West- 

Vlaanderen het in-lineskaten, als partner in de Brugse  

Rollerparade, door te helpen bij de organisatie en de 

uitwerking van het concept. De provincie w as jarenlang 

niet meer actief op het vlak van de skatesport. In 2004 

hernam ze de promotie van het in-lineskaten, door in 

te gaan op de vraag van een buurtcomité om steun te 

krijgen voor een uniek project.

In navolging van andere steden werd op de eerste 

vrijdag van elke maand een toertocht georganiseerd voor 

skaters, skeelers en rolschaatsers, zowel amateurs als 

competitierijders van alle leeftijden. Het circuit bestond 

uit twee rondes: één van acht kilometer en één van negen 

kilometer. Start en aankom st lagen aan het clubhuis van 

de Koninklijke B rugse  Roeiclub, aan het Waggelwaterbos, 

nabij de Houtkaai.



! W I N T E R S P O R T D A G  W O R D T  

M A R K T S P O R T

! O P E N  G A V E R S D A G  P R O M O O T  W A T E R S P O R T

Na vijf jaar W intersportdag koos het organisatiecomité 

(provinciale sportdienst, stad B rugge  en Bloso) 

voor een vernieuwde aanpak met inhoudelijke 

kwaliteitsverbetering. Dit resulteerde in de eerste 

'M arktsport' op donderdag 4 november 2004 in Brugge. 

De sportactiviteiten vonden plaats in het Olympiabad 

en op de schaatsbaan van het Boudewijnpark. Het 

B loso-centrum  Julien Sae lens in A ssebroek  werd 

ingeruild voor 'stadskriebels ': op vijf plaatsen in de 

historische binnenstad van Brugge  konden kinderen 

naar hartenlust bewegen. Ze hadden de keuze uit meer 

dan 30 verschillende sporten, van avonturenparcours tot 

ropeskipping, van streetdance tot baseball.

Op 29 augustus 2004 namen 621 sportievelingen deel 

aan de Open Gaversdag in provinciedomein De Gavers in 

Harelbeke. De Open Gaversdag wil iedereen kennis laten 

maken met water- en natuursporten. Dit evenement 

sluit naar jaarlijkse gewoonte de sportkam pen en het 

zomerseizoen af. Kinderen konden gratis hun eerste 

ervaring opdoen in het surfen, zeilen, kajakken, 

mountainbiken, avonturensporten, duiken of zich gewoon 

laten rondvaren. Alle permanent aanwezige clubs in het 

provinciedomein zetten hun deuren open, zodat iedereen 

van hun aanbod kon proeven. Naast het sportieve 

programma waren er ook nog natuurgidsbeurten in De 

Gavers.

DE PROVINCIALE SPORTTEST

West-Vlaanderen

REN?ST-VLAANHOE FIT IS



] HO E  F I T  I S  W E S T - V L A A N D E R E N ?  [

Een onderzoek uit 1997 toonde aan dat minder dan één 

op vijf volwassenen voldoende fysiek actief is om een 

zeker fitheidseffect te kunnen bereiken. Liefst één derde 

van de volwassenen geeft volmondig toe dat ze een 

sedentair [zittend] leven leiden. Voldoende reden dus om 

de West-Vlam ing wakker te schudden en actief tot sport 

aan te zetten.

De manier waarop het provinciebestuur dit in het voorjaar 

van 2004 realiseerde, w as zonder voorgaande en heel 

vernieuwend: door middel van de Provinciale Sporttest. 

De kerngedachte van de provinciale sporttest w as om de 

fysieke conditie te testen en de deelnem ers vervolgens 

op geregelde basis te laten trainen. In het najaar volgde 

dan een tweede test (het examen) om de evolutie van 

hun fitheid te meten. Wie m instens twee tot drie keer 

per week aan sport doet, stelt vast dat zijn of haar 

basisconditie spectaculair verbetert.

De tests waren niet vergezocht of overdreven moeilijk: de 

metingen gebeurden via eenvoudige proeven in fietsen, 

lopen, wandelen of zwemmen. De basistest mikte vooral 

op niet-sporters en recreatieve sportbeoefenaars. Voor 

de actieve sporter gingen de tests een stapje verder, 

met lactaatmetingen om de verzuringsdrem pel van de 

spieren (en zo de prestatielimiet) te berekenen. Echte 

sportfanaten kregen zelfs de kans om een volledige 

sportmedische screening te doorlopen in het erkende 

topsportlabo Mensana in Sijsele.

De provincie realiseerde dit ambitieuze sportproject met 

de hulp van de gemeentelijke sportdiensten, om elke 

inwoner de kans te bieden om even te zweten.

In het voorjaar van 2004- kregen alle volwassen 

West-Vlam ingen de kans om via testen hun conditie 

te bepalen en hun Body M a ss Index (BMI) te laten 

berekenen. De Body M a ss Index wordt berekend door 

het lichaamsgewicht in kilo 's te delen door het kwadraat 

van de lichaamslengte (lengte x lengte in meter). Er 

werden 4.066 personen getest tijdens 54 se ss ie s in 42 

gemeenten, vooral mensen tussen 30 en 50 jaar. Op 

basis van de testresultaten ontvingen de deelnemers 

een rapport over hun fysieke conditie met bijbehorend

trainingsadvies en een berekening van hun BM I met een 

voedingsadvies. Van de deelnem ers werd verwacht dat 

ze het trainingsadvies zouden volgen om in het najaar 

opnieuw getest te worden en om zo de evolutie van hun 

fysieke conditie te meten.

Uit de tests bleek dat 57 procent van de deelnem ers een 

Body M a ss Index heeft tussen de 20 en 25 en dus over 

een gezond gewicht beschikt. Negen procent heeft een 

ondergewicht. Zo'n 39 procent kampt echter met een 

licht tot ernstig overgewicht. Bij zes procent is er zelfs 

sprake van een gevaar voor de gezondheid (BMI hoger 

dan 30).

Training levert toch wel voordeel op. Dat blijkt uit de 

analyse van de testresultaten. Het percentage 'zeer 

zwak' (2 op 10) bedroeg nog 24 procent tijdens de 

voorjaarstesten. Dit percentage daalde tot 10 procent 

in de najaarstesten. De groep 'zw ak ' (4 op 10) bleef 

nagenoeg constant: 20 procent in het voorjaar en 19 

procent in het najaar. De groep 'middeLmatig' (6 op 10] 

steeg dan weer van 10 tot 15 procent. De groep 'goed ' (8 

op 10) vertoonde slechts een geringe stijging met twee 

procent: van 16 tot 18 procent.

Deelnamecijfers en testresultaten bewijzen dat de 

provincie erin slaagde om de West-Vlam ingen bewust 

te maken van het feit dat velen met een overgewicht 

kampen en heel wat inwoners over een zwakke tot heel 

zwakke conditie beschikken.



□  □ □  

D D D
□  □ □

] W E S T - V L A A M S E  S P O R T P R I J Z E N  U I T C E R E I K T  [

De Roeselaarse evenementenhal Schiervelde w as op 

22 februari 2005 het decor voor de bekendmaking van 

de W est-Vlaam se sportlaureaten 2004. De uitreiking 

van de trofeeën in acht categorieën w as verpakt als 

Braziliaanse feestavond, doorspekt met absurde humor 

van De Neveneffecten. Met een boksring als centraal 

podium zaten de 860 toeschouwers met hun neus boven 

op de W est-Vlaam se sportfeiten van 2004 gedrukt.

Dany Verlinden (voetbal) werd gelauwerd om zijn 

uitzonderlijke loopbaan en hield Benny Verbeke 

(powerliften) en Caroline De Roose (basketbal) achter 

zich. Voor zijn jarenlange inzet als judocoach won Eddy 

Vinckier de trofee voor uitzonderlijke sportverdienste. 

De andere verdienstelijke genomineerden waren André 

Carlier en Stany Deslypere (voetbal). Johan Sobry werd 

bekroond in de categorie van m inder bekende sporten, 

omdat hij door zijn prestaties de aandacht van de media 

op het zeilwagenrijden wist te vestigen. Ook Ilse Despriet 

(trampoline) en David Vervenne (wakeboarden) brachten 

hun minder bekende discipline voor het voetlicht. Lien

Huyghebaert (atletiek) sleepte de trofee van beloftevolle 

jongere in de wacht. Zij haalde het in de eindspurt van 

Yannick Lefebvre (zeilen) en Kwinten Tas (skeeleren). 

In een nek-aan-nekrace voor de trofee van sporter 

met een handicap haalde paralympisch medaillewinnaar 

Kurt Vanraefelghem (atletiek) het nipt van zwemmer 

Sven Decaesstecker. Bob Vanacker (rolstoelrugby) legde 

beslag op de derde plaats. Xavier Malisse en Olivier 

Rochus (tennis) haalden als beste duo hun slag thuis in 

de categorie Sportploeg 2004. De andere genomineerden 

waren het kajakteam Wouter D 'Haene / Bob Maesen 

en de dansformatie JS  Dancepower onder leiding van 

Stef Ferrest. Volleybalspeelster Virginie De Carne 

kwam speciaal uit Italië overgevlogen om de trofee 

van Sportvrouw 2004 in ontvangst te nemen. Ze liet 

Aagje Vanwalleghem (turnen) en Petra Santy (kajak) 

achter zich. Roeier Tim Maeyens finishte als eerste in 

de categorie Sportman 2004, voor Günther Couckhuyt 

(turnen) en Benny Vansteelant (duatlon).

De W est-V laam se  sportlaureaten  

werden gevierd in een boksring.



] A C R O B A T E N  D U I K E N  IN H E T  O L Y M P I A B A D  [

Het Provinciaal Olym pisch Zwembad kreeg op 20 

septem ber 2004, onder grote persbelangstelling, 

bijzondere gasten op bezoek. Een team van Franco 

Dragone, bekend van Cirque du Soleil, streek er neer 

om schoonspringers te selecteren voor een nieuwe 

watershow die in april 2005 in Las Vegas in première

ging. HetW aalsegezelschap kwam meteen internationaal 

getinte groep kandidaten in het B rugse  Olympiabad 

terecht, omdat weinig zwembaden indoor over een 

duiktoren beschikken met platforms op 7,5 en 10 meter 

hoogte.

□  □ □
□  □ □

□  □ □

] N I E U W E  M O U N T A I N B I K E R O U T E S  [

Op 16 mei 2004 werd in Diksm uide de veertiende West- 

V laam se mountainbikeroute officieel geopend. De 

nieuwe route kreeg de naam 'Dijkenroute' en bezorgde 

de stad Diksm uide een nieuwe vorm  van recreatie. Na 

wandelaars en fietsers kunnen nu ook mountainbikers 

de streek om en rond Diksm uide verkennen.

De m ountainbiker kreeg er 

in 2004 twee routes bij.

Zowel beginnende als gevorderde mountain bikers kunnen 

zich uitleven op een route van 48 kilometer, onderverdeeld 

in twee lussen, van 37 en van 11 kilometer. De route 

doet vele bezienswaardigheden en mooie hoekjes van 

Diksmuide aan, zoals de IJzertoren, de Dodengang of de 

kleiputten van Stuivekenskerke.

In de regio Jabbeke werd in 2004 de vijftiende West- 

V laamse mountainbikeroute ontwikkeld die de bossen uit 

de regio via onverharde wegen met elkaar verbindt. De 

Bossenroute werd eind augustus 2004 officieel geopend. 

De Loppemse, Zedelgem se of Jabbeekse bossen hebben 

nu ook voor de mountainbikers geen geheimen meer. 

De route is onderverdeeld in twee lussen, van 10 en 32 

kilometer. De echte liefhebber kan dus 42 kilometer 

mountainbiken doorheen een prachtig, groen landschap. 

Hoewel West-Vlaanderen niet meteen de mountainbike- 

provincie bij uitstek is, kan het provinciebestuur toch 

reeds 15 permanente routes aanbieden.







DE KUSTPROVINCIE  KENT EEN BRU I SE NDE  
ECONOMISCHE ACTIVITEIT. SECTOREN ALS LANDBOUW  
EN ZEEVISSERIJ  ZIJN HISTORISCH MET DE 
PROVINCIE VERWEVEN.  DAARNAAST IS ER ECHTER  
OOK EEN STERKE INDUSTR IELE  AANWEZIGHE ID  EN 
ZIJN OOK HANDEL EN DISTRIBUTIE  HEEL GOED 
ONTWIKKELD.



ECONOMIE



] DE  C O N J U N C T U U R  IN W E S T  - V L A A N D E R E N  [

! W E R K L O O S H E I D

In 2004 telde W est-Vlaanderen gem iddeld 49.200 

werklozen (niet-werkende werkzoekenden inclusief 

oudere werklozen). Ten opzichte van 2003 steeg de 

werkloosheid in 2004 met 3,2 procent. De toename was 

iets m inder groot dan in het V laamse Gewest en in België, 

waar de werkloosheid met 4,2 procent toenam. Sinds 

2001 neemt de werkloosheid toe. In 2004 was de groei 

echter minder groot dan in 2002 en 2003.

De totale werkloosheidsdruk bedroeg in 2004 in West- 

Vlaanderen 7,4 procent. Bij de mannen 16,4 procent) 

was de werkloosheidsdruk lager dan bij de vrouwen (8,6 

procent). Het W est-Vlaamse cijfer ligt een stuk lager 

dan het V laamse en Belgische cijfer. In 2004 bedroeg de 

w erkloosheidsdruk in het Vlaam se Gewest 8,4 procent 

en in België 11,5 procent. Ten opzichte van 2003 steeg de 

w erkloosheidsdruk overal.

Het aantal werklozen bestond in 2004 voor zo 'n 72 

procent uit niet-werkende werkzoekenden. De overige 28 

procent zijn oudere werklozen die uitgeschreven werden 

als werkzoekende. In 2004 w as 27,4 procent van de niet- 

werkende werkzoekenden in West-Vlaanderen jonger 

dan 25 jaar. Het aandeel jeugdwerklozen is groter dan in 

het Vlaamse Gewest (25,7 procent). De toename van het 

aantal jeugdwerklozen in West-Vlaanderen w as met 3,3 

procent relatief beperkt. De sterkste relatieve toename 

valt te noteren bij de niet-werkende werkzoekenden 

van 50 jaar en ouder (+ 48,9 procent). Deze toename is 

het gevolg van de strenger geworden voorwaarden om 

zich als werkzoekende uit te schrijven sinds juli 2002. 

Daardoor werd het belang van de vijftigplussers in het 

totale aantal niet-werkende werkzoekenden groter: van 

9,9 procent in 2003 naar 13,8 procent in 2004.

Van alle niet-werkende werkzoekenden in W est- 

Vlaanderen in 2004 was bijna de helft (49,3 procent) 

laaggeschoold. Met 47,3 procent ligt dit aandeel lager 

in het Vlaamse Gewest. De sterkste toename komt voor 

bij de niet-werkende werkzoekenden met een diploma 

hoger onderwijs, al dan niet universitair. Hun aantal nam

toe met 12,4 procent. Positief is wel dat de toename in 

2004 minder sterk w as dan in 2003. Toen nam hun aantal 

met 21,4 procent toe. A ls gevolg van deze evolutie nam 

het aandeel van de hooggeschoolde werklozen in het 

totale aantal niet-werkende werkzoekenden toe, ten 

voordele van het aandeel laaggeschoolde werklozen.

Wat betreft de w erkloosheidsduur steeg het aantal niet- 

werkende werkzoekenden in West-Vlaanderen in 2004 het 

sterkst bij de werklozen die twee tot vier jaar werkloos 

zijn (+ 35 procent). Dit zijn werklozen die sinds het begin 

van de periode van laagconjunctuur werkloos zijn. Bij 

hen krijgt de werkloosheid een structureel karakter. 

Positief is dat de toename van het aantal niet-werkende 

werkzoekenden met een werkloosheidsduur van drie 

maanden tot één jaar in West-Vlaanderen in 2004 afnam. 

Anderzijds steeg het aandeel van de langdurig werklozen 

in het totale aantal niet-werkende werkzoekenden dan 

weer: van 33,7 procent in 2003 naar 37,1 procent in 

2004. In het V laamse Gewest ligt het aandeel langdurig 

werklozen hoger (41,1 procent).

! W E R K A A N B I E D I N G E N

Het aantal werkaanbiedingen dat de VDAB in 2004 

ontving, evolueerde in positieve zin: m aar liefst 81.165 

w erkaanbiedingen voor W est-Vlaanderen. Dit is een 

stijging met 48 procent ten opzichte van 2003.

De grootste toename is te merken bij de interim- 

vacatures (van 29.513 in 2003 naar 52.154 in 2004). 

Eén interim-vacature kan echter leiden tot een reeks 

opeenvolgende interim-opdrachten of kan doorgegeven 

worden via meerdere interim-kantoren. Deze vacatures 

niet meegerekend, w as de stijging m inder fors (14,6 

procent), m aar toch nog heel duidelijk.



! T I J D E L I J K E  W E R K L O O S H E I D

De gemiddelde omvang van de tijdelijke werkloosheid 

lag in West-Vlaanderen in 2004. een stuk lager dan in

2003 (- 10,1 procent], De afname op jaarbasis w as het 

grootst in het laatste kwartaal van 2004 |- 16,3 procent). 

In de andere drie kwartalen schom m elde de afname 

tussen 7 en 9 procent. Ook het V laamse Gewest kende 

een gunstige evolutie van de tijdelijke werkloosheid in 

2004. De afname was wel groter dan in West-Vlaanderen 

[- 16,8 procent).

Deze cijfers mogen niet gebruikt worden als indicatie 

van de werklozen, omdat het gaat om personen die nog 

steeds door een arbeidscontract gebonden zijn, m aar die 

om tijdelijke redenen geen werk hebben. De voornaamste 

oorzaak van tijdelijke werkloosheid is van economische 

aard, maar ook weersomstandigheden, jaarlijks verlof 

voor beginnende werknem ers, overmacht, technische 

stoornis of stakingen kunnen een oorzaak zijn.

Bij de opmaak van dit overzicht waren cijfers bekend 

tot en met november 2004 van het aantal vergunde 

nieuwbouwwoningen en tot en met oktober 2004 van het 

aantal begonnen nieuwbouwwoningen.

De statistiek van de vergunningen voor nieuwbouw

De Kust had een groot aandee l in 

de verhoogde bouwactiviteit.
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woningen is traditioneel een reeks die onderhevig is 

aan grote schom m elingen. De verklaring ligt in de 

grote bouwintensiteit aan de Kust, meer bepaald van 

nieuwbouwappartementen met een groot aantal (vaak 

kleine] wooneenheden (tweede verblijven). Eén project 

meer of m inder per jaar kan voor grote fluctuaties 

zorgen in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen.

De voorlopige cijfers van 2004 (tot en met november] 

tonen een totale toename met 26,7 procent van het 

aantal vergunde w oningen in W est-V laanderen 

in vergelijking met dezelfde periode van 2003. In de 

Kustarrondissem enten w as er een toename met 40 

procent, in de n iet-Kustarrond issem enten met 5,7 

procent. De stijging w as het meest opvallend in het 

arrondissem ent Veurne.

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvan de werken 

effectief gestart werden, lag in W est-Vlaanderen in 

de periode januari - oktober 2004 zo 'n 11,5 procent 

hoger dan in dezelfde periode van 2003. Opmerkelijk is 

dat de Kustgemeenten (inclusief Brugge) een aandeel 

hebben van meer dan 50 procent in het aantal begonnen 

nieuwbouwwoningen in West-Vlaanderen. Hun aandeel 

in de totale bevolking bedraagt ruim 28 procent, hun 

aandeel in het aantal huishoudens ruim 31 procent.



! O M Z E T  EN I N V E S T E R I N G E N ! I N S C H R I J V I N G E N  V A N  N I E U W E  

P E R S O N E N W A G E N S

Bij de opmaak van dit overzicht waren de cijfers bekend 

tot en met oktober 2004.

De omzet en de investeringen van de grote ondernemingen 

met zetel in West-Vlaanderen evolueerden positief in 

2004. De totale toename op jaarbasis van het omzetcijfer 

bedroeg in de periode van januari tot en met oktober

2004 zo'n 5,9 procent. De omzet in de kleinhandel, 

indicator voor het consumentenvertrouwen, nam in 

dezelfde periode toe met 5,5 procent.

Door de afname begin 2004 steeg het investeringscijfer 

van de grote ondernem ingen met zetel in W est- 

Vlaanderen over de periode januari tot en met oktober

2004 slechts met 0,7 procent. In de loop van 2004 ver

beterde het investeringspeil geleidelijk. De investeringen 

daalden nog in februari, maart en april op jaarbasis. 

Vanaf mei tot oktober echter w as er een toename die ook 

geleidelijk groter werd.

I F A I L L I S S E M E N T E N

In 2004 deden de W est-Vlaam se ondernemingen het 

relatief goed: er gingen 6,3 procent m inder bedrijven 

failliet en er gingen bijna de helft m inder jobs verloren 

in vergelijking met 2003. Dit in scherp contrast met de 

situatie in het Vlaam se Gewest en België waar het aantal 

faillissementen in 2004 met respectievelijk 3,4 procent 

en 4,5 procent steeg ten opzichte van 2003.

I U I T V O E R

Bij de opmaak van dit overzicht waren over de uitvoer van 

de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen 

cijfers bekend tot en met oktober 2004. In de periode 

van januari tot en met oktober 2004 lag de uitvoer van 

de W est-Vlaamse ondernemingen 4,8 procent hoger dan 

in dezelfde periode van 2003. De toename van de uitvoer 

bleef dus iets lager dan de toename van het globale 

omzetcijfer (+ 5,9 procent].

In 2004 werden in W est-Vlaanderen 22.867 nieuwe 

personenwagens ingeschreven. Dit is 10,1 procent meer 

dan in 2003. 2004 w as wel een salonjaar. Ten opzichte 

van 2002, ook een salonjaar, waren er 5,3 procent minder 

inschrijvingen.

! C O N J U N C T U U R I N D I C A T O R  V A N  DE  

N A T I O N A L E  B A N K

In 2004 zette de positieve trend van de synthetische 

conjunctuurcurve zich verder. Deze positieve trend begon 

al vanaf midden 2003, na de achteruitgang van de curve 

sinds juni 2002. In de laatste twee kwartalen van 2004 

werd het positieve verloop van de brutowaarden minder 

duidelijk, wat ongetwijfeld zijn effect zal hebben op de 

afgevlakte curve.

Synthetische conjunctuurcurve voor W est-V laanderen, 2000-2004

BRON: NBB, Verwerking: GOM - West-Vlaanderen.
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De omzet en investeringen van de 

grote ondernem ingen evolueerden  

positief in 2004.



] W E S T - P O O R T  P R O M O O T  L U C H T -  EN Z E E H A V E N S  [

'Ondernemen. Het zit in ons ' is één van de speerpunten 

waarmee de provincie West-Vlaanderen zich wenst te 

profileren. Binnen de ondernem ende W est-V laam se 

regio is toegankelijkheid een belangrijke troef. West- 

Vlaanderen beschikt im m ers over m aar liefst twee 

zeehavens (Zeebrugge en Oostende] en twee luchthavens 

[Oostende en Wevelgem]. De provincie werkte samen 

met de (lucht)havens een cam pagne uit om de West- 

Vlam ingen te wijzen op het unieke karakter van deze 

infrastructuur. 'W est-Poort' is de gemeenschappelijke 

naam.

De plannen om de provinciale ondersteuning van de 

(luchtlhavens beter te laten renderen dateren van 

2003. De verantwoordelijke gedeputeerde en de dienst 

Economie kozen voor een gezamenlijke communicatie 

naar de W est-Vlaamse bevolking en de bedrijven. De 

(luchtlhavens halen im m ers vooral de media met them a's 

als hinder voor omwonenden, vervuiling en het verdringen 

van natuur. Dat ze ook voor heel wat werkgelegenheid 

zorgen, wordt wel eens vergeten.

Onder de gemeenschappelijke naam 'W est-Poort' (www. 

west-poort.be) wilden de provincie en de havenpartners 

daarom wijzen op de econom ische groei die deze 'poorten' 

kunnen bewerkstelligen. De naam van de campagne 

luidde dan ook 'West-Poort: Europees kruispunt van 

economische groei'. West-Poort biedt ondernem ers een 

unieke uit- en invalsbasis.

In 2005 zal de provincie West-Vlaanderen het West- 

Poort-initiatief verder uitwerken en ondersteunen.



] EEN S T RAT E GI S C H PLAN VOOR DE HAVEN VAN B R UG G E  - Z E E B R U G G E  [

Op 26 oktober 2004 werd, na goed drie jaar werk 

in diverse werk- en overleggroepen, het 'Strategisch 

plan voor de haven van Brugge  - Zeebrugge ' door 

de stuurgroep goedgekeurd. Het streefbeeld van de 

gewenste ontwikkeling en het actieprogramma op korte 

en langere termijn waaruit het strategisch plan bestaat, 

werd overgemaakt aan de m inister van Openbare Werken 

en Leefmilieu op 9 december 2004. Daarmee beëindigde 

de stuurgroep haar formele taak bij de opmaak van het 

strategisch plan.

Reeds in 1999 besliste de Vlaam se Regering tot de 

opmaak van een strategisch plan van de zeehaven. 

Dit plan beschrijft multidisciplinair de functie en de 

gewenste ontwikkeling van het zeehavengebied van 

Brugge en Zeebrugge op korte (5 jaar], m iddellange (10 

tot 15 jaar) en lange termijn (30 jaar). De haven is een 

belangrijke econom ische poort voor Vlaanderen en het 

plan moest een strategie uitwerken voor de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling van deze poort. De Vlaamse 

Regering besliste destijd dat het strategisch plan 

rekening moest houden met de maximale bescherm ing 

van de woonzones, met het behoud en versterken van de 

natuurlijke infrastructuren en het mogelijk maken van 

economische expansie m its zuinig ruimtegebruik. De 

nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord 

opgenomen dat voor elk havengebied een strategisch

Een nieuw strategisch plan voor de Zeebrugse haven.

plan en een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld wordt. 

De opdracht voor de beleidsstudie werd toevertrouwd 

aan een sam enw erkingsve rband  van W E S  vzw 

met de Groep Planning en C IBE  (het centrum voor 

overheidscommunicatie), met a ls partners de West- 

V laam se Intercommunale, Idea Consult/Nederlands 

Econom isch Instituut en externe deskundigen. De 

werkzaamheden aan het strategisch plan, een opdracht 

van de Vlaam se overheid, gingen in het voorjaar van 2001 

van start.

Het streefbeeld schetst in dertien kernbeslissingen de 

globale, gewenste ontw ikkeling van de zeehaven in 

de toekomst. De uitvoering van deze kernbeslissingen 

kan gebeuren in één of meerdere acties op korte, 

middellange of lange termijn.

Het strategisch plan vormt het kader op basis waarvan 

het Vlaam se Gewest in de toekomst uitvoeringsplannen 

opmaakt of andere maatregelen neemt (zoals het 

aanpassen van de wegeninfrastructuur, aanleggen van 

buffers ...). Het plan is nu een beleidsvoorbereidend 

document ten behoeve van de Vlaam se Regering. Het kan 

als leidraad dienen voor de beslissingen over de verdere 

ontwikkeling van de zeehaven, in sam enhang met haar 

omgeving. Het is de taak van besturen en administraties 

om de ontwikkelingsvisie met de geselecteerde acties 

verder invulling te geven.
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] P R O V I N C I E  O N D E R S T E U N T  L O K A L E  E C O N O M I E  [

! A A N S P R E E K P U N T E N  V O O R  

L O K A L E  E C O N O M I E

Via het project 'aanspreekpunt Lokale economie' wit de 

provincie West-Vlaanderen de gemeenten stimuleren tot 

en begeleiden bij het uitbouwen van een aanspreekpunt 

lokale economie. Aansluitend werd een vorm ingsreeks 

ingericht voor de ambtenaren die bij lokale economie 

betrokken zijn.

Het vorm ingsprogram m a bestaat uit een initiatie- 

programma, een basisprogram m a en een uitdiepings- 

programma. Het initiatieprogramma concentreert zich op 

elementaire kennis voor een beginnende werknemer. Het 

basisprogram m a biedt aanvullende vorm ing specifiek 

voor de medewerker lokale economie: kennis eigen 

aan de functie en vorm ing met betrekking tot cruciale 

vaardigheden. Het u itd iep ingsprogram m a speelt in 

op behoeften die zich manifesteren en omvat verder 

praktijkgerichte informatievergaderingen en bezoeken.

In het voorjaar en het najaar van 2004 gingen een reeks 

van het initiatie- en basisprogram m a van start.

Het vorm ingsprogram m a is toegankelijk voor alle 

betrokken ambtenaren van W est-Vlaam se gemeenten. 

Het provinciebestuur draagt de kosten. Voor de 

gemeentelijke ambtenaren is de deelname dus gratis.

I M E T  B E L G E R I N K E L  N A A R  D E  W I N K E L

De actie 'Met belgerinkel naar de winkel' wil het woon- 

winkelverkeer per fiets stimuleren en efficiënter laten 

verlopen. In 2004 stapte de provincie West-Vlaanderen 

voor het eerst mee in dit project van Bond Beter 

Leefmilieu en UNIZO.

In de maanden mei en juni 2004 kregen de fietsers in 

alle deelnemende gemeenten een spaarkaart via de 

winkeliers. Bij elk 'fietsend' bezoek aan een deelnemende 

w inkel kregen ze een stempel. Volle spaarkaarten 

konden ingeleverd worden bij de handelaars of in een 

centraal punt in de gemeente. Op het einde van de actie 

werden uit de verzamelde volle spaarkaarten enkele 

w innaars getrokken. Die ontvingen een waardevolle 

prijs. Elke klant kon op de spaarkaart suggesties noteren 

voor fietsvriendelijke maatregelen. De ideeën werden 

doorgestuurd naar de betrokken gemeentebesturen voor 

opvolging.

Waarom werkte de provincie mee aan de actie 'Met 

belgerinkel naar de w inkel'? De campagne schenkt op 

een positieve manier aandacht aan de problematiek van 

mobiliteit, milieu en economie. De campagne ondersteunt 

ook de lokale economie: een fietsende klant verkiest 

im m ers veelal buurtwinkels boven de hypermarkt aan de 

rand van de gemeente.

In West-Vlaanderen overtrof de editie 2004 van 'Met 

belgerinkel naar de w inkel' alle verwachtingen: 25 

gemeenten namen actief deel aan de campagne. De 

W est-Vlaamse deelnem ers-klanten fietsten tijdens de 

campagne 2.399.100 kilometer samen of zestig keer 

de wereld rond. Dit is bijna de helft van de gefietste 

kilometers tijdens de actie in heel Vlaanderen.
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LAND-EN  TUINBOUW



! N I E U W  P R O V I N C I A A L  L A B O R A T O R I U M  

G E O P E N D

Op vrijdag 5 maart 2004 werd het nieuwe Provinciaal 

Laboratorium  officieel geopend. Dat gebeurde in 

aanwezigheid van de gouverneur, leden van de 

bestendige deputatie en diverse afgevaardigden uit de 

landbouwsector. Tijdens de rondleiding maakten ze 

kennis met de verscheidenheid aan labo-activiteiten. Ook 

de gouverneur kon proefondervindelijk vaststellen dat 

gedroogde mest volledig geurloos is.

Op zondag 7 maart 2004 werden de deuren van het 

Provinciaal Laboratorium en het Melkcontrolecentrum 

Vlaanderen opengezet voor het grote publiek. Zo’n 1.800 

geïnteresseerden gingen er een kijkje nemen. Er werd 

informatie verstrekt over de microbiologische kwaliteit van 

het putwater in West-Vlaanderen en de analyseapparatuur 

lokte heel wat vragen uit bij het publiek.

De bouwwerken voor een nieuw laboratorium  op 

de terreinen van het Provinciaal Onderzoek- en 

Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) 

in Rumbeke gingen in april 2002 van start. Het afleveren 

van kwaliteitsvolle analyses blijft de grootste zorg van 

het labo, m aar vooral het streven naar een Europees 

erkend accreditatiecertificaat noodzaakte de bouw van 

een nieuw labo waarin alle labo-activiteiten van het 

onderzoekscentrum bijeengebracht werden. Naargelang 

de grondstof die voor ontleding aangeboden wordt 

en het type analyse, is er binnenin een opsplitsing in 

functionele ruimtes. Alle activiteiten van het scheikundige 

en biologische labo werden in de nieuwe vestiging 

ondergebracht. Ook het labo voor de controle van de 

melkkwaliteit kreeg ereen nieuwonderkomen. Uitbreiding 

van het labo drong zich al langer op. De nieuwbouw 

komt tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte. 

Het scheikundige labo en het melklabo kregen steeds 

meer analyses te verwerken. De landbouwsector vraagt 

in toenemende mate water-, grond- en mestanalyses. 

Bovendien breiden de onderzoeksactiviteiten van het 

POVLT zich steeds verder uit, waarbij de vraag naar 

specifieke analyses groeit. S inds 1 januari 2003 zijn er 

nog slechts twee m elklabo 's in Vlaanderen, waarvan één 

bij het POVLT in Beitem.

In het najaar van 2004 ontving het Provinciaal 

Laboratorium  na audit het accreditatiecertificaat nr. 

330-T van BELTEST. Deze accreditatie bevestigt dat 

het Provinciaal Laboratorium  volgens internationale 

kwaliteitsnormen werkt.

! P O V L T  O R G A N I S E E R T  E E R S T E  O P E N  D A G

Het POVLT in Rumbeke organiseerde op 10 september

2004 voor het eerst een Open Dag. Professionele land

en tuinbouwers kregen een globaal overzicht van de 

aangelegde proeven op de terreinen bij het centrum.

Op de proefpercelen van het POVLT worden ieder jaar 

talrijke gewassen beproefd. Rassen worden vergeleken, 

bem estingsstrategieën worden uitgetest en diverse 

vormen van plaag- en ziektebestrijding worden op hun 

efficiëntie getoetst. Daarbij krijgen vernieuwingen in 

teelttechniek en onkruidbeheersing de nodige aandacht. 

Dit gebeurt zowel bij groenten in volle grond en onder 

g las als op het Proefbedrijf Biologische Teelt.

Op de eerste Open Dag kregen de professionele bezoekers 

een rondleiding met uitleg langs de vollegrondsgroenten, 

de groenten onder g las of de biologische teelten. 

De aandacht ging uit naar alternatieve vogelafweer, 

m echanisering voor schoffelen en rijenbespuiting op 

preivelden, geleide bestrijding van ziektes en plagen, 

irrigatie, diverse bem estings- en rassenproeven, en 

mechanische onkruidbestrijding. Iedere bezoeker kreeg 

een aantal informatieve folders mee.

Rijenbespuiting op preivelden.



Bodem erosie  wordt aangepakt in een grensoverschrijdend project.

! M E S A M :  I N H E T  V E R W E E R  T E G E N  E R O S I E

Het Provinciaal Centrum  voor Landbouw  en Milieu 

(PROCLAM l werkt reeds twee jaar samen met partners 

uit de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen 

(Wallonië) en de regio Nord / Pas-de-Cala is (Noord- 

Frankrijk) aan het Interreg III A-project M ESAM . M ESAM  

staat voor 'Maatregelen tegen Erosie en Sensibilisatie 

van Agrariërs ter bescherm ing van het Milieu'. Het 

project loopt nog tot eind 2005 en heeft tot doel de 

bodemerosie aan te pakken over de regionale, provinciale 

en nationale grenzen heen. Erosie stopt im m ers niet 

aan de grens. In het kader van het project worden 

erosiebeperkende maatregelen gepromoot bij land- en 

tuinbouwers en politici in de deelnemende regio's. De 

meest erosiegevoelige percelen in het M ESAM -gebied  

komen vrij lokaal voor: in het zuiden van Oost- en West- 

Vlaanderen, ten noorden van Ath en in het zuiden en 

westen van Nord / Pas-de-Calais.

De resultaten van twee jaar M ESAM -w erking  werden 

voorgesteld op een interregionale studiedag op 16 

december 2004 in Antoing. De organisatoren en 150 

deelnemers (land- en tuinbouwers, onderzoekers en 

ambtenaren] w isselden heel wat kennis en ervaring 

uit: erosiebeperkende maatregelen op stroombekken- 

en bedrijfsniveau en de resultaten van de M E SA M - 

demonstratievelden met maatregelen op perceelsniveau

werden er voorgesteld en bediscussieerd. Landbouwers 

uit de regio 's getuigden over ploegloos boeren (niet- 

kerende bodembewerkingstechnieken) in de strijd tegen 

erosie.

M E SA M  volgde de voorbije twee jaar erosiebeperkende 

m aatregelen op perceelsniveau op: de aanleg

van grasbufferstroken, het terugschroeven van 

bodembewerking en het gebruik van groenbedekkers.

Op vrij vlakke, niet te lange percelen vangen 

grasbufferstroken van 5 tot 10 meter het sediment 

goed op, als aanleg en onderhoud zorgvuldig gebeuren. 

De opbrengst en kwaliteit van maïs, aardappelen, 

bieten en tarwe bij m inimale bodem bewerking zijn 

vergelijkbaar met opbrengst en kwaliteit w anneer 

er wel geploegd wordt. Bovendien bespaart het niet- 

ploegen op arbeid en energie. Het gebruik van niet- 

kerende bodem bewerkingsm achines zorgt ervoor dat 

meer organisch materiaal in de bovenste bodemlaag 

achterblijft. De neerslag krijgt daardoor m inder kans om 

bodemdeeltjes los te maken. Regenwormen zorgen voor 

verluchting, waardoor meer water kan infiltreren en er 

dus m inder erosie optreedt. Uit regenvalsimulaties blijkt 

ten slotte dat goed ontwikkelde groenbedekkers 50 tot 90 

procent m inder bodemverlies opleveren in vergelijking 

met een naakte bodem in de winter. Groenbedekkers 

dragen bij tot de opvang van nutriënten zoals stikstof en 

fosfor, en tot de onderdrukking van onkruid.



! N I E U W E  P R O J E C T E N  A G R A R I S C H  

N A T U U R B E H E E R

Eind 2004- startte PR O C LAM  met twee Interreg III- 

projecten rond agrarisch  natuurbeheer, mogelijk 

gemaakt met een bijdrage uit het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling. In het project 'Boeren 

bouwen aan het Landschap ' (Bobol] werkt de provincie 

sam en met de buurprovincies Oost-Vlaanderen en 

Zeeland. Voor het project 'Farm ers for Nature' (F4N) 

werkt West-Vlaanderen sam en met zes partners in het 

Noordzeegebied: de Nederlandse provincies Friesland 

en Drente, Telemark Forsk ing (N), O ldenburgisch- 

O stfriessisscher W asserverband (D), British Trust for 

Ornithology en Farming & Wildlife Advisory (Shetland). 

De bedoeling van beide projecten is dat landbouwers 

werken aan de (natuurlijke) kwaliteit van het landschap 

en voor deze maatschappelijke opdracht een eerlijke 

vergoeding krijgen. Binnen Bobol worden regiospecifieke 

natuurdoelstellingen ingepast in de landschapsbe- 

drijfsplannen (zoals dijkbeheer, grensoverschrijdende 

sam enw erking rond de boomkikker, akkervogels, 

...), naast aandacht voor de kleinschalige agrarische 

infrastructuur (alternatieven voor badkuipen, vangrails, 

... in het agrarische gebied). Ook wordt zoveel mogelijk 

de koppeling gemaakt met de integratie van (nieuwe) 

bedrijfsgebouwen (agrarische infrastructuur). In het 

project F4N wordt voor het eerst ook nagegaan of 

de investeringen in een landschapsbedrijfsplan (LBP) 

ook meer boerennatuur opleveren. Daarom wordt de 

natuurontwikkeling op een twintigtal bedrijven met LBP  

opgevolgd. Het werken aan kwaliteit kan doorheen land- 

schapsbedrijfsplannen. Zo 'n plan gaat veel verder dan 

het aanplanten van wat groen. Tegelijk wordt aandacht 

besteed aan m ilieuaspecten, natuurontw ikkeling op 

en rond het bedrijf, erfordening en architectuur van 

nieuwe gebouwen, nuttig gebruik of instandhouding van 

cultuurtechnische elementen, ... Landbouwers kunnen 

bij de V laamse Landmaatschappij (VLM) verschillende 

beheerspakketten afsluiten, m aar toch zijn er nog 

beheersmaatregelen nodig voor regiospecifieke natuur 

waarvoor geen beheersovereenkom sten voorhanden 

zijn.

W e st-V laam se  landbouw ers w erken aan de 

natuurlijke kwaliteit van het landschap.

De specifieke inrichtingswerken en het beheer voor 

regiospecifieke doelsoorten werden opgenomen in de 

vernieuwde landschapsbedrijfsplannen. De laatste jaren 

werden er in W est-Vlaanderen al tientallen landschaps

bedrijfsplannen getekend. Op 20 bedrijven wordt de 

evolutie van de natuurwaarden (amfibieën, akkervogels, 

vlinders, ...) opgevolgd in het kader van F4N, om aan te 

tonen dat de overheidsmiddelen goed besteed werden.

Landbouwloodsen en -stallen hebben een grote invloed 

op de beeldkwaliteit van het landschap. Daarom zijn een 

goede erfordening en innoverend ontwerpen (materiaal

keuze, kleurkeuze, breken van oppervlakken) heel 

belangrijk. Van bij het ontwerp wordt een gezond evenwicht 

nagestreefd tussen beeldkwaliteit en functionaliteit



[zoals hoogte en kleur van koelloodsen, ventilatie van 

stallen, dierenwelzijn, kip- of stapelhoogte). Door het 

inpassen van het ontwerp in een landschapsbedrijfsplan 

wordt meteen rekening gehouden met de invloed van de 

nieuwe constructie op de visuele, cultuurhistorische en 

ecologische kwaliteiten van de omgeving.

Perceelsranden en houtkanten worden vaak aangelegd als 

natuurontwikkeling, om meer soorten dieren en planten 

extra kansen te geven. Buitenlands onderzoek toont aan 

dat dieren die zich in deze akkerranden schuilhouden, 

ziektes en plagen in het aanpalend gewas kunnen helpen 

onderdrukken. De komende drie jaar wordt onderzocht in 

welke mate deze functionele biodiversiteit daarbij helpt.

Land- en tuinbouwers leveren inspanningen om méér 

groen aan te bieden. Ze worden ook ingezet voor 

groenonderhoud bij collega 's of overheidsdiensten. Ze 

ervaren de huidge beheersvergoedingen echter niet 

altijd als billijk. Daarom wil PRO CLAM  in het kader van 

het Interreg-project Farm ers for Nature zoeken naar 

structurele financieringsmogelijkheden voor deze groene

diensten, in overleg met de buitenlandse partners. Het is 

de bedoeling om een landschapsfonds op te richten, 

waarbij burgers een stukje agrarische natuur afhuren. 

Door samen te werken kunnen land- en tuinbouwers 

efficiënter aan natuurbeheer doen. Ze kunnen kosten 

besparen door sam en m achines aan te kopen en 

groenonderhoud bij collega 's uitvoeren tegen vergoeding. 

W aarom zouden agrarische  natuurverenigingen niet 

aanslaan in West-Vlaanderen, zoals in Nederland waar 

ze als paddestoelen uit de grond schieten. PRO CLAM  wil 

geïnteresseerde land- en tuinbouwers ondersteunen bij 

de oprichting van een samenwerkingsverband.



! P R O C L A M - F I  E T S T O C H T  K E N T  H E E L  

W A T  B I J V A L

In de regio Brugge organiseerde PRO CLAM  vzw op 5 

september 2004 samen met het Regionaal Landschap 

Houtland en de gebiedswerking Landbouw opnieuw een 

fietstocht met bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven. 

De bedoeling w as burgers kennis te laten maken met de 

inspanningen die land- en tuinbouwers leveren voor het 

landschap, het leefmilieu en de consument. De positieve 

evaluatie van de 193 aanwezigen achteraf toonde aan dat 

de PROCLAM-fietstocht slaagde in zijn opzet.

Tijdens de fietstocht werden drie bedrijven bezocht, 

waar de bedrijfsleiders uitleg gaven: een biologisch 

groentebedrijf met winkel, een melkveebedrijf en 

tevens bezoekboerderij geïntegreerd in het landschap 

door middel van een landschapsbedrijfsplan en nog 

een biologisch groentebedrijf met boerderijwinkel waar 

kennisgemaakt kon worden met haagaanplanting (om 

insecten aan te trekken voor biologische bestrijding) en 

compostering.

! P R O V I N C I A L E  P R I J S K A M P  

H O E V E V E R F R A A I I N G

De provinciale prijskamp hoeveverfraaiing werd in 2004 

voor de 38ste maal ingericht. Er stelden zich 36 bedrijven 

kandidaat. Na een dubbele selectieprocedure werden 11 

bedrijven bekroond met een gouden medaille en 12 met 

een zilveren medaille.

De prijskamp wil de aandacht van de bedrijfsleiders 

voor beplanting en omkadering van woning en bedrijf 

stimuleren. De best ingeklede bedrijven worden bekroond 

met een 'gouden diploma' of een 'zilveren diploma'. 

Bedrijven w aar nog verbetering mogelijk is, krijgen 

advies en ondersteuning om het in de toekomst beter te 

doen.

De jury heeft niet alleen oog voor de beplanting op 

zich, maar ook voor de homogeniteit van het volledige 

bedrijfskader, inclusief zorg en netheid, integratie in het 

landschap, omkadering van bedrijfsgebouwen en het 

globale beeld.

De beplanting moet ervoor zorgen dat bedrijven in het 

landschap geïntegreerd worden, zonder ze te camoufleren 

achter een groen scherm . Streekeigen heesters en 

bomen mogen geen middel zijn om stallen en loodsen 

weg te stoppen. Daarom breidde de provincie West- 

Vlaanderen de actie hoeveverfraaiing uit tot de agrarische 

architectuur. Naast advies over beplanting wordt ook 

gratis advies verleend over de inplantingsplaats, vorm, 

kleur en materiaalgebruik bij de bouw van stallen en 

loodsen. Zo wordt de hoeve maximaal geïntegreerd in het 

landschap, wat positief bijdraagt tot de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van het ptatteland.

! M A S S A L E  B E L A N G S T E L L I N G  V O O R  

P R O E F B E D R I J F  

B I O L O G I S C H E  L A N D B O U W

Op de Dag van de Landbouw, een organisatie van 

Landelijke Gilden en Boerenbond, gooiden tal van 

V laamse landbouwbedrijven hun deuren open voor het 

brede publiek. Het Proefbedrijf Biologische Landbouw 

(afdeling biologische landbouw van het POVLT) nam 

op 19 september 2004 deel aan dit evenement, onder 

impuls van de Landelijke Gilde en KVLV van Beitem, in 

sam enwerking met twee naburige landbouwbedrijven. 

Zo'n 4.000 tot 5.000 mensen bezochten m instens één 

van de drie bedrijven. Drieduizend bezoekers namen een 

kijkje op het Proefbedrijf Biologische Landbouw.

Tijdens de Dag van de Landbouw verzorgden mede

werkers van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de 

Biologische Teelt (PCBT) vzw doorlopend rondleidingen 

langsheen de percelen. Het parcours startte bij een 

uitgebreide informatiestand aan de ingang van het 

bedrijf. Bij elke perceel stond een informatiebord 

met de belangrijkste teeltmaatregelen. Bij enkele 

percelen werden ook de machines voor mechanische 

onkruidbestrijding tentoongesteld.

De bezoekers toonden een grote interesse. Ze stelden 

vooral vragen over de biologische teeltwijze, de 

kwaliteit en de meerwaarde van biologische groenten 

of waren op zoek naar tips voor hun eigen groentetuin. 

De landbouwers waren kritischer, m aar gaven veelal



positieve commentaar: weinig onkruid, groeikrachtige 

prei, bloemkool of broccoli, ...

Met de deelname aan de Dag van de Landbouw 2004 

hoopte het Proefbedrijf B iologische Landbouw  de 

biologische teeltmethode of enkele biologische 

teelttechnieken (zoals m echanische onkruidbestrijding 

of de inpassing van groenbemesters) verder bekend 

te maken en ingang te doen vinden in de traditionele 

bedrijfsvoering.

! T H E M A D A G  B I O L O G I S C H E  L A N D B O U W

In het provinciehuis Boeverbos in Brugge vond op 20 

oktober 2004 de themadag 'B iologische landbouw in 

grensoverschrijdend perspectief' plaats. De themadag 

ging uit van de provincies Zeeland, West- en Oost- 

Vlaanderen en werd georganiseerd in samenwerking 

met de Vakgroep Landbouw Euregio Scheldemond en 

het Interreg-project 'G rensoverschrijdend Biologisch 

Boeren'. Een ruim en divers publiek dacht in het bijzonder 

na over het beleid en de keten- en marktontwikkeling van 

de biologische landbouw in Vlaanderen en Nederland.

De nieuwe Vlaamse Regering wil verderbouwen op het 

actieplan Biologische Landbouw 2000 - 2003. Centraal

hierin staan de keten- en marktontwikkeling, stimulering 

van de omschakeling, communicatie met de gangbare 

landbouw en promotie naar het brede publiek.

Nederland maakte de overstap van productieonder- 

steuning naar marktontwikkeling en vraagstimulering. 

Daartoe werd een convenant afgesloten met alle 

marktpartijen en maatschappelijke organisaties zoals 

ngo 's en banken. Het ruimere bestedingsbudget (20 

miljoen euro in Nederland tegenover één miljoen euro 

in Vlaanderen) en het sterke management onder de 

regie van het Convenant Marktontwikkeling Biologische 

Landbouw in Nederland méér resultaat oplevert dan in 

Vlaanderen.

Tijdens de themadag gingen een drietal gerichte 

w o rk shop s in op de nodige randvoorwaarden 

om de biologische keten en de markt in de Euregio 

Scheldem ond verder te ontwikkelen. Vlaanderen en 

Nederland blijken grotendeels met dezelfde problemen 

te kampen. De deelnem ers formuleerden suggesties 

voor het toekomstige beleid. Ze gaven ook het signaal 

om in de toekomst meer grensoverschrijdend te gaan 

samenwerken, vooral op het niveau van regelgeving, 

onderzoek, marktontwikkeling en consumptie.



! P R O V I N C I E  P R O D U C E E R T  B I O - E N E R G I E

A ls landbouw/provincie bij uitstek besliste de provincie 

West-Vlaanderen het 'energie telen' alle kansen te geven. 

Heel wat telers m issen echter de correcte informatie 

om de stap naar het 'energie telen' effectief te zetten. 

Daarom engageerde de provincie zich in het Interreg III 

B-project North Sea Bio Energy. Dit project wil in diverse 

Europese regio 's (West-Vlaanderen, Friesland, Groningen, 

Neder-Saksen en Schotland] de energieproductie uit 

biomassa stimuleren als een volwaardige en rendabele 

landbouwactiviteit.

Wereldwijd groeit het besef dat de voorraad fossiele 

brandstoffen niet onuitputtelijk is en dat de uitstoot 

van broeikasgassen moet verminderen. De Europese 

Unie vraagt van haar lidstaten concrete engagementen 

inzake de ontwikkeling van duurzame, hernieuwbare 

energiebronnen. In Vlaanderen bieden natuurelementen 

als wind, water en zon slechts beperkte mogelijkheden. 

Energie uit biomassa (bio-energie) ligt meer voor de 

hand, temeer omdat de heel productieve en professionele 

landbouwsector op zoek is naar rendabele alternatieven 

voor de huidige afzetmarkten. B io-energie kan op 

verschillende manieren geproduceerd worden: door 

verbranding van houtige plantensoorten, door het maken 

van biodiesel uit koolzaadolie, door de productie van bio- 

ethanol (een benzinevervanger) uit zetmeelhoudende 

producten zoals granen, suikerbieten of aardappelen, 

en door de vergisting van biomassa waardoor biogas 

ontstaat.

De provincie West-Vlaanderen besliste rond twee luiken 

te werken. Een eerste manier is de productie van groene 

stroom in biogasinstallaties. In een biogasinstallatie 

worden groene stroom en warmte geproduceerd uit 

mest en b iom assa (maïs, gras, afvalstromen, ...). 

De opbrengsten komen in belangrijke mate uit de 

verkoop van groenestroom - en W KK-certificaten 

(warmtekrachtkoppeling). Het project focust op eerder 

kleinschalige installaties die door een teler of een groep 

telers gerund kunnen worden. Ten behoeve van het 

onderzoek en de voorlichting wordt in de loop van 

2005 op de cam pus van het Provinciaal Onderzoek

en Voorlichtingscentrum  voor Land- en Tuinbouw in

Rumbeke een kleinschalige pilootinstallatie gebouwd 

voor de vergisting van 1.500 ton varkensm engm est en 450 

ton biomassa per jaar, goed voor 225 MWh elektrische 

en om en bij de 300 MWh therm ische energie per 

jaar. De elektriciteit zal aan het net geleverd worden. 

De warmte zal gebruikt worden om een deel van de 

onderzoeksinfrastructuur van het POVLT te verwarmen. 

Het p rovinciebestuur wil ook het telen van 

'energiegewassen ' stimuleren. Energiegewassen worden 

speciaal verbouwd voor de productie van bio-energie. 

Koolzaad is de basisgrondstof voor biodiesel. Uit bieten, 

aardappelen en granen wordt bio-ethanol geproduceerd. 

Maïs en gras lenen zich uitstekend als co-product in 

biogasinstallaties. Van een aantal a-typische gewassen 

zoals aardpeer, energiem aïs en soedangras moeten 

de mogelijkheden als energieteelt onderzocht worden. 

Binnen het project, dat loopt van 2004 tot 2007, worden 

rassen, teelttechniek, rendabiliteit en energie-efficiëntie 

onderzocht. De provincie zorgt voor de helft van de 

nodige middelen. De rest wordt gefinancierd vanuit 

EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(Interreg III B-Noordzeeprogram m a). Om het project 

gestalte te geven, werd een partnership opgericht 

tussen de provincie West-Vlaanderen en het Vlaam s 

Coördinatiecentrum  Mestverwerking vzw uit Brugge, 

het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum  

voor Land- en Tuinbouw (met de vzw W est-Vlaam s 

Proefcentrum voor de Akkerbouw  en PROCLAM  vzw) en 

de Hogeschool West-Vlaanderen (departement PIH). De 

nv Aspiravi treedt op als externe consultant.

i I N T E R N A T I O N A L E  R O Z E N T U I N  I N 

K O R T R I J K  K R I J G T  F A C E L I F T

In 2004 werd de heraanleg van het Rosarium  in het 

Kasteelpark van Kortrijk beëindigd en werd de rozentuin 

op 25 juni 2004 onder zijn nieuwe naam 'Internationale 

Rozentuin van de provincie W est-Vlaanderen' officieel 

geopend.

De één hectare grote rozentuin werd in 1959 aangelegd. 

Na meer dan 40 jaar w as hij verouderd en niet meer 

aantrekkelijk voor het grote publiek. Daarnaast werd



ook bodemmoeheid vastgesteld en bleek de bestaande 

tuin ook niet optimaal gedraineerd te zijn. Daarom 

werd besloten om de tuin volledig te vernieuwen, zowel 

qua inrichting als qua beplanting, op dezelfde locatie 

in het ruimere, groene kader van het Kasteelpark. Bij 

de renovatie ging de aandacht uit naar de aanleg van 

een nieuwe rozenproeftuin, een demonstratietuin en de 

geschiedenis van de roos. Na het uitschrijven van een 

ontwerpwedstrijd, gingen de renovatiewerken eind 2002 

van start. De heraanleg werd betaald door de provincie 

West-Vlaanderen. De stad Kortrijk neemt het onderhoud 

verder op zich.

De opening van de Internationale Rozentuin op 25 juni 2004 

werd gekoppeld aan een keuring door een internationale 

jury. In het proeftuingedeelte beoordeelden de juryleden 

de nieuwe rozenvariëteiten op diverse aspecten, zoals

groeikracht, bladertooi, gezondheid, bloeirijkheid, 

decoratieve waarde, vorm, weerstand, door- en herbloei, 

kleur en geur van de bloem. Deze beoordeling, samen 

met de keuring door de permanente jury, bepaalde welke 

roos het diploma van 'zilveren’ of ’gouden’ roos ontving. 

De beste roos werd bekroond met de titel 'Gouden Roos'. 

Bij de officiële opening werd een nieuwe roos gedoopt met 

de naam 'Stad Kortrijk'. Deze roos met de heraldische 

kleuren rood en wit, werd door een teler aangeboden om 

de promotie van de Rozentuin vanaf 2004 te ondersteunen. 

De echtgenote van de gouverneur en de burgemeester 

van de stad Kortrijk namen het meter- en peterschap van 

de roos op zich. De roos 'Stad Kortrijk' wordt verkocht 

ten voordele van Kom op tegen kanker. Per verkocht 

exemplaar wordt één euro doorgestort naar dit goede 

doel.

DE INTERNATIONALE ROZENTUIN VAN DE PROVINCIE 

WEST-VLAANDEREN, INHETKASTEELPARKVAN KORTRUK, 

IS  VAN GROOT BELANG VOORDE VLAAMSE PROMOTIE VAN 

DE ROOS EN DE ROZENTEELT. IN  DE WETENSCHAPPELIJ

KE PROEFTUIN WORDEN NIEUWE ROZENSELECTIES VAN 

OVER DE HELE WERELD OP BELGISCH NIVEAU UITGETEST. 

DAARNAAST IS  DE PRESENTATIE VAN ROZEN VAN BELANG 

VOOR DE MODALE TUINLIEFHEBBER. DE DEMONSTRATIE

TUIN TOONT DE ROZENLIEFHEBBER EEN SELECTIE MOOIE 

EN DUURZAME ROZENVARIËTEITEN DIE IN  DE VLAAMSE 

REGIO GOED GEDIJEN. DE AFDELING ‘GESCHIEDENIS VAN 

DE ROOS' LAAT EEN GROOT AANTAL HISTORISCHE EN 

BOTANISCHE ROZEN ZIEN. ZO KAN DE BEZOEKER ZICH 

EEN BEELD VORMEN VAN DE EVOLUTIE VAN DE ROZEN

TEELT, QUA GROEIVORM, BLOEI EN KLEUR.



! D E  H O P  U I T  H E T  S L O P

In oktober 2004 leverden de Belgische hoptelers 130 ton 

hop (of één derde van de productie) aan het Oostendse 

bedrijf Biodynam ics, voor de verwerking in een 

voedingssupplement dat de menopauzeverschijnselen 

ondersteunt. Het werd ontwikkeld in samenwerking met 

de Universiteit Gent. Door Belgische hop te gebruiken, kan 

het voedingssupplement zich volwaardig profileren als 

een kwaliteitsproduct van eigen bodem. De ingrediënten 

moeten ook voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit, 

voedselveiligheid en traceerbaarheid. In een relatief 

kleine en sterk geografisch geconcentreerde sector is dit 

veel beter realiseerbaar en controleerbaar dan wanneer 

hop betrokken wordt van de wereldmarkt.

De hopsector zit al enkele decennia in een neerwaartse 

spiraal. In 1973 bedroeg het Belgische hopareaalnog 1.186 

hectare, vandaag nauwelijks 200 hectare, geconcentreerd 

in de streek van Poperinge. De kleinschaligheid van deze 

productieregio is een nadeel op wereldniveau, maar 

kan een voordeel zijn wanneer de sector zich richt op 

nichemarkten, zoals medicinale toepassingen, door de 

werking van twee unieke componenten, hopeïne en 

xanthohumol.

Om het Oostendse bedrijf de nodige garanties te 

kunnen bieden inzake de kwaliteit en traceerbaarheid 

van de Be lgische hop, ontwikkelde het Provinciaal 

Onderzoek- en Voorlichtingscentrum  voor Land- en 

Tuinbouw (POVLT), met steun van de provincie West- 

Vlaanderen (Onw ikkelingsplan Duurzam e Landbouw 

Westhoek), het kwaliteitszorgsysteem Belgische Hop, 

gestoffeerd met een lastenboek en de nodige teeltfiches. 

Het kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd door het 

Centrum voor Kwaliteitscontrole (CKC vzw). Door de 

ontwikkeling in 2003 en de toepassing in 2004 van het 

Kwaliteitszorgsysteem Belgische Hop, gaf het POVLT 

de Belgische hopsector de noodzakelijke instrumenten 

om reeds voor het productiejaar 2004 contracten af te 

sluiten.

Inzake hop heeft het POVLT sind 1968 een uitgebreide 

expertise opgebouwd. In de toekomst wil het POVLT 

nauw sam enwerken met de vakgroep van professor De 

Keukeleire, verbonden aan de faculteit Farmaceutische

Wetenschappen van de Universiteit Gent, in het onderzoek 

naar de verbetering van het rassenassortim ent en de 

teelttechniek ten behoeve van de hopteelt voor medicinale 

toepassingen.

De Belgische hoptelers hebben hun hoop gesteld op 

de nieuwe evoluties inzake de medicinale toepassingen 

van hop. De toekomst van het voedingssupplement voor 

vrouwen in de menopauze is veelbelovend. Verwacht 

wordt dat de behoefte van de Oostendse producent in 

de toekomst hoger zal liggen dan in 2004. De Belgische 

brouwerijen mogen echter niet zomaar uit het oog verloren 

worden. A ls de Poperingse hopsector zich profileert met 

een streekeigen kwaliteitsproduct, dan kan die voldoen aan 

de vraag van (lokale) brouwerijen. Het kwaliteitssysteem 

kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Een nieuwe toekom st voor de Be lg ische  hop?



PR O C LA M  wil w ild schade  in land- en 

tuinbouw beperken.

! E N Q U Ê T E  R O N D  W I L D S C H A D E  A A N  

L A N D B O U W G E W A S S E N

Naar aanleiding van de landbouwtelling in mei 2004 

polste PRO CLAM  vzw door middel van een enquête bij 

land- en tuinbouwers naar de ernst van wildschade 

aan landbouwgewassen. 3.122 land- en tuinbouwers 

uit 51 gemeenten namen deel. Ruim  de helft van 

de landbouwers die reageerde bleek last te hebben 

van ernstige schade aan landbouwgewassen. West- 

Vlaanderen is een belangrijk productiegebied van 

groenten. Het w as dan ook niet verwonderlijk dat het 

grootste aantal schadem eldingen uit de bloemkoolteelt 

kwam: erw aren 633 schadem eldingen aan 1.506 hectare 

bloemkolen. Vooral duiven, m aar ook hazen en konijnen, 

veroorzaken grote schade. M aar ook de telers van 

maïs en tarwe meldden heel wat schade, hoofdzakelijk 

veroorzaakt door kraaiachtigen en duiven.

In de loop van 2005 worden de conclusies besproken 

met landbouwers, jagers en natuurverenigingen. De 

bedoeling is tot een consensustekst te komen waarin 

te nemen maatregelen opgenomen worden, om op die

manier w ildschade in land- en tuinbouwtot een minimum 

te beperken.

Tijdens het teeltseizoen 2004 werden een aantal 

voge lafw eersystem en uitgetest op W est-V laam se 

kolenpercelen, als alternatief voor vogelverschrikkers 

en de traditionele afschrikkanonnen die in intensieve 

groentestreken met gespreide bebouwing overlast 

kunnen veroorzaken bij omwonenden. Het ging om de 

heliumballon, de scarey man, de imitatieroofvogel, de 

spiegelpiramide, het systeem -Muylle (roterende wieken 

met halters en linten op een spiegelpiramide), echte 

roofvogels en geluidssystem en met roofvogelgeluiden. 

De efficiëntie van de verschillende systemen blijkt erg 

verschillend te zijn. Som m ige systemen hadden nauwelijks 

effect, andere leverden betere resultaten op gedurende 

een bepaalde periode. De verjaging (logischerwijze naar 

andere velden) lost het probleem echter niet ten gronde 

op bij hoge populatiedruk. Ook tijdens het teeltseizoen 

van 2005 worden de verschillende systemen verder op 

hun deugdelijkheid geëvalueerd.



! B I O L O G I S C H E  I N S E CT E N B E S T  R I J D I N G 

I N  D E  C H A M P I G N O N T E E L T

Het POVLT en het Proefcentrum voor de Cham pignon

teelt vzw zijn s ind s geruim e tijd actief betrokken bij 

het Europese PRIME-project. Het project 'Pesticide 

Reduction In Mushroom  Cultivation in Europe' wil de 

biologische bestrijding van de champignonvlieg en de 

cham pignonmug uitdiepen.

Deze insecten kunnen in de champignonteelt veel schade 

aanrichten, vooral indirecte schade doordat volwassen 

insecten cham pignonziektes verspreiden. Ze kunnen 

in alle teeltstadia op een champignonteeltbedrijf 

voorkomen, m aar de piekbelasting ligt voornamelijk in 

het voorjaar en het najaar. De champignonteler beschikt 

al over heel wat troeven om de insecten buiten de 

teeltruimte te houden, zoals goed sluitende teeltcellen, 

filters op de luchtinlaten, ... Dit 'gesloten ' systeem is 

echter niet volledig waterdicht, waardoor insectenplagen 

van tijd tot tijd de kop opsteken.

De champignonteler beschikt over een beperkt gamma 

van erkende klassieke gew asbescherm ingsm iddelen. 

Daarmee zijn beide soorten insecten doeltreffend te 

bestrijden. De laatste jaren groeide in de sector echter 

het besef dat insectenbestrijding wellicht ook m ilieu

vriendelijker kan en zelfs een must is. De toepassing van 

biologische bestrijding in de champignonteelt is echter 

nog niet ver doorgedrongen, door een aantal praktische 

en economische problemen.

In het PRIME-project wordt gewerkt met aaltjes en met 

roofmijten. Op het proefbedrijf in Beitem werden deze 

bestrijdingstechnieken in 2003 en 2004 onderworpen 

aan efficiëntietests. Van beide methodes werd de invloed 

op de opbrengst en kwaliteit van de cham pignons 

gecontroleerd. De roofmijtenbehandeling, zowel tegen de 

champignonvlieg als tegen de champignonmug, scoorde 

beter dan die met de aaltjes. De roofmijtentoepassing 

vertoonde wel een aantal negatieve bijwerkingen, vooral 

vroeg in de teelt op het moment dat de behandeling 

het best scoort. Ze bevorderde de groei van andere 

schim m els die de cham pignonschim m el beconcurreren, 

wat voor de teler onaanvaardbaar is. Er moet dan ook 

een verklaring en een oplossing gezocht worden. Pas

dan beschikt de sector van de champignonteelt over een 

bijkomende biologische troef in de gewasbescherm ing.

I G E L E I D E  B E S T R I J D I N G  V A N  E R W T E N -  

P E U L B O O R D E R  EN W O R T E L V L I E G

Sinds enkele jaren worden op heel wat praktijkvelden 

waarnem ingen van de wortelvlieg en de erwtenpeul- 

boorder uitgevoerd door individuele telers, onder 

begeleiding van technici van het POVLT. Aangezien deze 

schadelijke insecten sterk veldgebonden voorkomen, 

kan een algemeen w aarschuw ingssysteem  per regio 

niet toegepast worden en valt veel meer voordeel te 

halen uit individuele veldopvolging. Door de wortelvlieg 

en de erwtenpeulboorder in het veld waar te nemen en 

bestrijdingsdrempelste hanteren, kan de teler vaststellen 

of en wanneer hij best een behandeling op zijn veld 

toepast. Dit wordt 'geleide bestrijding' genoemd.

Technici van het POVLT stellen het nodige materiaal ter 

beschikking, met inbegrip van documentatiemateriaal, 

zoals herkenningsfiches van het insect. Ze plaatsen 

de vallen op de meest aangewezen locatie op het veld 

en leiden de teler op om zelf veldwaarnemingen uit te 

voeren. De teler bezorgt de tellingen aan het POVLT waar 

beslist wordt of er al dan niet behandeld moet worden. 

A ls de teler dit wenst en voldoende onderlegd is, kan 

hij ook volledig zelfstandig werken na aankoop van het 

materiaal.

De maden van de wortelvlieg kunnen belangrijke 

vraatschade veroorzaken bij wortelen. Tussen mei en 

november kunnen er drie generaties van de wortelvlieg 

voorkomen. De aanwezigheid van de wortelvlieg wordt 

gedetecteerd met gele plakvallen. Er worden er vijf in 

het veld geplaatst, tegen de perceelsrand. De gevangen 

wortelvliegen worden wekelijks geteld. Aan de hand van 

vooraf vastgestelde drempelwaarden kan elke week 

beslist worden of een behandeling nodig is of niet.

De erwtenpeulboorder komt voor in alle productie

gebieden met intensieve erwtenteelt. De rupsen 

veroorzaken worm stekigheid van de erwtenzaden in 

de peulen. Bij groen geoogste erwten voor industriële 

verwerking bestaat het risico dat de hele partij geweigerd



wordt bij relatief zware aantasting. De aanwezigheid 

van de erwtenpeulboorder kan gedetecteerd worden 

door een feromoonval in het perceel te plaatsen. De 

aangetrokken motjes blijven op een lijmplaatje kleven. 

Tijdens de bloeiperiode van de erwten moeten de 

vangsten om de twee tot drie dagen gecontroleerd 

worden. Het optimale tijdstip voor de bestrijding van 

de rupsen wordt bepaald aan de hand van het aantal 

gevangen motjes (de econom ische schadedrempel) en 

de duur van het eistadium dat afhankelijk is van de 

temperatuur. De rupsen moeten kort na het ontluiken 

uit de eitjes bestreden worden, voor ze zich in de peul 

geboord hebben, normaal binnen de twee dagen.

In 2004 werd de wortelvlieg door 59 telers op 72 velden 

opgevolgd (zo'n 250 hectare]. Een tiental telers kocht 

de voorbije jaren reeds materiaal aan en volgde op een 

twintigtal velden de aanwezigheid van de wortelvlieg 

zelfstandig op. De erwtenpeulboorder werd in 2004 door 

tien telers opgevolgd op 55 hectare.

Heel wat telers zijn reeds overtuigd van de voordelen 

van de geleide bestrijding. Behandeling gebeurt enkel 

wanneer het nodig is en op het juiste ogenblik. Dit is niet 

alleen goedkoper, m aar ook beter voor het milieu.



DE PROVINCIE ORGANISEERT KWALITEITSVOL,  
GESPEC IAL I SEERD  DAGONDERWIJS  EN LEVERT  
VERDER BELANGRIJKE  INSPANN I NGEN  
VOOR DE VORMING VAN GEMEENTE-  EN 
PROVINCIEPERSONEEL,  BRANDWEERLUI ,  
KUSTREDDERS  EN POLITIEAGENTEN.
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P R O V I N C I A A L  T E C H N I S C H  I N S T I T U U T

Nieuw interactief leerplatform Claroline

Na de fusie van het PTI met de Tuinbouwschool van Kortrijk, 

wil de school werk maken van onderwijsvernieuwing 

met een aanvullend pedagogisch project. Daartoe 

werd in 2004 de aanzet gegeven, met de invoering van 

Claroline. Claroline is een interactief leerplatform dat 

een optimale communicatie moet garanderen tussen 

directie, leerkrachten en leerlingen. Omdat Claroline 

eenvoudig en snel bestuurd kan worden via internet, 

kunnen leerlingen ook van thuis uit communiceren.

Het PTI wil de boot van de vernieuwing niet m issen en 

wil jongeren optimale ontw ikkelingskansen aanbieden. 

Met de invoering van Claroline koos de directie ervoor 

om nieuwe wegen te bewandelen. Door meer gebruik 

te maken van ICT in het onderwijs, speelt de school in 

op individuele eisen van ouders en leerlingen en het 

toenemende belang van communicatieve vaardigheden 

in het sociale proces. Zo wil de school een uitdaging zijn 

voor jonge mensen, m aar ook een favoriete plek voor 

jongeren.

In 2005 wordt de mediatheek van de cam pus aan de Karei 

de Goedelaan omgevormd tot een Open Leercentrum 

(OLCl met 42 pc's. Ook de mediatheek van de cam pus 

Tuinbouwschool in de Condédreef krijgt een OLC.

Het PTI w il m eer gebruik  

m aken van ICT.



! P R O V I N C I A A L  M A R I T I E M  I N S T I T U U T  

Vaarsimulator voor kwalitatieve opleiding

In een wereld van snelveranderende technologie is het 

voor het Provinciaal Maritiem Instituut (PMI) een must 

om over up-to-date apparatuur te kunnen beschikken. Op 

19 december 2004 nam de Vlaam se m inister-president 

de nieuwe sim ulator in Zeebrugge officieel in gebruik. 

Deze sim ulator is enig in zijn soort, omdat hij zowel 

vaar-, visserij- als baggeroefeningen kan simuleren. 

Voor de visserij kunnen alle vormen van vistechnieken 

realistisch gesimuleerd worden. Alle apparatuur die 

aanwezig is op de modernste schepen, is te vinden 

op de visserijsimulatiebrug. De bodemgesteldheid, vis- 

dichtheid, grondsoort en alle factoren die bij de visvangst 

een rol spelen, kunnen vanaf de instructeursconsole 

gemanipuleerd en aangepast worden aan specifieke 

lesdoeleinden voor elke sleep. Tijdens de oefening heeft 

de leerling steeds een zicht rondom van 360 graden. 

Zo worden alle boeien, schepen en merken die voor 

een veilige vaart noodzakelijk zijn, gevisualiseerd. Op 

elk moment moet de varende leerling im m ers tijdig 

de juiste beslissingen kunnen nemen om de veiligheid 

van schip en bemanning te verzekeren, met kennis van 

alle reglementen ter voorkoming van aanvaring op zee 

en met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften.

De nieuwe vaars im u la to r  

in Zeebrugge.

Daartoe beschikt hij over twee radars, twee elektronische 

kaartenplotters, de keuze tussen automatische of 

handmatige besturing en alle afleesapparatuur die nodig 

is voor een veilige vaart. De internationale brevettering 

hecht steeds meer belang aan opleiding met Simulatoren. 

Met de nieuwe sim ulator koos de provincie ervoor om 

alleen kwalitatief hooggeschoolde m ensen veilig de zee 

op te sturen.



S C H O O L  V O O R  B E S T U U R S R E C H T In het werkjaar 2003 - 2004 startte de School voor 

Bestuursrecht enkele nieuwe initiatieven. 

De 'Startersdagen ' richten zich tot nieuwe personeelsleden 

uit provincie, gemeente of OCMW  die vertrouwd willen 

raken met de werking van een openbaar bestuur. De 

opleiding wapent hen om zo vlug mogelijk hun weg 

te vinden in de organisatie. Ze wil de mensen ook 

enthousiast maken voor hun nieuwe job en een positieve 

houding bijbrengen. De 'Startersdagen ' verduidelijken de 

rol, taak en plaats van het personeelslid en bieden een 

opstap tot permanente vorming.

In sam enwerking met de dienst Economie, Landbouw, 

Zeevisserij en Middenstand van de provincie werkte 

de School voor Bestuursrecht het initiatieprogramma 

‘Aanspreekpunt lokale econom ie' uit. De ambtenaren 

lokale economie bekleden een eerstelijnsfunctie, met 

doorverwijzing naar meer gespecialiseerde instanties. 

De nieuwe opleiding wil hen een inzicht verschaffen 

in de heersende wetgeving in een aantal domeinen, 

zoals overheidsopdrachten, GIS, m ilieurecht of het 

kennis- en leerforum regionale economie, gekoppeld aan 

praktij kvoorbeelden.

De opleiding 'Ambtenaren in vorm ' richt zich tot de 

vormingsverantwoordelijken van de lokale en provinciale 

besturen. Ze geeft antwoord op de vraag wat een 

vorm ingsbeleid voor een bestuur kan betekenen en 

reikt middelen aan om zo'n beleid op te bouwen of te 

verbeteren. De cyclus is een gezamenlijk initiatief van 

de Vlaam se Bestuursscholen en het Vormingscentrum 

voor Lokale Besturen van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap.

In sam enw erking met de provinciale m ilieudienst 

Minawa, sectie Natuur en Landschap, werkte de 

School voor Bestuursrecht een vorm ingsprogram m a 

uit rond milieuvriendelijk onkruidbeheer. De zeven 

infosessies richten zich tot W est-Vlaamse ambtenaren 

en groenarbeiders en bieden kennis over ecologie 

en natuurlijke processen die een basis vormen om 

ongewenst, opschietend onkruid zo doeltreffend m o

gelijk te bestrijden, over producten en hun gevaren,... 

Voor onthaal- en baliepersoneel van gemeentebesturen, 

OCMW 's, bibliotheken, sociale huizen en provincie- 

m edewerkers werkte de School voor Bestuursrecht

NIEUWE, ACTUELE OPLEIDINGEN

TIJDENS HET WERKJAAR 2003 - 2004 TELDE DE SCHOOL 

VOOR BESTUURSRECHT 648 INDIVIDUELE CURSISTEN, 

WAARVAN 145 IN  HET BASISJAAR, 337 IN  DE MODULES 

EN 195 IN  NIEUWE OF INTERNE OPLEIDINGEN DIE BUITEN 

HET REGULIERE CIRCUIT GEORGANISEERD WERDEN. 29 

CURSISTEN VOLGDEN ZOWEL CURSUSSEN UIT HET BASIS

JAAR ALS UIT DE MODULES OF DE NIEUWE OPLEIDIN

GEN. DEZE GROEP VERTEGENWOORDIGDE EEN TOTAAL 

VAN 24.460 LESTIJDEN, OF EEN GEMIDDELDE VAN 37,75 

LESTIJDEN PER CURSIST. DE SCHOOL TELDE 125 DOCEN

TEN. IN  2004 SLOTEN 29 CURSISTEN DE VOLLEDIGE 

OPLEIDING AAN DE SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT MET 

VRUCHT AF EN BEHAALDEN HET EINDGETUIGSCHRIFT. 

TWINTIG CURSISTEN BEHAALDEN HET GETUIGSCHRIFT 

VAN HET TWEEDE JAAR. DE LAUREATEN ONTVINGEN 

HUN GETUIGSCHRIFT OP 4 DECEMBER 2004 IN  

WALLEMOTE IN  IZEGEM.



samen met de vzw W estkans (het W est-Vlaamse Bureau 

voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid] een programma 

uit rond klantvriendelijke om gang met personen met een 

handicap. Na een inleiding door het Provinciaal Steunpunt 

Toegankelijkheid volgt een deel over de beeldvorming van 

personen met een handicap (fysiek, visueel, auditief of 

mentaal). Een klantvriendelijke om gang met personen 

met een handicap helpt m isverstanden of ongemakkelijke 

situaties te voorkomen, zowel voor het onthaalpersoneel 

als voor de bezoeker.

De School voor Bestuursrecht organiseerde in 2004 ten 

slotte nog een aantal studiedagen, in samenwerking met 

de Vereniging van Ambtenaren en Afgestudeerden van de 

School voor Bestuursrecht: over de controle en audit bij 

lokale besturen, het decreet op de begraafplaatsen, de 

invoering van de elektronische identiteitskaart en vzw- 

wetgeving.

! W I V O ,  S C H A K E L  T U S S E N  M E N S  EN  

B E S T U U R

Dienstverlening in de kijker: intervisie en coaching

Intervisie is een w erkvorm  die de professionele 

ontwikkeling van ambtenaren tot doel heeft. Binnen 

een min of meer homogene groep wordt uitwisseling 

nagestreefd, om de eigen praktijk te verruimen en 

te verdiepen. Dit gebeurt aan de hand van (zelf of 

door de begeleider) aangebrachte cases of ervaringen. 

De them a's komen uit het specifieke werkveld van de 

deelnemers.

Coaching is een proces dat zich afspeelt tussen 

twee personen: de coach en de gecoachte. Vanuit de 

leerdoelstellingen van de gecoachte biedt de coach 

ondersteuning om het leerproces te vergemakkelijken 

of te versnellen. De ondersteuning kan op heel veel 

verschillende manieren gebeuren. Respect en vertrouwen 

vormen echter een constante.

Beide w erkvorm en werden door WIVO in 2004 

inhoudelijk sterker uitgewerkt. Ze worden steeds vaker 

gehanteerd in veranderings- of leertrajecten. Ze bieden 

diverse voordelen: veiligheid voor de betrokkenen, 

herkenbaarheid door de grote aansluiting bij de eigen 

ervaringswereld en versterking van het professionele 

netwerk van ambtenaren.

Coaching kan toegepast worden bij een bevorderings- 

examen, een aanwerving, een verandering in taken. 

Intervisies worden bijvoorbeeld georganiseerd voor 

OCMW -secretarissen en voor W est-Vlaam se bibliothe

carissen.







DE PROVINCIE W E ST - V L A A N D E R E N  STAAT IN VOOR 
HET ONDERHOUD EN HET BE HEE R  VAN 
ONBEVAARBARE  WATERLOPEN B IN NEN  EN BUITEN  
HET POLDERGEBIED,  BESTEEDT VEEL AANDACHT  
AAN HET V E RB E TE RE N  VAN DE V E RK EERS VE IL IG HE I D  
LANGS HAAR WEGEN EN INVESTEERT OOK HEEL WAT 
IN DE RENOVATIE EN DE U ITBRE ID ING VAN HAAR  
EIGEN PATRIMONIUM.



INFRASTRUCTUUR



] W E G E N  [

! V E I L I G E R  S C H O O L O M G E V I N G  I N L O P P E M

Op de provincieweg Steenbrugge - Heidelberg in 

Loppem werden de bestaande voetgangersoversteken 

beveiligd door de herinrichting van de Stationsstraat. Dat 

gebeurde op vraag van de lokale scholengemeenschap 

en in sam enwerking met het gem eentebestuur van 

Zedelgem. De zebrapaden werden beschermd door de 

aanleg van verkeersgeleiders. Daarnaast werden de 

fietspaden verplaatst en afgescherm d van de rijweg. 

De aanpassingswerken, over een lengte van 120 meter, 

werden uitgevoerd in mei 2004. De provincie investeerde

65.000 euro. De gemeente Zedelgem vernieuwde de 

voetpaden voor een bedrag van 18.000 euro.

gevoelig verbeterd. De stad Diksm uide en de provincie 

participeerden in de aanleg van een fiets- en 

voetgangersbrug aan de oostzijde van de duiker. Aan 

de bestaande kaaim uur werd een drie meter brede 

brugconstructieaangebracht. Hierdoor hoeven de fietsers 

geen gebruik meer te maken van de vernauwde rijweg 

ter hoogte van de kopmuren, wat vroeger tot gevaarlijke 

situaties kon leiden. Vanuit de richting van het centrum 

van Diksm uide werd voor de duiker een bijkomende 

fietsmarkering aangebracht. Voorbij de duiker, richting 

Sint-Pieterskapelle, werd het fietspad aangesloten op 

het bestaande, vrijliggende fietspad. De totale kostprijs 

bedroeg 108.000 euro. Beide partners droegen elk de 

helft van de kosten.

! V E R N I E U W D  I N K O M S A S  I N D I K S M U I D E

In het najaarvan 2004 werd het inkom sas van Diksmuide, 

dat deel uitmaakt van de provincieweg Diksm uide - 

Sint-Pieterskapelle (N369], vernieuwd. De bestaande, 

overlaagde kasseiweg kreeg door de jaren heen zwaar te 

lijden onder de toenemende verkeersbelasting. Daarom 

werd de rijweg over een afstand van 300 meter volledig 

opgebroken en heraangelegd in bitumineuze verharding. 

De aansluitende gedeeltes werden weggeschaafd en van 

een nieuwe bitumineuze toplaag voorzien. Gezien de hoge 

verkeersintensiteit en de omvang van de wegom legging 

werd een strikte planning gevolgd. De werken werden in 

amper twee maanden tijd uitgevoerd voor een bedrag van

130.00 euro.

F ietsers en w ande laars  

kunnen ve iliger over de 

Handzam evaart.

I F I E T S -  EN V O E T G A N G E R S B R U G  O V E R  

D E  H A N D Z A M E V A A R T

In 2004 werd het fiets- en voetgangersverkeer in de 

omgeving van de duiker over de Handzamevaart, langs 

de provincieweg D iksm uide - Sint-P ieterskapelle,



! P R O V I N C I A A L  F I E T S  R O U T E N E T W E  R K:  

U I T B O U W  K O M T  O P  G A N G

ten Laste van het provinciebestuur.

Andere nog te vermelden realisaties zijn: de Fortstraat 

in Beernem, de Zarrenstraat in Kortem ark, de 

Torhoutsestraat in Oostkamp, de oude spoorwegzate in 

Meulebeke en de Leugenboomstraat in Ichtegem.DE PROVINCIE TEKENDE IN  2001 EEN BOVENLOKAAL, 

FUNCTIONEEL ROUTENETWERK UIT. MET DE UITBOUW 

VAN DIT NETWERK STREEFT HET PROVINCIEBESTUUR 

EEN DUBBEL DOEL NA. ENERZIJDS MOETEN DE DAGE

LIJKSE GEBRUIKERS HUN TOCHT MET DE FIETS VEILIG EN 

COMFORTABEL KUNNEN AFLEGGEN. ANDERZIJDS MOET 

DIT NETWERK DE MENSEN AANMOEDIGEN OM KORTE 

AFSTANDEN (NAAR HET WERK. DE SCHOOL OF DE WINKEL) 

ZOVEEL MOGELUK MET DE FIETS TE OVERBRUGGEN.

BIJ DE REALISATIE VAN HET PROVINCIALE FIETSROU- 

TENETWERK WERKEN VERSCHILLENDE OVERHEDEN 

SAMEN, OM DE KORTE VERBINDINGEN TUSSEN KERNEN 

OP HET NETWERK PER FIETS MOGELUK TE MAKEN. 

HET PROVINCIEBESTUUR ONDERSTEUNT DE GEMEENTEN 

DOOR DE AANLEG VAN FIETSPADEN OP GEMEENTEWEGEN 

VOLLEDIG TE FINANCIEREN. DAARVOOR TREKT DE PRO

VINCIE SINDS 2003 JAARLIJKS 1,24 MILJOEN EURO UIT.

In de Kasteelstraat in Geluveld (deelgemeente van 

Zonnebeke) werden in 2004 fietsvoorzieningen aangelegd 

tussen de Kortekeer (uitmondend op de provincieweg 

N303] en de gewestweg N8. Voorbij de bebouwde kom van 

Geluveld werd een dubbelrichtingsfietspad aangelegd 

ter beveiliging van het fietsverkeer naar het voetbalveld. 

Op de brug over de autostrade A19 werd de rijweg 

versmald om meer ruimte te kunnen innemen voor de 

fietsstroken. Tussen de industriezone Polderhoek en de 

Kortekeer werden vrijliggende fietspaden aangelegd die 

de fietsers maximale bescherm ing bieden. De realisatie 

van deze beveiligde fietsverbinding op het provinciaal 

netwerk, over een afstand van anderhalve kilometer, 

kostte 220.000 euro, waarvan 95.000 euro ten laste van 

de provincie. Het fietspad langs de Kasteelstraat werd 

officieel ingefietst op 26 maart 2005.

Ook in Langemark-Poelkapelle werd het bovenlokale, 

functionele fietsroutenetwerk verder uitgebouwd. 

Langs de om leidingsweg tussen de Donkerwegel en de 

oude spoorwegbedding werd een vrijliggend fietspad 

aangelegd. Het ging om de verdere uitbouw van een 

dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter breed, van de 

rijweg gescheiden door een groenzone van twee meter. 

De kostprijs van de werken bedroeg 73.000 euro, volledig

I V E I L I G E R  F I E T S E N  T U S S E N  R O E S E L A R E  

EN M E N E N

De bovenlokale N32 tussen Roeselare en Menen werd 

a ls fietsverbinding in het provinciale fietsroutenetwerk 

geselecteerd. Daardoor werd de uitbouw van functionele 

fietsverplaatsingen prioritair op deze secundaire weg die 

door de provincie beheerd wordt.

In Moorslede werd aan de rechterzijde van de 

Meensesteenw eg een vrijliggend fietspad in beton 

aangelegd van zo 'n anderhalve kilometer lang, tussen 

de Ten Bunderenstraat en de Papelandbeek. Tussen 

het fietspad en de rijweg is een groenstrook van vier 

meter breed aangelegd, beplant met hoogstam mige 

lindebomen. Enkel ter hoogte van inritten werden grijze 

betonstraatstenen gelegd in de tussenstroken. De 

groenaanleg is maximaal, om wild parkeren te voorkomen. 

De aanleg van het fietspad en het plaatselijk herstellen 

van betonplaten in de rijweg kostten 350.000 euro.

In Roeselare werd de doortocht Zilverberg veiliger 

gemaakt. Langs de rechterzijde van de N32, tussen 

de ring rond Roeselare (R32) en de Kerklaan (kerk 

te Zilverberg], werd een fietspad aangelegd in 

cementbeton over een lengte van zo 'n 450 meter. De



fietsers worden maximaal beveiligd door het plaatsen 

van rammelstenen naast de rijweg en het inplanten 

van parkeerplaatsen tussen het fietspad en de rijweg. 

Waar er voldoende ruimte was, werden bijkomende 

groenzones aangebracht en beplant met hoogstammen. 

De voetgangersoversteek aan de school werd beveiligd 

met puntvormige verlichtingstoestellen. Er werden ook 

buitengewone onderhoudswerken uitgevoerd op diverse 

plaatsen op de provincieweg tussen Roeselare en Menen. 

Beschadigde fietspaden werden plaatselijk vernieuwd. 

Tussen de rijweg en het fietspad werden groenzones 

of beschermende elementen aangebracht. De werken 

werden uitgevoerd voor een bedrag van 400.000 euro.

! L A N D I N G S B A A N  K O R T R I J K - W  EV E LG E M 

G E R E N O V E E R D

In 2004 werd de landingsbaan op de internationale 

luchthaven Kortrijk - Wevelgem volledig vernieuwd. 

De laatste vijftig jaar werden er im m ers nauwelijks 

onderhoudswerken uitgevoerd. De vele verzakkingen 

vormden een gevaar bij het landen en opstijgen, vooral bij 

regen, en renovatie moest de toekomst van de luchthaven 

veilig stellen.

Veiliger fietsen la n g s  de provincieweg 

tussen  Roe se lare  en Menen.

In een eerste fase werd de landingsbaan volledig

vernieuwd. De baan is zo’n 45 meter breed en twee

kilometer lang. De eisen op een landingsbaan zijn heel

streng, vooral wat betreft de vlakheid en de stroefheid 

van de verharding. Aan de technische eisen over een 

oppervlakte van 90.000 vierkante meter werd bij de 

renovatie voldaan. Om de voegen te beperken, moest de 

aannem er met drie afwerkmachines naast elkaar werken 

op een breedte van 22,5 meter. De totale overlagingsdikte 

bedraagt zo 'n 15 centimeter, waardoor er voor de 90.000 

vierkante meter oppervlakte m aar liefst 30.000 ton asfalt 

verwerkt werd.

Tijdens de werken w as de luchthaven van Kortrijk - 

Wevelgem gesloten. Daarom w as er een strikte timing 

vooropgesteld. De aannem er voerde de werken uit 

in am per zestien kalenderdagen. Daarbij werd een 

ploegensysteem van 6 tot 22 uur toegepast.

Het provinciebestuur investeerde 1,7 miljoen euro in de 

eerste fase. In de volgende fase worden de verlichting en 

de taxibaan gerenoveerd en komt er een uitbreiding van 

de parking. Hierbij wordt tussenkom st van het Vlaamse 

Gewest gevraagd.



] WAT E R L OP E N [

De provincie West-Vlaanderen staat in voor het onderhoud 

en het beheer van 960 kilometer waterlopen, gelegen 

buiten het poldergebied [230.000 hectare). Binnen het 

W est-V laam se poldergebied (100.000 hectare] moet 

de provincie de onderhoudskosten financieren van 630 

kilometer waterlopen van tweede categorie met 24 

bijbehorende pompstations. Deze onderhoudskosten 

moeten terugbetaald worden aan de polderbesturen die 

zelf instaan voor het beheer.

In 2004 keurde de bestendige deputatie 19 projecten 

goed voor onderhouds- en infrastructuurwerken voor 

waterbeheer, voor een totaal bedrag van 3.688.000 euro. 

De bijzonderste projecten zijn het bufferbekken van 

de W eimeersbeek ter voorkoming van wateroverlast in 

de Schreiboomstraat en het Tulpenpark in Rollegem 

(153.000 euro), de beveiliging van de industriezone 

Brabantstraat door de aanleg van een bufferbekken op 

de Mannebeek in sam enwerking met de stad Waregem 

(183.500 euro) en het bufferbekken van de Kerkebeek in 

Zedelgem ter beveiliging van woongebieden in Loppem 

(412.000 euro). Deze projecten worden in de loop van

2005 uitgevoerd.

De dienst Waterlopen staat niet alleen in voor het onder

houd van de waterlopen en waterbeheersingswerken, 

m aar zette in 2004 ook de strijd tegen de m uskusrat 

verder. Omdat het gebruik van giftig lokaas sinds 1 januari 

2004 verboden werd, moest veel m eer m echanisch 

vangstmateriaal ingezet worden. Eerder onverwacht 

werden er toch minder muskusratten gevangen.

! V E R B R E D I N G  V A N  D E  S E I N E M O L E N -  

V A A R T  I N D E  P O L D E R  D E  M O E R E N

De Polder de Moeren is het laagst gelegen en meest 

kwetsbare gebied van Vlaanderen. De streefpeilen 

van de waterlopen liggen meer dan vijf meter onder 

het hoogwaterpeil van de Noordzee in Duinkerke. 

Ontwatering kan dan ook alleen door bemaling 

gebeuren. Het gebied is bijzonder kwetsbaar voor

overstromingen, die schadelijke gevolgen hebben voor de 

landbouwgewassen. In septem ber 2001 w as er m assale 

schade aan de aardappeloogst. Bij de jaarw isseling 2002 -

2003 veroorzaakte de langdurige neerslag wateroverlast. 

Om de waterproblemen op te lossen w as bijkomende 

bergingscapaciteit nodig in het waterlopenstelsel van de 

Moeren. Extra bufferruimte kan land- en tuinbouw bij 

droogte bovendien voorzien van het water dat in periodes 

van neerslag opgevangen werd.

De Seinemolenvaart in de Polder de Moeren in Veurne 

werd over een afstand van anderhalve kilometer 

met een halve meter verdiept en met m inimum vier 

meter verbreed. Er werd 17.500 kubieke meter grond 

uitgegraven, waarvan 5.000 kubieke meter gebruikt werd 

voor aanvulling en de rest verwijderd werd. De ingreep 

verhoogde de buffercapaciteit met 7.500.000 liter, 

tegelijkertijd beveiliging tegen wateroverlast en extra 

watervoorziening voor land- en tuinbouw in periodes 

van droogte. Door het m inder frequent af- en aanslaan 

van de pompen, kreeg het pom pgem aal De Seine een 

beter rendement. Op die plaats wordt het water van 

de Seinemolenvaart overgepompt in de Ringsloot, voor 

verdere afwatering via Canal des Moëres en Canal des 

Chats naar Duinkerke. De werken omvatten verder het 

aanleggen van een bredere en veiliger zoomweg langs de 

Middenweg en bescherm ing aan de oevers.

De provinciale dienst Waterlopen maakte het ontwerp 

van de werken op. Ze werden uitgevoerd van mei tot 

september 2004. De Polder de Moeren stond in voor 

de noodzakelijke grondverwerving. De totale kostprijs 

van de werken bedroeg 345.000 euro. Het Interreg III 

A-program m a Frankrijk - Wallonië kende 25 procent 

subsidie toe. In het kader van het landinrichtingsproject 

De Westhoek - Inrichtingsplan De Moeren verleende het 

Vlaam se ministerie van Leefmilieu nog eens 179.825 

euro subsidie.



! V I J V E R S  V O O R  I Z E G E M S E  K A S T E L E N

De vijver van het kasteel Wolvenhof in Izegem werd in 

2004 in droge toestand geruimd. Hierbij werd 4..000 

kubieke meter slib verwijderd.

Nabij het Izegemse kasteel Wallemote werd een nieuwe 

vijver uitgegraven met een volume van 2.200 kubieke 

meter. De uitgegraven grond werd gebruikt om een 

speelheuvel mee aan te leggen. De werken werden 

uitgevoerd door de dienst Waterlopen in sam enwerking 

met de Groendienst en de dienst Milieu-, Natuur- en 

Waterbeleid. De kostprijs bedroeg 100.000 euro.

! O V E R E E N K O M S T  V O O R  G E M E E N T E L I J K E  

W A T E R W E R K E N

Voor knelpunten rond waterbeheer die onder gem een

telijke verantwoordelijkheid vallen, sloten de gemeenten 

Waregem, Roeselare en Langem ark-Poelkapelle met de 

provincie een sam enwerkingsovereenkom st af. Daarbij 

ontwerpt de provinciale dienst Waterlopen het concept en 

worden de werken onder leiding van de dienst uitgevoerd. 

De gemeente betaalt dan de aannem er die door de 

provincie aangesteld werd.

In april 2004 werden in Waregem de oeververzakkingen 

en strem m ingen van de Hollebeek aangepakt. Deze 

waterloop van derde categorie bevindt zich op het 

binnenplein van de renbaan. De Hollebeek werd over

een afstand van 450 meter heringericht. Er werden 

voorzieningen voor irrigatie ingebouwd en de overgangen 

werden aangepast om de toegang van het binnenplein 

beter te beveiligen. De stad Waregem betaalde 111.000 

euro.

In Roeselare werden de afgekalfde oevers van de 

Vlietputbeek, een waterloop van derde categorie, 

hersteld. De werken met houten paalwerk [355 meter] en 

plaatselijk met riettegels (95 meter) werden uitgevoerd 

nabij de Gabriëlstraat in de deelgemeente Rumbeke. De 

stad Roeselare betaalde 43.000 euro.

In het kader van het groenproject 'Groene lus Langem ark ' 

werd de vijver in het gemeentepark van Langem ark 

geruimd. Er werd 2.700 kubieke meter slib uitgegraven 

en verwijderd. Een oever werd over een afstand van 130 

meter heringericht a ls paaiplaats voor de vissen: zachter 

hellend tot onder de waterlijn. De kostprijs ten laste van 

de gemeente Langem ark - Poelkapelle bedroeg 49.000 

euro.

! P R E V E N T I E V E  I N G R E P E N  I N Z W I N P O L D E R

De uitbouw van de Zeebrugse achterhaven stelde de 

afwatering van de Heistse Ader naar het Leopoldkanaal 

buiten functie en voegde de afwatering van de regio 

Dudzele toe aan het afwateringsgebied van de 

Ronselarebeek dat eveneens afwatert naar het Leopold- 

kanaal.



Nieuwe toegangen tot 

de landerijen over de 

Ronselarebeek.

Daardoor dreigden er waterproblemen in de streek van 

Dudzele, Koolkerke en Oostkerke. In opdracht van de 

Zwinpolder werd een hydraulische studie uitgevoerd.

Het project Ronselarebeek, dat in 2004 voltooid werd, 

omvatte drie grote ingrepen. Aan de monding van 

de Ronselarebeek werd een pom pgem aal gebouwd. 

Daardoor kan het overtollige water in periodes van 

wateroverlast ook opgepom pt worden naar het 

Schipdonkkanaal, naast de gravitaire lozing naar het 

Leopoldkanaal. Hierdoor kunnen ook de vroegere, lagere 

streefpeilen in de winter opgetrokken worden. Deze 

werken werden volledig gefinancierd door de Vlaamse 

Gemeenschap, Afdeling Maritieme Toegang in Oostende. 

Vlak bij het pom pgem aal groef de Zwinpolder een 

wachtbekken uit a ls voedingsboezem voor het gemaal. 

Het concept werd uitgevoerd volgens natuurtechnische 

normen en voorzien van paaiplaatsen, hengelsteigers 

en een informatiebord over de Dudzeelse polders. De 

Ronselarebeek zelf werd over een afstand van ruim 

drie kilometer verlegd en verbreed. Er werden nieuwe 

toegangen tot de landerijen aangelegd. De aanpalende 

Ronselarestraat kreeg hierdoor een bredere zoomweg 

met een nieuwe bomenrij en het wegdek werd voorzien 

van een nieuwe slijtlaag. Ter hoogte van de monding 

naar het Leopoldkanaal werd een vismigratieknelpunt 

opgeheven door de bouw van een vispassagesysteem .

De totale kostprijs van het project Ronselarebeek bedroeg 

2,5 miljoen euro. De Zwinpolder kon rekenen op een 

ruime financiële bijdrage van de Vlaam se Gemeenschap

(Afdeling Maritieme Toegang en Afdeling Water], de 

steden Brugge en Damme, de Europese Unie (EOGFL] en 

de provincie (165.000 euro).

! L I S S E W E E G S E  V A A R T  H E R S T E L D

In het voorjaar van 2004 werden de werken beëindigd aan 

de Lissew eegse Vaart in de doortocht van Lissewege- 

dorp. De vaart werd over een afstand van 700 meter 

heringericht. De oevers in baksteenmetselwerk waren 

verzakt en ter hoogte van de waterlijn sterk geërodeerd. 

Door bodemopstuwing w as het water nauwelijks nog 20 

centimeter diep. Door de gebrekkige doorstroming kwam 

de bevloeiing van de Nieuwe Polder van Blankenberge 

in het gedrang en heerste er een sterke geurhinder. 

Om de problemen op te lossen werd de bodem zo'n 60 

centimeter verdiept, werden U-vorm ige betonelementen 

geplaatst en werden de oevers bekleed met passend 

metselwerk.

De kostprijs van de werken bedroeg 1.015.000 euro. De 

Nieuwe Polder van Blankenberge kon rekenen op een 

bijdrage van 543.700 euro van de Vlaam se Gemeenschap, 

181.230 euro van de provincie en 145.237 euro van de 

stad Brugge.

De heringerichte  L isse w e e gse  vaart.



In 2002 werden in de provincie nog 27.910 m uskusratten 

gevangen. In 2003 verdelgden de bestrijders 21.828 

exemplaren. In 2004 liep het aantal terug tot 16.519 

muskusratten, ondanks het verbod om ze met giftig lokaas 

te bestrijden sinds 1 januari 2004. De cijferstonen duidelijk 

aan dat de inzet van de m uskusrattenbestrijders efficiënt 

en resultaatgericht is en dat de muskusrattenpopulatie 

in West-Vlaanderen onder controle is.

Het verbod op giftig lokaas betekende dat de m uskusrat 

in 2004 enkel nog met m echanische middelen, zoals 

fuiken en klemmen, bestreden kon worden. Een efficiënte 

bestrijding veronderstelt dat de bestrijders waterlopen 

en grachten nauwgezet en met vakkennis aflopen en het 

terrein onderzoeken op sporen en haarden. Deze manier 

van werken is veel actiever dan de passieve werkwijze 

met chem isch lokaas. Bij de lokale bestrijders van 

gemeente- en polderbesturen werd de actieve bestrijding 

tijdig gepromoot, onder de coördinatie van de provincie. 

Sinds 2000 besteedt de provincie bijzondere aandacht 

aan een betere mobiliteit van de muskusrattenbestrijders 

door een belangrijke m edefinanciering van de 

dienstvoertuigen voor de gemeente- en polderbesturen. 

In het voorjaar van 2004 konden reeds dertig voertuigen 

ingezet worden voor een efficiëntere bestrijding. Ook 

het aantal klemmen en fuiken werd fors opgedreven. Dit 

werd mogelijk door de financiële middelen op te trekken 

van 200.000 euro in 2003 tot 290.000 euro in 2004.

In 2004 werden ook vorm ingsdagen  ingericht in 

Roeselare, Deerlijk, Torhout, De Panne en Jabbeke. 

Lokale bestrijders leerden diverse types fuiken maken en 

deden vakkennis op over het opstellen van verschillende 

soorten klemmen.



] GE BOUWE N [

! V E R B O U W I N G  V A N  H O E V E  T O T

N M E - C E N T R U M  A A N  D E  P A L I N C B E E K

De provincie verbouwde de voormalige hoeve Callewaert 

in de Vaartstraat in Zillebeke om haar een nieuwe 

bestemming te geven. Eén vleugel werd gerenoveerd 

door de vzw Diogenes uit Wulvergem, die er mensen met 

een handicap van dagcentrum De Pelgrim  een zinvolle 

dagbesteding geeft in het kader van een zorgboerderij. De 

overige gebouwen werden door de provincie heringericht 

of gerenoveerd tot loods voor de domeindiensten en voor 

de uitbouw van een natuur- en milieueducatief centrum 

of bezoekerscentrum. Bij de renovatie van de loods 

werd de bouwvallige achterbouw gesloopt en werden 

elektrische toegangspoorten geplaatst. Een betonvloer 

binnenin verhoogt de toegankelijkheid. De gevels werden 

bekleed met FSC-gelabeld hout en de dakbedekking werd 

vernieuwd. Het woonhuis en de bijbehorende stallingen 

werden omgevormd tot een bezoekerscentrum, met 

onthaal, een tentoonstellingsruimte, een polyvalente 

ontvangstruimte, een klaslokaal en personeelsruimte. 

Het gebouw kan niet alleen individuele bezoekers, maar 

ook groepen tot 50 personen ontvangen, door de uitbouw 

van een luifel en een nieuw sanitair blok. De elektrische 

installatie en de verwarm ing werden vernieuwd en er

De houten staakm olen  in Harelbeke.

werd een modern datanetwerk geplaatst. In het kader 

van duurzaam  bouwen werd aandacht besteed aan 

rationeel energie- en waterverbruik en werd gekozen 

voor duurzame en ecologische bouwmaterialen. Het 

landschappelijke uitzicht van het gebouw werd zoveel 

mogelijk behouden.

I Z O R G  V O O R  M O L E N S

De houten staakmolen in Harelbeke w as dringend aan 

een schilderbeurt toe. Vooraleer met de schilderwerken 

te starten, werden een aantal onderhoudswerken 

uitgevoerd. De werken werden gesubsidieerd door 

Monumenten en Landschappen.

In 2004 werd ook de witte molen in Damme, of de 

Schellemolen, volledig herschilderd. Met Monumenten 

en Landschappen werd gezocht naar een oplossing 

voor de slechte waterhuishouding in de molenromp. De 

oorspronkelijke verflagen belemmerden het transport 

van water van binnen naar buiten. Daarom werden de 

vroegere verflagen volledig verwijderd en vervangen 

door een systeem  op basis van hydraulische kalk. Om het 

hemelwater van het dak op te vangen, werd rondom de 

molen een goot aangebracht.



De S in t-Sa lva to rska th ed raa l in Brugge.



! R E S T A U R A T I E  S I N T - S  A L V A T  O R S - 

K A T H E D R A A L  V E R D E R C E Z E T

In het kader van het tienjarenprogramma van de totale 

renovatie van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge, 

werden in 2004 de gevels en daken van het noordelijke 

deel van de kathedraal gerestaureerd. Vanuit de 

Steenstraat oogt de monumentale gevel, met opvallende 

glasram en en inkomportaal in het transept, als nieuw.

I T I J D E L I J K  O N D E R K O M E N  V O O R  

S T R E E K H U I S  R O E S E L A R E  - T I E L T

In afwachting van de volledige renovatie van het kasteel 

Wolvenhof in Izegem, besliste de provincie om de 

gebiedswerking voor het arrondissem ent Roeselare - 

Tielt tijdelijk onder te brengen in een nieuw uitgebouwde 

locatie in de Peter Benoitstraat in Roeselare. Het 

grote bureaulokaal biedt ruimte aan een dertiental 

personen en telt twee vergaderzalen. Het bestaande 

gebouw werd binnenin aangepast, opdat het zou voldoen 

aan de moderne eisen inzake comfort (tochtsas), 

sanitair, veiligheid, ... Het kantoor werd voorzien van 

aangepaste kantoorverlichting (gedeeltelijk gestuurd via 

aanwezigheidsdetectie) en databekabeling.

met asbest, elektrische en sanitaire installaties en 

centrale verwarm ing werden vervangen. In het dakvlak 

van leefgroep 3 werden zonnepanelen geïntegreerd. Ze 

staan in voor de voorverwarm ing van het sanitair warm 

water.

Het Provinciale Bezigheidshom e onderging sinds zijn 

ontstaan reeds tal van bouwkundige ingrepen om er het 

leven van de bewoners zo aangenaam  mogelijk te laten 

verlopen. Voor de nieuwe aanpassingen aan de studio 's 

werd er eind 1998 voor geopteerd om drastisch in te 

grijpen. Er moest meer ruimte komen voor de bewoners. 

Ruimte scheppen binnen de bestaande gebouwen was 

echter niet mogelijk. Er moest bijgebouwd worden om de 

bewoners in de nieuwbouw tijdelijk opvang te bieden en 

ondertussen de andere huizen aan te passen.

! R E N O V A T I E  V A N  L E E F G R O E P E N  

I N D E  W A A I B E R G

In 2004 werden de nieuwe leefgroepen 5 en 6 en de na 

ontmanteling totaal gerenoveerde leefgroepen 3 en 4 

van het Provinciale Bezigheidshom e De Waaiberg in 

Gits officieel in gebruik genomen. De hersch ikkings- en 

uitbreidingswerken van de leefgroepen 1 en 2, waarvoor 

twee jaar voorzien is, gingen in het najaar van 2004 van 

start.

Bij de totale renovatie kregen de verbindingsgangen 

een m eer open karakter door het integreren van 

daklichtstraten en het aanbrengen van lichtere kleuren op 

de binnenwanden. De leefoppervlakte van de bestaande 

kam ers werd uitgebreid. Vloeren, riolering, dakvlakken
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WELZIJN



] G E L I J K E  K A N S E N  [

! V E R Z E T  T E G E N  E X T R E M E  A R M O E D E

Sinds verdedigers van de mensenrechten en burgerlijke 

vrijheden uit alle landen op 17 oktober 1987 op het 

plein van de mensenrechten in Parijs sam enkwam en 

om hulde te brengen aan de slachtoffers van honger, 

onwetendheid en geweld, is 17 oktober de Werelddag 

van verzet tegen extreme armoede. Ter gelegenheid van 

deze Werelddag kwamen m ensen die in armoede leven 

en mensen die met hen solidair zijn, samen in de Brugse  

stadshallen. Initiatiefnemers waren W elzijnsschakel 

Clze Plekke, W ieder en ATD (Aide à Toute Détresse) 

vierdewereldbeweging m edestandersgroep Brugge, met 

de steun van de stad Brugge  en de provincie West- 

Vlaanderen. In het gevarieerde programma, waarin de 

balans opgemaakt werd van tien jaar A lgem een Verslag 

over de Arm oede’, stonden getuigenissen van armen 

centraal. De twee B rugse  verenigingen waarin armen het 

woord nemen, duidden de knelpunten aan rond het recht 

op wonen en onderwijs.

! Z O R G P L A N  V O O R  P E R S O N E N  M E T  E E N  

H A N D I C A P

Het Provinciaal Platform voor Regionaal Overleg omtrent 

Personen met een Handicap (PPROPH) werkte in 2004 met 

alle betrokkenen in de sector (gebruikersverenigingen, 

doorverwijzers en voorzieningen) intensief verder aan 

een eerste meerjarenplan over de uitbouw van de zorg 

voor personen met een handicap in West-Vlaanderen. Dit 

resulteerde in een zorgplan 2005 - 2007. Het plan geeft 

een analyse van structurele tekorten in de zorg, maar 

formuleert ook concrete voorstellen om tot een oplossing 

te komen. De voorstellen houden rekening met de noden 

van specifieke doelgroepen, de regionale spreiding en 

de beschikbaarheid van het zorgaanbod. Dit aanbod 

kan gemaximaliseerd worden door een doorstroom van 

gebruikers te realiseren naar m inder intensieve en dus 

goedkopere zorgvormen.

I R O L F I E T S  B R E N G T  N I E U W E  S E N S A T I E

Via de algemene fietsenverhuur van de provincie West- 

Vlaanderen kan s ind s april 2004 een rolstoelfiets 

gehuurd worden tegen dezelfde voorwaarden als een 

gewone fiets. De Rolfiets is een unieke combinatie van 

een degelijke fiets met zeven versnellingen en een 

stabiele, comfortabele rolstoel. Het model werd gekozen 

op basis van het advies van Westkans, het W est-Vlaamse 

bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid. Niet 

alleen mensen met een handicap, m aar ook senioren, 

zieken of mensen die tijdelijk beperkt zijn, kunnen er 

gebruik van maken. Voordelen van de Rolfiets: beide 

delen zijn vlot los en vast te koppelen, bij stops onderweg 

hoeft geen tweede rolstoel beschikbaar te zijn en hij kan 

zo mee in een monovolume- of stationwagen.

Tijdens de zomer en in het najaar van 2004 werd de Rol

fiets zestien keer ontleend. Er werd een folder gemaakt 

met informatie over de fiets, de huurvoorwaarden, de 

manier waarop kandidaten de rolstoelfiets kunnen huren 

en het contactadres voor de reservatie.

Provinciale am btenaren  

dem onstreren de Rolfiets.



! S Y N A P S  O N D E R S T E U N T  M E N S E N  M E T  NA H

Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel [NAH) 

werd in 2004 SY N A PS  opgericht. Dit sam enw erkings

verband wil mensen met NAH die thuis wonen, op een 

vlotte manier toegang verlenen tot hulpverlening en 

ondersteuningsmogelijkheden, en daarover informatie 

verstrekken. SY N A P S  is een contactpunt waar mensen met 

NAH, hun familieleden, hulpverleners en mantelzorgers 

met al hun vragen terechtkunnen. Daarnaast verwijst 

SYN A PS concrete ondersteuningsvragen door aan die 

partner uit het sam enwerkingsverband die er het best 

mogelijke antwoord op kan geven. Het hersenletselteam 

behandelt complexe vragen. Dit team bestaat uit 

vertegenwoordigers van voorzieningen en diensten voor 

personen met een handicap, die samen een advies 

kunnen opstellen over de terugkeer naar het gewone 

gezinsleven na een periode van rehabilitatie.

De oprichting van SY N A P S  werd mogelijk dankzij de 

inbreng van het V laam s Steunpunt Expertisenetwerken 

(SEN). Deze organisatie  wil in elke provincie 

expertisenetwerken laten oprichten voor drie prioritaire 

doelgroepen: personen met een mentale handicap en 

ernstige gedragsprob lem en (in W est-Vlaanderen is 

dit de vzw AM PEL), personen met autisme (netwerk 

in oprichting) en m ensen met NAH (SYNAPS). Voor 

elk van deze drie doelgroepen ondersteunt het SEN  

de informatieverspreiding en consultfunctie voor de 

professionals in de hulpverleningssectoren. De provincie 

ondersteunt het aanbod dat SY N A P S  voor mensen met 

NAH organiseert financieel. Desam enwerkingsverbanden 

zijn te bereiken via het Centrum  voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG) in Beernem.

! T O E G A N K E L I J K H E I D  V O O R  I E D E R E E N

Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST) 

wil drem pels wegwerken en van W est-Vlaanderen 

een toegankelijke provincie maken voor iedereen. 

Een toegankelijke leefomgeving is im m ers een zaak 

van iedereen: zwangere vrouwen, personen met een 

handicap, m ensen die tijdelijk m inder mobiel zijn, het

jonge gezin met de kinderwagen, leveranciers, kinderen, 

senioren, toeristen met bagage, ...

Het Steunpunt wil lokale besturen overtuigen van het 

belang van toegankelijkheid. Vandaar de provinciale 

ondersteuning bij de uitbouw van een actief lokaal 

toegankelijkheidsbeleid. De steun wit vooral praktisch 

bruikbaar zijn, gesneden op maat van de gemeenten. 

Een mooi voorbeeld daarvan w as de lancering van de 

infomap 'Toegankelijkheid zoals het is' op 25 mei 2004. 

De infomap is een handig naslagwerk en werkinstrument 

voor de contactpersonen toegankelijkheid binnen de 

gemeenten. De map bundelt nuttige toegankelijkheids- 

info, zoals technische adviezen, contactgegevens, 

goede praktijkvoorbeelden, illustraties ... Om de drie 

maanden ontvangt de contactpersoon een nieuwe fiche 

rond een bepaald thema, zoals toegankelijk onthaal, 

toegankelijke publicaties, toegankelijkheid van info- en 

overlegmomenten.

In overleg met het provinciaal toegankelijkheidsplatform 

zette het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid in 2004 

twee complementaire projecten op in het kader van het 

jaarprogramm a 'Toegankelijk onthaat voor iedereen'. In 

opdracht van de provincie lichtten toegankelijkheids- 

deskundigen van W estkans vzw de gemeentehuizen 

van 24 gemeenten door. Het gem eentehuis is immers 

het eerste onthaalpunt of het 'visitekaartje ' van de 

gemeente. Het PST  overhandigt de onderzoeksresultaten 

aan de gemeente en de verzamelde informatie wordt 

gepubliceerd op de website www.toegankelijkvlaanderen. 

be. Naast de fysieke toegankelijkheid van het gebouw is 

het voor de burger ook belangrijk om zich welkom te 

voelen. Daarom organiseerde het PST  in samenwerking 

met de School voor Bestuursrecht in oktober 2004 

twee se ss ie s voor balie- en onthaalpersoneel van lokale 

besturen en de provincie over 'klantvriendelijke om gang 

met personen met een handicap'.

Op de Open Monumentendag 2004 organiseerde het 

PST  samen met de dienst Cultuur een toegankelijke 

route in Brugge en Kortrijk, om van de OMD écht 

een open dag te maken. Een bus van De Lijn bracht 

de deelnem ers ter plaatse en een gids leidde hen 

rond op enkele toegankelijke locaties. In Brugge waren 

dat onder meer de begraafplaats Steenbrugge en het

http://www.toegankelijkvlaanderen


Grootseminarie. In Kortrijk stonden het Baggaertshof, 

het Broelm useum  en het Vtas-, Kant- en Linnenm useum  

op het programma. W estkans onderzocht de Locaties. 

De verzamelde informatie over toegankelijkheid is te 

raadplegen op de website van Toegankelijk Vlaanderen. 

Om de toegankelijkheid op OMD te garanderen, zorgde 

de provincie voor doventolken, persoonLijke assistentie 

en informatie in grootletterdruk of braille.

i H O E  H A P P Y  I S  U W  G E Z I N ?

In 2004 koos de dienst Welzijn ervoor om zijn externe 

gelijkekansenbeleid uit te bouwen met een duidelijke 

focus op het gezin. In het voorjaar peilde het 

provinciebestuur dan ook naar het welzijn van de West- 

Vlaamse gezinnen. Hoe springen ze met hun beperkte 

tijdsvoorraad om (carrière, hobby's, huishouden, 

kinderen, partner en vrienden, werk ...) en wat vinden ze 

er zelf van?

De affiche- en perscam pagne liep in alle W est-Vlaamse 

gemeenten. De bevraging van de W est-Vlaam se gezinnen 

gebeurde via de enquête 'Hoe happy is uw gezin?' in De 

Bond. Van alle gezinnen die de vragen beantwoordden, is 

de helft tevreden met de besteding van de beschikbare tijd, 

de andere helft niet. Vrouwen schuiven deeltijds werken 

naar voren als dé oplossing voor meer gezinswelzijn. 

Het is vreemd dat zowel halftijds als voltijds werkende 

vrouwen aangeven evenveel tijd tekort te hebben. Mannen 

zetten collectieve arbeidsduurverm indering bovenaan. 

Bedrijfsinitiatieven kunnen een oplossing betekenen om 

werk en gezin beter op elkaar af te stemmen, volgens 

een derde van de vrouwen en een vijfde van de mannen. 

Gezinsleden verwachten van hun werkgever vooral dat 

ze m inder moeten / kunnen werken. Ze verwachten 

ook flexibele uren die ze kunnen afstemmen op de vrije 

tijd van de andere gezinsleden, om sam en te kunnen 

genieten. Binnen het gezin willen beide partners vooral 

betaalbare hulp, een betere planning en minder tv.

De resultaten van de enquête vormen de basis om in de 

toekomst vanuit de externe gelijkekansenwerking verder 

te werken rond de them a 's arbeid, zorg, gezin en vrije 

tijd.

! G E W E L D  T H U I S ,  D A T  K L O P T  N O O I T !

Tussen 25 november en 6 december 2004 voerde de 

provincie voor het eerst haar eigen campagne tegen 

gezinsgeweld, naar het model van de internationale 

White Ribbon Campaign tegen geweld op vrouwen.

Met de campagne 'Geweld thuis, dat klopt nooit’ wilde 

de provincie de problematiek van psychisch, fysiek en 

seksueel geweld in het gezin onder de aandacht brengen 

en uit de taboesfeer halen: tussen partners, op (eigen) 

kinderen, op ouders, op inwonende ouderen.

De provincie riep elke West-Vlam ing op, om tijdens de 

campagne duidelijk zichtbaar een wit lintje op te spelden 

a ls teken van betrokkenheid. Deelnem ers bevestigden 

daarmee dat ze ernaar streven nooit geweld te plegen 

of oogluikend toe te staan, geen excuses te zoeken voor 

geweldplegers, nooit te denken dat iemand erom vraagt, 

geweld niet te verzwijgen en anderen te willen overtuigen 

om het geweld te doen stoppen. Bekende gezichten van 

de regionale televisie namen het peterschap van de 

eerste editie van 'Geweld thuis, dat klopt nooit!' op zich. 

De campagne kon rekenen op m assale steun van lokale 

besturen, vakbonden, socio-culturele verenigingen, non- 

profitorganisaties en secundaire scholen.
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DE VOORBIJE JAREN WERD IN  DE PROVINCIE WEST- 

VLAANDEREN EEN PALLIATIEVE ZORGCULTUUR ONTWIK

KELD. DAARDOOR WERD EEN OPTIMALE EN EFFICIËNTE 

ZORG- EN HULPVERLENING BINNEN HET BEREIK VAN 

ELKE PALLIATIEVE PATIËNT GEBRACHT. DANKZIJ DE NET

WERKEN, DIE UITGEGROEID ZUN TOT PROFESSIONELE 

ORGANISATIES, ZUN ER IN  WEST-VLAANDEREN GEEN 

BLINDE VLEKKEN MEER EN HEEFT ELKE ZIEKE OVERAL 

TOEGANG TOT PALLIATIEVE ZORG. DAARNAAST KAN ELKE 

ZORGVERLENER TERUGVALLEN OP DESKUNDIGE ONDER

STEUNING VAN HET NETWERK OF DE THUISZORGEQUIPE 

DIE ERAAN VERBONDEN IS. DOELGERICHTE EN BREDE 

SENSIBILISERINGS- EN INFORMATIECAMPAGNES DROE

GEN ERTOE BIJ DAT ‘STERVEN’ UIT DE TABOESFEER 

GEHAALD WERD EN DAT DE MENTALITEIT BIJ DE BEVOL

KING WIJZIGDE. DE NETWERKEN EN MULTIDISCIPLINAIRE 

BEGELEIDINGSEQUIPES ZUN MEE VERANTWOORDELIJK 

VOOR EEN VERSCHUIVING: RU IM  ELF PROCENT MEER 

OVERLIJDENS IN  DE THUISSITUATIE EN 38 PROCENT 

MEER IN  EEN THUISVERVANGENDE OMGEVING (NIET IN 

HET ZIEKENHUIS). OM DE REALISATIES VAN DE VOOR

BIJE JAREN TE BESTENDIGEN EN VERDER UIT BREIDEN, 

BLIJFT VOLDOENDE STRUCTURELE FINANCIERING VAN 

ZOWEL DE PALLIATIEVE NETWERKEN IN  DE THUISZORG 

ALS DE PALLIATIEVE DAGCENTRA ESSENTIEEL.

] Z O R G  [

! E X T R A  A A N D A C H T  V O O R  P A L L I A T I E V E  Z O R G

Op vraag van de vier W est-Vlaam se palliatieve netwerken 

stemde de provincieraad in november 2004- een motie 

waarin ze bij de Vlaam se en federale overheden aandringt 

op een correcte financiering van de palliatieve zorg en 

hen wijst op hun verantwoordelijkheid.

Netwerken en provincie werkten een sam enw erkings

overeenkomst uit waardoor diverse vormingsactiviteiten 

aangeboden worden aan professionals en vrijwilligers 

binnen het project 'Rouwzorg '. Per netwerk betaalt de 

provincie maximaal 2.500 euro voor diverse vorm ingen 

en trainingen in het om gaan met verdriet. Op 9 december 

2004 werd als dank aan de W est-Vlaam se vrijwilligers 

een provinciale vorm ings-, ontmoetings- en verwendag 

georganiseerd in provinciehuis Boeverbos. Palliatieve 

zorg zou im m ers nergens staan zonder de belangeloze 

inzet van mensen die vrijwillig (zorg)taken op zich nemen. 

Hun toewijding en enthousiasm e kunnen in de kwaliteit 

van de diensten in belangrijke mate beïnvloeden.

! W O N E N  M O R G E N  B E G I N T  V A N D A A G

Aan de Provinciale W oonhappening 'W onen morgen 

begint vandaag ' op 13 februari 2004 in provinciehuis 

Boeverbos namen 230 m ensen uit diverse disciplines 

deel. Ze verdiepten zich in de raakvlakken tussen wonen 

en zorg. Mensen willen immers, ook met een toenemende 

zorggraad, zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 

blijven wonen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren: 

de kwalitatieve en betaalbare mogelijkheden van sociale 

huisvesting, toekomstgericht ontwerpen, het concept 

'woon- en zorgzone', genormaliseerd wonen voor diverse 

doelgroepen en w oonondersteunende technieken, 

gaande van kleine aanpassingsw erken tot geavanceerde 

domotica, die kunnen bijdragen tot een hogere graad van 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij personen met 

functiebeperkingen.



! N A V O R M I N G  V O O R  S T A G E M E N T O R E N  

O U D E R E N Z O R G

! O N D E R Z O E K  N A A R  B E H O E F T E N  V A N  

O U D E R E N

De provincie lanceerde reeds in 2003 de werkm ap 

'De stagementor als schakel in de ouderenzorg'. De 

stagementor in de zorgvoorziening en de stagebegeleider 

in de onderwijsinstelling zijn im m ers cruciale schakels in 

het leerproces van de stagiair die zijn schoolse kennis in de 

praktijk brengt. Aansluitend op de werkmap organiseerde 

de provincie in 2004 twee vormingsinitiatieven. De sessie  

over het geven van feedback telde 270 deelnem ers uit 

de ouderenzorg en het zorgonderwijs. Aan de intensieve 

navorm ing voor stagem entoren en stagebegeleiders 

namen 80 cursisten deel. Dit project wilde zorgonderwijs 

en zorgvoorzieningen ook dichter bij elkaar brengen.

Elf gem eenten voerden een behoefte

onderzoek bij ouderen uit.

Het decreet op een inclusief V laam s ouderenbeleid en 

de beleidsparticipatie van ouderen, goedgekeurd op 21 

april 2004, stimuleert de gemeentebesturen om een 

ouderenbeleidsplan op te stellen. De inbreng van de 

seniorenadviesraad is daarbij heel belangrijk. WOAS, het 

W est-Vlaamse Overleg Adviesraden van Senioren, stelde 

samen met het provinciebestuur vast dat gemeenten 

en seniorenadviesraden ondersteuning vroegen bij de 

opmaak van een ouderenbeleidsplan.

Daarom  besloot de provincie een totaalpakket 

'Gemeentelijk Behoefteonderzoek Ouderen' aan te 

bieden. Het pakket werd uitgewerkt onder leiding van 

professor Dominique Verté [VUB] en Nico De Witte 

(Hogeschool Gent) en in nauwe sam enw erking met 

ouderen. Het omvat een vragenlijst, een draaiboek en 

verwerkingssoftware. De vragenlijst, opgemaakt in een 

toegankelijk taalgebruik, peilt naar relevante thema's 

als zorg, huisvesting, inspraak, mobiliteit, veiligheid, vrije 

tijd, ...

In 2004 voerden elf gemeenten het behoefteonderzoek 

uit: Anzegem, Brugge, Houthulst, leper, Koekelare, 

Kortemark, Menen, Tielt, Veurne, Wervik en Zwevegem. 

Elke deelnemende gemeente werd procesmatig begeleid 

door een senior die daartoe door het W OAS opgeleid 

was. De vragenlijsten werden via senioren verspreid. 

Uit de bevraging van bijna 5.000 ouderen blijkt dat 

vereenzaming en veiligheid belangrijke aandachtspunten 

zijn. Toch bezitten ze nog heel wat potentieel voor 

vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.

De resultaten van het behoefteonderzoek vormden de 

basis voor het gemeentelijke ouderenbeleidsplan. Het 

hele proces ontwikkelde een vernieuwende dynamiek in 

de seniorenadviesraden.

Zeven W est-Vlaamse gemeenten plannen het onderzoek 

in 2005. In de toekomst wordt het behoefteonderzoek 

wellicht op interprovinciale schaal verspreid.



! S T E U N P U N T  O U D E R E N M I S ( B E ) H A N D E L I N G  

VAN S T A R T

Het nieuwe Provinciaal Steunpunt Ouderenm is- 

(be)handeling werd voorgesteld op 14 december 2004 

in het Provinciehuis Boeverbos. Het Steunpunt werd 

opgericht in maart 2004. Een enquête peilde toen naar 

de ervaringen van professionele hulpverleners in West- 

Vlaanderen in verband met ouderenmis(be)handeling. 

Ruim de helft van de ondervraagden werd in de dagelijkse 

praktijk met de problematiek geconfronteerd. Nog 

eens 43 procent herkende de problematiek sporadisch. 

De conclusie w as dan ook dat ruim 95 procent van 

de respondenten in mindere of meerdere mate met 

ouderenmislbelhandeling in contact kwam.

OU DEREN MISfBEjHAN DELING BLIJKT STERK AANWE

ZIG TE ZIJN IN  ONZE ((, ZOWEL ACTIEF (HANDELINGEN 

DIE LEED VEROORZAKEN B IJ DE OUDERE), ALS PAS

SIEF (GEWENSTE OF NOODZAKELIJKE HANDELINGEN DIE 

NIET GESTELD WORDEN). ER BESTAAN OOK VERSCHIL

LENDE VORMEN VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING, DE 

ENE AL MEER ZICHTBAAR DAN DE ANDERE. ER HOEFT 

NIET EENS SPRAKE TE ZUN  VAN KWAADWILLIG OPZET: 

OUDERENMIS(BE)HANDELING KAN OOK HET GEVOLG ZUN  

VAN ONKUNDE, ONWETENDHEID OF ONMACHT WANNEER 

DE DRAAGLAST VAN DE ZORG NIET MEER IN  EVENWICHT 

IS  MET DE DRAAGKRACHT VAN DE VERZORGERS.

V laam s Meldpunt Ouderenm islbelhandeling is een 

laagdrempelig telefonisch aanspreekpunt voor alle niet- 

professionelen die informatie of advies wensen over 

ouderenmislbelhandeling of die een Ivermoedelijkl geval 

willen melden.

! W O  A S  V I E R T  T I E N J A R I G  B E S T A A N

Op 18 oktober 2004 vierde het provinciebestuur, samen 

met het bestuur en de leden, de tiende verjaardag van het 

W est-Vlaam s Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS). 

Het W OAS werd tien jaar geleden opgericht met de 

bedoeling nieuwe Gemeentelijke Seniorenadviesraden 

(Sar's) op te richten en de kwaliteit van de bestaande 

Sa r 's  door ervaringsuitw isseling te verhogen. Over de 

grenzen heen van de diverse ouderenorganisaties werd 

gewerkt aan de activering en de erkenning van de 

deskundigheid bij ouderen. De voorbije tien jaar werden 

structuren uitgetekend, handleidingen geschreven, 

vorm ing en overleg georganiseerd, en vooral ouderen 

bij elkaar gebracht. Ondertussen zijn de Gemeentelijke 

Seniorenadviesraden reeds sterk ingeburgerd. 49 West- 

V laamse gemeenten beschikken over een actieve Sar. 

Vandaag hebben beleidsm ensen ook meer en meer de 

reflex om senioren bij het lokale beleid te betrekken.

De sterke aanwezigheid en de ernst van ouderen

m islbelhandeling noopte de provincie ertoe extra 

aandacht te besteden aan deze problematiek. Het nieuwe 

Provinciaal Steunpunt Ouderenm islbelhandeling wil 

professionele hulp- en dienstverleners bewustmaken van 

de problematiek en hen gevoelig maken voor signalen in 

thuissituaties. Daartoe worden diverse sensib iliserings-, 

informatie- en vo rm ingscam pagnes opgezet. Het 

Steunpunt staat ook in voor het opzetten, coördineren 

en ondersteunen van een netwerk voor de opvolging van 

meldingen.

Het Provinciaal Steunpunt Ouderenm islbelhandeling 

maakt deel uit van een groter geheel. V laam s 

welzijnsgeld maakte het mogelijk om over heel 

Vlaanderen ouderenm islbelhandeling te melden. Het

I W W W . S I T W V L . B E  O N L I N E

De W est-Vlaam se Samenwerkingsinitiatieven Thuiszorg 

(SIT's) investeerden in 2004 samen met de provincie in de 

ontwikkeling van één gezamenlijke website: www.sitwvl. 

be. De provincie nam de aanm aak- en opstartkosten van 

de website voor haar rekening. Dat niet elke SIT  over 

een aparte website beschikt, kan de doorstroming van 

informatie langs digitale weg alleen m aar bevorderen 

en de thuiszorg in haar totaliteit een grotere bekendheid 

geven. De website bevat informatie over de werking en 

de initiatieven van de SIT 's, zowel voor de professional 

a ls voor de burger. Daarnaast biedt de website een 

informatieplatform aan de cliënten binnen de thuiszorg 

aan, naast eerstelijnshulpverleners en alle andere

http://WWW.SITWVL.BE
http://www.sitwvl


thuiszorgondersteunende initiatieven. Zowelde provinciale 

werking (samenwerking, afspraken, vorming) a ls de 

regionale werking (streekspecifieke informatie) van de 

S IT 's  komen aan bod. Bij de opbouw van de website werd 

vooral aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. 

De frisse aanblik en de eenvoudige navigatie moeten de 

gebruiker toelaten om op een vlotte manier doorheen de 

verschillende pagina 's te surfen. Het BlindSurferlabel 

garandeert dat de website toegankelijk is voor mensen 

met een visuele handicap.

HET SAMENWERKINGSINITIATIEF THUISZORG, KORTWEG 

SIT, HEEFT ALS HOOFDDOEL DE ZIEKE OF ZORGBE
HOEVENDE PERSOON ZO LANG MOGELUK IN  HET VER
TROUWDE MILIEU TE HOUDEN. DE LAATSTE DECENNIA IS  

DE THUISZORG IN  STERKE MATE TOEGENOMEN. TEVENS 

IS  ZE COMPLEXER GEWORDEN. DE VERGRIJZING VAN 

DE BEVOLKING IS  EEN FEIT GEWORDEN. OPNAMES VAN 

ZIEKE OF ZORGBEHOEVENDE PERSONEN IN  HET ZIEKEN
HUIS WORDEN ALSMAAR KORTER, WAARDOOR MEER 

PATIËNTEN MET COMPLEXERE ZIEKTEBEELDEN IN  DE 

THUISZORG TERECHTKOMEN. BOVENDIEN IS  HET DE 

WENS VAN VEEL PATIËNTEN OM ZO LANG MOGELUK IN  DE 

EIGEN THUISSITUATIE VERZORGD TE WORDEN.
WAAR THUISZORG COMPLEXER WORDT, DRINGT TEAM
WORK ZICH OP. VERSCHILLENDE ZORGVERSTREKKERS 

WORDEN INGESCHAKELD B IJ DE PATIËNT. HUISARTS, 
THUISVERPLEEGKUNDIGE, GEZINSHELPSTER, MAAT
SCHAPPELIJK WERKER, ... IN  VEEL GEVALLEN WERKEN ZE 

SAMEN ROND EN MET DE PATIËNT IN  DE THUISSITUATIE, 
MET ALS DOEL DE ZIEKE OF ZORGBEHOEVENDE ZOLANG 

MO GELIJK IN  HET VERTROUWDE MILIEU TE HOUDEN.
OM DEZE DOELSTELLING TE BEREIKEN HOUDT HET SIT  

ZICH BEZIG MET DE COÖRDINATIE VAN DE VERSCHIL
LENDE HULPVERLENERS EN HET VERBETEREN VAN DE 

ONDERLINGE SAMENWERKING IN  HET BELANG VAN DE 

PATIËNT. VERTAALD NAAR DE CONCRETE THUISZORGSI
TUATIE BETEKENT DIT DAT ER ONDERLINGE AFSPRAKEN 

GEMAAKT WORDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE HULP
VERLENERS (ZORG OP MAAT).
HET SIT BRENGT NIET ALLEEN MENSEN ROND DE TAFEL 

VAN DE PATIËNT. VIA ZUN OVERLEGTAFEL VERBETERT 

HET SIT DE SAMENWERKING TUSSEN ORGANISATIES EN 

DIENSTEN. ZO WIL HET SIT DE KWALITEIT EN DE CONTI
NUÏTEIT IN  DE THUISZORG BEVORDEREN.

twee vorm ingswerkers die onderlegd zijn in de materie 

en met het didactische materiaal kunnen werken.

De Hippe Kick(er) zonder ... komt ter plaatse op vraag van 

een basisschool of een groep scholen. Na voorafgaand 

overleg met de school blijven de vorm ingswerkers een 

hele week lang om vorm ing te geven aan leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Zo willen ze de start van een 

middelenbeleid ondersteunen binnen het welzijns- of 

gezondheidsbevorderend schoolbeleid. De komst van de 

drugmobiel kan ook de aanzet zijn om met een lokaal 

drugoverleg te starten in de gemeente, door contacten te 

leggen met betrokkenen in de omgeving.

Het project Hippe kick(er) zonder ... is een initiatief van 

het Regionaal Overleg Alcohol en D rugs (ROAD), een 

werkgroep van de Welzijnsraad Arrondissem ent leper 

(WAI). Het is een pilootvoorbeeld van regio-eigen aanpak 

in de welzijnszorg, specifiek gericht op drugpreventie.

De provincie verleent een m axim ale subsid ie  

van 60.000 euro of zestig procent van de jaarlijkse 

kostprijs voor de duur van drie jaar. Het is imm ers 

een experimenteel en vernieuwend project binnen de 

zorgsector dat overdraagbaar is naar andere regio's 

en leidt tot een betere afstem m ing van vraag en 

aanbod. De unieke benaderingswijze voldoet aan de 

provinciale beleidsdoelstelling om het lokale drugoverleg 

te stimuleren en te ondersteunen. Mobiliteit is een 

typisch kenmerk van deze aangepaste werkvorm  om in 

een landelijk en moeilijker bereikbaar gebied tot alle 

basisscholen door te dringen. Bovendien maakt het 

project de provincie zichtbaarder. De WAI geniet ook de 

steun van de gemeenten uit het arrondissem ent leper, 

van United Fund en van de regionale afdelingen van de 

serviceclubs Lions en Rotary.

H I P P E  K I C K ( E R )  Z O N D E R . . .

'Hippe kick(er) zonder ...' is de naam van de 'drugm obiel' 

die van start ging op 11 november 2004. in Heuvelland. 

Deze bestelwagen is volgestouwd met educatieve 

pakketten voor drugpreventie en wordt bestuurd door



] J E U G D  [

! J E U G D W E R K  ( H E R ) O N T D E K T  O P  J E U G D  

I N W E S T

In Duin en Zee in Oostende nodigden tien W est- 

V laamse jeugdorganisaties bezoekers uit op 16 mei

2004 om kennis te maken met meer dan 50 typische 

jeugdactiviteiten. Op het terrein, inclusief strand en 

duinen, konden nieuwsgierigen tijdens 'Jeugd in West' 

het uitgebreide aanbod van het jeugdwerk in West- 

Vlaanderen (her)ontdekken. Ze maakten er kennis met 

de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren, en met 

het vrijwilligerswerk van de begeleiders. De bezoekers 

werden uitgenodigd tot een spelletje beachvolley, 

een h indern issenparcours met rolstoelen en een 

touwtrekwedstrijd. De organisatoren van 'Jeugd in West' 

maken deel uit van de Provinciale Jeugdraad van West- 

Vlaanderen: VKSJ, VVKSM  Gouw Noordzee, Chirojeugd, 

KSA, 't Zonnetje, Oranje, Werkgroep Vorming en Aktie, 

Jeugd en Evangelisatie, Lejo en Jobwerking.

I K U N S T B E N D E  N A  V I J F  J A A R  E V E N  F R I S

M eer dan duizend deelnem ers en toeschouw ers 

bevolkten op zaterdag 13 maart 2004 het Cultureel 

Centrum De Spil in Roeselare voor de vijfde editie van de 

Kunstbende, een kunstenwedstrijd voor jongeren tussen 

13 en 19 jaar. Ruim 150 jongeren passeerden de revue in 

de categorieën dans, performance, txt (tekst), fotografie, 

film, video, nieuwe media, ontwerpen en muziek. Dankzij 

het provinciebestuur als mede-initiatiefnemer en het 

team van De Sp il konden alle creatieve deelnemers 

aan de Kunstbende 'hun ding doen' en in professionele 

omstandigheden op het podium brengen. Een deskundige 

jury met professionele kunstenaars en jongeren 

beoordeelde de acts op originaliteit en enthousiasme. 

Veertien deelnem ers vielen in de prijzen. Ze mochten 

hun act nog eens overdoen op 1 mei 2004 op de Vlaamse 

finale in Hasselt. Ook daar deden de West-Vlam ingen hun 

best en vermaakten ze publiek en jury met eigentijdse

en frisse acts. De w innaars werden getrakteerd op 

een weekje w orkshops op Theater aan Zee. Net zoals 

Westtalent, dat andere provinciale initiatief, heeft de 

Kunstbende na vijf jaar een vaste plaats verworven bij de 

jongeren, zonder aan frisheid in te boeten.

Ruim  150 W est-V laam se  jongeren  

nam en deel aan de Kunstbende.

! W I J  W I L L E N  W E G ,  W O N E N ,  W E R K

De dienst Jeugd van de provincie pakte in 2004 uit met 

het educatieve pakket 'WWW '. 'W W W ' staat voor 'wij 

willen weg, wij willen wonen, wij willen werk'. Het pakket 

mikt op jongeren uit het beroepsonderwijs, het deeltijds 

onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. 

Die kunnen vaak moeilijker overweg met allerhande 

administratieve formaliteiten met betrekking tot het 

zoeken van werk, een w on ing,... De aangepaste werkvorm 

moet hen een stuk wegwijs maken in de administratieve 

molen die op hen afkomt als ze op eigen benen gaan 

staan. Het educatieve pakket 'W W W ' vertrekt van een 

muurkalender. Elke maand wordt een ander thema 

behandeld, zoals een woning zoeken, werk, geldzaken,



relaties, ... De jongere wordt niet overdonderd met 

wetgeving, m aar krijgt praktische tips. Nuttige adressen 

en telefoonnummers verwijzen hen door naar bevoegde 

instanties en diensten, zoals Jongerenadviescentrum  

of VDAB, waar ze met concrete vragen terechtkunnen. 

Daarnaast kunnen gebru ikers, met behulp van 

stickertjes voorzien van pictogrammen, op de kalender 

terugkerende zaken aanstippen. Zo geeft een stickertje 

met het pictogram van een vuilniszak aan op welke dag 

van de week de ophaaldienst langskomt. Met de kalender 

krijgen jongeren een aanzet tot het organiseren van de 

diverse aspecten van hun zelfstandigheid.

Naast de kalender werd in 2004 reeds het eerste deel 

van het educatieve w erkboek 'W W W ' uitgebracht. 

Hiermee kunnen jongeren en leerkracht sam en aan de 

slag. In het werkboek worden de m aandthem a's van 

de kalender wat meer uitgediept, zonder te vervallen 

in al te complexe regelgeving. Het tweede deel van het 

educatieve werkboek verscheen in maart 2005, waardoor 

het pakket volledig is (kalender, twee delen werkboek 

en bijbehorende handleidingen], W est-Vlaamse scholen 

of centra die opleidingen organiseren in de afdelingen 

beroepsonderwijs, deeltijds onderwijs of buitengewoon 

secundair onderwijs kunnen de educatieve kalenders en 

werkboeken gratis bestellen.

! S P E L E N  EN Z O R G E N  A A N  Z E E

Zee, strand en duinen zijn een ideale speelruimte. Maar, 

de duinen hebben ook een bijzondere natuurwaarde en 

beschermen het binnenland tegen het geweld van de 

zee. Om deze som s tegenstrijdige belangen te duiden en 

te verzoenen, ontwikkelden de Provinciale Jeugddienst 

en het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van 

Kustgebieden een poster, met als titel 'We gaan naar 

zee'. De illustraties behandelen het delicate evenwicht 

op een jeugdige, ludieke manier en willen het thema 

bespreekbaar maken. Elke activiteit heeft im m ers een 

ideale plaats om voluit te gaan, rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van de omgeving. De poster wil een 

steentje bijdragen om de duinen - ook a ls speelruimte - 

in stand te houden, wat uiteindelijk kinderen, jongeren én 

volwassenen ten goede komt.

De poster valt te bewonderen in jeugdlokalen en 

jeugdverblijfscentra, bij toeristische diensten, scholen, 

verenigingen en op openbare plaatsen aan de Kust. 

Diensten en organisaties die een relatie hebben met een 

bezoekje aan duin, strand en zee kunnen de poster nog 

steeds opvragen.



] H U I S V E S T I N G  [

! S A M E N  W E R K E N  A A N  W O N E N

De provincie wil inspelen op de gewijzigde maatschappe

lijke noden inzake huisvesting en woonbeleid. Dit is één 

van de doelstellingen van de provinciale Beleidsnota 

Wonen. Daartoe organiseert de provincie studiem o- 

menten zoals de Provinciale Woonhappening. Het 

dossie r 'W onen in W est-V laanderen ' dat in 2004 

verscheen, drukt de W est-V laam se woonsituatie in 

cijfers uit en roept alle betrokken partners (gemeenten, 

Vlaam s Gewest, sociale koop- en huursector, huisves- 

tingsintercommunales, sociale verhuurkantoren, ...] op 

om het woondebat aan te gaan. Het schetst het kader 

waarbinnen de provincie voor zichzelf een rol weggelegd 

ziet, biedt een overzicht van genomen beleidsinitiatieven 

en legt enkele mogelijke nieuwe accenten.

Met 'W onen in W est-V laanderen ' biedt de provincie 

haar kennis en diensten aan als bestuurlijke partner. 

Op een complementaire wijze w il ze het integrale 

huisvestingsbeleid mee gestalte helpen geven. A ls 

intermediair bestuur vervult ze in toenemende mate een 

sleutelrol in de toepassing van de V laamse Wooncode. 

Het recht op wonen ligt verankerd in de grondwet. In de 

Vlaamse Wooncode werd dit recht vertaald als streven 

naar toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening 

inzake huisvesting: beschikbaarheid van aangepaste 

woningen van goede kwaliteit, tegen een betaatbare 

prijs en met woonzekerheid. Goed wonen is imm ers 

belangrijk voor het totale welbevinden van elke burger. 

Klein, ongezond en onaangepast wonen, veelal in 

een onaantrekkelijke omgeving, heeft heel wat nare 

effecten.

Op het vlak van wonen laat de provincie zich zeker niet 

onbetuigd. Enerzijds is er het provinciale ruimtelijke 

structuurplan, waarin letterlijk 'ruimte om te wonen' 

gecreëerd wordt. Anderzijds is er het provinciale 

woonbeleid dat zich op verschillende terreinen uit. 

Via prem ies wordt de kwaliteitsverbetering van het 

huisvestingspatrimonium  gestimuleerd. Het woonbeleid 

richt zich ook tot de lokale besturen en woonactoren.

Specifiek voor het welzijnsveld biedt de provincie onder 

meer een cijfermatige onderbouw, zodat woonproblemen 

in kaart gebracht kunnen worden.

I W O O N D I E N S T  J O G I  O P C E R I C H T

De gem eenten Jabbeke, Oudenburg, Gistel en 

Ichtegem sloegen in 2004 de handen in elkaar om hun 

gemeentelijke woonbeleid verder uit te bouwen. Voor 

kleinere gemeenten is het financieel en logistiek veelal 

onmogelijk om op eigen houtje doeltreffende acties 

op te zetten rond woonbeleid (huisvestingsprem ies, 

leegstandsopvolg ing, aanbieden van betaalbare 

woningen, ...). Omdat een stevig samenwerkingsverband 

de slagkracht vergroot, richtten de vier gemeenten en 

hun O CM W 's een intergemeentelijke woondienst op. De 

woondienst vond een onderdak in de gebouwen van het 

OCMW  van Ichtegem. Het uitwerken van een regionaal 

sociaal verhuurkantoor wordt een eerste belangrijke 

stap binnen de samenwerking.

EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR HUURT WONINGEN 

VAN PARTICULIEREN, OM ZE DAARNA DOOR TE VERHU

REN AAN FINANCIEEL ZWAKKERE GEZINNEN. VIA HET 

VERHUURKANTOOR KRIJGT DE EIGENAAR DE ZEKERHEID 

DAT DE HUUR STIPT BETAALD WORDT EN DE WONING 

GOED ONDERHOUDEN BLIJFT. DE HUURDER KRIJGT EEN 

HUURCONTRACT VAN MINSTENS NEGEN JAAR TEGEN EEN 

BETAALBARE PRUS. DE BEDOELING VAN HET KANTOOR 

IS  HET AANBOD VAN BETAALBARE HUURWONINGEN TE 

VERHOGEN.

De gemeente Ichtegem startte zo 'n tien jaar geleden 

reeds een sociaal verhuurkantoor op. Door de werking 

ervan uit te breiden tot de om liggende gemeenten, kunnen 

zowel V laam se als provinciale subsid ies verkregen 

worden. De provincie helpt de sam enwerking tussen 

de vier gemeenten uit de startblokken met enerzijds 

een opstartsubsidie van 12.300 euro en anderzijds een



procesbegeleiding van dit sam enwerkingsproces. Het 

V laamse Gewest verleent een jaarlijkse subsidie van 

65.600 euro. De subsid ies en een kleine gemeentelijke 

bijdrage maken uitbreiding van het initiatief mogelijk. Na 

de oprichting van het regionale sociale verhuurkantoor 

wil de intergemeentelijke woondienst een prioriteitenlijst 

opmaken van aan te pakken knelpunten in verband met 

het lokale woonbeleid.

Kl-grens (kadastraal inkomen) opgetrokken. Voor beide 

reglementen kunnen prem ie-aanvragen tot één jaar na 

de werken ingediend worden.

P R E M I E S  D A K R E N O V A T I E  EN  

C O - P R E V E N T I  E K E N N E N  S U C C E S

De premie gericht op dakrenovatie en vochtbestrijding 

en de premie ter preventie van koolmonoxidevergiftiging 

werden in 2002 ingevoerd. Ze betoelagen de inspanningen 

van particulieren en verhogen tegelijk de kwaliteit 

van het huisvestingspatrimonium  in de provincie. Ze 

verhelpen aan typisch W est-Vlaam se pijnpunten waarvan 

het oplossen onvoldoende of niet betoelaagd wordt door 

de V laamse Gemeenschap of de gemeenten.

Sinds hun invoering kenden de reglementen een groot 

succes. Op twee jaar tijd werden er m aar liefst 3.972 

renovatiepremies en 2.719 CO-prem ies aangevraagd. 

Omdat een aantal onduidelijkheden verwarring 

teweegbrachten bij zowel aanvragers als administratie, 

werden beide reglementen doorzichtiger gemaakt. 

In 2004 werden de procedures vereenvoudigd en 

begrippen en voorwaarden uitgeklaard, waardoor 

interpretatieproblemen uit de weg geholpen werden.

De nieuwe premie ter voorkoming van CO-vergiftiging 

beschrijft de soorten werken limitatief. Eigen werk is 

uitgesloten van betoelaging. De bedragen van de premie 

werden aangepast aan de soorten werken. De woning 

moet, zoals voor het verwerven van de premie van het 

Vlaamse Gewest, m instens twintig jaar oud zijn.

Enkel e igenaars kunnen nog de premie voor 

vochtbestrijding en dakrenovatie aanvragen. De 

woningen moeten m instens 30 jaar oud zijn. In het 

nieuwe reglem ent ligt de klemtoon op vocht- 

bestrijdingswerken. Werken zoals dakisolatie worden 

niet meer betoelaagd. Voor gezinnen met drie kinderen, 

die een grotere woning nodig hebben, werd de

De dakrenovatieprem ie  

werd in 2004 m assaa l 

aangevraagd.



] V R I J W I L L I G E R S W E R K  [

! V O R M I N G S A A N B O D

V O O R  V R I J W I L L I G E R S W E R K I N G

Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseerde 

in 2004 verschillende vorm ingsactiviteiten om de 

kwaliteit van de vrijwilligerswerking te bevorderen. Zo'n 

310 coördinatoren van vrijw illigerswerkingen namen 

deel aan een vierdaagse basiscu rsu s over vrijwilligers- 

management (werven, selecteren, motiveren, begeleiden) 

in Brugge, een infovergadering over het statuut (Brugge), 

een studiedag over vrijwilligersbeleidsplanning (leper) 

of een studiedag over selectie en begeleiding (Brugge 

en Roeselare). In Brugge en Middelburg vonden twee 

studiedagen plaats over de rol van de lokale overheid 

in het stimuleren van vrijwilligerswerk, met samen 

90 deelnem ers. De studiedag in M iddelburg werd 

georganiseerd in sam enwerking met de provincies Oost- 

Vlaanderen en Zeeland.

i V R I J W I L L I G E R  Z O E K T  V R I J W I L L I G E R S 

W E R K  EN O M G E K E E R D

Vrijwilligers zoeken vrijwilligerswerk. Vrijw illigersorga

nisaties zoeken vrijwilligers. Via de gratis toegankelijke 

vacaturedatabank op www.vrijwilligerswerk.be stemmen 

de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk vraag en 

aanbod op elkaar af. In 2004 kregen alle gemeenten 

de kans om via een 'U R L  met preselectie' hun eigen 

vrijw illigersdatabank aan te vragen. Een tiental 

gemeenten vroeg de link reeds aan. Op die manier krijgt
. . . . . .  - .. w w w .vrijw illigersw erk.be

de gemeente een eigen vrijwilligerscentrale en krijgt bundelt vraag en aanbod.

de burger met één druk op de knop een overzicht van

de vacatures van zijn eigen gemeente. Via de URL met

preselectie krijgen de gemeenten een uniek webadres

waarbij ze op hun scherm  onmiddellijk een selectie uit de

provinciale databank te zien krijgen, zonder dat ze eerst

nog allerlei zoekparameters moeten ingeven.

http://www.vrijwilligerswerk.be
http://www.vrijwilligerswerk.be
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] S OCI AL E  KAART [

! E L E K T R O N I S C H E  S O C I A L E  K A A R T  

P E R F O R M A N T E R

Zelfs voor professionele hulpverleners is het niet 

altijd even eenvoudig om hun weg te vinden in het 

welzijnslandschap. Om hieraan te verhelpen, werkt de 

provincie aan een elektronische sociale kaart. Ze is gratis 

toegankelijk via www.sociale-kaart.be. In 2004 werden 

nog eens 227 voorzieningen opgenomen, wat het aantal 

op 3.331 bracht. Hun gegevens werden geactualiseerd 

en de ontsluiting werd performanter door 15.000 extra 

trefwoorden toe te kennen en door alle 3.331 fiches te 

rubriceren. In 2004 werd de sociale kaart bijna 200.000 

keer geconsulteerd.

I V A N  I N F O  T O T  W E R K M A P

Met het decreet van 19 maart 2004 wou de Vlaamse

overheid de sociale dienstverlening nog toegankelijker 

en klantvriendelijker maken (met het sociaal huis als

middel), met een sterkere coördinerende rol voor de

lokale besturen en een grotere betrokkenheid van de 

burger bij de ontwikkeling van het Lokaal Sociaal Beleid. 

Hoewel er in dit decreet geen opdracht weggelegd was 

voor de provinciebesturen, ondernam de provincie West- 

Vlaanderen toch actie op dit terrein. Het ondersteunen 

van lokale p lanningsdeskundigheid is im m ers één van 

haar kerntaken.

De provincie beschikt over een eigen aanbod van 

instrumenten en begeleiding, zoals het provinciale 

Steunpunt Sociale Planning. Lokale besturen kunnen

I E L K E  G E M E E N T E  E E N  S O C I A L E  K A A R T

In 2004 kregen alle gemeenten het aanbod om, op basis 

van de provinciale sociale kaart, hun eigen sociale kaart 

op de gemeentelijke website te plaatsen, via een 'U R L  

met preselectie'. Een vijftal gemeenten ging reeds op 

het aanbod in. Met één druk op de knop krijgt de burger 

zo een overzicht van de sociale voorzieningen in zijn 

gemeente.

□ □ □  
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] L OKAAL  SOCI AAL  B E L E I D  [

gratis een beroep doen op de digitale Sociale Kaart, als 

doorverwijzingsinstrument binnen het sociaal huis of bij 

de opmaak van de externe analyse voor het lokaal sociaal 

beleidsplan.

Voor lokale planners en m andatarissen van OCMW  en 

gemeenten werden in 2004, in sam enwerking met de 

regionale welzijnsraden, infomomenten opgezet in de 

diverse regio 's in de provincie, wat leidde tot overleg en 

ervaringsuitwisseling. Op 6 december 2004 organiseerde 

de provincie een Ontmoetingsdag rond planning van 

lokaal sociaal beleid, in sam enwerking met de Vlaamse 

Cel Lokaal Sociaal Beleid, de VVSG en drie regionale 

organisaties. Op dit trefmoment kregen de lokale beleids

verantwoordelijken een werkm ap die hen in staat moet 

stellen om de planning van het lokaal sociaal beleid 

praktisch aan te pakken.

http://www.sociale-kaart.be


] N O O R D - Z U I D  [

! E E R S T E  N O O R D - Z U I D B E U R S  I N  

R O E S E L A R E

Het Provinciaal Noord-Zuid Centrum en Kleur Bekennen 

organiseerden op 19 november 2004, in sam enwerking 

met het Proviciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen 

voor de eerste keer een Noord-Zuidbeurs in het centrum 

in Roeselare. Het werd meteen een voltreffer. Op de 

beurs maakten zo 'n  450 m ensen kennis met het 

gevarieerde educatieve aanbod van mondiale vorming, 

ontw ikkelingssamenwerking, interculturele opvoeding, 

... in W est-Vlaanderen. Er waren 35 aantrekkelijke 

informatiestands aanwezig. De overdracht van informatie 

gebeurde op een actieve, sfeervolle en kleurrijke 

manier, onder meer met minivoorstellingen en culturele 

w erkw inkels, met een Afrikaanse  m odeshow  en 

aanstekelijke polyfonische liederen van Nabindibo.

I W E R K E N  A A N  M O N D I A L E  V O R M I N G

Kleur Bekennen wil leerkrachten en directies van West- 

V laamse basis- en secundaire scholen ondersteunen om 

mondiale vorm ing en actief wereldburgerschap op school 

uit te werken. Het geven van inhoudelijke impulsen 

daartoe gebeurt via het organiseren van themadagen, 

vorm ings- en informatiesessies, vaak in samenwerking 

met educatieve organisaties.

In 2004 organiseerde Kleur Bekennen 27 vorm ings- en 

informatiesessies. De themadag 'Water hier en in het 

Zuiden' werd sam en met Milieuzorg op School (MOS] 

W est-Vlaanderen georganiseerd. 'Dit ben ik' w as de 

voorstelling van een intercultureel lessenpakket door 

de Anne Frankstichting uit Amsterdam. De studiedag 

vakoverschrijdende eindtermen 'Over de schutting' was 

bedoeld voor leerkrachten en directies van het secundair 

onderwijs en werd georganiseerd door de pedagogische 

dienst van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 

(RAGO). Kleur Bekennen werkte een module uit rond 

opvoeden tot burgerzin. De vormingsinitiatieven van Kleur

Bekennen bereikten 784 deelnemers: 412 leerkrachten 

en 372 leerlingen.

! 2 5 . 0 0 0  E U R O  S T E U N  V O O R  T S U N A M I -  

S L A C H T O F F E R S

Eind 2004 besliste de bestendige deputatie om 25.000 

euro vrij te maken voor de noodhulpoperaties in het 

kader van Tsunami 12-12, voor de slachtoffers van de 

vloedgolven in Zuid-Oost-Azië. In het verleden steunde 

het provinciebestuur reeds de slachtoffers van de 

aardbeving in El Salvador en van de orkaan Mitch in 

Centraal-Amerika.

De provincie ondersteunt reeds bijna dertig jaar 

kleinschalige projecten in het Zuiden die een duidelijke 

band hebben met West-Vlaanderen. Enkele van die 

projecten bevonden zich in regio 's die door de tsunam i's 

getroffen werden. Projecten die ingediend werden 

voor de heropbouw van de streek, in het kader van 

het provinciale Noord-Zuidbeleid, werden prioritair 

behandeld. De organisatie Zoutmijnkinderen, werkzaam 

in het zuiden van India, kon rekenen op extra steun voor 

de wederopbouw.

Voor scholen en educatieve organ isaties maakte 

het docum entatiecentrum  K leur Bekennen een 

samenvatting van het beschikbare educatieve materiaal 

over natuurrampen met achtergrondinformatie over de 

getroffen gebieden.

Tal van organisaties maakten hun acties bekend via de 

website van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum en via 

de elektronische nieuwsbrief die verspreid wordt naar 

vele geïnteresseerden over de hele provincie.
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] U I T B O U W  VAN DE  P R O V I N C I A L E  D O M E I N E N  [

I U I T B R E I D I N G  EN  

F E E S T E L I J K E  O P E N I N G E N

De provinciale domeinen breidden in 2004 met zo'n 

30 hectare uit. Het leeuwenaandeel ging naar De 

Baliekouter in Wakken, die met 17 hectare uitbreidde.

Andere provinciedomeinen die hun oppervlakte zagen 

toenemen, waren: De Kem melberg in Heuvelland (7 

hectare], Wallemote-Wolvenhof in Izegem [3 hectare), 

d' Aertrycke in Torhout (2 hectare], 't Fort van Beieren in 

Brugge (1 hectare) en De Gavers in Harelbeke/Deerlijk 

(0,25 hectare). Het domein Baliekouter werd officieel 

opengesteld op 24 april 2004. De recent ingerichte delen 

op de Monteberg in het domein De Kem melberg gingen 

open op 9 mei 2004. Ze werden bovendien ingeschakeld 

in de vernieuwde wandelmogelijkheiden op en rond 

de Kemmelberg. In Bulskam pveld (Beernem) werden 

delen van het ruiterpad gescheiden van andere vormen 

van recreatie zoals wandelen. Het vernieuwde ruiterpad 

werd geopend op 17 oktober 2004. Ook werden er enkele 

dreven hersteld. De nieuwe wandellus in en rond 't Veld 

(Ardooie) werd officieel geopend op 10 oktober. Daarvoor 

werd de wandeldreef tussen de parkeerplaats en de 

Bloemgatstraat hersteld.

De K em m elberg biedt vernieuwde  

w andelm ogelijkheden.



De nieuwe v le erm u iske lde r in Bu lskam pve ld  werd  

gebouwd naar het m odel van een ijskelder.

! N I E U W E  V L E E R M U I S K E L D E R  N A A S T  

H E T  K A S T E E L

In de nabijheid van het kasteel van Bu is kamp veld werd 

een nieuwe vleerm uiskelder gebouwd naar het model 

van een ijskelder. Provinciepersoneel metselde de 

kelder in de winter van 2004 - 2005. De omgeving 

van Bulskam pve ld-Lippensgoed  is het belangrijkste 

gebied voor vleermuizen in West-Vlaanderen. Ze leven 

im m ers van insecten en vertoeven graag in bos- en 

dreefrijke landschappen met waterpartijen. Ze zijn een 

goede graadmeter voor een gezond milieu en kwalitatief 

landschap. 's  W inters zoeken vleermuizen holle bomen, 

bunkers of ondergrondse kelders op om te overwinteren. 

Omdat een belangrijke overwinteringsplaats in de buurt, 

op particulier terrein, bedreigd was, besliste de provincie 

om een nieuwe kelder te maken nabij het kasteel van 

Bulskampveld. In het kasteel zelf huizen zowel kolonies 

van dwergvleermuizen a ls grootoorvleermuizen. Bij 

restauraties wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 

met hun aanwezigheid, door werken 's  winters uit te 

voeren en aangepaste producten te gebruiken.

! P O E L E N  U I T G E D I E P T  V O O R  

W E I D E V O G E L S

In het domein Zeebos in B lankenberge zijn naast 

bosaanplantingen ook een tiental hectare polderweiden 

aanwezig. De bestaande depressies en poelen werden 

eind 2004 uitgediept om de weiden aantrekkelijker te 

maken voor weidevogels zoals kievit, scholekster, ture

luur en slobeend. De vrijgekomen aarde werd verwerkt in 

een avontuurlijke speelzone centraal in het domein.

I K L E I N S C H A L I G E  W A T E R Z U I V E R I N G  B I J  

B E Z O E K E R S C E N T R U M

De voormalige hoeve Callewaert in de Vaartstraat in 

Zillebeke werd omgevormd tot een nieuw Bezoekers

centrum Provinciaal Domein De Palingbeek. Het wordt 

de uitvalsbasis voor een bezoek aan de Palingbeek 

en de om liggende leperboog. De verbouwingswerken 

gebeurden volgens de principes van duurzaam bouwen, 

met een voorbeeldfunctie voor gezinnen. Zo werd er een 

kleinschalige rietveldzuivering aangelegd. Uit analyses 

blijkt im m ers dat de bestaande waterzuiveringen voor de 

cafetaria van De Palingbeek en het Hof Hagereke voldoen 

aan de normen.
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] L A N D S C H A P S Z O R C  EN G R O E N B E H E E R  [

! R E G I O N A A L  L A N D S C H A P  I J Z E R  EN  

P O L D E R  V A N  S T A R T

In 2004 werden de eerste stappen gezet tot de officiële 

oprichting van een nieuw Regionaal Landschap 'IJzer en 

Polder' met de ondertekening van een sam enw erkings

overeenkomst tussen de provincie en de gemeenteraden 

van Alveringem, Diksm uide, Houthulst, Kortemark, 

Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Veurne op 8 

oktober 2004.

Een regionaal landschap is actief onder enkele grote 

noemers. Er wordt projectmatig gewerkt rond erfgoed, 

natuur en landschap. Natuur- en milieueducatie vormen 

een belangrijke pijler. Bovendien wil het regionaal 

landschap ook een forum zijn voor overleg.

Concreet ging midden 2004 een coördinator aan de slag, 

met Esenkasteel als uitvalsbasis. In overleg met de 

betrokken gemeenten werd een programm a ontwikkeld. 

Een prioriteit voor het werkjaar 2004 w as het werken 

aan een draagvlak. Daarom werd in iedere gemeente 

een activiteit georganiseerd onder de noemer 'op zijn 

zondags', met als doel de streekbezoekers erop te wijzen 

dat zorg om erfgoed, natuur en landschap noodzakelijk

is. Ook kreeg iedere bewoner reeds tweemaal een 

'Landschapskrant' in de bus, met allerhande interessante 

weetjes en een activiteitenkalender.

Kwamen in 2004 ook reeds aan bod: N M E  voor scholen 

rond het thema 'water', de opleiding en bijscholing van 

streekgidsen, het werken aan en rond bezoekersonthaal 

(voor het kanaal leper - IJzer, de IJzer- en Handzame- 

vallei, de om geving van het Houthulstbos en de 

spoorwegzate Boezinge - Kortemark], het groenbeheer 

van recreatieve infrastructuur, aanleg en beheer van 

kleine landschapselem enten bij landbouwers (op het 

plateau van Izenberge, in het drevenlandschap rond 

het Houthulstbos, in de vallei van de Kolvebeek en de 

omgeving van enkele polderwaterlopen).

Om a ls forum te kunnen fungeren, werd een structureel 

overleg opgestart met verschillende betrokken sectoren 

en actoren. Het finale doel is de oprichting van een vzw 

in 2006 met de vertegenwoordiging van gemeenten, 

provincie, het V laam se Gewest, natuurverenigingen, 

landbouworganisaties, toeristische verenigingen en 

wildbeheerseenheden.

Het R e g io n aa l Landschap werkte in 2004 

onder m eer rond het them a ‘w ater’.



Regionaal Landschap Houtland dat een coördinator en 

een halftijdse administratieve m edewerker aanwierf, 

om de oprichting van de bosgroep voor te bereiden. De 

steun van de provincie omvatte huisvesting in kasteel 

Tillegem, administratieve en logistieke ondersteuning en 

projectsubsidie voor het inzetten van een arbeidersploeg 

in de bossen van geïnteresseerde bosei genaars gedurende 

twaalf weken. A ls onderdeel van de procedure werd een 

gedetailleerd werkplan opgemaakt voor de periode 2005

- 2007. Begin 2005 telde de Bosgroep Houtland reeds 

meer dan 80 leden-boseigenaars. A ls boseigenaar is ook 

de provincie Lid van de vereniging.

De Bosgroep Houtland wil het duurzame bosbeheer 

stimuleren, volgens de criteria die door de Vlaamse 

Regering bepaald werden. De Bosgroep  wil de 

beheersdoelste llingen en -m aatregelen voor de 

bossen van verschillende bosbeheerders op elkaar 

afstem m en en coördineren en de sam enw erking 

inzake bosbeheerswerken verbeteren. Verder is het de 

bedoeling om de houtverkoop te organiseren, alternatieve 

inkomsten te verbeteren, het recreatieve m edegebruik te 

bevorderen, de organisatie van bosarbeid te optimaliseren, 

gebiedsgerichte terreinvisies (zoals jacht, recreatie, 

natuurbehoud, landschapszorg, w aterbeheersing] 

op e lkaar af te stem m en en bosbeheerders te 

responsabiliseren. De Bosgroep wil ook de particuliere 

en openbare bosaanleg en bosuitbreiding stimuleren.

De B o sgroep  Houtland wil 

het duurzam e bosbeheer 

stimuleren.

! B O S G R O E P  H O U T L A N D  E R K E N D

Op 17 juni 2004 richtten 4-4 bose igenaars de vzw 

Bosgroep Houtland feestelijk op in het noorden van de 

provincie. De Vlaam se m inister van Openbare Werken, 

Energie, Leefmilieu en Natuur verleende de bosgroep 

een voorlopige erkenning vanaf 2005. Aan de oprichting 

ging een onderzoeksopdracht van twee jaar vooraf van 

de afdeling Bos en Groen van het V laamse Gewest. De 

uitvoering van het pilootproject werd uitbesteed aan het

I H E T  B O S  D O O R H E E N  D E  B O M E N . . .

Het provinciebestuur is de mening toegedaan dat 

houtige, kleine landschapselem enten (KLE) zoals 

bomen, bomenrijen, houtkanten, hagen of boomgaarden 

bescherm ing verdienen. De W est-V laam se  regio 

onderging de laatste decennia echter grote verande

ringen. Oprukkende ruim te-eisen van industrie en 

bewoning, schaalvergroting in de landbouw, ... verander

den de aanblik van onze regio gevoelig. Daarbij gingen 

vele houtige, kleine landschapselem enten letterlijk voor 

de bijl. De wetgever probeerde deze negatieve spiraal om 

te buigen, niet altijd met een even helder en toepasbaar 

resultaat. Vanuit vele hoeken werden bomen en struiken



in de kijker genomen: bescherm ing van monumenten en 

landschappen, ruimtelijke ordening en natuurbehoud. 

De regelgeving werd ondertussen zo complex, dat de 

gemiddelde leek het bos niet meer ziet doorheen de 

bomen. Het is vrij algemeen bekend dat voor het vellen 

van een hoogstam mige boom een stedenbouwkundige 

vergunning nodig is. Maar, hoe zit dat in beschermde 

landschappen? Wat mag en kan daar? Wat is het 

toepassingsgebied van de natuurvergunning? Wat als 

er tegelijk een verplichting tot natuurvergunning én een 

verplichting tot stedenbouwkundige vergunning geldt? 

Om lokale besturen hun weg te helpen vinden in de 

regelgeving, werkte de provincie een leidraad uit: 'Het bos 

doorheen de bomen... Leidraad doorheen de wildgroei aan 

wetgeving rond houtige, kleine landschapselementen'. 

De leidraad is opgebouwd rond een centraal ja/nee- 

stroom schema dat (mits volledig doorlopen) tot de juiste 

conclusies of procedurele verplichtingen leidt.

De nieuwe publicatie werd ook als website uitgewerkt: 

www.west-vlaanderen.be/hetbosdoorheendebomen. De 

site laat het provinciebestuur toe om wetswijzigingen 

onmiddellijk door te voeren en up-to-date te blijven.

! P L A N T  G O E D !  

V O O R  E E N  B R E D E R  P U B L I E K

Na vele jaren van goede dienst en door uitputting 

van de voorraad werd de gids 'P lant Goed!' opnieuw 

uitgebracht in 2004. De plantgids rond houtige 

kleine landschapselem enten (KLE) zoals hagen, 

bomen en houtkanten w as in het verleden bestemd 

voor landbouwers. De gids gaf niet alleen uitleg over 

streekgebonden soorten, de grootte en de inplanting 

(lichtbehoevend of schaduwverdragend), m aar ook over 

het optimale gebruik voor een betere inpassing van de 

landbouwbedrijfsgebouwen in het landschap. In 2004 

werd de gids herwerkt voor een breder doelpubliek. 

Ook in particuliere tuinen en zelfs in industriezones 

hebben traditionele KLE  im m ers een rol te vervullen. De 

aanbevelingen zijn dus niet langer uitsluitend voor de 

landbouwers bestemd.

Ook de kennis breidde zich intussen uit. Zo werden

de resultaten van een lijvige studie rond traditionele 

hagen en knotbomen in West-Vlaanderen verwerkt in 

de gids. De afdeling rond fruitbomen verdwijnt uit de 

gids. Het provinciebestuur onderneemt stappen om rond 

fruitbomen een individuele publicatie uit te werken.

! A D V I E S  R O N D  B O T A N I S C H  

G R A S L A N D B E H E E R

Sinds enkele jaren voert de werkgroep gemeentelijke 

begeleiding cam pagne rond het thema 'botanisch 

graslandbeheer'. Gemeenten kregen het aanbod om voor 

de graslanden in hun beheer een beheersadvies te laten 

uitwerken op basis van een inventarisatie. Dit advies 

komt neer op een suggestie  tot natuurvriendelijker 

beheer. De gemeente stelt zelf voor welke graslanden 

onderzocht kunnen worden. De suggestie s worden 

achteraf in een sum m ier rapport verwerkt en bezorgd 

aan de gemeente.

In het verleden gingen slechts drie gemeenten op het 

aanbod in. In 2004 herhaalde de werkgroep gemeente

lijke begeleiding het aanbod. Blijkbaar w as de tijdsgeest 

rijper, want er kwam een veel ruimere respons. 

Twaalf gemeenten wilden zich laten adviseren over 

botanisch graslandbeheer. Zes ervan werden bediend 

in 2004: Menen, Veurne, Beernem, Brugge, Kuurne en 

Oostrozebeke. Anzegem, De Panne, Koksijde, Oostende, 

Poperinge en Staden worden in 2005 bediend.

! E C O L O G I S C H E  I N R I C H T I N G  V A N  B E K E N

De ecologische inrichting van waterlopen is een geschikt 

middel om aan natuurverbinding te doen. S inds 2002 

spreekt de provincie daartoe de grondeigenaars langs 

beken aan. Het kan gaan om openbare besturen, maar 

ook om particuliere eigenaars. Vaak zijn ze het idee van 

ecologische inrichting genegen.

Voor 2004 blikt de provinciale Technische Dienst 

Waterlopen terug op de realisatie van het project langs 

de Merlebeek op de grens tussen Oostkamp en Beernem. 

Met de eigenaar van het Groot Kerkegoed werd over een

http://www.west-vlaanderen.be/hetbosdoorheendebomen


afstand van enkele honderden meter langs de Merlebeek 

een grondruil met gesloten beurzen overeengekomen. 

Dit maakte het mogelijk om de oude m eanders van de 

Merlebeek te herstellen en aandacht te besteden aan 

structuurvariatie, zoals verbredingen en versmallingen, 

lokale overdiepte, flauwe oevers en stootoevers. Deze 

ingrepen moeten een dynam ische waterloop opleveren, 

waarin vissoorten a ls het bermpje het naar hun zin 

kunnen hebben.

Aan de stag tijdens de Dag van de Natuur.

Op 20 en 21 november 2004. kon iedere West-Vlam ing 

voor de 26ste keer de handen uit de mouwen steken 

tijdens de Dag van de Natuur. Deze doe-dag voor 

natuur en landschap wil zoveel mogelijk mensen in 

contact brengen met natuurbeheer, natuurbehoud en 

landschapszorg in eigen streek.

De provincie W est-Vlaanderen, Natuurpunt en de 

Gezinsbond stonden opnieuw in voor de omkadering. 

Openbare besturen, organisaties en (natuur)verenigin- 

gen, organiseerden tal van concrete projecten, zoals het 

aanplanten van houtwallen en knotbomen, afschuinen 

van beekwanden, bosverjonging door m iddel van 

hakhoutbeheer, opzetten van houtmijten en takkenhopen 

voor vogels en kleine zoogdieren, ... De organisatie 

streeft naar m instens één project in elke West- 

Vlaam se gemeente. In 2004 gaf het provinciebestuur 

de gemeenten Beernem, Koekelare, Middelkerke, 

Poperinge en Roeselare een financiële ondersteuning 

van 500 euro, omdat hun projecten als 'voorbeeldig ' 

beschouwd werden.



] N A T U U R -  EN M I L I E U E D U C A T I E  [

! G R O E I E N D  S U C C E S  V O O R  P U B L I E K S 

A C T I V I T E I T E N  I N P R O V I N C I E D O M E I N E N

Reeds driemaal gaf het provinciebestuur een kalender uit 

met natuuractiviteiten in de provinciedomeinen. In deze 

handige overzichtsbrochure zijn ook de natuuractiviteiten 

opgenomen die door derden in de provincie georganiseerd 

worden. De brochure geeft per domein een overzicht en 

een beschrijving van alle NME-activiteiten. Het groeiende 

aantal deelnem ers aan de verschillende activiteiten is 

hartverwarmend en toont aan dat ze in de sm aak vallen 

bij het brede publiek.

De provinciedomeinen zijn uitermate geschikt om de 

natuur te ontdekken. De provinciale dienst Natuur- en 

milieueducatie (NME) organiseert daarom jaarlijks tal 

van gratis educatieve activiteiten. De themawandelingen 

worden begeleid door een domeinwachter of een gids 

van een natuurvereniging. Deelnem ers hoeven geen 

voorkennis te hebben en de begeleider geeft hen de 

kans om planten en dieren in de provinciedomeinen 

van naderbij te leren kennen. Waar mogelijk kunnen 

volwassenen en kinderen zelf op onderzoek uit gaan, 

met zoekkaarten, vlindernetten, loeppotjes of andere 

veldwerkmaterialen. Tijdens de wandelingen kunnen 

ook boeiende historische of culturele aspecten van de 

provinciedomeinen aan bod komen.

De provinciedom einen zijn erg gesch ik t om  

de natuur te ontdekken.

I M O S  B L I J F T  S C O R E N

Milieuzorg Op School (MOS) blijft het goed doen in West- 

Vlaanderen. In 2004 ondertekenden 337 (250 in 2003) 

basisscholen en 153 (117 in 2003) secundaire scholen en 

hogescholen een milieubeleidsverklaring. Zo stapten ze 

in het MOS-project.

Ook het aantal scholen dat in ruil voor de inspanningen 

het M OS-logo ontvangt, nam toe. In 2004 waren er dat 

164, in vergelijking met 69 in 2003. Dit succes is onge

twijfeld te danken aan het enthousiasm e van tientallen 

MOS-verantwoordelijken en honderden leerlingen op de 

scholen, gesteund door directies en leerkrachten. Ook 

de W est-Vlaam se M OS-begele iders en gemeentelijke 

milieudiensten deden een duit in het zakje. In heel wat 

gemeenten krijgen de scholen een extra impuls via 

een charter, het organiseren van gemeentelijke acties, 

materiële of financiële steun.

! L E V E ( N D )  H O P P E L A N D

Het project 'Leve(nd) Hoppeland' streefde in 2004 naar 

een grotere leefbaarheid van het hele relictlandschap 

van Poperinge (met inbegrip van de stad Poperinge] 

met uitlopers naar Vleteren en Alveringem  en ook 

grensoverschrijdend in Frankrijk. In dit boeiende en 

afw isselende landschap beoogt het een duurzaam  

sam engaan van landbouw, natuur en recreatie. Het 

project is een sam enwerking tussen het provinciebestuur 

van West-Vlaanderen, het Regionaal Landschap West- 

Vlaam se Heuvels en het stadsbestuur van Poperinge, en 

kadert in het Europese project 5 B Phasing Out.

Het project wil niet alleen voorzien in ontmoetings- 

en onthaalinfrastructuur, m aar ook het waardevolle 

historische erfgoed [brouwerijgebouwen, stadhuizen, 

erfgoedboerderijen, kleine w erkm answ on ingen, 

hopasten, hopvelden, ...) valoriseren. Dit erfgoed dat het 

Hoppeland typeert en de verhalen die eraan vasthangen, 

moeten m eegenom en worden bij het uitstippelen



Het project 'Levelndl Hoppetand' w il ook de bew oners naar de eigen streek laten kijken.

van een toekomstvisie voor de streek. De aanpak bij 

verbouwingen vraagt deskundigheid. Ook bij nieuwbouw 

is het een uitdaging om rekening te houden met de 

karakteristieken, de verhaallijn van de streek. Labo S  van 

de Universiteit Gent probeerde in de eerste helft van 2004 

de streekeigenheid van het Hoppeland vast te leggen, om 

daarna aanbevelingen te formuleren.

Bewoners naar de eigen streek te laten kijken, is een 

belangrijk aandachtspunt binnen het project. Daarom 

worden op geregelde tijdstippen verhaalavonden 

georganiseerd  in de verschillende dorpen, met 

medewerking van de inwoners. In 2004 mochten de 

vertelavonden gemiddeld 150 deelnem ers per avond 

verwelkomen. Ze konden verhalen beluisteren, huizen 

kijken en plaatselijke culinaire specialiteiten proeven. 

Roesbrugge, Reningelst, Watou, Couthof en de Clyte 

passeerden de revue, onder m eer met bezoek aan 

particuliere woningen, vertelmomenten en de voor

stelling van oude amateurfilmpjes van 1940 tot 1970. 

In 2004 liep ook nog een cursus mondelinge verhalen 

registreren, in samenwerking met het Vlaam s Centrum 

voor Volkscultuur, en een cursus oude volksverhalen 

leren vertellen, in samenwerking met Van Stoel tot Stoel. 

In 2005 loopt de derde verhalenreeks 'Hoppeland in

vervoering’, met een wandeling, een verhaal en een 

bezoek aan gebouwen met een verhaal. Per avond staat 

een vervoermiddel in de kijker: de fiets in Reningelst, 

het schip in Roesbrugge, het paard in Krombeke en de 

vrachtwagen in Abele.

! W A T  Z I E  J E  A A N  Z E E ?

Het beeld dat kinderen hebben van de natuur vormt 

de basis voor hun latere om gang met en zorg voor 

natuur en milieu. De perceptie van kinderen, de manier 

waarop zij de natuur zien en ervaren is anders dan die 

van volwassenen. Natuurbeelden zijn méér dan het 

beeld of de foto op zich. Ze vertellen ook iets over de 

leefwereld van iemand. Som m ige beelden staan haaks 

op die van iemand anders. Dat biedt de gelegenheid 

om te vergelijken, belangstelling te wekken, de natuur 

eens anders of nader te bekijken. De werkmap 'Wat zie 

je aan zee? Natuurbeelden van kinderen aan Zee' reikt 

leerkrachten en begeleiders van kinderen een instrument 

aan om met kinderen rond dit thema te werken. De map 

bevat foto's, suggesties en werkvormen om boeiende 

activiteiten en projecten op te zetten.
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] D U U R Z A A M H E I D  [

! O P  N A A R  E E N  P E S T  I CI  D E N V R I J 

G R O E N  B E H  E E R

Pesticiden mochten dan wet een vooruitgang betekenen 

op het vlak van werksnelheid, ze komen het leefmilieu 

niet ten goede. Daarom verplicht een decreet de lokale 

besturen sinds 2004 om hun pesticidengebruik m instens 

af te bouwen. Sinds januari 2004 zet het provinciebestuur 

dan ook geen chem ische bestrijdingsmiddelen meer 

in voor het beheer van de provinciedomeinen, groene 

assen en provinciale waterlopen. Op en langs de 

provinciewegen werd gekozen voor een afbouw in fasen. 

Daarbij moet de pesticidenvrij beheerde oppervlakte 

stelselmatig uitbreiden.

Omdat de vorm ing van het personeel hierbij essentieel 

is, besliste het provinciebestuur in overleg met de 

gemeenten om een vorm ingsprogram m a op te zetten 

rond milieuvriendelijk onkruidbeheer. In oktober 2004 

liep in sam enwerking met de W est-Vlaam se School voor 

Bestuursrecht vorm ing voor W est-Vlaam se ambtenaren 

en groenarbeiders. Er waren meer dan 300 deelnemers. 

De se ss ie s  werden inhoudelijk verzorgd door de 

Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT) 

die ook de provinciale partner is in de campagne 'De 

ecologische siertuin '. In de visie van VELT vertrekt een 

gedegen groenbeheer van het begrijpen van ecologische 

processen. Er werd ook kennis bijgebracht over 

verschillende producten en hun gevaren. Ook werden 

er op een zestal plaatsen verspreid in de provincie 

se ss ie s georganiseerd waarbij lokale groenbeheerders 

een antwoord kregen op hun concrete vragen.

! C A M P A G N E  ' E C O L O G I S C H E  S I E R T U I N '  

D E I N T  U I T

Reeds lang groeit het besef dat 'natuur' veel méér is dan 

wat zich in reservaten afspeelt. Natuur is overal, ook in 

de achtertuin van de burger, zelfs al heeft die m aar een 

klein stadstuintje. Een siertuin kan wel nooit de status

van 'spontane' natuur genieten, omdat de eigenaar zelf 

steeds de architect en de schepper is van wat er in 

zijn siertuin gebeurt. Door rekening te houden met de 

spelregels van de ecologische siertuin, krijgt hij wel een 

veel 'natuurlijker' plaatje. Daarom  zette de provincie een 

meerjarige publiekscam pagne op rond 'De ecologische 

siertuin', om geïnteresseerden het wat, hoe en waarom 

van de ecologische siertuin bij te brengen. Daartoe 

bedacht de provincie enkele pistes. Speciaal opgeleide 

lesgevers trekken de provincie rond, om te informeren 

over de ecologische siertuin. Daarnaast werden ook een 

folder en een lijviger brochure ontwikkeld met praktische 

informatie over de ecologische siertuin. Beide formules 

bleken een succes te zijn.

S inds kort kunnen scholen, verenigingen en gemeenten 

een beroep doen op de provinciale lesgevers ecologische 

siertuin om hun projecten groenaanleg, hun educatieve 

reservaatje, hun tuintje, ... ecologisch kwalitatief in 

te vullen. De goede wil is er, m aar vaak ontbreekt de 

knowhow. De provinciale lesgevers maken de stap tussen 

theorie en praktijk een stuk kleiner.

De lesgevers kregen zelf ook extra vorm ing in functie van 

het toekomstige jaarthema. De vorm ing van 2004 was 

gericht op pesticidenvrij tuinieren. Gemeenten, die vanuit 

hun pesticidenreductieplan een sensibiliserend initiatief 

willen nemen naar de burger, kunnen sinds het begin van 

2005 een beroep doen op de provinciale lesgevers.

! A F H A A L P U N T  V O O R  B I O G R O E N T E N  I N  

B O E V E R B O S

Het personeel van het provinciehuis Boeverbos in Brugge 

kan sinds 1 septem ber 2004 elke week een biologisch 

voedingspakket met groente, aardappelen en fruit 

bestellen. Met dit initiatief wil de provincie de biosector 

een duwtje in de rug geven. Momenteel wordt 0,6 procent 

van het Vlaam se landbouwareaal biologisch bewerkt. Het 

vorige Vlaam se regeerakkoord stelde zich tot doel dit 

aandeel tot tien procent te laten stijgen tegen 2010.



Eerder zette het provinciebestuur onder meer zijn 

schouders onder een b iologisch proefcentrum en 

diverse promotieacties voor de biosector. At sinds 1999 

worden in de tweede week van juni biologische gerechten 

aangeboden in het Boeverbos-restaurant. Het personeel 

krijgt zo de kans om kennis te maken met biologische 

voeding en krijgt bovendien een verrassingspakket 

aangeboden tegen de gangbare prijs. Een nieuwe stap 

was de organisatie van een afhaalpunt voor bioproducten 

in provinciehuis Boeverbos in 2004, om de vraag te 

stimuleren. Het personeel kan wekelijks een groenten- 

fruit- of gem engd pakket bestellen. De pakketten 

werden geleverd door Atalanta, een coöperatie van 24 

bioboeren uit Oost- en West-Vlaanderen. Sinds 2005 

zijn de activiteiten van Atalanta overgenomen door de 

vzw Lochting-Dedrie (sociale tewerkstelling) die de 

continuïteit verzekert.

! M I L I E U Z O R G  B I J  LO G I E S  U I T B AT  E R S

Een schone en aantrekkelijke leefomgeving is van 

belang voor het voortbestaan en de toekomstige 

ontwikkeling van de toeristische sector. Daarom bracht 

de provincie in 2004 de brochure 'M ilieuzorgboekje voor 

logiesuitbaters - spaartips voor milieu en portemonnee' 

uit. Deze geïllustreerde overzichtsbrochure richt 

zich tot hotelhouders, uitbaters van gastenverblijven 

en verhuurders van vakantiewoningen. Ze belicht 

them a 's zoals vergunningen (hotel-, hygiëne- en 

m ilieuvergunning), water (watergebruik, afvalwater), 

afval, energiesparen, groene aankopen (schoonm aak

producten, badkamerartikelen, voeding),... Per thema is 

er aandacht voor de wettelijke milieuverplichtingen en 

worden bruikbare tips en nuttige adressen meegegeven. 

In het najaar van 2004 werden een aantal infoavonden 

georganiseerd. Talrijke logiesuitbaters uit de regio 's 

B rugs Ommeland, Westhoek en Leiestreek namen eraan 

deel. Dit bewijst dat logiesuitbaters zeker bezorgd zijn 

om het milieu. Ze kregen een samenvatting van de 

belangrijkste info uit de brochure en konden met hun 

concrete vragen terecht bij een panel van deskundigen.

I D U U R Z A A M  B O U W E N  V O O R  

P R O F E S S I O N E L E N

De cursu s 'Duurzaam  bouwen voor professionelen' werd 

in 2004 voor de derde maal georganiseerd. Er waren 

zestig inschrijvingen. De cu rsu s liep in de W est-Vlaamse 

Politieschool. Gedurende tien namiddagen werden de 

deelnemers ondergedompeld in een sfeer van duurzame 

ontwikkeling. De aandacht werd toegespitst op de drie 

hoofdstromen die met bouwen en wonen te maken hebben 

(milieuvriendelijke materialen, energie en water), zonder 

de afvalstroom, gezondheid en binnenhuiskwatiteit uit het 

oog te verliezen. Duurzaam  bouwen, zonder de toekomst 

van de komende generaties te hypothekeren, levert 

im m ers een essentiële bijdrage tot de duurzaamheid van 

de planeet.

Om de kwaliteit van de cu rsu s te garanderen, werkte 

het provinciebestuur samen met drie gespecialiseerde 

organisaties: het V laam s Instituut voor Bio-ecologisch 

Bouwen en Wonen [VIBE], Dialoog en De Zonne-arc.
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] M I L I E U V E R G U N N I N G E N  [

! B E W E G I N G  I N  D E  V E ET E E LTS  E CT O R

Op 1 januari 1996 werd het Mestactieplan van kracht. 

Vanaf die datum mocht de vergunde mestproductie 

niet meer toenemen. Vanaf mei 2003 werd het principe 

en igszins versoepeld. De globale mestproductie in 

Vlaanderen mag nog steeds niet toenemen, m aar bij 

individuele veeteeltbedrijven kan het wel via het systeem 

van samenvoegingen. Een varkensbedrijf mag extra 

varkens houden, als dit gecompenseerd wordt door de 

volledige stopzetting van een vergunde veeteeltinrichting 

e lders in Vlaanderen. Daarbovenop moet op de 

mestproductie van de stop te zetten inrichting 25 procent 

ingeleverd worden.

Hierdoor ontstond een spel van vraag en aanbod waarbij 

vooral grote W est-Vlaam se veehouderijen op zoek gingen 

naar kleinere die hun m ilieuvergunning wensten te 

verkopen. In 2004 leidde dit tot heel wat bijkomende 

V larem -dossiers bij het provinciebestuur. De bestendige 

deputatie besliste over 538 m ilieuvergunningsaanvragen 

in eerste aanleg. Daarvan hadden er 260 betrekking op 

landbouwdossiers. Van die 260 waren er m aar liefst 156 

dossie rs waarin mestproductie sam engevoegd werd.

156 grote W est-Vlaam se veehouderijen breidden hun 

mestproductie uit. Ze kochten daarvoor in het totaal 206 

andere bedrijven op, waarvan 23 in andere provincies.

Dit betekent enerzijds dat er bijkomende mestproductie 

'geïmporteerd ' werd in West-Vlaanderen. De 23 bedrijven 

uit andere provincies (vooral Limburg] zorgden na afro

ming van 25 procent voor een bijkomende mestproductie 

in West-Vlaanderen van 77.120 kg P205 (fosfaatproductie), 

wat overeenkomt met 14.469 mestvarkens.

Anderzijds daalde de globale mestproductie ook in 

West-Vlaanderen. 183 (kleine] veehouderijen werden 

opgekocht en de mestproductie verschoof naar grotere 

veehouderijen in de provincie, telkens wel met een 

afroming van een kwart. Globaal betekende dit een 

afroming met 136.340 kg P205, wat staat voor 26.142 

m estvarkens. Grote veehouderijen werden dus iets 

groter en veel kleinere verdwenen. Deze tendens zet zich 

voorlopig verder. Het aantal sam envoegingsdossiers blijft 

hoog. De vraag naar uitbreiding lijkt echter wel groter te 

zijn dan het aanbod van inrichtingen die hun bedrijvigheid 

willen stopzetten.

De m estproductie verschoof in 2004 naar 

grotere veehouderijen.
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! R E K E N  A F  M E T  Z W E R F V U I L

Omdat zwerfvuil wrevel opwekt bij de burger en de 

opruim ing ervan jaarlijks miljoenen euro kost, lanceerde 

de provincie West-Vlaanderen de campagne 'Laat geen 

sporen na. Reken af met zwerfvuil', in samenwerking 

met alle W est-V laam se  afvalintercom m unales en 

Knokke-Heist. De eerste fase van de campagne mikte op 

scholieren uit het middelbare onderwijs. Later volgden 

andere doelgroepen. Met affiches in alle W est-Vlaamse 

scholen, stations en op andere openbare plaatsen werd 

de boodschap wijd verspreid. Prom oteams voerden actie 

op drukke plaatsen, zoals aan schoolpoorten of op 

markten. Ze deelden postkaarten uit of brachten door 

middel van sjablonen boodschappen aan op het wegdek. 

De postkaarten riepen op om deel te nemen aan een 

ontwerpwedstrijd, met een hoofdprijs van 1.000 euro 

voor de w innaar en nog eens 1.000 euro voor andere 

verdienstelijke inzendingen. De bedoeling w as een 

leuk beeld te ontwerpen dat aansloot bij de campagne 

en gebruikt kon worden a ls basis voor de affiche ter 

aankondiging van de grote zwerfvuilopruimactie op 19 

maart 2005. Met meer dan 400 inzendingen w as de 

ontwerpwedstrijd een groot succes.

! ' A F V A L F A B E T '  H E L P T  V O O R K O M E N  

EN S O R T E R E N

Het aantal afvalsorteerregels nam de jongste jaren 

gestaag toe, waardoor bij de consument ook het aantal 

twijfelreacties groeide over hoe correct te sorteren. Om 

de afvalbewuste West-Vlam ing in zijn goede bedoelingen 

te steunen, verscheen in 2004 het ‘Afvalfabet’. Dit 

handige naslagwerkje werd ontwikkeld door de provincie 

W est-Vlaanderen in sam enw erking met de W est- 

Vlaamse intergemeentelijke sam enwerkingsverbanden 

voor afvalinzameling en -verwerking. De alfabetische 

afvalpreventie- en sorteergids leert hoe de consument 

afval kan voorkomen (en geld kan besparen) en hoe hij

correct sorteert.

Het eerste deel belicht de belangrijkste fracties: wat 

omvatten ze, hoe kan de burger ze voorkomen en 

waar kan de consum ent terecht voor meer informatie. 

Het gaat om PMD, GFT, KGA, glas, papier en karton, 

snoeihout en overig tuinafval, elektrische apparaten 

(AEEA), kringloopgoederen, textiel en grof vuil. In het 

tweede deel 'Sorteren van A tot Z ' worden allerhande 

voorwerpen alfabetisch opgesomd. Bij elk item wordt 

aangegeven tot welke fractie het behoort. Nieuw 

is dat er naast de sorteerregels w aar mogelijk ook 

voorkom ingstips meegegeven worden.

Het Afvalfabet viel automatisch in de bus bij alle 

inwoners uit het werkingsgebied van de participerende 

afvalintercommunales: IVIO [Izegem en ommeland), 

IMOG (Waregem, Kortrijk en omgeving), IVRO (Roeselare 

en ommeland), IVOO [Oostende en ommeland) en IVVO 

iVeurne en ommeland).
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! P R U P  V O O R  V E R B I N D I N G  N 3 8 2  - N 3 5 7

Voor de nieuwe weg N382, langs het kanaal Roeselare

- Ooigem in de gemeenten W ielsbeke en Oostrozebeke, 

was geen bestemming voorzien om hem vlot te laten 

aansluiten op de weg Oostrozebeke - Ingelm unster 

(N357). Dit werd wel mogelijk door in een nieuw 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan een nieuw tracé 

vast te leggen ter hoogte van de gem eentegrens 

Oostrozebeke - Ingelmunster. Er werd een rotonde 

voorzien bij de aansluiting van de N382 op de N357. De 

Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening keurde het 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan N382 goed op 28 

juni 2004. De aanleg van de rotonde is een bevoegdheid 

van het Vlaamse Gewest. De werken zullen vermoedelijk 

in 2007 starten.

I E E R S T E  P R U P  S V O O R  S T R A N D  EN D I J K  

B I E D E N  D U I D E L I J K H E I D

Doordat delen van stranden en dijken aan de Kust 

een bestem ming hadden a ls natuurgebied of zelfs 

helemaal geen bestemming, bestond er voortdurend 

discussie over het plaatsen van tijdelijke of permanente 

constructies. Met de opm aak van tien provinciale 

ruimtelijke uitvoeringsplannen voor stranden en dijken 

in de badplaatsen, schiep de provincie duidelijkheid 

en meteen rechtszekerheid voor de betrokkenen, 

zoals badkarhouders of surfclubs. Deze ruimtelijke 

uitvoeringsplannen garanderen het openbare karakter 

van het strand. Specifieke activiteiten zoals surfen, 

krijgen ofwel rechtszekerheid op hun oorspronkelijke 

locatie, of krijgen een nieuwe locatie. De bouw van 

bijkomende permanente constructies blijft beperkt tot 

publieke bebouwing. Ondergrondse parkeerplaatsen zijn 

wel mogelijk. De plannen doen verder geen uitspraak 

over activiteiten die geen constructies nodig hebben, 

m aar die wel kunnen plaatsvinden op dijken en stranden, 

zoals zonnebaden, paardrijden, sporten, ...

Het openbaar onderzoek liep van 19 juli tot 16 

september 2004. Er werden méér dan 200 bezwaren 

ingediend, waaronder een petitie met meer dan 25.000 

handtekeningen voor het behoud van de surfclub in 

Knokke-Heist. De Provinciale Com m issie  voor Ruimtelijke 

Ordening bundelde de bezwaren en bracht er advies 

over uit. De provincieraad stelde de tien ruimtelijke 

uitvoeringsplannen definitief vast in mei 2005.

I U I T B R E I D I N G S M O G E L I J K H E I D  V O O R  

A G R O - I N D U S T R I E

In 2004 werd gestart met de opmaak van de eerste 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de agro- 

industriële bedrijvigheid van Westvlees Ivleesverwerking) 

en Horafrost (groenteverwerking) in Staden. De 

ruimtelijke uitvoeringsplannen bepalen de uitbreidings

mogelijkheden van deze bedrijven en de kwalitatieve 

integratie van de bedrijfsgebouwen in het landschap. De 

provincieraad stelde deze plannen definitief vast in de 

zitting van mei 2005.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteert 

gemeenten als specifiek econom isch knooppunt. Het 

gaat om gemeenten met een hoge tewerkstellingsgraad 

in bedrijven. In deze gemeenten is de provincie bevoegd 

om de ontw ikkelingsperspectieven van bestaande 

grootschalige bedrijven aan te geven.



] MO B I L I T E I T  [

! M O B I D E S K  C O Ö R D I N E E R T  B E D R I J F S -  

V E R V O E R P L A N N I N C

In opdracht van de Vlaam se overheid startte de provincie 

in maart 2004 het project 'M ob idesk ' op. Mobidesk coördi

neert de bedrijfsvervoerplanning in West-Vlaanderen en 

wil de bedrijven helpen hun woon-werkverkeer beter 

te organiseren. Voor de administratieve diensten in het 

provinciehuis Boeverbos werd al een bedrijfsvervoerplan 

opgemaakt. In de komende jaren wordt het uitgevoerd. Bij 

het contactpunt Mobidesk kunnen bedrijven terecht voor 

alle informatie inzake woon-werkverkeer. Ze kunnen zich 

ook laten doorlichten met een 'm obiscan ', een snelle 

analyse van het woon-werkverkeer met een aantal acties 

om over te schakelen op de fiets, het openbaar vervoer of 

andere meer duurzame verplaatsingswijzen dan de auto. 

De dienstverlening van Mobidesk is gratis.

I O N G E V A L L E N S T A T I S T I E K E N  I N  G I S

In opdracht van de Vlaam se overheid zet de provin

cie de ongevallenstatistieken om in een Geografisch 

Informatiesysteem  (GIS). Alle ongevallen worden op 

kaart aangebracht en de punten waar het meest onge

vallen gebeuren, worden in een rangorde geplaatst. Dit 

systeem stuurt de planning van het investeringspro

gram m a dat de gevaarlijke punten op wegen in de provin

cie versneld aanpakt. Ook gemeenten en politiediensten 

maken frequent gebruik van deze moderne techniek om 

hun veiligheidsbeleid uit te stippelen.

I U I T B O U W  V A N  E E N  P R O V I N C I A A L  

F I E T S R O U T E N E T W E R K

In overleg met het Vlaam se Gewest neemt de provincie 

de verantwoordelijkheid op zich om de uitbouw van het 

provinciale fietsroutenetwerk te coördineren. Voor de uit

bouw werd 1.240.000 euro op de provinciebegroting 2004 

voorzien. In 2004 werden vijf fietspaden afgewerkt: in 

Brugge, Ichtegem, Kortemark, Oostkamp en Zonnebeke.
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! D O E L S T E L L I N G S P R O G R A M M A ' S  

DOELSTELL ING 2

Ogen op een duurzame Kust

In het voorjaar van 2004 werd de brochure 'Ogen op 

de Kust. Wie is bang van duurzame ontw ikkeling?' 

aan het grote publiek voorgesteld. Daarin gaven 400 

kustbewoners en een dertigtal bevoorrechte getuigen 

hun mening over diverse aspecten van duurzam e 

ontwikkeling: de uitbreiding van de havens, het afsluiten 

van duingebieden, arm oede aan de Kust, groen en 

speelpleinen in de stad, w indmolens op zee, mobiliteit, 

criminaliteit, ... Het onderzoek werd uitgevoerd door het 

Hoger Instituut voor de Arbeid - KUL in het kader van het 

Europese Doelstelling 2 Kust-program m a.

Op 1 juni 2004 vond een studiedag rond duurzame 

ontwikkeling plaats. Diverse organisaties en bedrijven 

vertelden waarom en hoe ze 'anders ' en duurzaam gingen 

werken. De aanwezigen kregen heel wat nuttige tips en 

praktijkvoorbeelden mee om duurzame ontwikekling 

concreet toe te passen binnen hun eigen organisatie.

Kustdag blikt vooruit

Op de Kustdag van 7 oktober 2004 w as de toeristische 

sector van de Kust m assaal aanwezig. Het thema van 

de dag w as im m ers 'duurzaam  toerisme'. Tijdens de 

bijeenkomst werd stilgestaan bij de realisaties binnen 

het Doelstelling 2-program m a en werd vooral een blik 

geworpen op de toekomst van het kusttoerisme. De 

keuzes van vandaag beïnvloeden im m ers de toekomst 

van de Kust en het kusttoerisme. In vier w orkshops 

werden de them a's mobiliteit, natuur, ruimtelijke kwaliteit 

en toekomstgerichte investeringen in de logiessector 

aangesneden en bediscussieerd.

Vierhonderd kustbew oners gaven hun 

m ening over duurzam e ontw ikkeling.



! C O M M U N A U T A I R E  I N I T I A T I E V E N

IN TERREC  I I I  A - G R E N S O V E R S C H R I JD E N D  

Noord-Frankrijk

Fonds voor Microprojecten opgericht

Europese subsidies gaan van nature naar grootschatige 

projecten die structureel van aard zijn, een grote impact 

moeten hebben en tot duurzame resultaten moeten 

leiden. Kleinschalige initiatieven van lokale verenigingen

komen daardoor niet in aanm erking voor Interreg- 

subsidies. Deze verenigingen hebben vaak ook niet de 

nodige draagkracht om het volledige beheer van een 

Interreg-project op zich te nemen: de procedures zijn te 

zwaar, termijnen en bedragen zijn niet haalbaar.

Daarom richtten de autoriteiten van Vlaanderen, Wallonië 

en Frankrijk sam en een 'Fonds voor Microprojecten' op. 

Kleine projecten met een hoge toegevoegde waarde 

kunnen uit dit fonds putten. Formaliteiten en procedures 

werden voor de initiatiefnemers ook m inder zwaar 

gemaakt, w aardoor alle energie naar de g ren s

overschrijdende uitw isseling kan gaan. De projecten 

moeten wel aan de vorm criteria van het Interreg- 

programma voldoen. De subsidie mag niet meer dan

20.000 euro bedragen per project, met een maximum van

5.000 euro per projectpartner. De duurtijd van het project 

bedraagt maximaal één jaar.

Het Fonds voor Microprojecten wordt beheerd door de 

provincie West-Vlaanderen. Zij sluit de overeenkomsten 

met de projectpartners en betaalt de subsidie uit. Een 

selectiecomité beoordeelt de aanvragen. De prioriteit 

gaat naar de meest innovatieve projecten met een 

grensoverschrijdende meerwaarde en directe impact 

op zoveel mogelijk mensen. Ook het aantal [nieuwe) 

projectpartners speelt een rol.

In 2004 werden er 13 van de 35 ingediende project

voorstellen goedgekeurd. Hun aard is heel divers: 

een uitwisseling tussen scholieren uit het technisch 

onderwijs, een netwerk van educatieve boerderijen, een 

orgelfestival, regelmatige ontmoetingen tussen scho

lieren en bejaarden, educatieve projecten rond de 'terrils' 

of steenkoolbergen, een project rond het verzet tijdens 

W.O.II, een uitwisseling van sportvoorzieningen tussen 

sportclubs van grensgem eenten, een tentoonstelling 

over plattelandscultuur, ...

Euregio Scheldemond 

Bio met kennis van zaken

Het Interreg-project 'G rensoverschrijdend biologisch 

boeren', dat getrokken wordt door het Interprovinciaal 

Proefcentrum  voor B io log ische  Teelt, begeleidt



landbouwers bij hun overstap naar de biologische 

landbouw, tot en met het uitbouwen van een totaal 

nieuwe knowhow over onder m eer onkru id - of 

insectenbeheersting.

Landbouwers die willen overschakelen kunnen zich 

ruim oriënteren en informeren via de nieuwsbrief 

'B ioschelde'. De nieuwsbrief kondigt de georganiseerde 

bezoeken aan proefvelden en bedrijven in de Euregio 

aan. Praktijkpercelen en biologische voorbeeldbedrijven 

werken im m ers heel inspirerend voor de landbouwers. 

Om de kenniskloof te overbruggen, werken de drie 

proefcentra van de Euregio samen. Sinds 2003 is er een 

kennisdatabank aangelegd rond bemesting, zaaikwaliteit, 

onkruidbeheersing en rassenkeuze. In 2004 werd vooral 

werk gemaakt van insectenbeheersing. Het welslagen 

van de biologische landbouw hangt im m ers in grote mate 

af van kennis. Een antwoord op die informatiebehoefte 

werd ook gegeven op de studiedag 'B iologische landbouw 

in grensoverschrijdend perspectief’, op 20 oktober 2004 

in Brugge georganiseerd door de vakgroep landbouw 

Euregio Scheldemond, in sam enwerking met de partners 

van het project 'Grensoverschrijdend biologisch boeren'. 

De themadag schetste een beeld van de biologische 

landbouw in Vlaanderen en Zeeland. W orkshops gingen 

dieper in op de randvoorwaarden om de biologische 

landbouw in de Euregio Scheldem ond verder te 

ontwikkelen.

Milieuclusters op bedrijventerreinen

Het project 'M ilieuclusters op bedrijventerreinen' in 

Gent, Brugge, de Zeeuwse kanaalzone en Sloe (het 

havengebied rond V lissingen) wil sam enw erk in gs

verbanden tussen bedrijven op hetzelfde terrein opzetten 

om tot een duurzam er bedrijventerrein te komen. Deze 

duurzaamheid kan leiden tot hoger bedrijfseconomisch 

rendement, m inder milieubelasting, intensiever ruimte

gebruik en betere werkomstandigheden.

Het project loopt zowel in Vlaanderen als in Zeeland. Dit 

heeft als voordeel dat oplossingen met elkaar vergeleken 

kunnen worden, wat het project sterker maakt.

Voor de uitwerking van het demonstratieproject 

selecteerde projectleider GOM W est-V laanderen 

drie industrieterreinen in het Brugse: Blauwe Toren,

Herdersbrug en N ijverheidsdok. In 2004 ging alle 

aandacht op de W est-Vlaam se bedrijventerreinen naar 

het uitvoeren van milieudoorlichtingen en energiescans, 

bedrijfsvervoerplan en pendelbus, gezamenlijke aanpak 

van energiebesparing, waterzuivering, aankoop van 

elektriciteit, b lusw atervoorraad, groenonderhoud, 

afvalophalings- en verwerkingscontract, de over

schakeling van stookolie op aardgas en energie-advies. 

De GOM West-Vlaanderen is ervan overtuigd dat ook 

in de toekomst in die richting verdergewerkt moet 

worden. Het opgerichte 'Kenniscentrum  m ilieuclusters' 

kan hierbij een belangrijke en tegelijk inspirerende rol 

spelen. Inm iddels werden zusterprojecten opgericht in 

leper en Heule-Kuurne, stapstenen naar verduurzaming 

van bedrijventerreinen.

IN TERREC  I I I  B - TRANSNATIONAAL

Noordzeeprogramma

Log-in: ICT en economisch beleid

Het project Log-in, dat in 2004 van start ging, bevordert 

de transnationale sam enwerking om nieuwe instru

menten en strategieën te ontwikkelen om het lokale 

econom ische beleid te versterken. ICT-toepassing moet 

de lokale overheden sterker maken bij het uitwerken van 

hun econom ische beleid.

In het kader van het Log-in-project zal West-Vlaanderen 

overgaan tot de installatie van een technisch netwerk 

tussen de gemeenten (P-netwerkl en wordt er verder

gewerkt aan de sociaal-econom ische databank en de 

projectenbank Noord-Frankrijk, met onder andere een 

overzicht van de bedrijven.

Een W est-V laam s partnerschap neemt deel aan dit 

transnationale project. De Intercommunale Leiedalmaakt 

deel uit van de transnationale en lokale projectcoördinatie 

en treedt in die hoedanigheid op als effectieve partner in 

het Interreg III B Log-in-project.



Noord-West-Europa 

Trust: het belang van water

In januari 2004 ging het Trust-project van start. Trust 

staat voor 'Transformation of rural and urban spatial 

structures'. Dit waterproject spitst zich toe op de 

ruimtelijke transformatie van de stedelijke en landelijke 

gebieden in Noord-W est-Europa. Het transnationale 

Trust-project besteedt bijzondere aandacht aan water als 

sturingsprincipe in de ruimtelijke planning, een verbeterd 

beheer van oppervlaktewater, de identificatie van 

multifunctionele bekkens voorwateropslag en de publieke 

participatie bij de aanleg van waterspaarbekkens.

De GOM West-Vlaanderen neemt deel aan het project. 

Een lokaal project is de aanleg van een waterspaarbekken 

in de regio Roeselare - Tielt (Ardooie). Dit project wordt 

tevens als economisch hefboomproject erkend in een regio 

met groenteverwerkende nijverheid. Het totale budget van 

de Vlaamse partners bedraagt 1.267.205 euro.

HST for Integration & HST Connect

Het project HST for Integration wil de integratie van 

de HST-stations verbeteren in hun lokale en regionale 

omgeving: logistieke integratie in de voorstads- en 

interregionale transportnetwerken en opwaardering 

van de HST-stationsbuurten. Concreet wordt aandacht 

besteed aan de integratie van het HST-station van Rijsel 

in het interregionale transportnetwerk van Zuid-West- 

Vlaanderen.

De provinciale cofinanciering bedraagt 24.000 euro voor 

de hele duurtijd van het project (tot 2007].

Het project HST Connect is nauw verbonden met HST for 

Integration. HST Connect wil de kwaliteit van de HST- 

stations verbeteren als ontmoetingsplaats en plaats voor 

de ontwikkeling van sociaal-econom ische activiteiten. 

Het wil deze stations ook beter integreren in de bestaande 

logistieke netwerken en de stedelijke omgevingen.

De provinciale cofinanciering voor HST Connect bedraagt

15.000 euro voor de duur van het project (tot 2007).

SAIL: zuidelijke Noordzee in de kijker

Voor het duurzame beheer van de zuidelijke Noordzee 

is transnationale sam enwerking onmisbaar. Vanuit deze

gedachte organiseerde het SA IL-partnerschap  op 29 en 

30 juni 2004 het eerste Forum van de zuidelijke Noordzee 

in het Nederlandse Oostburg. SA IL  staat voor 'Schém a 

d' Am énagement Intégré du Littoral' en ijvert onder meer 

voor het herstel van de kust- en matitieme economieën 

van Zeeland, West-Vlaanderen, Nord / Pas-de-Calais, 

Kent en Essex en de bescherm ing en verbetering van de 

lokale en regionale gebieden.

Het SA IL-partnerschap  lanceerde het idee van een 

'Kustpark van de zuidelijke Noordzee': het promoten van 

het gebied als een aantrekkelijke plaats om te leven, te 

werken en te bezoeken.

Verder werd het indicatorenproject aan het publiek 

voorgesteld: een reeks sociaal-econom ische en milieu- 

indicatoren voorduurzam e ontwikkeling, die deskundigen 

en besluitnem ers op diverse ruimtelijke schalen helpt 

bepalen of het SA IL-gebied evolueert in de richting van 

een duurzame toekomst of ervan weg.

INTERREG I I I  C - IN TERREG IO N AAL

Praxis stimuleert ruraal ondernemerschap

Op 1 september 2004 ging het project Praxis van start, 

voor een duur van 36 maanden. Dit plattelandsontwikke- 

lingsproject wordt geleid door Essex County Council en 

wil het rurale ondernem erschap stimuleren.

Een SW OT-analyse van land- en tuinbouw in de Westhoek 

toonde aan dat de sector heel wat mensen werk verschaft, 

in som m ige landelijke gemeenten tot dertig procent, 

m aar dat het aantal toch afneemt. De bedrijven zijn 

goed leefbaar en de opvolging scoort relatief goed. De 

sectoren zijn vrij klassiek, met een beperkte dynamiek 

en een groot aandeel van de veehouderij. Er bestaat wel 

degelijk een kern van vernieuwers, m aar er heerst nog te 

veel weerstand tegen vernieuwing.

Een onderzoek van de Universiteit Gent rond de socio-



economische impact van landbouwverbredingsinitiatie- 

ven in West-Vlaanderen geeft aan dat zo 'n 17 procent 

van de landbouwers bezig is met verschillende vormen 

van verbreding. Ze ervaren echter nog wat knelpunten: 

te strenge wetgeving, bureaucratie, onvoldoende 

overheidssteun en gebrek aan kennis en info. Dit is voor 

de provincie reden genoeg om de initiatiefnemers verder 

te ondersteunen en te begeleiden. Door deel te nemen 

aan het Praxisnetwerk kan West-Vlaanderen heel wat 

opsteken over hoe problemen in andere Europese landen 

aangepakt worden en ervaring uitwisselen.

Het integrale projectbudget bedraagt 1,5 miljoen euro, 

met een provinciaal aandeel van 320.000 euro.

L E A D E R +

Landbouw met een + in het Brugse Ommeland

Onder impuls van het Leader+-program m a wou het 

Streekplatform Arrondissem ent Brugge de leefbaarheid 

van het Brugse Ommeland verhogen door de ontwikkeling 

van duurzame landbouw te stimuleren. Dit gebeurde 

in nauwe sam enw erking met de provincie W est- 

Vlaanderen. Vanuit het streekhuis kasteel Tillegem gaf 

het landbouwteam vorm en inhoud aan twee hoofdacties: 

het stimuleren van landbouwverbreding (aanmaak en 

verkoop van hoeveproducten, onthaal, verblijf en zorg op 

de hoeve, ...) en milieuzorg in de landbouw.

In 2004 konden de eerste vruchten van deze werking 

geplukt worden. De deskundigen van het landbouwteam 

richtten een netwerk op voor educatieve en bezoek- 

boerderijen en een netwerk voor hoeveproducten. Heel 

wat landbouwers uit de regio sloten zich bij één van de 

netwerken aan. Zo konden ze rekenen op aangepaste 

vorming, gezamenlijke promotie en de uitw isseling 

van ervaring met collega-landbouwers die ook voor 

verbreding kozen. Een dertigtal landbouwers verzocht 

de ankerpunten Verbreding en Hoeveproducten om 

individuele begeleiding bij hun plannen of ze hadden

gerichte vragen over hoevetoerisme, onthaal en zorg op 

de boerderij of over de verkoop van hoeveproducten.

Ook milieuzorg op de hoeve vindt meer en meer ingang 

in het Brugse  Ommeland. In 2004 lieten 24 landbouwers 

een volledige milieudoorlichting van het bedrijf uitvoeren 

door het ankerpunt Milieuzorg. In samenwerking met 

PRO CLAM  werden vijf gerichte adviezen rond klein

schalige waterzuivering verstrekt en twee waterplannen 

uitgevoerd. De aanleg van de eerste landschapsbedrijfs- 

plannen werd gefinancierd door Leader+. Aangepaste 

vormgeving en architectuur van nieuwe bouwwerken 

kunnen de bedrijfsgebouwen nog verder integreren in 

de omgeving. Onder impuls van Leader+ werden twee 

voorbeeldprojecten uitgewerkt om landbouwers met 

bouwplannen te sensibiliseren en te inspireren.

Het landbouwteam  ondersteunt ook de uitwerking 

van projectideeën rond verbreding en milieuzorg. Het 

managementcomité van Leader+ keurde er vijf goed: 

de aanmaak van een landbouweducatieve video van het 

bedrijf, de milieuvriendelijke opkweek van streekeigen 

groen, een schurftm eldingssystem  in de fruitteelt, een 

zonneboiler met naverbranding via stookolie of gas en 

tenslotte ondersteuning en strategie bij de benadering 

van het nieuwe m arktsegm ent 'poldervarkens'-vlees.

In 2004 vond op het streekhuis kasteel Tillegem nog 

een contactdag plaats voor de vijf Vlaam se Leader+- 

gebieden en een gezinsfietstocht in sam enwerking met 

Regionaal Landschap Houtland en PRO CLAM  leidde de 

deelnem ers langs landbouwbedrijven die uitmunten in 

duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor biologische 

landbouw.



] E X T E R N E  R E L A T I E S  [

SMAKELIJKE VIERI NO VAN 15 JAAR SAMENWERKING 

IN 2004 BESTOND DE SAMENWERKING TUSSEN WEST- 
VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK 15 JAAR. DE GOU
VERNEUR EN DE PRÉSIDENT VAN DE CONSEIL GÉNÉRAL 

DU NORD SNEDEN DE FEESTTAART AAN NAAR AANLEIDING 

VAN DE BIJEENKOMST VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 

ALGEMENE VERGADERING IN  BRUGGE. SINDS DE ONDERTE
KENING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN  1989 

NAM DE SAMENWERKING DE VOORBIJE JAREN EEN GROTE 

OPVLUCHT DANKZIJ HET INTERREG-PROGRAMMA EN WER
DEN HEEL WAT PROJECTEN GEREALISEERD. AL OF NIET MET 

EUROPESE CO-FINANCIERING. PROJECTEN ALS REUZEN IN 

RIJSEL, BRUGGEPOÉSIE 2004, OPTOCHTEN VOOR FANFA
RES IN RIJSEL EN DUINKERKE OF HET LITERATUURFESTIVAL 
OP DE ZWARTE BERG BLIJVEN IN HET GEHEUGEN HANGEN.

! F R A N K R I J K

Een nieuw samenwerkingsplatform

Op 29 november 2004 ondertekenden de provincie, 

de intercom munale WVI, het W esthoekoverleg en 

het Streekplatform W esthoek samen met een aantal 

Franse partners uit het arrondissem ent Duinkerke 

een intentieverklaring tot oprichting van een 

sa m e n w e rk in g sp la tfo rm  F lan d re -D u n ke rq u e -C ô te  

d' Opale / West-Vlaanderen.

De ondertekenaars identificeerden een tiental domeinen 

waarin ze willen samenwerken: bevordering van de 

wederzijdse kennis en de sam enwerking in het dagelijkse 

leven, coördinatie van het beleid inzake ruimtelijke 

ontwikkeling, toenadering tussen socio-econom ische 

partners, ontgrenzing van de arbeidsmarkt, uitwisselingen 

op het vlak van onderwijs en onderzoek, afspraken over 

de ontwikkeling van de grensoverschrijdende mobiliteit, 

duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en het 

open landschap, versterking van het toeristische aanbod 

en de ontwikkeling van culturele contacten.

De provincie werkte al langer samen met het Département 

du Nord rond them a's als cultuur, toerisme en milieu. 

Ook in de Kortrijkse regio bestaan er al jaren structurele 

contacten met de W aalse en Franse buren over de 

ontwikkeling van de F rans-Belg ische metropool rond 

Rijsel. Tussen de Westhoek en het Franse arrondissem ent 

ontbrak het tot voor kort nog aan een permanente 

structuur voor overleg over gem eenschappelijke 

uitdagingen en belangen. Deze leemte wordt nu opgevuld 

met de oprichting van het sam enw erkingsp latform  

Flandre-Dunkerque-Côte d' Opale / West-Vlaanderen. In 

2005 moet het een concrete structuur krijgen en moet 

een eerste actieplan afgesproken worden.

I O O S T - E U R O P A  

Werkbezoek aan Bekes

Naar aanleiding van de jaarlijkse internationale 

landbouwexpo van 20 tot 24 oktober 2004 brachten de 

gouverneur, de eerste gedeputeerde en de provincie- 

griffier een werkbezoek aan de Hongaarse provincie 

Bekes. Het opvolgingsbezoek kaderde in de uitvoering 

van de goedgekeurde beleidsnota Centraal- en Oost- 

Europa. Naast de form alisering van de sam enw er

kingsovereenkom st tussen Bekes en West-Vlaanderen, 

werd aandacht besteed aan de sam enw erkingsm oge

lijkheden tussen de beide provincies op het vlak van 

veiligheid en rampenbestrijding, plattelandsontwikkeling, 

toerisme en economische ontwikkeling.

‘ALICE IN WONDERLAND'IN  DAMME
HET WEST-VLAAMSE PROVINCIEBESTUUR EN KENT COUNTY 

COUNCIL WERKEN AL EEN PAAR JAAR SAMEN, ONDER 

MEER IN HET KADER VAN HET LEAD-PROJECT (LINKED 

EUROREGION ARTS DEVELOPMENT). VANUIT DIT PRO- ' 
JECT GROEIDE DE IDEE OM EEN TENTOONSTELLING UIT 

KENT NAAR WEST-VLAANDEREN TE BRENGEN. DE TEN
TOONSTELLING ‘ALICE IN  WONDERLAND ’ VAN DE ASHFORD 

VISUAL ARTISTS KWAM UITSTEKEND TOT HAAR RECHT IN 

BOEKENDORP DAMME. DE EXPO LIEP SLECHTS VAN 28 

AUGUSTUS TOT EN MET 5 SEPTEMBER 2004, MAAR LOKTE 
TOCH 1.583 BEZOEKERS.
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I P L A T T E L A N D  

Nederlandse provincies op werkbezoek

Op 13 mei 2004 bezocht de adviescom m issie Landelijk 

Gebied (met tien Nederlandse  gedeputeerden voor 

Platteland) van het Interprovinciaal Overleg de Westhoek. 

Hun studiereis bracht hen ook naar Kent (GB) en 

Noord-Frankrijk. Enkele gloednieuwe W est-V laam se 

projecten werden hen gepresenteerd in Heuvelland: de 

gerestaureerde Duitse loopgraven van de Bayernwald- 

site in Wijtschate, het dorpsonthaalpunt in Westouter, de 

dorpskernvernieuwing van Loker en de ontwikkelingen 

in het provinciale domein Kemmelberg. Na de bezoeken 

werden de gebiedsgerichte werking en het provinciale 

plattelandsbeleid besproken.

Plattelandsbeleid komt op gang

In 2003 keurde de provincieraad de beleidsnota 

'Navigatieplan voor een vitaal W est-Vlaam s platteland' 

goed. 2004 w as dan ook het eerste volledige werkjaar 

waarin heel wat nieuwe initiatieven opgestart werden.

Er werd een actieforum voor de versterking van de 

eigenheid van het W est-Vlaam se platteland opgericht. 

Terreinonderzoeken in enkele W esthoekgem eenten 

gaven een aanzet tot de opmaak van een beleidskader 

'N ieuwe mogelijke functies in leegstaande bebouwing 

op het platteland'. In het kader van Leader+ werden 

landbouwverbredingsinitiatieven verder gestimuleerd. 

Binnen de opmaak van een efficiënt beheersmanagem ent 

voor het landelijke gebied, spitste het terreinonderzoek 

zich vooral toe op het inventariseren van te beheren 

stukken (recreatie en groen) waarbij de provincie 

betrokken is. Op basis van G IS-kaarten wordt een 

databestand uitgebouwd. Daarnaast werd ook nog 

nagedacht over de organisatorische aanpak van het 

beheer en gediscussieerd over de aanpak van erfgoed 

op het platteland. Er werd onderzocht wat het nieuwe 

erfgoeddecreet voor het platteland betekent en er werd 

een eerste rondetafelgesprek gehouden met kleine, 

landelijke musea.

! B R U G S  O M M E L A N D  

Grensoverschrijdend herstel van fortificaties

Het grensgebied van de provincies West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen en Zeeland telt nog diverse forten en 

verdedigingswerken uit de 16de, 17de en 18de eeuw, 

aangelegd door Spaanse  en Nederlandse troepen. 

Westtoer bracht in 2004 alle elementen en hun onder

linge sam enhang voor het eerst in kaart. Dit voorberei

dende onderzoek resulteerde in een grensoverschrijdend 

uitvoeringsproject met de provincie Zeeland onder de 

titel 'Staats-Spaanse  linies' in het kader van het Interreg 

III A -program m a Euregio Scheldemond. Het project, 

dat in 2004 voorbereid werd, richt zich in hoofdzaak 

op inrichtingswerken van belangrijke sites. In West- 

Vlaanderen wordt verder gewerkt aan het project 

Stadswallen van Damme, in sam enwerking met de stad 

Damme, Natuurpunt en de Vlaam se overheid. Voor het 

provinciedomein Fort van Beieren wordt een inrichtings- 

en herstelplan voor een deel van het fort opgemaakt. 

Ook aan Zeeuwse zijde worden een viertal fortificaties

De stadsw allen  van Dam me.



hersteld. Het project loopt tot eind 2007. De provincie 

West-Vlaanderen is projectleider.

Trage wegen van de Oudlandpolder in kaart

In 2004 werden de trage wegen van de Oudlandpolder 

in kaart gebracht in het kader van het gebiedsgerichte 

programma.

In sam enwerking met de provinciale meetploeg werden 

de oude kaarten van de Atlas der Buurtwegen 11846) 

gedigitaliseerd, gegeorefereerd (gepositioneerd in het 

algemeen ruimtelijk stelsel Lambert 72/50) en bruikbaar 

gem aakt voor het Geografisch Informatiesysteem  

(GIS). Op die manier werd een modern kaartenbestand 

aangem aakt dat bruikbaar is in combinatie met 

hedendaagse en digitale kaartbladen zoals topografische 

kaarten of luchtfoto's.

In de zomermaanden van 2004 voerden de gebieds

gerichte werking en de gemeenten De Haan, Zuienkerke 

en Blankenberge ook een terreininventarisatie van 

de trage wegen uit om de huidige toestand van het 

buurtwegennet in een actueel bestand op te nemen. 

Op basis van de verzamelde informatie wil de provincie 

in de komende jaren nagaan welke wegen en paden 

nog een functie kunnen hebben in het hedendaagse 

mobiliteitsaanbod, bijvoorbeeld als functionele weg voor 

woon-schoolverkeer, a ls recreatief wandelpad of als 

m issing link in het fietsnetwerk. Voor de begeleiding van 

een proefproject sloot de provincie een sam enw erkings

overeenkomst met de vzw Trage Wegen.

! D E  K U S T  

De eerste Kustatlas

Het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van 

Kustgebieden (CGBK) stelde op 18 oktober 2004 in 

Oostende de eerste 'Kustatlas Vlaanderen/België ' voor. 

Aan de hand van 133 foto's en 31 overzichtskaarten geeft 

de Kustatlas een beeld van de typische kenmerken van 

de Vlaamse Kust. Met de sam enstelling van de atlas 

gaat het Coördinatiepunt in op de Aanbeveling van de 

Europese Com m issie  inzake Geïntegreerd Kustbeheer, 

met de vraag aan de Europese lidstaten om een nationale

inventaris op te maken van hun kustgebied.

De Kustatlas behandelt them a 's a ls natuur, cultuur 

en architectuur, wonen aan de Kust, fysisch milieu, 

het gebruik van de zee, toerisme, industrie, visserij 

en zeewering. Daarnaast komen ook nog de ondiepe 

zeegebieden binnen de twaalfm ijlsgrens, de zeereep 

(duinen tegen het strand) en de poldergebieden aan 

bod. De atlas is tegelijk een wetenschappelijk document 

en een prachtige uitgave over de Kust voor een breed 

publiek.

Duurzame toekomst voor de Kust

Met de derde verjaardag van het Coördinatiepunt 

Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden ging in oktober 

2004 een verbreed partnerschap van dit succesvolle 

initiatief van start. De provincie treedt op als 

projectleider. Het V laam s Instituut voor de Zee (VLIZ) 

biedt ondersteuning als data- en informatiecentrum. 

Het partnerschap geniet financiële steun van de Afdeling 

Natuur en de Afdeling Kust van de Adm inistratie 

Waterwegen en Zeewezen (Vlaamse overheid) en van de 

Federale overheidsdienst Leefmilieu. Hierdoor zijn drie 

overheidsniveaus in het partnerschap vertegenwoordigd: 

de provincie, het Vlaam se Gewest en de federale staat. 

Ook de Kustgemeenten zijn belangrijke partners in de 

organisatiestructuur van het Coördinatiepunt.

Op 1 decem ber 2004 werd een strategisch  

p lanningsm om ent georganiseerd met alle partners. 

Daarop werden de prioriteiten en taken voor het 

Coördinatiepunt vastgelegd en werden organisatorische 

afspraken gemaakt.

Coördinatie en sensibilisatie zijn belangrijke taken voor 

het Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Ku st

gebieden. Aan de hand van acties op gemeentelijk niveau 

moet het CGBK het concept 'duurzaam  kustbeheer’ 

tastbaarder maken. Het Coördinatiepunt moet ook de 

Europese ontwikkelingen opvolgen en staat in voor de 

toepassing van de Europese aanbeveling voor duurzaam 

kustbeheer. De duurzaam heidsbarom eter blijft een 

uithangbord van het Coördinatiepunt. Dit meetinstrument 

moet, sam en met de coördinerende rol van het CGBK, 

leiden tot een betere integratie van planning en beleid in 

de kustzone.



! K O R T R I J K  - R O E S E L A R E  - T I E L T

Leie-actieplan verhoogt recreatiemogelijkheden

In 2004 gingen heel wat middelen naar de uitbouw van 

een fietsnetwerk. De provincie coördineert het hele 

project waaraan ook een luik sociale tewerkstelling 

gekoppeld werd.

Het fietsnetwerk in de Leiestreek wordt een knooppunten

netwerk met ondersteunende doelenbewegwijzering op 

de hoofdassen. Ze wordt enkel aangebracht langs de 

Leie, de Schelde en de kanalen Roeselare - Ooigem en 

Bossuit - Kortrijk. Tijdens het eerste fietsfeest op 4 juli 

2004 werd de doelenbewegwijzering officieel ingefietst. 

Om het fietsnetwerk aantrekkelijk te maken, keurde de 

Raad van Beheer van Toerisme Vlaanderen nog enkele 

andere projecten goed in het kadervan het Leie-actieplan. 

Voor diverse projecten wordt een budget van zo'n vier 

miljoen euro vrijgemaakt. Enkele voorbeelden: de aanleg 

van het Groen Lint Zuid in Kortrijk, ontsluiting van de 

Neerbeekvallei in Bissegem , fietsvriendelijke aanleg van 

de trakelweg aan de oude Leiearm in Wevelgem, betere 

parkeervoorzieningen rond het oude pompgebouw van 

Bossuit, beveiliging en verlichting van het Leiemonument 

in Oeselgem, recreatieve inrichting langs de oude Leiearm 

in Menen en een ontdekkingscircuit in Wervik.

Canal Link maakt kanaalzone aantrekkelijk

Het Interreg III B -p rogram m a Canal Link wil de 

waterwegen in de Noordzeeregio opwaarderen. Naast 

de provincie W est-Vlaanderen zijn partners uit Groot- 

Brittannië, Zweden, Duitsland, Nederland en Noorwegen 

bij Canal Link betrokken. De belangrijkste pijlers van 

het project in W est-Vlaanderen zijn een geïntegreerde 

gebiedsstudie van de kanaalzone Roeselare - Leie en de 

renovatie van de driestapsslu is in Ooigem.

Het Streekplatform Roeselare - Tielt vroeg al langer 

om een betere landschapsintegratie in de kanaalzone. 

Daarop schreef het provinciebestuur een opdracht uit 

voor de opmaak van een geïntegreerde gebiedsstudie 

om duidelijkheid te scheppen rond ruimtelijke ordening, 

mobiliteit, landschap en recreatie. De intercommunale 

WVI voerde de studie uit in sam enwerking met de K.U. 

Leuven. De betrokken gemeenten krijgen inspraak. Op

basis van de studie zullen landschapsbedrijfsplannen en 

inrichtingsplannen opgemaakt en uitgevoerd worden. Het 

hele project beschikt over 390.000 euro, samengebracht 

door de provincie, het Streekplatform Roeselare - Tielt, 

de intercommunale WVI en Europa.

Om de pleziervaart te bevorderen bestaan er plannen om 

de driestapsslu is in Ooigem, die reeds dertig jaar buiten 

gebruik is, te renoveren. De Administratie Waterwegen 

en Zeewezen (Afdeling Bovenschelde] laat de werken 

uitvoeren vooreen bedrag van 500.000euro (met Europese 

steun). Over twee jaar kunnen pleziervaartuigen opnieuw 

gebruik maken van de gerenoveerde sluizen.

Streekhuis naar eigen locatie

In 2004 verliet het Streekhuis Roeselare - Tielt het 

Provinciaal Noord-Zuid Centrum  voor een eigen locatie 

in de Peter Benoitstraat in Roeselare. Dit huis is een 

sam enwerking tussen het provinciebestuur, RESOC/ 

SE R R  Roeselare - Tielt, de intercommunale WVI en het 

Midwestoverleg om gemeenschappelijk, gestructureerd 

en in overleg, met de provincie als coördinator, een 

strategie uit te werken voor streekontwikkeling. Het 

Streekhuis wil een open huis zijn voor geïnteresseerde 

streekpartners. Het huisvest reeds medewerkers van 

RESO C  en SERR, naast gebiedswerkers voor welzijn, 

land- en tuinbouw, en milieu. Overlegorganisaties met 

een intergemeentelijke of regionale werking vinden in dit 

'k ru ispunt' ontmoetings- en vergaderfaciliteiten. Het is 

tevens een 'knooppunt' dat streekpartners de kans geeft 

om zich fysisch sam en te vestigen, wat afstemming, 

sam enwerking en synergie bevordert.

! W E S T H O E K  

Dorpsdienst Nestor slaat aan

De Dorpsdienst Nestor, opgericht door de OCM W 's van 

Poperinge, Alveringem en Vleteren biedt met vrijwilligers 

extra diensten aan in de plattelandskernen. In het tweede 

jaar van het proefproject, mogelijk gemaakt door het 

Europese 5 B Phasing Out-program ma ter opwaardering 

van de woon- en leeffunctie van de rurale Westhoek 

(leefbaarheid), stegen zowel het aantal cliënten als het



aantal vrijwilligers. Het aantal interventies verhoogde 

gevoelig, van 171 tot 589 in Poperinge en van 326 

tot 993 in Alveringem-Vleteren. Het gaat om een 

klusjesdienst, boodschappendienst, gezelschapsdienst 

en vervoerdienst. De vrijwilliger kan echter ook gewoon 

langsgaan om de rolluiken op te trekken, de hond uit 

te laten of de vuilniszak buiten te zetten. Het unieke 

van de Dorpsdienst Nestor is het uitbouwen van een 

vrijwilligerswerking onder de professionele begeleiding 

van een coördinator. De provincie heeft een taak in het 

zoeken naar antwoorden voor bovenlokale problemen. 

Ze heeft daartoe ook het geëigende instrument: de 

gebiedswerking. Intussen verliepen twee proefjaren 

van het project Dorpsdienst Nestor. Of het concept 

overzetbaar is naar andere toepassingen in andere 

plattelandscontexten wordt in het laatste werkjaar 

onderzocht.

Het dorpscentrum  van Watou.

Leefbaarheid op het platteland

In 2004 werden heel wat projecten gerealiseerd die onder 

de leefbaarheidsstrategie voor de Westhoek opgestart 

werden. Ze werden veelal gefinancierd met middelen uit 

het 5 B Phasing Out-programma, m aar ook via het Plat- 

telandsontwikkelingsprogramm a en Interreg. In principe 

financierde Europa 33 procent, met een cofinanciering 

van 15 procent door de provincie. De rest werd door de 

promotor betaald.

De leefbaarheidsstrategie mikt prioritair op stagnerende 

kernen en probeert de leefbaarheid ervan te verhogen 

door ingrepen in de woonomgeving. Het kan gaan om 

complete dorpskernhernieuwingen, m aar ook om de 

bouw en renovatie van dorpshuizen of projecten die het 

leven op het platteland aangenam er maken voor mensen 

die van vervoer afhankelijk zijn. Het moest telkens 

gaan om kwaliteitsvolle projecten waarbij de bewoners 

betrokken werden.

In 2004 werden twee dubbelprojecten uitgevoerd, in 

Madonna (Langemark) en Jonkershove. In de dorpskern 

van Madonna werd de verkeersleefbaarheid verhoogd 

door het fietsverkeer te mengen met het autoverkeer, 

in Jonkershove door kasseistroken aan te brengen in 

de rijweg met stijgende frequentie. De beide dorpen 

werden niet alleen compleet heraangelegd, er werden 

ook twee nieuwe dorpshuizen gebouwd voor het lokale 

verenigingsleven.

In Watou werd de verouderde parochiezaal omgebouwd 

tot een zaal met hedendaags comfort, specifiek voor 

podiumactiviteiten. Een lokale vzw nam dit project 

volledig zelf in handen met plaatselijke aannemers. 

In sam enwerking met de Vlaam se Landmaatschappij 

werden de Veurnse woonkernen van Booitshoeke en 

't Zwaantje (Beauvoorde) volledig opgewaardeerd. In 

Beauvoorde ontwikkelde de Stichting V laam s Erfgoed 

een project om het kasteel en het kasteelpark beter te 

ontsluiten en bezoekers op een professionele manier te 

onthalen. Plaatselijke verenigingen waren ook vragende 

partij om het kasteel ruimtelijk en inhoudelijk bij hun 

werking te betrekken. Huis de Bryarde (aan de straatkant) 

werd met het koetshuis (achteraan) verbonden via 

een glazen constructie. Op de bovenverdieping van 

het koetshuis kregen de lokale cultuurverenigingen 

expositieruimte voor permanente tentoonstellingen. Een 

tentoonstelling op de gelijkvloerse verdieping plaatst de 

figuur van de oorspronkelijke eigenaar Merghelynck in 

zijn historische context. De lokale vzw De Snuffelhoek 

is ondergebracht in een k laslokaal van het aanpalende 

schoolgebouw. Op de brouwerijsite in Reningelst werd 

eind 2004 het dorpshuis afgewerkt.

De site www.westhoek.streekhuis.be geeft een volledig 

overzicht van de leefbaarheidsprojecten.

http://www.westhoek.streekhuis.be


Kwaliteitskamer bewaakt kwaliteit

De Westhoek wil naar buiten komen met kwaliteitsvolle 

architectuur en een inrichting van het publieke domein 

die inspireert. Daarom werd de Kwaliteitskamer in het 

leven geroepen: een groep deskundigen die kandidaat- 

projecten begeleidt op het vlak van vorm geving en 

beeldkwaliteit. Het gaat om ruimtelijke planners, 

(landschaps)architecten en andere specialisten die 

beroepsmatig bezig zijn met beeldkwaliteit. Zo zetelen 

de intercommunales WVI en Leiedal, de provincie, de 

Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaam se bouwmeester 

in de Kwaliteitskamer.

De Kwaliteitskamer begeleidt niet alleen de selectie 

van de ontwerper bij de totstandkoming van leefbaar- 

heidsprojecten, m aar ook de opeenvolgende fasen van 

het ontwerp, en onderwerpt de projectvoorstellen aan 

een kwaliteitstoets. Bij de uitvoering van de werken 

brengt de Kwaliteitskam er een plaatsbezoek, zoals 

op 21 september 2004 aan 't Zwaantje, Booitshoeke,

Beauvoorde, Watou, de nieuwe parochiezaal van 

Alveringem, het dorpshuis in Abele, het dorpsonthaalpunt 

in Westouter en dorpskernvernieuw ing met dorpshuis in 

Madonna (Langemark].

Oog voor natuur en landbouw

In 2004 werden een twintigtal m ilieudoorlichtingen 

uitgevoerd op land- en tuinbouwbedrijven in de Westhoek. 

Ze kaderen in het ontw ikkelingsp lan  Duurzam e 

Landbouw Westhoek dat verbreding en milieuzorg in 

de sector wil stimuleren. Via een milieudoorlichting 

kunnen de juridische en technische gegevens van een 

bedrijf in kaart gebracht worden. Op basis daarvan 

krijgt de landbouwer advies over hoe hij zijn bedrijf in 

de toekomst duurzam er kan uitbaten. Komen bij de 

doorlichting knelpunten inzake bedrijfsvoering aan het 

licht, dan speelt het ankerpunt Milieuzorg die door aan 

de bevoegde instantie.

De vzw 't Boerenlandschap zag haar activiteiten in de

In de W esthoek staan  a l veertig 

landbouw bedrijven open voor groepsbezoeken



loop van 2004 gevoelig uitbreiden. Deze vereniging van 

landbouwers en burgers die in natuur en landschap aan 

de slag gaan, had oorspronkelijk het scheren van hagen 

bij de leden als hoofdactiviteit. Door de aankoop van een 

compostkeerder in maart 2004 kwam de nadruk ook op 

het boerderijcomposteren te liggen dat in 2005 verder 

gepromoot wordt. De vzw kocht ook een draadmachine 

aan om velden op een vlotte manier tegen wild te 

kunnen afspannen. De nieuwe zaagbladmachine kwam 

goed van pas om tegemoet te komen aan het stijgende 

aantal aanvragen om hagen, heggen en houtkanten te 

onderhouden. Het project Burgers en boerennatuur’, 

dat eind 2004 door de Koning Boudewijnstichting 

goedgekeurd werd, wil de betrokkenheid van de gewone 

burger bij 't Boerenlandschap (dat voor 90 procent uit 

landbouwers bestaat) verhogen.

Het provinciale netwerk bezoekboerderijen, dat in 2004 

gelanceerd werd, groepeert land- en tuinbouwbedrijven

die graag geïnteresseerde bezoekers in groep ontvangen. 

Die krijgen een realistisch beeld van het actuele land- en 

tuinbouwgebeuren en maken kennis met de uitbater, 

zijn bedrijf, geschiedenis, werking, toekomst, ... Het 

eerste jaar bezochten meer dan 3.000 mensen een 

bedrijf in de Westhoek. Voor 90 procent was het hun 

eerste boerderijbezoek. Uit de evaluatie blijkt dat ze 

heel tevreden waren. Inm iddels zijn er in de Westhoek 

al 40 bedrijven te bezoeken en het aantal leden van het 

netwerk bezoekboerderijen blijft stijgen. Het aanbod 

van traditionele activiteiten (melkvee, vleesvee, varkens, 

akkerbouw) werd ook verruim d met alternatieve 

activiteiten zoals indoor plantenteelt, boomkwekerij, 

serre- en openluchtteelt, kruidenteelt, het fokken van 

schapen en geiten en zelfs het melken van paarden. Deze 

bedrijven geven de begrippen 'verbreding’ en 'm ilieuzorg' 

concrete invulling. Voor een boerderijbezoek zijn diverse 

arrangementen mogelijk (www.onthaalopdeboerderij.be). 

De vzw Westhoek Hoeveproducten verenigt 23 hoeve- 

producenten die hun producten thuis verkopen. In 

2004 werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld, na een 

communicatiestudie door studenten van de Artevelde 

Hogeschool, om de herkenbaarheid te verhogen. In 

het kader van een project van de Administratie Land

en Tuinbouw (ALT) rond kwaliteit en labeling kregen 

producenten een financiële tegem oetkom ing voor 

analysekosten, m aar er werden ook bewaarproeven en 

smaaktesten uitgevoerd. Ze konden ook een beroep doen 

op advies en begeleiding.

http://www.onthaalopdeboerderij.be


WEST-VLAANDEREN IS EEN VAN DE VEIL IGSTE  
PROVINCIES VAN BELGIE.
DE REGIO BLIJFT GESPAARD VAN ZWARE MISDAAD.  
VEILIGHEID BETEKENT ECHTER OOK:
VOORBEREID ZIJN OP RAMPEN,  HULP B IEDEN IN 
NOOD, KWETSBARE  GROEPEN B E S C H E R M E N  OF DE 
VERKEERSVE IL IGHE ID  VERBETEREN.  I



VEILIGHEID



! A C T I E P L A N  S N E L H E I D  EN A L C O H O L  2 0 0 4

In het kader van het 'Actieplan controles snelheid en 

alcohol’ werden in 2004 in het totaal 332.727 voertuigen 

gecontroleerd (snelheidscontroles én alcoholcontroles]. 

Ter vergelijking: in 2003 waren er dat 403.003 en in 2002 

werden 474.167 voertuigen gecontroleerd.

Resultaten van de snelheidscontroles

Ten opzichte van 2003 daalde het aantal zware 

snelheidsovertredingen in 2004 slechts miniem met 0,1 

procent, van 3,3 tot 3,2 procent. De nieuwe verkeerswet 

met de daaraan gekoppelde hoge verkeersboetes schrikt 

de automobilisten blijkbaar niet af, hoewel er in de 

maanden na de invoering ervan (februari t.e.m. mei) toch 

een lichte daling van de hoge snelheden vast te stellen 

is. De lichte stijging begint opnieuw vanaf de maand juni, 

met uitzondering van de maand augustus toen er ook 

m inder voertuigen op snelheid gecontroleerd werden.

Resultaten van de alcoholcontroles

In 2004 werden er 12.659 voertuigen gestopt voor een 

alcoholcontrole van de bestuurder. Dat zijn er 1.763 méér 

dan in 2003.

De Staten-G eneraa l van de Verkeersve ilighe id  

beschouwde rijden onder invloed van alcohol a ls één van 

de prioritaire aandachtspunten. In dit kader werd een 

grotere subjectieve en objectieve pakkans aanbevolen. De 

politiediensten in de provincie volgden deze aanbeveling 

goed op: in vergelijking met 2003 werden 16 procent 

méér voertuigen gestopt voor alcoholcontrole.

Steeds meer bestuurders worden aan een alcoholtest 

onderworpen. In 2002 waren dat 33,9 procent van de 

gestopte bestuurders, in 2003 al 65,3 procent en in 2004 

moesten m aar liefst 83,3 procent van de bestuurders een 

ademtest ondergaan.

De a-selectieve controle draagt niet alleen bij tot het 

vergroten van de subjectieve pakkans (het gevoel dat er 

geen ontsnappen aan is), m aar geeft vooral een reëel

beeld van het percentage bestuurders die effectief onder 

invloed rijden.

In 2004 bedroeg het percentage geïntoxiceerden 5,7 

procent. Dat is een heel minieme stijging van 0,1 procent 

in vergelijking met 2003 (5,6 procent). De verhouding 

zware drinkers (méér dan 0,35 mg/l) en lichte drinkers 

(tussen 0,22 mg/l en 0,35 mg/l) bleef nagenoeg gelijk. 

Eén op de twee positief bevonden bestuurders had zwaar 

gedronken.

Van oktober tot en met februari blijft het percentage 

strafbaar alcoholgehalte onder de zes procent. De scores 

zijn het laagst in de maanden december (4,1 procent) 

en januari (5,2 procent), tijdens de BOB-cam pagne. Het 

percentage positieve ademtesten ligt het hoogst in de 

zomermaanden. In juli en augustus worden echter weinig 

ademtesten afgenomen, waardoor de cijfers m inder 

representatief zijn.

De cijfers tonen duidelijk het positieve effect aan van 

de jaarlijkse nationale BOB-cam pagne van het Belgisch 

Instituut voor de Verkeersveiligheid, een doorgedreven 

sensib ilisatiecam pagne die door de politiediensten 

ondersteund wordt met extra controles.

Resultaten van de drugscontroles

In 2004 werden 49 bestuurders onderworpen aan een 

drugstest. Dat waren er vijf méér dan in 2003. Dertig 

bestuurders werden positief bevonden en 24 rijbewijzen 

werden onmiddellijk ingetrokken.

Erworden nog steeds te weinig drugscontroles uitgevoerd: 

de tests zijn omslachtig, ze vragen een grote inzet van het 

personeel en er is een gebrek aan opgeleide en ervaren 

politiemensen om de tests uit te voeren.

Andere verkeersinbreuken

Tijdens de controles op snelheid en alcohol werden in 

het totaal 1.525 andere verkeersinbreuken vastgesteld, 

waarvan 1.485 tegen de verkeerswetgeving en 40 tegen 

andere wetgeving.



D rugscon tro le s vragen  een grote  

inzet van het personeel.



De cursisten  van de politieschool 

werden ook ingezet bij de vorm ing  

‘Zw aar vervoer'.

■ 
■



Vernieuwende, praktijkgerichte opleiding

In 2004 werden de politiestudenten betrokken bij echte 

acties op het terrein, niet alleen bij verkeerscontroles, 

maar ook bij gerechtelijke acties en ordediensten. Zo 

maakten ze in de praktijk mee hoe een tachograaf 

gecontroleerd wordt (verkeerscontrole in Knokkel, hoe 

een actie tegen criminaliteit verloopt (PACK 5, Beaufort, 

Druha II) of wat het betekent om met helm, schild en 

matrak ingezet te worden (risicomatch Club Brugge - 

Utrecht). Bij dergelijke oefeningen krijgen de studenten 

altijd een goede begeleiding vanuit de school en van het 

personeel van de lokale en federale politie.

Voor de cursisten in de voortgezette vorm ing ging de 

opleiding nog een stap verder. Aangezien ze reeds 

werkzaam  zijn en over hun volledige bevoegdheid 

beschikken, mochten ze ook verbaliseren, onder meer in 

de voortgezette vorm ing 'D ru g s  in het verkeer' en 'Zwaar 

vervoer'. De cu rsu s 'Zw aar vervoer' vond vier keer plaats 

en leverde in het totaal 58.000 euro aan onmiddellijke 

inningen op. Voor alle cursisten vonden de oefeningen 

zowel overdag als 's  nachts plaats.

Voor de cu rsu ssen  'M ensenhande l en -sm okke l' en 

'Horm onen en doping' werd voor het eerst gewerkt 

met een 'gem engde ' groep. Dit w as totaal nieuw. 

Immers, wie op het terrein moet samenwerken, wordt 

best ook gemeenschappelijk opgeleid. Daarom volgden 

de politiemedewerkers de eerste cu rsu s samen met 

personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Sociale 

Inspectie en de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid. Bij 

de tweede cu rsu s waren één derde van de deelnemers 

magistraten.



PROVINCIALE OVERHEID

Zetel van de provicieraad en de bestendige deputatie

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold lll-laan 41. 8200 Sint-Andries
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 00
Kabinet van de gouverneur

Burg 3. 8000 Brugge

T 050 40 81 11 -  F 050 40 58 00
Kabinetten van de gedeputeerden Durnez,

Van Gheluwe, De fauw, Pertry en

Titeca-Decraene

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 00
Kabinet van de provinciegriffier

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold lll-laan 41. 8200 Sint-Andries
T 050 40 73 20 -  F 050 40 73 00

PROVINCIALE ADM IN ISTRAT IE

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan 41. 8200 Sint-Andries 
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 00

> Griffie
> Organisatie en HRM
> Beheerscontrole-Audit
> Financiën
> Personeel
> Interne dienst voor preventie en bescherming 

op het werk

> Economie, Externe betrekkingen en 

gebiedsgerichte werking
> Communicatie

> Internetontwikkeling

> Huishoudelijke dienst
> Groendienst
> Vergunningen

> Ruimtelijke planning en mobiliteit (DRUM)
> Milieu, natuur en water (MiNaWa)

> Welzijn
> Cultuur

Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I

Koning Leopold lll-laan 31. 8200 Sint-Andries 

T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 01

> Grafische dienst

T 050 40 73 73 - F  050 71 00 43

Provinciehuis Abdijbeke

Abdijbekestraat 9. 8200 Sint-Andries

> Financiën (provinciebelastingen]
> Datawarehousing
> ICT-projectcoördinatie en ondersteuning

> Informatietechnologie
> Overheidsopdrachten en patrimonium

> Gebouwen
> Wegen (district noord)
> Waterlopen (zone noord)

Doornstraat 114, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 76 86 -  F 050 40 76 87

> Sport

Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 72 90 -  F 050 34 90 79
> Archief

Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge 

T 050 40 74 74 -  F 050 40 74 75
* Provinciaal informatiecentrum
> Infopunt Europa
> Provinciale bibliotheek

Provinciehuis Potyze 

Zonnebeekseweg 361, 8900 leper 

T 057 20 00 27 -  F 057 21 84 28
> Wegen (district noord)

> Waterlopen (zone zuid)

Streekhuis Kasteel Tillegem 
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels 

T 050 40 35 44 -  F 050 40 31 41

> Gebiedswerking Brugge-Oostende

Streekhuis Esenkasteel 
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide 
T 051 51 93 50 -  F 051 51 93 51
> Gebiedswerking Westhoek

Huis van de streek Zuid-West-Vlaanderen
Oranjerie Broei

Dam 71 bus 22, 8500 Kortrijk

T 056 24 99 91 -  F 056 24 99 90
> Gebiedswerking Kortrijk

Streekhuis Roeselare-Tielt
Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare
T 051 27 55 50 - F  051 27 55 51

> Gebiedswerking Roeselare-Tielt

Provinciaal Ankerpunt Kust 

Wandelkaai 7, 8400 Oostende 
T 059 34 21 41 -  F 059 34 21 31

> Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden

PROVINCIAAL ONDERW IJS EN 

W ETEN SCH APPEL IJKE  INSTELLIN GEN

Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum 

voor Land- en Tuinbouw 
leperseweg 87. 8800 Rumbeke 

T 051 26 14 00 -  F 051 24 00 20

Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu 

(Proclam)

leperseweg 87, 8800 Rumbeke 

T 051 26 14 25 - F  051 24 00 20

Provinciaal Technisch Instituut (PTI)
> Campus Graaf Karei de Goedelaan 

Graaf Karei de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 
T 056 22 13 41 -  F 056 22 53 52

> Campus Tuinbouwschool 
Condédreef 10. 8500 Kortrijk
T 056 22 13 41 - F 056 20 44 71

Provinciaal Technisch Instituut -  Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (PTI -  CVO)
Graaf Karei de Goedelaan 7. 8500 Kortrijk 

T 056 22 13 41 -  F 056 22 53 52

Provinciaal Maritiem Instituut

> Mercatorlaan 15. 8400 Oostende 
T 059 70 40 19 - F  059 51 38 71

> Kursaalstraat 55. 8301 Knokke-Heist 

T 050 51 10 01 -  F 050 51 64 44

VO RM IN GSCENTRA

School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen 
(SBR)

Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I 
Koning Leopold lll-laan 31. 8200 Sint-Andries 

T 050 40 34 61 -  F 050 40 31 01

WIVO. schakel tussen mens en bestuur 
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I 

Koning Leopold lll-laan 31. 8200 Sint-Andries 
T 050 40 34 61 -  F 050 40 31 01

EduWEST.be vzw

Verbrandemolenstraat 5. 8902 Zillebeke 

T 057 21 45 17 -  F 057 21 29 35

West-Vlaams Agrarisch Vormingsinstituut (WAVI) 
leperseweg 87. 8800 Rumbeke 

T 051 26 14 00 -  F 051 24 00 20

West-Vlaamse Politieschool (WPS)
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries 

T 050 40 45 40 -  F 050 39 38 79

West-Vlaams Opleidingscentrum voor 

Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten 
(WOB RA)

Burg 4, 8000 Brugge 

T 050 40 57 83 -  F 050 40 56 00

Natuureducatieve centra

> Bulskampveld 

Bulskampveld 9, 8730 Beernem 
T 050 78 91 76 -  F 050 81 69 76

> De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke 

T 056 22 21 19 - F 056 22 75 68
> De Palingbeek 

Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke 
T 057 23 08 40

PROVINCIALE SPORTACCOMMODATIE

Provinciaal Olympisch Zwembad (Olympiabad) 

Doornstraat 110, 8200 Sint-Andries 

T 050 39 02 00 -  F 050 40 20 70

Watersportcentrum De Gavers 

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke 

T 056 22 21 19 - F  056 22 75 68

PRO VIN C IEM USEA

> PM M K -  Museum voor Moderne Kunst 
Romestraat 11, 8400 Oostende

T 059 50 81 18 - F  059 80 56 26
> PMCP -  Museum Constant Permeke 

Gistelsteenweg 341. 8490 Jabbeke
T 050 81 12 88 -  F 050 81 55 40

> Museum van het Bulskampveld (wagenpark) 

Provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld 

8730 Bee rnem -T  050 78 91 76

> PM SS -  Museum Stijn Streuvels 

'Het Lijsternest'



Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem 

T 056 77 72 14
> Memoriaal Prins Karei. Openluchtmuseum 

Atlantikwall. Archeologische Site en 
Bezoekerscentrum Walraversijde 

Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
T 059 70 22 85 -  F 059 51 45 03

> BE-PART
Westerlaan 17, 8790 Waregem 

T 056 62 94 10 - F  056 62 17 95

PROVINCIEDOM EINEN

Raversijde

Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
T 059 70 22 85 -  F 059 51 45 03
> Cafetaria Walrave -  T 059 30 62 44

Lippensgoed-Bulskampveld

Bulskampveld 9, 8730 Beernem
> Kasteel en domeinwachter -  T 050 78 91 76

> Cafetaria -  T 050 78 95 65

D’Aertrycke

Zeeweg 42, 8820 Torhout

> Domeinwachter -  050 22 22 76

> Hotel 050 23 07 70

Sterrebos

Sterrebosdreef 66. 8800 Roeselare

> Domeinwachter -  051 20 11 80

> Cafetaria -  051 21 17 96

t Veld

Bloemgatstraat, 8850 Ardooie
> Domeinwachter -  051 74 52 85
> Cafetaria De Keunepupe -  T 051 63 39 95

De Palingbeek

Verbrande Molenstraat 5, 8902 Zillebeke

> Domeinwachter -  T 057 20 34 72
> Cafetaria -  051 63 39 95

Tillegembos

Tillegemstraat 83, 8200 Sint-Michiels

> Domeinwachter -  T 050 38 24 16

> Kasteel -  050 40 35 44
> Cafetaria De Trutselaar -  050 38 98 00

De Gavers

Meersstraat 5, 8530 Harelbeke
> Domeinwachter -  T 056 21 35 02
> Cafetaria -  T 056 72 55 22

Wallemote-Wolvenhof

Koekelarestraat 85, 8870 Izegem
> Huisbewaarder -  T 051 30 09 44

leperse Gasthuisbossen

leper -  Zonnebeke
> Domeinwachter -  T 057 20 34 72

De Kemmelberg

Heuvelland

> Domeinwachter -  T 057 20 34 72

Fort van Beieren

Damme -  Koolkerke
> Domeinwachter -  T 050 38 24 16

> Cafetaria -  T 050 67 95 80

Bergelen (Wevelgem)
Gassbekeduinen (De Panne)
Damse Vaart (Brugge-Damme)
De Baliekouter (Wakken)
Zeebos (Blankenberge)
> Info: Groendienst -  T 050 40 31 11

PROVINCIALE U ITLEEN D IENSTEN VOOR 

AUDIOVISUEEL M ATERIEEL

> Doornstraat 112, 8200 Sint-Andries 

T 050 40 76 76 -  F 050 40 76 75
* Provinciehuis Potyze 

Zonnebeekseweg 361, 8900 leper 
T 057 21 56 06 -  F 057 21 84 28

> Emiel Clauslaan 3, 8500 Kortrijk 
T 057 21 56 06 -  F 057 21 84 28

> Wellingtonstraat 7, 8400 Oostende 

T 059 29 51 55 - F  059 29 51 58

SOCIALE D IENSTVERLEN IN G

Provinciale dienstverleningscentra vzw

> Centrum Ons Erf 

Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels 
T 050 40 69 60 -  F 050 40 69 61

> Centrum De Waaiberg 

Koolskampstraat 22d, 8830 Gits 

T 051 26 30 80 -  F 051 24 45 45
> Centrum 't Venster

Willem Elsschotstraat 19/1, 8870 Emelgem 

T 051 31 84 72 -  F 051 31 90 34

Technisch adviesbureau en meldpunt omtrent
toegankelijkheid

Westkans v.z.w.
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal II 
Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 73 73 - F  05040 71 00

AUTONOOM PROVINCIE BEDRIJF

Westtoer apb

Koning Albert l-laan 120, 8200 Sint-Michiels 

T 050 30 55 00 -  F 050 30 55 90

PROVINCIEBED  RIJVEN

TiNCK -  Ticket Informatie Cultuur Knooppunt
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal II 
Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries 
T 070 22 50 05 -  F 070 22 50 06

PARAPROVINCIALE INSTELLIN GEN

> Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw

Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I 
Koning Leopold lll-laan 31, 8200 Sint-Andries 

T 050 40 34 61 -  F 050 40 31 01
> Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

(GOM) West-Vlaanderen

Baron Ruzettelaan 33, 8310 Assebroek 

T 050 36 71 00 -  F 050 37 77 23

> Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) 

Vismijn, Pakhuizen 45-52, 8400 Oostende 
T 059 34 21 30 -  F 059 34 21 31

FEDERALE D IENSTEN VAN DE GOUVERNEUR

Burg 4, 8000 Brugge 
T 050 40 56 11 -  F 050 40 56 00

> Openbare Hulpverlening -  afdeling civiele 
veiligheid

> Arrondissementscommissaris

Proosdij. Burg 2. 8000 Brugge 
T 050 40 56 11 -  F 050 40 56 00

> Bijzondere en specifieke bevoegdheden van 

de gouverneur (rampenfonds, vertalingen. 

Provinciale Visserijcommissie. 

burgerlijke stand en bevolking)

> Arrondissementscommissaris

Riddersstraat 13. 8000 Brugge 
T 050 44 06 30 -  F 050 44 06 34

* Openbare politionele veiligheid, 
wapens en jacht

> Bijzondere situaties
> Arrondissementscommissaris

M IN IST ER IE  VAN DE VLAAM SE G EM EENSCH AP

Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden 
West-Vlaanderen

Burg 4. 8000 Brugge 

T 050 40 56 11 -  F 050 40 56 00

> Algemene werking lokale besturen

> Personeel lokale besturen

> Financiën

* Patrimonium en overheidsopdrachten
> Milieu, ruimtelijke ordening en natuur

> Financiën kerkfabrieken

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold lll-laan 41. 8200 Sint-Andries
T 050 40 31 11 - f  050 40 31 00
* Milieu, natuur en waterlopen

INTERCO M M UN ALES

> West-Vlaamse Intercommunale voor 

Economische Expansie. Huisvestingsbeleid en 
Technische Bijstand (WVI)
Baron Ruzettelaan 35. 8310 Assebroek 

T 050 36 71 71 -  F 050 35 68 49

> Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke 

Ordening. Economische Expansie en 
Reconversie voor het Gewest Kortrijk 'Leiedal' 

President Kennedypark 10. 8500 Kortrijk
T 056 24 16 16 - f  056 22 89 03

> West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij 
IWVEM)
Hoogstraat 37-41. 8000 Brugge 
T 050 44 77 11 -  F 050 33 07 05

> West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) s.v. 

Luchthavenstraat 1 bus 1. 8560 Wevelgem 
T 056 35 14 12 - F  056 35 40 59

> Intercommunale Kustreddingsdienst West- 

Vlaanderen (IKWV)

Handelskaai 2. 8620 Nieuwpoort 

T 058 23 80 00 -  F 058 23 80 10

WEST-VLAAMS ECONOMISCH STUDIEBUREAU (WES)

Baron Ruzettelaan 33. 8310 Assebroek 

T 050 36 71 36 - F  050 36 31 86
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ALVERINGEM
St. Rijkersstraat 19. 8690 Alveringem 
T 058 28 88 81 -  F 058 28 88 83 
Burgemeester: Wackenier Mare 
Secretaris: Verschave Hendrik 
Gewestelijke ontvanger: Vanpoucke Tom

ANZEGEM
Dorpsplein, 8570 Anzegem 
T 056 69 44 40 -  F 056 68 09 09 
Burgemeester: Gerniers Victor 
Secretaris: Avet Rita 
Gemeenteontvanger: Vercruysse Eddy

ARDOOIE
Polenplein 15, 8850 Ardooie 
T 051 74 40 40 - F  051 74 03 69 
Burgemeester: Callens Karlos 
Secretaris: Pillaert Dominiek 
Gemeenteontvanger: Pattyn Isabelle

AVELGEM
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem 
T 056 65 30 30 -  F 056 65 30 39 
Burgemeester: Vantieghem Lieven 
Secretaris: Declercq Koen 
Gemeenteontvanger: Boudrez Geert

BEERNEM
Bloemdalestraat 112, 8730 Beernem 
T 050 28 91 20 -  F 050 79 04 63 
Burgemeester: Van Parijs Walter 
Secretaris: Focquaert Robert 
Gemeenteontvanger: Gevaert Tom

BLANKENBERGE
J.F. Kennedyplein 1. 8370 Blankenberge 
T 050 42 99 42 -  F 050 42 90 29 
Burgemeester: Monset Ludo 
Secretaris: Verheyden Peter 
Stadsontvanger: Plompen Dirk

BREDEN E
Centrumplein 1, 8450 Bredene 
T 059 33 91 91 -  F 059 33 00 36 
Burgemeester: Vanhooren Willy 
Secretaris: Wittevrongel Yannick 
Gemeenteontvanger: Vandenberghe Willy

BRUGGE
Burg 12, 8000 Brugge 
T 050 44 81 11 -  F 050 44 80 80 
Burgemeester: Moenaer Patrick 
Secretaris: Coens Johan 
Stadsontvanger: Brouckaert Cathy

DAMME
Visserstraat 2a, 8340 Moerkerke (Damme) 
T 050 28 87 30 -  F 050 50 11 51 
Burgemeester: Bisschop Dirk 
Secretaris: Teerlynck Mare 
Gemeenteontvanger: De Bruyckere Rachel

DEERLIJK
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk 
T 056 71 44 02 -  F 056 72 83 99 
Burgemeester: Croes Claude 
Secretaris: Longueville Trees 
Gemeenteontvanger: Desmet Nathalie

DE HAAN
Leopoldlaan 24, 8420 Klemskerke 
T 059 24 21 24 - F  059 24 21 23 
Burgemeester: Cattrysse Yvan 
Secretaris: Museeuw Franky 
Gemeenteontvanger: Muyshondt Willy

DENTERGEM
Kerkstraat 1, 8720 Dentergem 
T 051 63 61 03 -  F 051 63 59 00 
Burgemeester: Degroote Koenraad 
Secretaris: Naessens Kathelijn 
Gewestelijke Ontvanger: Moyersons Stein

DE PANNE
Zeelaan 21, 8660 De Panne 
T 058 42 16 16 -  F 058 42 16 17 
Burgemeester: Vanheste Willy 
Secretaris: Witdouck Daniël 
Gemeenteontvanger: Supeley Jean-Pierre

DIKSM U IDE
Grote Markt 6, 8600 Diksmuide 
T 051 51 91 51 -  F 051 51 00 20 
Burgemeester: Debaillie Geert 
Secretaris: Hermans Marie 
Stadsontvanger: Himpens Stefan

GISTEL
Heyvaertlaan 18. 8470 Gistel 
T 059 27 02 00 -  F 059 27 02 46 
Burgemeester: Defreyne Roland 
Secretaris: Wydooghe Lieve 
Stadsontvanger: De Groote Paul

HARELBEKE
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke 
T 056 73 33 10 - F  056 73 33 19 
Burgemeester: Decavele Luc 
Secretaris: Duyck Albert 
Stadsontvanger: Debooser Hedwig

HEUVELLAND
Bergstraat 24. 8950 Heuvelland 
T 057 45 04 50 -  F 057 44 56 04 
Burgemeester: Heens Bernard 
Secretaris: Verstraete Sigurd 
Gemeenteontvanger: Vermeersch Johan

HOOGLEDE
Marktplaats 1. 8830 Hooglede 
T 051 20 30 30 -  F 051 20 38 26 
Burgemeester: Pillaert Jean-Pierre 
Secretaris : Dekens Rik 
Gemeenteontvanger : Terryn Hans

HOUTHULST
Terreststraat 2. 8650 Houthulst 
T 051 70 07 81 -  F 051 46 07 36 
Burgemeester: Hindryckx Joris 
Secretaris: Schacht Jocelyne 
Gewestelijke Ontvanger: Paesbrugghe Alain

ICHTEGEM
Eernegem-Markt 1, 8480 Eernegem 
T 059 29 97 70 -  F 059 29 80 65 
Burgemeester: Bonny Karl 
Secretaris: Delarue Luc 
Gemeenteontvanger: Berckmans Peter

IEPER
Grote Markt 34, 8900 leper 
T 057 23 92 00 -  F 057 23 92 95 
Burgemeester: Dehaene Luc 
Secretaris: Breyne Jan 
Stadsontvanger: Carbonez Guy

INGELM UNSTER
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster 
T 051 31 13 01 - F 051 31 82 83 
Burgemeester: De Clercq Jean-Pierre 
Secretaris: Ronse Dominik 
Gemeenteontvanger: Vroman Jean-Pierre

IZEGEM
Korenmarkt 10, 8870 Izegem 
T 051 33 73 00 - F 051 31 48 67 
Burgemeester: Verledens Willy 
Secretaris: Jacobus Anton 
Stadsontvanger: Sintobin Philippe

JABBEKE
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke 
T 050 81 01 11 -  F 050 81 01 17 
Burgemeester: Verleye Roland 
Secretaris: Acke Gabriël 
Gemeenteontvanger: Astaes Jan

KNO KKE -  HEIST
Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke Heist 
T 050 63 01 00 -  F 050 63 01 59 
Burgemeester: Lippens Leopold 
Secretaris: Verhaeghe Mare 
Gemeenteontvanger: Pauwels Eric

KOEKELARE
Sint-Maartensplein 19. 8680 Koekelare 
T 051 58 92 01 -  F 051 58 84 96 
Burgemeester: Lansens Patrick 
Secretaris: Claeys Lode 
Gemeenteontvanger: Deweerdt Liesbet

KOKSIJDE
Zeelaan 44. 8670 Koksijde 
T 058 53 30 30 -  F 058 53 30 37 
Burgemeester: Vanden Bussche Mare 
Secretaris: Beun Freddy 
Gemeenteontvanger: Vandeputte Jean-Philippe

KORTEMARK
Stationsstraat 68. 8610 Kortemark 
T 051 56 81 21 -  F 051 57 51 20 
Burgemeester: Borlé Maurits 
Secretaris: Vandoorne Joseph 
Gemeenteontvanger: Cromheecke Hans

KORTRIJK
Grote Markt 54. 8500 Kortrijk 
T 056 27 70 00 -  F 056 27 70 09 
Burgemeester: De Clerck Stefaan 
Secretaris: Hillaert Geert 
Stadsontvanger: Vanhoutte Johan

KUURNE
Marktplein 9, 8520 Kuurne 
T 056 73 71 11 -  F 056 70 60 15 
Burgemeester: Vereecke Carl 
Secretaris: Deroo Walter 
Gemeenteontvanger: Cattelein Betty

LAN G EM ARK - POELKAPELLE
Kasteelstraat 1, 8920 Langemark -  Poelkapelle 
T 057 49 09 10 - F  057 48 60 50 
Burgemeester: Wyffels Alain 
Secretaris: De Wandel Sabine 
Gemeenteontvanger: Gheeraert Michel

LEDEGEM
Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem 
T 056 50 91 80 - F  056 50 51 40 
Burgemeester: Vanhie Paul 
Secretaris: Demeyere Geert 
Gemeenteontvanger: Denys Carine

LEN DELEDE
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede 
T 051 33 63 00 -  F 051 33 63 07 
Burgemeester: Gheysens Georges 
Secretaris: Wastyn José 
Gemeenteontvanger: Vandecasteele Christophe



LICHTERVELDE
Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde 
T 051 72 94 30 -  F 051 72 94 36 
Burgemeester: Beeusaert -  Pattyn Ria 
Secretaris: Vandenbussche Yvan 
Gewestelijke Ontvanger: Roelens Christiane

LO - RENINGE
Oude Eiermarkt 9, 8647 Lo-Reninge 
T 058 28 80 20 -  F 058 28 90 71 
Burgemeester: Vanheule Frans 
Secretaris: Ackerman Dirk 
Gewestelijke Ontvanger: Vanpeperstraete Maria

MENEN
Yvonne Serruysstraat 28. 8930 Menen 
T 056 52 92 00 -  F 056 52 93 09 
Burgemeester: Bossuyt Gilbert 
Secretaris: Algoet Eric 
Stadsontvanger: Pille Peter

MESEN
Markt 1, 8957 Mesen 
T 057 44 50 40 -  F 057 48 65 63 
Burgemeester: Evrard Sandy 
Secretaris: Florissoone Patrick 
Gewestelijke Ontvanger: Paesbrugghe Alain

M EULEBEKE
Markt 1, 8760 Meulebeke 
T 051 48 80 80 -  F 051 48 54 40 
Burgemeester: Vanpoucke Daniël 
Secretaris: Maes Willy 
Gemeenteontvanger: Devolder Bernard

M IDDELKERKE
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke 
T 059 31 30 16 - F  059 31 43 64 
Burgemeester: Landuyt Michel 
Secretaris: Coulier Leo 
Gemeenteontvanger : Ryckewaert Pierre

MOORSLEDE
Marktplaats 1, 8890 Moorslede 
T 051 77 70 06 - F  051 77 10 76 
Burgemeester: Ghekiere Walter 
Secretaris: Vander Stichele Kristof 
Gemeenteontvanger: Cappelle Mireille

NIEUWPOORT
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort 
T 058 22 44 44 -  F 058 22 44 45 
Burgemeester: Crabbe Roland 
Secretaris: T  Jaeckx Roland 
Stadsontvanger: Broucke Evelien

OOSTENDE
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende 
T 059 80 55 00 -  F 059 80 65 47 
Burgemeester: Vandecasteele Jean 
Secretaris: Vandenabeele Johan 
Stadsontvanger: De Prêtre Christina

OOSTKAMP
Beukenpark, Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp 
T 050 83 31 00 - F  050 82 66 76 
Burgemeester: Vanparys Luc 
Secretaris: Compernol Jan 
Gemeenteontvanger: Van Vijnckt Hugo

OOSTROZEBEKE
Ernest Brengierstraat 6. 8780 Oostrozebeke 
T 056 67 11 20 -  F 056 67 11 27 
Burgemeester: Bonte Jean -  Marie 
Secretaris : De Pourcq Guy 
Gemeenteontvaznger : Masschaele Siegfried

OUDENBURG
Weststraat 24, 8460 Oudenburg 
T 059 26 60 27 -  F 059 26 54 06 
Burgemeester: Dereeper Ignace 
Secretaris: Rosseel Johan 
Stadsontvanger: Krijger Carine

PITTEM
Markt 1, 8740 Pittem 
T 051 46 03 50 -  F 051 46 03 70 
Burgemeester: Delaere Yvan 
Secretaris: Mahieu Geert 
Gemeenteontvanger: Debaecke Martine

POPERINGE
Grote Markt 1, 8970 Poperinge 
T 057 33 40 81 -  F 057 33 75 81 
Burgemeester: d'Udekem d'Acoz Henri 
Secretaris: Roelens Bernard 
Stadsontvanger: Vandecasteele Stefaan

RO ESELARE
Botermarkt 2. 8800 Roeselare 
T 051 26 21 11 -  F 051 26 22 29 
Burgemeester: Denys Daniël 
Secretaris: Leenknecht Johan 
Stadsontvanger: Verbrugge Katrien

RU ISELEDE
Markt 1, 8755 Ruiselede 
T 051 68 80 63 -  F 051 68 79 33 
Burgemeester: Biebuyck Etienne 
Secretaris: De Leersnyder Luc 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Erik

SP IER E  - HELKIJN
Oudenaardseweg 71. 8587 Spiere-Helkijn 
T 056 45 55 57 -  F 056 45 69 30 
Burgemeester: Walraet Dirk 
Secretaris: Lefebvre Wout 
Gewestelijke Ontvanger: Ina Demeulenaere

STADEN
Marktplaats 2. 8840 Staden 
T 051 70 06 00 -  F 051 70 42 86 
Burgemeester: Lowie Josiane 
Secretaris: Debaene Johan 
Gemeenteontvanger: Pattyn Karien

TIELT
Tramstraat 2, 8700 Tielt 
T 051 42 60 60 -  F 051 40 51 89 
Burgemeester: Van Daele Michiel 
Secretaris: Verbeke Dirk 
Stadsontvanger: De Wit Linda

TORHOUT
Markt 1. 8820 Torhout 
T 050 22 11 22 -  F 050 22 05 80 
Burgemeester: De Cuyper Norbert 
Secretaris: Vandamme Luc 
Stadsontvanger: Cordie Noël

VEURNE
Grote Markt 27, 8630 Veurne 
T 058 33 05 11 -  F 058 33 05 93 
Burgemeester: Verfaillie Jan 
Secretaris: Coulier Edwin 
Stadsontvanger: Degraeve Kris

VLETEREN
Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren 
T 057 40 00 99 - F  057 40 13 66 
Burgemeester: Mostaert Willy 
Secretaris: Depyper Ignace 
Gewestelijke Ontvanger: Leleu Guy

W AREGEM
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem 
T 056 62 12 11 -  F 056 62 12 23 
Burgemeester: Dhondt Yolande 
Secretaris: De Langhe Guido 
Stadsontvanger: Matton Joseph

W ERVIK
Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik 
T 056 30 01 01 -  F 056 30 01 48 
Burgemeester: Goos Johnny 
Secretaris: Verraes Philippe 
Stadsontvanger: Volckaert Stefaan

W EVELGEM
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
T 056 43 34 00 -  F 056 43 34 01 
Burgemeester: Seynhaeve Jan 
Secretaris: Parmentier Kurt 
Gemeenteontvanger: Deleu Frank

W IELSBEK E
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke 
T 056 67 32 40 -  F 056 67 32 41 
Burgemeester: Lambrecht Georges 
Secretaris: Van Halst Lucien 
Gemeenteontvanger: Seyns Guy

W INGENE
Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene 
T 051 65 00 60 -  F 051 65 70 78 
Burgemeester: Verkest Hendrik 
Secretaris: De Meulemeester Chris 
Gemeenteontvanger: De Ceuleners Pascal

ZEDELGEM
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem 
T 050 28 83 30 -  F 050 20 82 28 
Burgemeester: Verhegge Hilaire 
Secretaris: Malengier Heidi 
Gemeenteontvanger: De Meester Hilde

ZO NN EBEKE
Langemarkstraat 8. 8980 Zonnebeke 
Tel: 051 48 00 60 -  F 051 78 07 40 
Burgemeester: Cardoen Dirk 
Secretaris: Claeys Francis 
Gemeenteontvanger: Delancker Luc

ZU IEN KERKE
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
T 050 42 70 48 -  F 050 42 85 45 
Burgemeester: Cuypers Henri 
Secretaris: Goethals Franky 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thomas

ZW EVEGEM
Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem 
T 056 76 55 67 -  F 056 76 55 68 
Burgemeester: Deprez Paul 
Secretaris: Vercoutere André 
Gemeenteontvanger: Vandenbogaerde Rik
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ALVERINGEM
Dorp 1B. 8690 Alveringem 
T 058 28 08 20 -  F 058 28 08 25 
Voozitter: Laureys Wilfried 
Secretaris: Sclep Jo 
OCMW-ontvanger: Vanpoucke Tom

ANZEGEM
Lieven Bauwensstraat 40, 8570 Vichte 
T 056 77 88 28 -  F 056 77 48 82 
Voorzitter: Van Den Heede Paul 
Secretaris: Maes Frieda 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

ARDOOIE
Marktplein 3, 8850 Ardooie 
T 051 74 03 70 -  F 051 74 03 79 
Voozitter: Sercu-Bourgeois Antonia 
Secretaris : Desmet Patricia 
OCMW-Ontvanger : Pattyn Isabelle

AVELGEM
Leopoldstraat 26. 8580 Avelgem 
T 056 65 07 70 -  F 056 65 07 73 
Voorzitter: Wolfvelde Frans 
Secretaris: Debeurme Christine 
Gewestelijke Ontvanger: Leleu Guy

BEERNEM
Lattenklieversstraat 46, 8730 Beernem 
T 050 78 82 40 -  F 050 78 10 29 
Voorzitter: Sypré Eddy 
Secretaris: Claeys Jan
Gewestelijke Ontvanger: Van Leirsberghe Peter 

BLANKENBERGE
Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge 
T 050 43 24 50 -  F 050 43 24 69 
Voorzitter: De Ville Eric 
Secretaris: Demeulemeester Luc 
OCMW-Ontvanger: Vandenbussche André

BREDENE
Duinenstraat 106, 8450 Bredene 
T 059 33 97 70 -  F 059 33 97 77 
Voorzitter: Vermoortei Doris 
Secretaris: Eerebout Jan 
OCMW-Ontvanger: Nyssen Wilfried

BRUGGE
Karthuizerinnenstraat 4-6, 8000 Brugge 
T 050 33 98 54 -  F 050 44 94 44 
Voorzitter: Vandevoorde Frank 
Secretaris: Parrein Hubert 
OCMW-Ontvanger: Sap Luc

DAMME
Burgstraat 4. 8340 Damme 
T 050 46 10 80 -  F 050 46 10 81 
Voorzitter: Lasuy Nelly 
Secretaris: Dalle Marc 
OCMW-Ontvanger: Maes Sabine

DEERLIJK
Stationsstraat 28, 8540 Deerlijk 
T 056 73 63 30 -  F 056 72 76 51 
Voorzitter: Kemseke Willy 
Secretaris: Van Thuyne Mireille 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Erik

DE HAAN
Markt 2, 8420 Wenduine 
T 050 42 84 80 - F 050 41 61 33 
Voorzitter: Flahaut-Pouillon Andrée 
Secretaris : Vansteenkiste Willy 
Gewestelijke ontvanger : Descamps Dieter

DENTERGEM
Wapenplaats 23, 8720 Wakken 
T 056 62 10 10 -  F 056 61 49 88 
Voorzitter: Persijn Noël 
Secretaris: Vanmeerhaeghe Bernard 
Gewestelijke Ontvanger: Moyersoens Stein

DE PANNE
Koninklijke Baan 10, 8660 De Panne 
T 058 42 97 80 -  F 058 41 22 82 
Voorzitter: Cremery Norbert 
Secretaris: Mouton Ann 
Gewestelijke Ontvanger: Kerkhof Bart

D IKSM U IDE
Ijzerheemplein 4, 8600 Diksmuide 
T 051 50 42 15 -  F 051 51 08 25 
Voorzitter: Winne Josiane 
Secretaris: Merlevede Chris 
OCMW-Ontvanger: Declerq Johan

GISTEL
Bruidstraat 11, 8470 Gistel 
T 059 27 06 57 -  F 059 27 53 42 
Voorzitter: Cordier Noël 
Secretaris: Mangeleer Joost 
Gewestelijke Ontvanger: Bakelant Philippe

HARELBEKE
Paretteplein 19, 8530 Harelbeke 
T 056 73 51 90 -  F 056 73 51 99 
Voorzitter: Kets Filip 
Secretaris: Raes Luc 
OCMW-Ontvanger: Eggermont Rudy

HEUVELLAND
Sint-Medardusplein 1, 8953 Heuvelland 
T 057 45 04 80 -  F 057 45 04 80 
Voorzitter: Dejaegher -  Avet Lieve 
Secretaris: Lefebvre Hugo 
OCMW-Ontvanger: Vermeersch Johan

HOOGLEDE
Hogestraat 170, 8830 Hooglede 
T 051 22 88 01 -  F 051 22 90 95 
Voorzitter: Lokere Jozef 
Secretaris: Van Eeckhout Filip 
OCMW-Ontvanger: Van Leirsberghe Peter

HOUTHULST
Vijverstraat 30, 8650 Houthulst 
T 051 70 41 64 -  F 051 70 43 64 
Voorzitter: Keirsschieter Gino 
Secretaris: Deweerdt Bernard 
Gewestelijke Ontvanger: Paesbrugghe Alain

ICHTEGEM
Koekelarestraat 5, 8480 Ichtegem 
T 051 58 18 91 -  F 051 58 29 15 
Voorzitter: Pattyn Koen 
Secretaris: Declerck Wilfried 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thomas

IEPER
Rijselsestraat 38, 8900 leper 
T 057 20 48 31 -  F 057 21 83 89 
Voorzitter: Cloet Marieke 
Secretaris: Deruytter Jozef 
OCMW-Ontvanger: Seynaeve Piet

INGELM UNSTER
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster 
T 051 31 13 03 -  F 051 30 45 81 
Voorzitter: Defreyne Jan 
Secretaris: Vandeweghe Joost 
Gewestelijke Ontvanger: Pottie Bernard

IZEGEM
Kokelarestraat 2, 8870 Izegem 
T 051 33 66 33 -  F 051 33 66 30 
Voorzitter: Grymonprez Kurt 
Secretaris: Desimpel Bart 
OCMW-Ontvanger: Dubois Odiel

JABBEKE
Caverstraat 16, 8490 Jabbeke 
T 050 81 01 80 - F  050 81 46 86 
Voorzitter: Declerck Véronique 
Secretaris: Vandewalle Katrien 
Gewestelijke Ontvanger: Descamps Dieter

KN O KKE-H EIST
Noordhinder 31, 8301 Heist-aan-Zee 
TelO 050 53 00 61 -  F 050 53 90 26 
Voorzitter: Van Der Hooft Kathleen 
Secretaris: Roets Paul 
OCMW-Ontvanger: Claeys Jan

KOEKELARE
Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare 
T 051 58 10 01 -  F 051 58 33 87 
Voorzitter: Jonckheere Paul 
Secretaris: Van der Veken Ann 
OCMW-Ontvanger: Liesbet Deweerdt

KOKSIJDE
Leopold ll-laan 2, 8670 Oostduinkerke 
T 058 53 31 70 -  F 058 52 21 32 
Voorzitter: Anseeuw Stephanie 
Secretaris: Feys Pascale 
OCMW-Ontvanger: Driesse Rita

KORTEM ARK
Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark 
T 051 57 55 75 - F  051 57 55 76 
Voorzitter: Louwaege Jacques 
Secretaris: Denecker Rita 
Gewestelijke OntvangenDebaecke Katrien

KORTRIJK
Budastraat 27, 8500 Kortrijk 
T 056 24 48 00 -  F 056 24 48 48 
Voorzitter: Vandevelde -  Verhenne Fransceska 
Secretaris: Vanheusden Tony 
OCMW-Ontvanger: Sabbe Luc

KUURNE
Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne 
T 056 73 70 11 -  F 056 72 56 90 
Voorzitter: Piepers Nicole 
Secretaris: Vandenheede André 
Gewestelijke Ontvanger: Vanpeperstraete Maria

LAN G EM ARK-PO ELKAPELLE
Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark - 
Poelkapelle
T 057 49 08 10 - F  057 48 52 89 
Voorzitter: Van Hoorne Ria 
Secretaris: Persyn Els 
Gewestelijke Ontvanger: Verbeke Els

LEDEGEM
Rollegemstraat 130, 8880 Ledegem 
T 056 54 04 00 -  F 056 50 50 09 
Voorzitter: Claeys Dany 
Secretaris: Dessein Nathalie 
Gewestelijke Ontvanger: Leleu Guy

LEN DELEDE
Dorpsplein 8, 8860 Lendelede 
T 051 30 31 31 -  F 051 31 52 72 
Voorzitter: Romnens Rudy 
Secretaris: Lambrecht Marc 
OCMW-Ontvanger: Vandecasteele Christophe



LICHTERVELDE
Dokter Roelenslaan 4. 8810 Lichtervelde 
Tel 051 72 54 91 -  F 051 72 64 94 
Voorzitter: Vanwalleghem Roos 
Secretaris: Vandenbussche Kris 
Gewestelijke Ontvanger: Roelens Christiane

LO-RENINGE
W. Van Loolaan 1. 8647 Lo-Reninge 
T 058 28 96 79 -  F 058 28 96 79 
Voorzitter: Cornette Wout 
Secretaris: Decroos Luc 
Gewestelijke Ontvanger: Vanpoucke Tom

MENEN
Leopoldplein 12, 8930 Menen 
T 056 52 11 11 -  F 056 52 11 59 
Voorzitter: Vancoillie Claude 
Secretaris: Vanneste Bart 
OCMW-Ontvanger: Ducastel Christophe

MESEN
Markt 1, 8957 Mesen 
T 057 44 50 40 -  F 057 48 65 63 
Voorzitter: Bossaert André 
Secretaris: Florissoone Patrick 
Gewestelijke Ontvanger: Demeulenaere Ina

M EULEBEKE
Bonestraat 24, 8760 Meulebeke 
T 051 48 61 9 3 -  F 051 48 51 99 
Voorzitter: Vullers Luc 
Secretaris: Ide Erna 
Gewestelijke Ontvanger: Pottie Bernard

MIDDELKERKE
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke 
T 059 31 92 10 -  F 059 31 21 52 
Voorzitter: Gilliaert Dirk 
Secretaris (wnd): Van Parijs Jan 
OCMW-Ontvanger: Desseyn Ann

MOORSLEDE
Marktplaats 18a, 8890 Moorslede 
T 051 57 60 70 -  F 051 78 00 05 
Voorzitter: Deceuninck Luc 
Secretaris: Leenknecht Geert 
Gewestelijke Ontvanger: Kerkhof Bart

NIEUWPOORT
Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort 
T 058 22 38 1 0 - F 058 22 38 28 
Voorzitter: Lefevre Frans 
Secretaris: Van de Auwere Maria 
OCMW-Ontvanger: Pieters Philip

OOSTENDE
Edith Cavellstraat 15. 8400 Oostende 
T 059 55 56 10 -  F 059 55 55 55 
Voorzitter: De Block Franky 
Secretaris (wnd): Boumans Mare 
OCMW-Ontvanger: Libin Guy -  Paul

OOSTKAMP
Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp 
T 050 28 82 90 -  F 050 28 01 78 
Voorzitter: Himpens Herman 
Secretaris: Heyneman Daniël 
OCMW-Ontvanger: Dubois Eveline

OOSTROZEBEKE
Halfweghuisstraat 47, 8780 Oostrozebeke 
T 056 67 14 80 - F  056 67 14 89 
Voorzitter: Geldhof Carine 
Secretaris: Vansteenkiste Ann 
OCMW-Ontvanger: Masschaele Siegfried

OUDENBURG
Ettelgemsestraat 20, 8460 Oudenburg 
T 059 34 02 20 -  F 059 34 02 29 
Voorzitter: Roose Romain 
Secretaris: Vermeulen Bart 
Gewestelijke Ontvanger: Verbeke Els

PITTEM
Tieltstraat 40. 8740 Pittem 
T 051 61 00 60 - F  051 61 00 65 
Voorzitter: Gelaude Peter 
Secretaris: Defour Joris 
OCMW-Ontvanger: Debaecke Martine

POPERINGE
Veurnestraat 22. 8970 Poperinge 
T 057 33 33 00 -  F 057 33 90 39 
Voorzitter: Laheye Sofie 
Secretaris: Vallaeys Bart 
OCMW-Ontvanger: Hugues Thierry

RO ESELARE
Brugsesteenweg 90. 8800 Roeselare 
T 051 23 61 11 -  F 051 23 66 87 
Voorzitter: Debruyne André 
Secretaris: Decoene Georges 
OCMW-Ontvanger: Bucket Geert

RU ISELEDE
Markt 1, 8755 Ruiselede 
T 051 68 94 84 -  F 051 68 63 80 
Voorzitter: Dewinter Chris 
Secretaris: De Leersnyder Luc 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Erik

SP IERE -H ELK IJN
Oudenaardseweg 71. 8587 Spiere-Helkijn 
T 056 45 59 59 -  F 056 45 69 30 
Voorzitter: Deldaele Richard 
Secretaris: Lefebvre Wout 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

STADEN
Hospitaalstraat 1, 8840 Staden 
T 051 70 22 33 -  F 051 70 52 80 
Voorzitter: Grymonprez Wilfried 
Secretaris: Dochy Tine 
Gewestelijke Ontvanger: Bakelant Philippe

TIELT
Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt 
T 051 42 79 10 - F  051 42 79 20 
Voorzitter: Mortier Jan 
Secretaris: Baertsoen René 
OCMW-Ontvanger : De Munck Geert

TORHOUT
Vestingstraat 1. 8820 Torhout 
T 050 22 12 22 -  F 050 22 08 84 
Voorzitter: Deroo Servais 
Secretaris: Vandecasteele Eddy 
OCMW-Ontvanger: Warmoes Sven

VEURNE
Kaaiplaats 2. 8630 Veurne 
T 058 33 23 00 - F  058 31 12 24 
Voorzitter: Leeman Gilbert 
Secretaris: Dekervel Mare 
OCMW-Ontvanger: Deschrijver Johan

VLETEREN
Woestendorp 12, 8640 Vleteren 
T 057 46 96 01 -  F 057 46 96 05 
Voorzitter: Morisse Stephane 
Secretaris: Vanderhaeghe Nele 
Gewestelijke Ontvanger: Verbeke Els

W AREGEM
Schakelstraat 41, 8790 Waregem 
T 056 62 98 11 -  F 056 62 99 11 
Voorzitter: Beheydt Lionel 
Secretaris: De Bäcker Bruno 
OCMW-Ontvanger: Vandaele Jozef

W ERVIK
Steenakker 30, 8940 Wervik 
T 056 30 02 23 -  F 056 30 02 99 
Voorzitter: Verhaeghe Dany 
Secretaris: Deloddere Myriam 
OCMW-Ontvanger: Deboutte Stefan

W EVELGEM
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem 
T 056 43 55 00 -  F 056 40 20 64 
Voorzitter: Loosvelt Chris 
Secretaris: Oosthuyse Stefaan 
OCMW-Ontvanger: Mourant Rosemie

W IELSB EK E
Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke 
T 056 66 52 83 -  F 056 66 95 05 
Voorzitter: Demeulenaere Noël 
Secretaris: Snauwaert Rik 
OCMW-Ontvanger: Seyns Guy

W INGENE
Marktplein 5, 8750 Wingene 
T 051 61 07 10 - F  051 61 07 19 
Voorzitter: Verhoye Jackie 
Secretaris: Broché Johan 
Gewestelijke Ontvanger: Debaecke Katrien

ZEDELGEM
Brugsestraat 3, 8211 Zedelgem 
T 050 20 07 28 -  F 050 20 86 99 
Voorzitter: Deruwe Gilbert 
Secretaris: Hongenaert Luc 
OCMW-Ontvanger: Dewinter Eva

ZO NN EBEKE
Langemarkstraat 10. 8980 Zonnebeke 
T 051 77 92 71 -  F 051 48 01 19 
Voorzitter: Blondeel Luc 
Secretaris: Mestdagh Laurent 
Gewestelijke Ontvanger: Demeulenaere Ina

ZU IEN KERKE
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
T 050 42 79 98 -  F 050 42 67 37 
Voorzitter: De Jonghe Bernard 
Secretaris: Esquenet Michèle 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thomas

ZW EVEGEM
Bekaertstraat 1A. 8550 Zwevegem 
T 056 76 52 50 -  F 056 75 81 55 
Voorzitter: Tienpont Jozef 
Secretaris: Planckaert Benedikt 
OCMW-Ontvanger: Lefevere Hilde



Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

BEERNEM 7486 7059 14545 7167,5809

BLANKENBERGE 8627 9453 18080 1741,118

BRUGGE 56567 60237 116804 13840,2202

DAMME 5464 5457 10921 8952,0475

JABBEKE 6871 6782 13653 5376,4838

KNOKKE-HEIST 16122 17658 33780 5644.3228

OOSTKAMP 10600 10791 21391 7964.546

TORHOUT 9475 9501 18976 4523,2765

ZEDELGEM 10910 10938 21848 6033.5913

ZUIENKERKE 1410 1339 2749 4886,2499

ARR.BRU G GE 133532 139215 272747 66129,4369

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

DIKSMUIDE 7735 7811 15546 14940,1818

HOUTHULST 4430 4502 8932 5589,3936

KOEKELARE 4138 4080 8218 3918,5258

KORTEMARK 6008 6069 12077 5499,9796

LO-RENINGE 1686 1642 3328 6293,8759

ARR. D IKSM U IDE 23997 24104 48101 36241,9567

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

HEUVELLAND 4236 4055 8291 9423,5304

IEPER 17147 17883 35030 13061,0415

LANGEMARK-POELKAPELLE 3886 3817 7703 5252,9046

MESEN 485 487 972 357,8335

POPERINGE 9646 9812 19458 11933,061

VLETEREN 1816 1782 3598 3814,8241

WERVIK 8635 8808 17443 4361,2479

ZONNEBEKE 5765 5747 11512 6757,3324

ARR. IEPER 51616 52391 104007 54961,7754

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

ANZEGEM 6934 6943 13877 4178,8652

AVELGEM 4554 4696 9250 2174.8127

DEERLIJK 5562 5708 11270 1681,5679

HARELBEKE 12964 13027 25991 2914,0007

KORTRIJK 36130 37786 73916 8003,0692

KUURNE 6224 6350 12574 1000,8346

LENDELEDE 2707 2699 5406 1315,018

MENEN 15712 16397 32109 3306,9639

SPIERE-HELKIJN 977 1021 1998 1077,665

WAREGEM 17764 18205 35969 4508,702

WEVELGEM 15446 15600 31046 3875,2354

ZWEVEGEM 11609 11911 23520 6324,2438

ARR. KORTRIJK 136583 140343 276926 40360,9784

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

BREDENE 7350 7450 14800 1307,9087

DE HAAN 5672 6041 11713 4216,9175

GISTEL 5531 5656 11187 4225,4065

ICHTEGEM 6738 6652 13390 4533,4695

MIDDELKERKE 8621 8878 17499 7565,3353

OOSTENDE 32757 35470 68227 3772,3883

OUDENBURG 4362 4475 8837 3538,3003

ARR.O O STEN DE 71031 74622 145653 29159,7261

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

HOOGLEDE 4960 4855 9815 3783,6247

INGELMUNSTER 5275 5333 10608 1615,7265

IZEGEM 13040 13470 26510 2548,3137

LEDEGEM 4605 4650 9255 2475,82

LICHTERVELDE 4139 4138 8277 2593,1415

MOORSLEDE 5268 5354 10622 3534,1058

ROESELARE 27224 28024 55248 5979,3935

STADEN 5431 5453 10884 4624,0034

ARR .R O ESELA R E 69942 71277 141219 27154,1291

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

ARDOOIE 4656 4599 9255 3457,6094

DEERLIJK 5562 5708 11270 2593,5511

MEULEBEKE 5508 5459 10967 2934,8057

OOSTROZEBEKE 3641 3783 7424 1662,1841

PITTEM 3294 3247 6541 3442,1545

RUISELEDE 2567 2530 5097 3020,1523

TIELT 9502 9725 19227 6850,4357

W IELSBEKE 4455 4443 8898 2101,7108

WINGENE 6457 6444 12901 6842,0735

ARR. TIELT 45642 45938 91580 32904,6771

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

ALVERINGEM 2482 2389 4871 8000,979

DE PANNE 4757 5164 9921 2389,6896

KOKSIJDE 10253 10642 20895 4395,9624

NIEUWPOORT 5210 5430 10640 3100,443

VEURNE 5722 6147 11869 9633,9703

ARR.V EU RN E 28424 29772 58196 27521,0443

Gemeente mannen vrouwen totaal Oppervlakte

W EST-VLAAN DEREN  559271 5 7 5 9 K  1135185 314433,724

Oppervlakte in ha.a.ca I Bron: Rijksregister

Verwerking door Steunpunt Sociale Planning van de Provincie West-Vlaanderen



West-Vlaanderen heeft een oppervlakte van 314.433 ha, 72 a en 40 ca 

opgesplitst in acht bestuurlijke arrondissem enten en 64 gemeenten.
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C O L O F O N

Het jaarboek 2005 van de provincie W est-V laanderen werd 

sam engeste ld  en uitgegeven in opdracht van de bestendige 

deputatie van de provincieraad van W est-Vlaanderen.

Paul Breyne (gouverneur)

Jan Durnez 

Patrick Van Gheluwe 

Gabriël Kindt 

D irk De fauw 

Gunter Pertry

Marleen Titeca-Decraene (gedeputeerden)

Hilaire Ost (provinciegriffier)

Coörd inatie  en e indredactie

Marjolijn Verstraete en Peter Verheecke 

D ienst Com m unicatie

Ontw erp  en g ra f isc h e  vo rm ge v in g

d'Artagnan, B rugge

D ru k

Die Keure 

Rew riting

M arc Dejonckheere 

Fotografen

Anthierens, Dewitte, De Kievith, Proot, Maertens, Maenhoudt, 

Godecharle, Schw artz

Met dank aan alle am btenaren van het provinciebestuur 

die een bijdrage hebben geleverd tot de realisatie van 

het jaarboek.

V oor m eer info over de provincie  W e st-V laan d e re n

Provinciaal Inform atiecentrum  Tolhuis 

Jan Van Eyckplein 2 

8000 B rugge  

Tel: 0800 20 021

e-mail: provincie0west-vlaanderen.be

W W W .W EST -V LA A N D ER EN .B E

http://WWW.WEST-VLAANDEREN.BE





