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HET BELANG VAN DE PROVINCIE 
ALS INTERMEDIAIR BESTUUR

Voor de provincie als bestuursinstelling op interme

diair niveau was 2006 een belangrijk jaar. Hoewel het 

een jaar was met provincieraadsverkiezingen, was het 

zeker geen jaar waarin de verkozen mandatarissen op 

hun lauweren konden rusten. Het nieuwe provinciede- 

creet diende zich immers aan: het werd gestemd in 

het Vlaamse Parlement op 9 december 2005 en ge

publiceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december

2005. Een aantal bepalingen trad reeds in werking op 1 

januari 2006. Veruit de meeste bepalingen traden ech

ter in werking op 1 december 2006.

De bepalingen over de taakstelling van de provincie, 

het mission statement, traden in werking op 1 januari

2006. Het lijkt mij belangrijk om ze hier nog even in 

herinnering te brengen. De provincie als instelling is 

er om de provinciale belangen te behartigen. De bo

venlokale taakbehartiging is een eerste van de provin

ciale belangen. Een taakbehartiging is bovenlokaal als 

ze aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang 

overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht 

is op realisaties binnen de grenzen van het grondge

bied van de provincie. Ook ondersteunende taken op 

verzoek van andere overheden behoren tot de provin

ciale taakstelling, net zoals het nemen van initiatieven 

met het oog op de gebiedsgerichte samenwerking tus

sen besturen in een regio.

Uit deze taakstelling blijkt de unieke positie die de 

provincie inneemt in ons bestuurlijke landschap. Ze 

kan kernachtig samengevat worden in het begrip sa

menwerken.

De provincie is geen instelling die zich in haar eigen 

cocon kan opsluiten. Zij is geroepen om samen te 

werken met boven- en onderliggende niveaus. Deze 

samenwerking kan echter alleen slagen als de provin

cie de andere niveaus van haar meerwaarde weet te 

overtuigen. Daarom moeten de lokale besturen ervan 

overtuigd worden dat ze meer kunnen realiseren als 

ze met de provincie samenwerken. De hogere overhe

den moeten dan weer inzien dat ze hun eigen doelstel

lingen beter kunnen realiseren door met de provincie 

samen te werken. Het is aan de provincie om op dit 

vlak de nodige overtuigingskracht aan de dag te leg

gen. Als ze daarin slaagt, dan levert ze de facto het 

bewijs dat de provincie een nuttig bestuursniveau is.

Als gouverneur kan en wil ik hieraan meewerken. Van

uit mijn bevoegdheden op federaal, regionaal en pro

vinciaal niveau stel ik alles in het werk om het belang 

van de provincie te verdedigen in de diverse overleg

structuren waarin ik verantwoordelijkheid draag. 

Samenwerking tussen provincie en gouverneur is van 

wezenlijk belang om onze gemeenschappelijke doel

stelling, een sterk en welvarend West-Vlaanderen, te 

realiseren. In 2006 heb ik mij hiervoor ten volle inge

zet. Op deze ingeslagen weg wil ik ook in 2007 verder 

gaan.

Paul Breyne • Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen • jaarboek ‘07 • 7



Jan Durnez • Eerste gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen

8



BESTUREN MET PASSIE:
VOOR EEN TOV' WEST-VLAANDEREN

De provincie heeft de voorbije zes jaar gewerkt voor en 

aan een West-VLaanderen dat voor iedereen beter is. 

Zo hoort het ook.

Respect voor West-Vlaanderen was de titel van de be

leidsnota 2001 -  2006. Het gevraagde respect is inmid

dels voelbaar toegenomen. Er werden duidelijk stap

pen vooruit gezet. West-Vlaanderen wordt inderdaad 

door mensen gedreven. De uitgezette speerpunten 

kwaliteit, ondernemen en genieten die de West-Vla- 

ming kenmerken, blijven ook voor de toekomst onze 

marchrichtingen.

Voor de pas gestarte beleidsperiode zijn evenwel niet 

alleen fysieke zaken, zoals infrastructuur, belangrijk. 

Een duurzame economische ontwikkeling moet ge

flankeerd worden door sociale, culturele en ecologi

sche kwaliteiten die evenzeer een doel op zich zijn.

Bij het begin van de nieuwe legislatuur past het zonder 

meer de 61 oud-collega's te danken voor hun inzet. Zij 

zorgden voor een goedgewortelde respectvolle en be

schaafde bestuurscultuur, eigen aan de West-Vlaamse 

provincieraad. De vernieuwde raad kan op dit stevige 

fundament verderbouwen. De West-Vlaamse kiezers 

beslisten dat 41 van de 84 provincieraadsleden sinds 

december 2006 nieuwkomers zijn. Veel jonge gezich

ten én voor het eerst in de geschiedenis één derde 

vrouwelijke raadsleden.

Ook zij koesteren de West-Vlaamse eigenheid en 

trots, samen met alle West-Vlamingen. Weliswaar 

blijft West-Vlaanderen buiten de Vlaamse Ruit liggen 

en blijft de afstand ten opzichte van de Brusselse be

stuurders groot.

Het is daarom onze taak om deze grenzen te verleg

gen. Dit kunnen we doen door op eigen kracht ontwik

kelingen te stimuleren. Evenzeer echter door toon

aangevend, ambitieus en zelfbewust zaken te doen én 

door samen te werken, met Europa, met de federale 

en Vlaamse regering en met de buren aan de provin

ciegrenzen.

Door samen te werken, is al veel bereikt. Gemeen

ten, OCMW's en middenveldorganisaties zijn voor 

de provincie heel nauwe partners, geen tegenpolen.

Deze samenwerking uitdiepen, inspireren en voeden, 

is versterkend voor alle partners. Daarbij zijn de vele 

ontmoetingen de hefboom: netwerken in het heden

daagse jargon.

Ook nu zijn gebiedsgericht werken en duurzaamheid 

nastreven cruciaal, met een sterk accent op uitvoeren. 

Doorheen dit alles is verbinden een belangrijke rol voor 

het provinciebestuur. Verbinden van mensen, ideeën, 

projecten en verenigingen. Dienstbaar, met respect én 

besluitvaardig.

Kortom: besturen met passie. Voor een 'TOV' West- 

Vtaanderen. Toonaangevend, Ontmoeten en Verbinden.

We weten wat ons te doen staat, mét vertrouwen in 

West-Vlaanderen.

Jan Durnez • Eerste gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen
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De deputatie vlnr:

Hilaire Ost (provinciegriffier), Dirk De fauw, Gunter Pertry, Paul Breyne (gouverneur), 

Jan Durnez, Marleen Titeca-Decraene, Patrick Van Gheluwe, Bart Naeyaert
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SAMENSTELLING VAN DE PROVINCIALE INSTELLINGEN

De gouverneur
In elke provincie is er een gouverneur. De provincie

gouverneur is zowel commissaris van de Vlaamse 

Regering in de provincie, als commissaris van de 

Federale Regering. Hij is voorzitter van de deputatie, 

maar is er niet stemgerechtigd, behalve in het uitzon

derlijke geval dat de deputatie een rechtsprekende 

taak uitoefent. De provinciegouverneur mag de ver

gaderingen van de provincieraad bijwonen. De arron

dissementscommissarissen oefenen hun opdracht 

uit onder het gezag van de provinciegouverneur. Als 

federale regeringscommissaris is de gouverneur on

der meer verantwoordelijk voor de handhaving van 

de openbare orde in de provincie. Bij rampen op het 

grondgebied van de provincie of op zee organiseert de 

West-Vlaamse gouverneur de hulpacties. Als Vlaams 

regeringscommissaris is de gouverneur vooral belast 

met het administratieve toezicht op de gemeenten en 

de OCMW's. Ten slotte heeft de gouverneur ook een 

representatieve rol als vertegenwoordiger van de pro

vincie.

De provinciegriffier
De provinciegriffier is de hoogste provincieambtenaar. 

Hij wordt door de provincieraad benoemd. De provin

ciegriffier woont de vergaderingen van de provincie

raad en van de deputatie bij en is in het bijzonder be

last met het opmaken van de notulen. Hij organiseert 

de behandeling van de briefwisseling en het beheer 

van het archief. De provinciegriffier heeft de algemene 

leiding van de provinciale diensten. Hij staat aan het 

hoofd van het provinciepersoneel en is bevoegd voor 

het dagelijkse personeelsbeheer. Hij staat ook aan het 

hoofd van het federale personeel dat bij het provincie

bestuur werkt, overeenkomstig de richtlijnen van de 

gouverneur.

De provinciegriffier is de scharnier tussen bestuur 

en administratie. Hij sluit een afsprakennota met de 

deputatie over de wijze waarop de administratie met

de deputatie samenwerkt om de beleidsdoelstellingen 

te realiseren. De provinciegriffier is voorzitter van het 

managementteam van de provincie. Dit team bestaat 

verder uit de financieel beheerder en uit enkele lei

dinggevende personeelsleden. Het managementteam 

ondersteunt onder meer de coördinatie van de provin

ciale diensten. De provinciegriffier stelt ten slotte ook 

het interne controlesysteem vast.

De deputatie
De deputatie voert de besluiten van de provincieraad 

uit en beslist over alle zaken die tot het dagelijkse 

bestuur van de provincie behoren, net zoals het par

lement op federaal niveau de wetten maakt en de re

gering die uitvoert. Met de invoering van het nieuwe 

provinciedecreet is de naam sinds 1 december 2006 

niet langer 'bestendige deputatie', maar wel 'deputa

tie'.

De deputatie bereidt de beraadslagingen en besluiten 

van de provincieraad voor. Met het oog daarop verdeelt 

ze de materies onder haar leden. De deputatie is on

der meer bevoegd voor daden van beheer over de pro

vinciale eigendommen, voor het financiële beheer en 

voor het aanstellen en ontslaan van het provincieper

soneel. De provincie heeft ook 'medebewindstaken': 

ze is betrokken bij de uitvoering van tal van wetten en 

decreten. De gouverneur is van rechtswege voorzitter 

van de deputatie, terwijl de provinciegriffier als se

cretaris fungeert. De deputatie komt wekelijks bijeen, 

meestal op donderdag. Elk besluit wordt genomen bij 

volstrekte meerderheid van stemmen. De deputatie 

beslist collegiaal. De vergaderingen van de deputatie 

zijn in de regel niet openbaar. De gedeputeerden wor

den verkozen door en uit de leden van de provincieraad 

voor een periode van zes jaar. De deputatie telt altijd 

zes gedeputeerden, ongeacht het aantal inwoners van 

de provincie.
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Gedeputeerde 
Jan Durnez (CD&V-N-VA)

Provinciehuis Boeverbos

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

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 
e jan.durnez0west-vlaanderen.be

Jan Durnez is bevoegd voor:

• Budget en bestuurlijke organisatie

• Leefmilieu, natuur en landschappen



Gedeputeerde 

Patrick Van Gheluwe (sp a-spirit)

Provinciehuis Boeverbos

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

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 

e patrick.van.gheluwe0west-vlaanderen.be

Patrick Van Gheluwe is bevoegd voor:

• Ruimtelijke ordening en mobiliteit

• Toerisme en recreatie

Gedeputeerde 

Dirk De fauw (C D & V -N -VA )

Provinciehuis Boeverbos

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

t 050 40 31 1 1 f 050 40 31 00 

e dirk.defauwl9west-vlaanderen.be

Dirk De fauw is bevoegd voor:

• Jeugd, huisvesting en welzijn

• Infrastructuur en juridische aangelegenheden
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Gedeputeerde 
Marleen Titeca -  Decraene (C D & V -N -VA )

Provinciehuis Boeverbos

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

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 

e marleen.titeca0west-vlaanderen.be

Marleen Titeca-Decraene is bevoegd voor:

• Economie, streekontwikkeling, externe relaties en 

Europese programma's

• Sport en extern gelijkekansenbeleid

Gedeputeerde
Gunter Pertry (sp.a-sp irit)

Provinciehuis Boeverbos

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

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 

e gunter.pertry0west-vlaanderen.be

Gunter Pertry is bevoegd voor:

• Kunst en cultuur

• Onderwijs
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Gedeputeerde 

Bart Naeyaert (C D & V -N -VA ]

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold lll-laan A1, 8200 Sint-Andries (Brugge] 

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 

e bart.naeyaertrawest-vlaanderen.be

Bart Naeyaert is bevoegd voor:

• Land -  en tuinbouw, integraal waterbeleid en 

milieuvergunningen

• Personeel

Provinciegriffier 

Hilaire Ost

Provinciehuis Boeverbos

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

t 050 40 72 20 f 050 40 73 00 

e hilaire.ostrawest-vlaanderen.be
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Jean de Bethune • Voorzitter van de provincieraad
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INVESTEREN IN ECONOMIE VOOR DUURZAME GROEI

De start van de nieuwe legislatuur is een ideaal mo

ment voor een doordachte en zelfs verregaande stra

tegische herijking van onze provinciale ambities.

In een periode van hoogconjunctuur met een lage 

werkloosheidsgraad is het risico niet denkbeeldig 

dat onze aandacht afgeleid wordt van de essentiële 

componenten van duurzame ontwikkeling. Immers: 

de mondialisering wint steeds sneller terrein en een 

zware beurscrash in het Verre Oosten kan het gun

stige tij in een handomdraai doen keren.

Op het gevaar af voor Cassandra gehouden te worden, 

pleit ik dan ook voor een grondige (financiële] door

lichting van de provinciale begroting, gevolgd door 

passende maatregelen. Dat de oefening op zich niet 

zal volstaan, hoeft uiteraard geen betoog. Het objectief 

bestaat erin om onze investeringscapaciteit aanzien

lijk te verhogen. Nog steeds kampen onze provincies 

mijns inziens met een chronisch gebrek aan middelen 

om hun basisopdrachten ten volle te vervullen. Is het 

niet schrijnend dat veel middelgrote centrumsteden 

over meer geld beschikken dan een bestuursniveau 

dat ruim twintigmaal méér ruimte bestrijkt en tien

maal méér inwoners vertegenwoordigt?

Is dit een pleidooi voor belastingverhoging? Nee, wel 

integendeel. De kunst zal erin bestaan, om vanuit de 

unieke, intermediaire positie die onze provincies be

kleden, de noodzakelijke financiële middelen te mobi

liseren, ongeacht of zij van Europese, Vlaamse, inter

communale of particuliere oorsprong zijn.

Daartoe zullen drie voorwaarden gelijktijdig vervuld 

moeten worden. De provincie moet een rigoureus fi

nancieel beleid aanhouden. Dit is een kwestie van 

elementaire geloofwaardigheid. Daarnaast moeten 

performante technieken van financiële engineering 

ontwikkeld worden evenals efficiënte en flexibele sa

menwerkingsmodellen die (tijdelijk of duurzaam] op 

professionele wijze ingezet kunnen worden. Bovenal 

echter, moeten we een mobiliserend provinciaal pro

ject ontwikkelen, dat onze uitvalsbasis verstevigt en

(via belangrijke investeringen) de randvoorwaarden 

schept voor een duurzame groei.

Zonder vooruit te lopen op het prioriteitendebat, wil 

ik hier een lans breken voor een ambitieus investe

ringsprogramma in de economische sector op regio

naal niveau, om de slagkracht van West-Vlaanderen te 

consolideren.

Het kerntakendebat vormde hiertoe reeds een schuch

tere aanzet. De oprichting van de Provinciale Ontwik

kelingsmaatschappij (POM) en de activering van de 

RESOC's (waarin ook de sociale partners en het mid

denveld een belangrijke rol spelen] vormen positieve 

signalen.

Veel voorbereidend werk werd inmiddels geleverd. Het 

is mijn overtuiging dat de provincies vandaag het voor

touw moeten nemen. De tijd van strategische keuzes 

en van actie is aangebroken.

Jean de Bethune • Voorzitter van de provincieraad
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De provincieraad
De provincieraad is voor West-Vlaanderen wat het 

Vlaamse Parlement is voor Vlaanderen en de gemeen

teraad voor een stad of gemeente. De provincieraad 

vertegenwoordigt de hele bevolking van de provincie, 

bepaalt het beleid van de provincie en 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 hangt 

af van het aantal inwoners van de provincie. De West- 

Vlaamse provincieraad telt 84 provincieraadsleden. 

Een provincieraadslid wordt verkozen voor een pe

riode van zes jaar. De provincieraad vergadert ten min

ste tien keer per jaar. De voorzitter beslist wanneer 

hij de provincieraad bijeenroept en stelt de agenda van 

de vergadering vast. De agenda omvat in elk geval de 

punten die de deputatie aan de voorzitter meedeelt. 

De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar, 

behalve als het over aangelegenheden gaat die de 

persoonlijke levenssfeer raken of als twee derde van 

de aanwezige raadsleden beslissen tot behandeling 

in besloten vergadering. Zo'n beslissing kan geno

men worden in het belang van de openbare orde of op 

grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

De gouverneur woont de vergaderingen bij, maar heeft 

geen stemrecht. De voorzitter leidt de vergadering. 

Vooraleer de voltallige provincieraad zich over de 

agendapunten buigt, worden ze besproken in de com

missies. Bij het begin van elke raadsvergadering kun

nen de provincieraadsleden aan de deputatie vragen 

stellen over het bestuur van de provincie of de haar 

toegewezen taken. De provinciegouverneur kan be

vraagd worden over de taken die hij behartigt voor 

de provincie. Om hun controlebevoegdheid degelijk 

te kunnen uitoefenen, beschikken de raadsleden ook 

over een ruim inzagerecht. In de raad wordt elk besluit 

bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. 

Deze beslissingen hebben betrekking op alles wat met 

de provincie te maken heeft. Ze worden genotuleerd in 

een officieel verslag. De griffier stelt deze notulen op.

Elk jaar wordt een provinciale begroting opgemaakt, 

die bepaalt hoeveel middelen het bestuur mag beste

den aan de diverse opdrachten. De provincieraad van 

West-Vlaanderen komt in principe elke vierde donder

dag van de maand samen om 14 uur in Provinciehuis 

Boeverbos in Sint-Andries (Brugge).

Het bureau van de provincieraad
Het bureau beraadslaagt over alle onderwerpen die 

door de voorzitter op de agenda geplaatst werden. In 

het bijzonder besteedt het bureau aandacht aan de 

voorbereiding van de kalender van de provincieraad en 

van de commissies, de voorbereiding van de taken van 

de voorzitter, het formuleren van voorstellen voor het 

oprichten van de raadscommissies en het onderzoek 

van de onderwerpen die verband houden met de wer

king van de provincieraad.

Alle politieke fracties zijn in het bureau vertegenwoor

digd. Naast de voorzitter telt het 15 leden, verkozen uit 

de raadsleden.

De samenstelling van het bureau ziet er als volgt uit:

Voorzitter

Jean de Bethune (CD&V-N-VA)

Ondervoorzitters

Eerste ondervoorzitter: Peter Roose (sp.a-spirit)

Tweede ondervoorzitter: Luc Vande Caveye (CD&V-N-VA)

Derde ondervoorzitter: Carl Vereecke (Open VLD)

Secretarissen

Eerste secretaris: André Debruyne (CD&V-N-VA)

Tweede secretaris: Christine Beke (sp.a-spirit)

Derde secretaris: Guido Decorte (CD&V-N-VA)

Vierde secretaris: Franky De Block (sp.a-spirit)

Leden

Patrick De Klerck (Open VLD)

Kurt Ravyts (Vlaams Belang)

Mare Vanpaemel (Groen!)

Wilfried Vandaele (CD&V-N-VA)

Hendrik Verkest (CD&V-N-VA)

Pol Vandenbulcke (CD&V-N-VA)

Georgina Roets-Denolf (CD&V-N-VA)

Christine Depaepe (sp.a-spirit)
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De commissies van de provincieraad
In voorbereiding op de vergadering van de provincie

raad vergaderen maandelijks de raadscommissies. 

Ze brengen advies uit over zaken die de raad voor on

derzoek naar hen heeft verwezen of die tot hun spe

cifieke bevoegdheden behoren. Concreet bespreken 

de raadscommissies 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

missies vaak ook infopunten op de agenda. Deze kun

nen een bezoek aan een provinciale instelling of een 

algemene toelichting over bv. een Europees program

ma, nieuwe wetgeving, ... omvatten.

In West-Vlaanderen werden na de vernieuwing van de 

provincieraad in 2006 acht raadscommissies opge

richt. Ze zijn samengesteld volgens het principe van de 

evenredige vertegenwoordiging. Alle provincieraads

leden zijn lid van twee raadscommissies. Toelichting 

bij de bespreking van de agendapunten wordt gegeven 

door de bevoegde gedeputeerde. Sinds de invoering 

van het nieuwe provinciedecreet zijn de vergaderingen 

van de raadscommissies openbaar.

SAMENSTELLING RAADSCOMMISSIES 2006-2012

1ste commissie • leefmilieu, natuur en 

landschappen/gebiedswerking

Voorzitter: Hilde Veulemans ICD&V-N-VAI 

Ondervoorzitter: Willy Vandemeulebroucke (sp.a-spiritl

2de commissie • ruimtelijke ordening en mobiliteit

Voorzitter: Eric De Keyser Isp.a-spiritl 

Ondervoorzitter: Hilde Decleer (CD&V-N-VA)

3de commissie • economie, streekontwikkeling, 

externe relaties en Europese programma's

Voorzitter: Yves Debaere ICD&V-N-VAI 

Ondervoorzitter: Veerle Declercq (sp.a-spiritl

Ade commissie • land-en tuinbouw, integraal waterbeleid en 

milieuvergunningen/personeel

Voorzitter: Bernard De Cuyper ICD&V-N-VAI 

Ondervoorzitter: Eric Cardon (sp.a-spiritl

5de commissie • toerisme, recreatie/sport en 

externe gelijke kansenbeleid

Voorzitter: Claude Vancoillie Isp.a-spiritl 

Ondervoorzitter: Els Kindt ICD&V-N-VA]

6de commissie • jeugd, huisvesting en welzijn/infrastructuur 

en juridische aangelegenheden

Voorzitter: Luc Vannieuwenhuyze (CD&V-N-VAI 

Ondervoorzitter: Jasmijn Bonte (sp.a-spirit)

7de commissie • kunst en cultuur/onderwijs

Voorzitter: Berlinda Willaert Isp.a-spiritl 

Ondervoorzitter: Christine Vandewaetere ICD&V-N-VAl

Azf-commissie • algemene zaken, bestuurlijke organisatie, 

communicatie en financiën

Voorzitter: Jean de Bethune ICD&V-N-VAI 

Ondervoorzitter: Franky De Block Isp.a-spiritl
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SAMENSTELLING VAN DE PROVINCIERAAD (situatie op 15 mei 2007)

Barbary Georg Beke Christine Blieck Johan Bogaert Jean-Marie Bonte Jasmijn Cardon Erik Carette Elke
Vlaams Belang sp.a-spirit CD&V-N-VA CD&V-N-VA sp.a-spirit sp.a-spirit Open VLD
Schoolstraat 16 Hagedoornlaan 7 Kosterstraat 1 Eikenberg 12 Hans Memlinglaan 17 Scharphoutstraat 71 Oostendestraat 25
8770 Ingelmunster 8020 Oostkamp 8660 De Panne 8310 Sint-Kruis 8200 Sint-Andries 8380 Lissewege 8820 Torhout
T 056 37 12 56 T 050 27 52 25 T 058 41 45 02 T 050 67 47 66 T 050 39 44 73 T 050 54 45 71 T 050 22 22 32
georg.barbaryld Christine.bekeO johan.blieckld jean_marie. bogaert 19 jasmijn.bonteO erik.cardonO elke.carettefd
west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be

De fauw Dirk 

CD&V-N-VA 

Manitobalaan 29 

8200 Sint-Andries 

T 050 38 76 89 

dirk.defauwfd 

west-vlaanderen.be

De Gryse Livia 

Open VLD 

Riddersstraat 22 

8000 Brugge 

T 050 34 73 91 

livia.de_gryse(9 

west-vlaanderen.be

De Keyser Eric 

sp.a-spirit 

Tuinwijk 70 

8600 Diksmuide 

T 0474 31 75 97 

eric.de_keyser(d 

west-vlaanderen.be

De Klerck Patrick 

Open VLD 

Schaapstraat 93 

8370 Blankenberge 

T 050 42 71 49 

patrick.de_klerck(3 

west-vlaanderen.be

De Reuse Immanuel 

Vlaams Belang 

Heilig Kruisplein 8 

8800 Roeselare 

T 051 24 80 92 

immanuel.dereuseO 

west-vlaanderen.be

Debaere Yves 

CD&V-N-VA 

Bissegemstraat 85 

8560 Wevelgem 

T 056 41 38 14 

yves.debaerefd 

west-vlaanderen.be

Debreuck Kelly 

sp.a-spirit

Leeuwerikenstraat 24 

8400 Oostende 

T 0485 20 35 08 

kelly.debreucklö 

west-vlaanderen.be

Dereeper Ignace 

CD&V-N-VA 

Weststraat 14 

8460 Oudenburg 

T 059 26 68 64 

ignace.dereeperO 

west-vlaanderen.be

Deschacht Frieda 

Vlaams Belang 

Christinastraat 107 

8400 Oostende 

T 059 50 26 00 

frieda.deschachtia 

west-vlaanderen.be

Destoop-Dhont 

Yolande 

CD&V-N-VA 

Staakmolenstraat 24 

8793 Waregem 

T 056 60 24 77 

yolande.dhondtld 

west-vlaanderen.be

Devaere Franky 

Vlaams Belang 

Vinkstraat 42 

8780 Oostrozebeke 

T 0477 95 74 32 

franky.devaereld 

west-vlaanderen.be

Dumarey Anthony 

Open VLD 

Marktstraat 22/5 

8460 Oudenburg 

T 059 25 00 77 

anthony.dumareyO 

west-vlaanderen.be

Durnez Jan 

CD&V-N-VA 

Capucienenstraat 104 

8900 leper 

T 057 20 38 13 

jan.durnezO 

west-vlaanderen.be

Huyghe Eric 

CD&V-N-VA 

Moervijverweg 30A 

8680 Koekelare 

T 051 58 12 38 

eric.huyghefd 

west-vlaanderen.be

Lybeer Lieven Madoc Reinhart Masselis Hans Masyn Luc Matton-Spincemaille Naeyaert Bart Pertry Gunter

CD&V-N-VA Vlaams Belang Open VLD Vlaams Belang Eliane CD&V-N-VA sp.a-spirit
Goedendaglaan 80 Zomerweg 7 Doorniksesteenweg 197 Logboek 27 CD&V-N-VA Aartrijkestraat 38 Eikenlaan 9

8500 Kortrijk 8490 Jabbeke 8500 Kortrijk 8301 Knokke-Heist Vichtestraat 5 8820 Torhout 8900 leper
T 056 25 79 61 T 0478 74 57 56 T 056 64 44 39 T 0477 32 06 11 8553 Zwevegem T 050 22 14 04 T 057 20 79 71

lieven, lybeerld reinhart.madocO hans.masselisld luc.masynia T 056 77 79 42 bart.naeyaert 13 gunter.pertryfa

west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be eliane. spincemaillefd 

west-vlaanderen.be

west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be
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Castelein Charlotte Cnockaert Croes Claude Crop-Rimbaut de Bethune Jean De Block Franky De Cuyper Bernard

Open VLD Anne-Catherine CD&V-N-VA Jacqueline CD&V-N-VA sp.a-spirit CD&V-N-VA

Theresialaan 17 Vlaams Belang Driesknoklaan 108 Open VLD Van Bellegemdreef 27 Albatrosstraat 22 Jacobus Van

8670 Koksijde Molenstraat 35 8540 Deerlijk Ingelmunstersteenweg 15 8510 Kortrijk 8400 Oostende Belleghemstraat 11

T 0497 44 54 46 8940 Wervik T 056 72 35 04 8760 Meulebeke T 056 22 40 40 T 059 80 37 24 8310 Brugge

charlotte, casteleinld T 056 31 47 35 Claude.croesld T 051 48 72 05 jean.de_bethune(9 franky.deblockO T 050 35 61 02

west-vlaanderen.be anne-catherine.

cnockaertO

west-vlaanderen.be jacqueline.rimbautfd

west-vlaanderen.be

west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be bernard. de_cuyper(d 

west-vlaanderen.be

west-vlaanderen.be

Debruyne André Decleer Hilde Declercq Veerle Decorte Guido Dejaegher Christof Depaepe Christine Deraeve Dirk

CD&V-N-VA CD&V-N-VA sp.a-spirit CD&V-N-VA CD&V-N-VA sp.a-spirit CD&V-N-VA

Diksmuidse- Gentpoortstraat 46 Molenmeers 48 Polderstraat 8 Beluikstraat 1 Opstal 100 Houthulstseweg 16

steenweg 357 8000 Brugge 8000 Brugge 8670 Oostduinkerke 8970 Poperinge 8930 Menen 8920 Langemark-

8800 Roeselare T 050 34 01 74 T 050 33 02 22 T 058 51 67 06 T 057 33 94 58 T 056 41 23 10 Poelkapelle

T 051 20 48 66 hilde.decleerO veerle.declercqO guido. decorte® christof.dejaegherfd christine.depaepefd T 057 48 88 89

andre.debruyne west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be dirk.deraeveO

Owest-vlaanderen.be west-vlaanderen.be

Kerckhof Johan Kindt Els Lacombe Jan Laloo Boudewijn Laridon Lies Leenknecht Geert Lievyns Maureen

Open VLD CD&V-N-VA Vlaams Belang CD&V-N-VA CD&V-N-VA Open VLD Groen!

IJzerwegstraat 7 Hoogwielkestraat 55 Essex Scottishlaan Berenwegel 21 IJzerlaan 58 Elf-Julistraat 50 Morinnestraat 12

8470 Gistel 8810 Lichtervelde 12/11 8000 Brugge 8600 Diksmuide 8870 Izegem 8500 Kortrijk

T 059 27 43 44 T 051 72 67 09 8434 Middelkerke T 050 33 35 66 T 051 50 01 00 T 051 30 02 22 T 056 21 18 66

johan.kerckhofld els.kindtO T 058 24 02 16 boudewijn.laloofd lies.laridonO geert.leenknechtfö maureen.lievynsia

west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be jan.lacombeld west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be

west-vlaanderen.be

Pillaert Kristof 

CD&V-N-VA 

Oude Rozebekestraat 

43C

8830 Hooglede 

T 051 24 25 83 

kristof.pillaertO 

west-vlaanderen.be

Ramoudt André 

sp.a-spirit 

Warandestraat 14 

8480 Ichtegem 

T 051 58 87 23 

andre.ramoudtO 

west-vlaanderen.be

Ravyts Kurt 

Vlaams Belang 

Molenwal 8 

8377 Zuienkerke 

T 050 42 82 34 

kurt.ravytsO 

west-vlaanderen.be

Roets-Denolf

Georgine

CD&V-N-VA

Karei Mestdaghstraat 83

8000 Brugge

T 050 31 23 08

georgina.denolfO

west-vlaanderen.be

Roose Peter 

sp.a-spirit 

Brugsesteenweg 22 

8630 Veurne 

T 058 31 56 33 

peter.rooseO 

west-vlaanderen.be

Schelfhout Luk 

Vlaams Belang 

Kerkstraat 159 

8540 Deerlijk 

T 056 77 66 90 

luk.schelfhoutO 

west-vlaanderen.be

Servayge Veerle 

Vlaams Belang 

Pontstraat 93 

8551 Zwevegem 

T 056 77 67 08 

veerle.servaygeO 

west-vlaanderen.be

Provincie West-Vlaanderen jaarboek ‘07 • 21



Seynaeve Ann 

CD&V-N-VA

Siegers Bercy 

CD&V-N-VA

Titeca-Decraene

Marleen

Ter Elst 40 

8560 Wevelgem 

T 056 40 39 82

Speiestraat 20 

8940 Wervik 

T 0495 29 52 28

CD&V-N-VA 

Klokketuin 78 

8570 Anzegem

Van den Eynde Guy 

Open VLD 

Karelmeers 26 

8790 Waregem 

T 056 60 81 13

Van Gheluwe Patrick 

sp.a-spirit 

Boomlandstraat 73 

8880 Ledegem 

T 056 50 00 93

Van Lancker Eddy 

sp.a-spirit 

Roggelaan 25 

8500 Kortrijk 

T 0475 26 01 55

Van Parys-Bruyninckx 

Sofie

Vlaams Belang 

Molenstraat 40 

8020 Oostkamp

ann.seynaevefâ

west-vlaanderen.be

bercy.slegersia

west-vlaanderen.be

T 056 68 09 20 

marleen, titecafd 

west-vlaanderen.be

guy.van_den_eynde0

west-vlaanderen.be

patrick.van_gheluwe0

west-vlaanderen.be

eddy.van_lancker(d

west-vlaanderen.be

T 050 33 17 32

sofie.bruyninckxO

west-vlaanderen.be

Vandeputte Didier Vandermersch Piet Vandewaetere Vanlerberghe Jurgen Vannieuwenhuyze Luc Vanpaemel Mare Vanwalleghem Herlinde

sp.a-spirit Open VLD Christine sp.a-spirit CD&V-N-VA Groen! CD&V-N-VA

Nederweg 14/7 Rollegemstraat 202 CD&V-N-VA leperstraat 29 Bruggestraat 22 Bruggestraat 154 Beversesteenweg 543

8870 Izegem 8880 Ledegem Legestraat 10 8970 Poperinge 8700 Tielt 8730 Oedelem 8800 Roeselare

T 051 30 97 35 T 056 50 47 16 8850 Ardooie T 057 33 89 60 T 051 40 25 59 / 0494 (Beernem) T 051 24 22 70

didier.vandeputte0 piet.vandermersch T 051 74 63 78 jurgen.vanlerberghe 90 91 02 T 050 79 24 46 herlinde.vanwalleghem

west-vlaanderen.be 0west-vlaanderen.be christine.vandewaetere 0west-vlaanderen.be luc.vannieuwenhuyze marc.vanpaemel0 0west-vlaanderen.be

Owest-vlaanderen.be 0west-vlaanderen.be west-vlaanderen.be
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Vancoillie Claude 

sp.a-spirit 

Krokussenlaan 1 

8930 Menen 

T 0475 64 74 92 

Claude.vancoilliefd 

west-vlaanderen.be

Vandaele Wilfried 

CD&V-N-VA 

Warvinge 17 

8421 De Haan 

T 059 23 95 47 

wilfried.vandaele0 

west-vlaanderen.be

Vande Caveye Luc 

CD&V-N-VA 

Waterstraat 28 

8020 Oostkamp 

T 050 82 33 10 

luc.vande_caveye0 

west-vlaanderen.be

Vandecasteele Noël 

Open VLD 

Clevenstraat 9/11 

8680 Koekelare 

T 059 27 87 46 

noel.vandecasteelefd 

west-vlaanderen.be

Vandemeulebroucke

Willy

sp.a-spirit

Wilgenlaan 8

8530 Harelbeke

T 056 71 04 53

willy, vandemeulebroucke

(9west-vlaanderen.be

Vandenbulcke 

Baldwin 

Vlaams Belang 

Kattestraat 107 

8520 Kuurne 

T 056 71 10 92 

baldwin.vandenbulcke 

(9west-vlaanderen.be

Vandenbulcke Pol 

CD&V-N-VA 

Weidestraat 91 

8800 Roeselare 

T 051 24 83 06 

pol.vandenbulcke 

(9west-vlaanderen.be

Vereecke Cari 

Open VLD 

Populierenlaan 14 

8520 Kuurne 

T 056 70 52 54 

carl.vereecke(9 

west-vlaanderen.be

Verkest Hendrik 

CD&V-N-VA 

Kokerstraat 5 

8750 Wingene 

T 051 65 71 07 

hendrik.verkest(9 

west-vlaanderen.be

Verkinderen Gilbert 

Open VLD

Zonnebekestraat 66 

8920 Langemark- 

Poelkapelle 

T 057 48 83 79 

gilbert.verkinderen 

0west-vlaanderen.be

Verschaete Koenraad 

Vlaams Belang 

Godfried

Devreeselaan 17/4 

8500 Kortrijk 

T 056 37 23 49 

koenraad. verschaete 

0west-vlaanderen.be

Veulemans Hilde 

CD&V-N-VA 

Stokkellaan 114 

8400 Oostende 

T 059 70 83 75 

hilde.veulemans0 

west-vlaanderen.be

Warnez Peter 

CD&V-N-VA 

Peerstalvoetweg 2 

8750 Wingene 

T 051 65 63 42 

peter.warnez0 

west-vlaanderen.be

Willaert Berlinda 

sp.a-spirit 

Populierenlaan 94 

8450 Bredene 

T 059 32 15 47 

berlinda.willaert0 

west-vlaanderen.be
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NA DE VERKIEZINGEN 
VAN 8 OKTOBER 2006

De resultaten
Op 8 oktober trokken de West-Vlamingen naar de 

stembus. Ze verkozen niet alleen hun nieuwe gemeen

teraadsleden, maar ook 84 nieuwe provincieraadsle

den. De provinciale kiescampagne werd gevoerd onder 

het motto 'De provincie steekt al haar energie in u'. 

Ten opzichte van de vorige verkiezingen werd de wet

geving grondig gewijzigd. De bijzondere wet van 13 juli 

2001 maakte de gewesten immers bevoegd voor de or

ganisatie van de gemeente- en provincieraadsverkie- 

zingen. Het Vlaamse Parlement keurde dan ook drie 

decreten goed tot wijziging van de kieswetgeving.

Een gedetailleerd overzicht van de verkiezingsuitslagen is te vinden op de 

website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: www.binnenland. 

vlaanderen.be/verkiezingen.
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Totaal

Brugge S u 6 3 1 20

Oostende 3 2 4 2 0 11

Kort rijk A 2 1 2 1 10

Menen 2 1 2 0 0 5

Harelbeke 2 1 1 1 0 5

Roeselare 3 1 1 1 0 6

Izegem 2 1 1 1 0 5

leper 3 1 1 1 0 6

Poperinge 1 0 1 0 0 2

Tielt 4 1 0 1 0 6

Diksmuide 2 0 1 1 0 4

Veurne 2 0 1 1 0 4

Totaal 36 14 18 u 2 84

Zetelverdeling per district.

Installatie van de nieuwe provincieraad
Na de verkiezingen kwam de provincieraad van rechts

wege samen voor haar installatievergadering op 1 

december 2006, zoals opgelegd door het provinciede- 

creet. Het voorzitterschap werd opgenomen door de 

uittredende voorzitter Jean de Bethune [CD&V-N-VA] 

die op basis van de akte van voordracht van kandidaat- 

voorzitter herkozen werd. West-Vlaanderen wordt mo

menteel bestuurd door een coalitie van CD&V-N-VA 

en sp.a-spirit.

De provincieraad werd grondig vernieuwd en verjongd.

Van de 84 leden, van wie 57 mannen en 27 vrouwen, 

waren er 41 nieuwkomers. De gemiddelde leeftijd van 

de raadsleden was 48 jaar. Het jongste raadslid was 25 

jaar, het oudste 70 jaar. Op de installatievergadering 

legden ze de eed af.

Het bureau bestaat voortaan uit 3 ondervoorzitters, 4 

secretarissen en 8 leden.

Na de samenstelling van de deputatie werd de provin- 

cieontvanger door de raad aangesteld als financieel 

beheerder.

In 2007 besliste de provincieraad over de bevoegdhe

den en de samenstelling van de raadscommissies. Er 

werd geopteerd voor acht raadscommissies.

De nieuwe provincieraad.

24

http://www.binnenland


BELANGRIJKSTE 
AGENDAPUNTEN UIT DE 
PROVINCIERAAD

Voor de installatievergadering van 1 december kwam 

de provincieraad in 2006 negen keer samen. Omdat de 

raadsleden volgens het nieuwe provinciedecreet ook 

na de verkiezingen in functie blijven tot de nieuwver- 

kozen raadsleden geïnstalleerd zijn, kwam de provin

cieraad ook eind oktober en november 2006 bijeen.

De provincieraad keurde eind november de toekenning 

van voorlopige twaalfden goed, om de verplichte uit

gaven van de gewone dienst voor het jaar 2007 te kun

nen uitbetalen. De nieuw geïnstalleerde provincieraad 

zou immers de begroting 2007 behandelen.

Voor de uitbreiding van de provinciale domeinen De 

Kemmelberg en De Palingbeek werden in 2006 gron

den aangekocht. Een andere uitbreiding van het on

roerende patrimonium kreeg bijzondere aandacht: de 

aankoop van een gedeelte van het Zwin in Knokke- 

Heist.

De raad keurde ook diverse provinciale reglementen 

goed: over de subsidiëring van de regionale welzijns- 

raden, organisatie van het vrijetijdstheater, natuur op 

de schoolsite, abonnementskosten voor een perso

nenalarmsysteem, overlegplatforms Jeugd en Welzijn, 

vrijzinnige centra en subsidiëring van archeologische 

projecten. De provincieraad verlengde het infrastruc- 

tuurreglement voor Centra voor Algemeen Welzijns

werk (CAW's).

In 2006 zette de provincieraad ook de procedures in 

gang voor de uitvoering van grote werken: de renovatie 

van de daken van de kerk en de toren van het Grootse

minarie in Brugge, de vernieuwing van de stookplaats 

en de onderstations in het PTI in Kortrijk en de bouw 

van een vogelopvangcentrum in het domein Raversijde 

in Oostende. Er werd ook beslist om werken uit te voe

ren op een aantal provinciewegen op het grondgebied 

van de gemeenten Zonnebeke, Staden, Avelgem en 

Spiere-Helkijn. De provincie nam daarnaast het ini

tiatief om vrijliggende fietspaden aan te leggen langs 

gemeentewegen op het grondgebied van Lo-Reninge,

De provincieraadsleden tijdens de installatievergadering van 1 december.

Poperinge, Vleteren, Houthulst, Izegem, Ardooie, Jab- 

beke en Zedelgem.

Op het vlak van ruimtelijke ordening werden dertien 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) 

definitief vastgesteld, waaronder het PRUP zieken

huiscampus Knokke-Heist en Veurne-Ambacht in 

Nieuwpoort. Een vijftal PRUP's werd voorlopig vast

gesteld. De provincieraad verleende advies in verband 

met drie gewestelijke uitvoeringsplannen en de ge

meentelijke ruimtelijke structuurplannen van Kruis- 

houtem, Maldegem en Deinze. Opmerkelijk was de 

provinciale stedenbouwkundige verordening inzake 

toegankelijkheid, die in 2006 goedgekeurd werd. 

Verder keurde de provincieraad de organisatie goed 

van het integrale waterbeleid en werden de water

schappen opgericht. De provincie sloot een protocol af 

met de dienstverlenende verenigingen Leiedal en wvi. 

De provincieraad nam het beheersplan voor het pro- 

vinciedomein Bergelen in Wevelgem aan en op voor

stel van de fractievoorzitters werd een motie gestemd 

inzake Europese steun voor plattelandsontwikkeling.
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JAARLIJKSE REDE DE FINANCIËN
VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE
TOT DE PROVINCIERAAD

Beter een goede buur dan een verre vriend
De nieuw geïnstalleerde provincieraad werd op 5 de

cember 2006 al meteen verwacht voor de jaarlijkse 

openingsrede van de gouverneur. Hij koos voor een 

onderwerp dat hem bijzonder na aan het hart ligt: de 

samenwerking met Noord-Frankrijk. In 2005 werd hij 

aangeduid als Vlaams coördinator voor de grensover

schrijdende samenwerking.

Na een uitvoerige sterkte-zwakteanalyse op basis van 

bijna 20 jaar samenwerking, waagde de gouverneur 

zich aan een vooruitblik op de grensoverschrijdende 

evoluties. Het West-Vlaamse bedrijfsleven speelt nog 

te weinig in op de komst van de Eurometropool Rijsel 

en bij de uitwerking van nieuwe plannen moet milieu

zorg grensoverschrijdend ingeschreven worden. Lille 

2004 toonde volgens de gouverneur dan weer aan dat 

cultuur een belangrijke motor is voor samenwerking. 

Op het vlak van veiligheid zal er eerst aan de eigen 

instellingen gesleuteld moeten worden. Het veilig

heidsbeleid is nog te sterk centraal gestuurd en duldt 

weinig initiatief van de regio's en provincies. Inzake 

toekomstige beheersstructuren voor de grensover

schrijdende samenwerking verwacht de gouverneur 

veel van de samenwerking met Duinkerke en van het 

'Eurodistrict', dat een politiek orgaan zou omvatten, 

naast een administratief, een technisch en een advies

orgaan. De realisatie hiervan wordt een revolutionaire 

stap in de grensoverschrijdende samenwerking.

De toespraak van de gouverneur gaf aanleiding tot de 

publicatie 'Beter een goede buur dan een verre vriend. 

Grensoverschrijdende samenwerking met Noord- 

Frankrijk'.

De provinciebegroting 2006
Het begrotingsbudget voor het jaar 2006 voorzag na 

twee begrotingswijzigingen 148,2 miljoen euro voor de 

gewone uitgaven. De gewone ontvangsten bedroegen 

148,4 miljoen euro. De gewone dienst kon afgesloten 

worden met een overschot van 0,2 miljoen euro.

Gewone ontvangsten
Het aandeel van West-Vlaanderen in het Vlaamse Pro

vinciefonds werd voor 2006 geraamd op 15 miljoen 

euro.

De totale fiscale opbrengsten werden voor 2006 be

groot op 96,3 miljoen euro. Dit is een stijging van één 

miljoen euro of 1,1 procent ten opzichte van 2005. Deze 

toename is toe te schrijven aan de aanpassing van het 

belastingtarief aan de levensduurte.

De algemene provinciebelasting op de gezinnen werd 

aangepast van 17,25 euro tot 17,50 euro voor alleen

staanden en van 30,25 euro tot 31 euro voor gezinnen 

vanaf twee personen.

Voor bedrijven bleef het provinciale belastingtarief van 

14cent pervierkante meter ongewijzigd. Het minimum 

werd evenwel verhoogd van 81,25 euro tot 82,75 euro.

Het aantal provinciale opcentiemen op de onroerende 

voorheffing bleef ongewijzigd op 330.

Het procentuele aandeel van de fiscale ontvangsten 

daalde met 0,74 procent ten opzichte van 2005.

De restrubriek 'overige ontvangsten' daalde met 0,42 

procent.

Gewone uitgaven
Voor 2006 werden de totale personeelsuitgaven 

geraamd op 49,9 miljoen euro. Het aandeel van de 

personeelskosten in het geheel van de begroting 

bedroeg 33,7 procent. Dit is een lichte stijging van 

het procentuele aandeel ten opzichte van 2005 met 

0,4 procent. De (fictieve) personeelslast voor het 

gesubsidieerde onderwijzende personeel buiten
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gewone ontvangsten

• vorige jaren 17.048.416,65 11,49%

belastingen 96.284.722,00 64,88%

• Vlaams provinciefonds 15.059.320,00 10,15%

• subsidies onderwijs 6.302.902,53 4,25%

• overboekingen 768.921,58 0,52%

• overige ontvangsten 12.931.136,01 8,71%

totaal 148.395.418,77 100,00%

gewone uitgaven

• vorige jaren 49.800,00 0,03%

: • personeel 49.928.590,23 33,69%

werkingskosten 31.165.143,69 21,03%

: • overdrachten 40.633.840,35 27,42%

: • schuld 24.095.549,73 16,26%

: • overboekingen naar btg dienst 2.332.460,36 1,57%

totaal 148.205.384,36 100,00%

beschouwing gelaten, bedroeg het nettoaandeel van 

de personeelsuitgaven 30,1 procent.

De werkingskosten werden begroot op 31,2 miljoen 

euro en vertegenwoordigden 21 procent van de ge

wone uitgavenbegroting. Dit procentuele aandeel is 

een lichte stijging met 0,7 procent.

De overdrachten (werkingstoelagen en investering- 

stoelagen) waren goed voor 40,6 miljoen euro of 

27,4 procent van de lopende uitgaven. Ten opzichte 

van 2005 is dit een daling met 1,2 procent.

De brutoschuld of de schulduitgaven (inclusief le

ningen ten laste van de subsidiërende overheid of 

doorgeefleningen) bedroegen 24 miljoen euro of 

16,3 procent van de totale uitgaven. Het procentuele 

aandeel 2006 in de totale begroting daalde met 0,3 

procent ten opzichte van 2005.

De overboekingen bedroegen 2,3 miljoen euro en 

stegen licht tot 1,6 procent.

Buitengewone dienst
De buitengewone uitgaven bestaan in hoofdzaak uit 

investeringen.

De eigen investeringen in het eigen dienstjaar waren 

goed voor 30,6 miljoen euro. Dit was een stijging van 

1,8 miljoen euro ten opzichte van 2005.

De investeringsenveloppe voor de provinciale admini

stratie en de centrale diensten bedroeg 3,1 miljoen euro 

(onder meer anderhalf miljoen euro voor de provincie

huizen Boeverbos, Abdijbeke, Tolhuis en de gebouwen 

voor gebiedsgerichte werking, naast 1,4 miljoen euro 

voor de soft- en hardware van het centrale informa- 

ticapark), 4,7 miljoen euro voor wegverkeer (waarvan 

1,2 miljoen euro voor een fietspadennetwerk], 1,9 

miljoen euro voor waterlopen (aanleg van bufferbek- 

kens en waterbeheersingswerken), 1,6 miljoen euro 

voor landbouw en visserij (POVLT], 2,7 miljoen euro 

voor secundair onderwijs (PTI), 7,8 miljoen euro voor 

recreatiecentra (verwerving van provinciale domeinen 

en inrichting], 1,7 miljoen euro voor jeugdzorg [oprich

ting van een jeugdvormingscentrum), 2 miljoen euro
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PROVINCIEDECREET 
VOLOP VAN KRACHT

voor sport (watersportcentrum De Gavers], 0,8 miljoen 

euro voor kunst en natuur (waaronder 0,4. miljoen euro 

voor het PMMK], 1,3 miljoen euro voor de eredienst 

(0,9 miljoen euro voor de verdere restauratie van de 

Sint-Salvatorskathedraal en 0,4 miljoen euro voor het 

Bisschoppelijk Paleis en Grootseminarie], 0,5 miljoen 

euro voor sociale en gezinsvoorzieningen (Ons Erf, De 

Waaiberg en 't Venster) en ten slotte 0,6 miljoen euro 

voor huisvesting en ruimtelijke ordening (ruimtelijke 

uitvoeringsplannen).

Jaarrekening 2004 en 2005
De jaarrekeningen 2004 en 2005 werden respectieve

lijk goedgekeurd in de provincieraad van 27 april 2006 

en 28 september 2006.

Het provinciedecreet werd bekrachtigd op 9 december 

2005. Na twee wijzigingsdecreten vierde het decreet in 

2006 zijn eerste verjaardag. Na de publicatie van het 

decreet in het Belgisch Staatsblad trad slechts een 

klein aantal artikelen onmiddellijk in werking, vooral 

bepalingen over personeelsaangelegenheden en be

stuurlijk toezicht. Een half jaar later volgden alle ar

tikelen die nodig waren voor een vlot verloop van de 

verkiezingen en de installatie van de nieuwe provin

cieraad.

Tot dat ogenblik bleef de invloed van het nieuwe pro

vinciedecreet op de dagelijkse werking van veel pro

vinciale diensten nog vrij beperkt. Het begin van de 

nieuwe legislatuur betekende echter de start van heel 

wat nieuwe artikelen. Op enkele artikelen over de 

strategische meerjarenplanning en financieel beheer 

na, trad het hele provinciedecreet in werking door een 

besluit van de Vlaamse Regering dat er nog net voor 

de jaarwisseling kwam. Sindsdien zijn de organisatie 

en de werking van de provinciale organen onderhevig 

aan nieuwe regels. De bevoegdheden van de provin

cieraad, de deputatie en de gouverneur werden her- 

tekend. Ook de artikelen over het budgethouderschap, 

de briefwisseling van en aan de provincie, de partici

patie van de burger en de provinciale verzelfstandigde 

agentschappen traden in werking.

Voor de invoering van een aantal instrumenten voor

zag de Vlaamse Regering wel een overgangsperiode 

tot 1 oktober 2007. Besturen krijgen de nodige aan- 

passingstijd, om zich in overeenstemming te brengen 

met de decretale voorschriften. Voor enkele bepalin

gen waren nog uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse 

Regering nodig, zoals de minimale rechtspositierege

ling van het personeel. Kregen wel reeds verder vorm 

bij uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering: de be

palingen rond het mandaatstelsel, het bestuurlijk toe

zicht, het kabinets- en fractiepersoneel, de tuchtrege- 

ling voor het personeel en het statuut van de lokale en 

provinciale mandataris.
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ARCHIEF COMMUNICATIE

Archief van
arrondissementscommissariaten ontsloten

De archieven van de arrondissementscommissariaten 

van leper en Veurne -  Diksmuide werden in 2006 ge

ïnventariseerd. Oorspronkelijk betrof het niet minder 

dan 175 strekkende meter archief met documenten 

en dossiers uit de periode 1940 -  1990. Op basis van 

een door het Rijksarchief goedgekeurde selectielijst 

mocht een deel ervan vernietigd worden. Uiteindelijk 

werd van leper 10 meter archief opgenomen in het 

klassement van de permanent te bewaren stukken en 

3,60 meter van Veurne -  Diksmuide.

De arrondissementscommissaris was vroeger, onder 

leiding van de gouverneur en de deputatie, belast met 

het toezicht van de 'niet-ontvoogde' gemeenten of 

gemeenten van minder dan vijfduizend inwoners die 

geen arrondissementshoofdplaats zijn. Hun archieven 

zijn heel interessant voor de kennis van het bestuur 

tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode onmid

dellijk erna. De documenten bieden onder meer een 

inzicht in de rantsoenering en controle op ontduiking 

ervan, aflevering van verkeersvergunningen of in

ternationale reispassen, inschrijving van geleverde 

brandstoffen en smeermiddelen, opsporing van col

laborateurs, organisatie en werking van de landelijke 

politie, voorbereiding van de gemeentelijke fusies in 

de jaren 70,...

Lokale verkiezingen onder de aandacht
De provincie leverde de voorbije jaren belangrijke in

spanningen om haar werking bekend te maken en de 

rol van de provincieraad te beklemtonen in de verdere 

uitbouw van West-Vlaanderen tot een toeristisch-re- 

creatieve topregio, een ondernemende topregio en een 

regio met hoge levenskwaliteit. Vlotte persrelaties, 

frequente mediacampagnes, een goed uitgebouwd in

formatiecentrum Tolhuis en een ruime aanwezigheid 

op het internet getuigen hiervan.

In de aanloop naar de provincieraadsverkiezingen van 

zondag 8 oktober 2006 werden deze inspanningen nog 

opgedreven, onder het motto 'De provincie steekt al 

haar energie in u'. Aanvullend op de campagne van
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de Vereniging voor Vlaamse Provincies (WP] wou de 

provincie haar inwoners extra sensibiliseren via di

verse kanalen. De regionale televisie bracht informa

tieve bijdragen en bracht verslag uit van de resulta

ten tijdens een live-verkiezingsshow op 8 oktober. In 

een regionaal weekblad verscheen een verkiezings

katern die op drieduizend exemplaren doorgedrukt 

en verspreid werd in de provinciale gebouwen, bij 

gemeentebesturen, op provinciale evenementen, ... 

Op de Open Bedrijvendag besteedde de provincie in 

Provinciehuis Boeverbos ruime aandacht aan de ver

kiezingen. Het provinciale informatiecentrum Tolhuis 

vulde het educatieve pakket 'Scan je provincie' voor 

leerlingen TSO - BSO aan met informatie over de pro- 

vincieraadsverkiezingen, zoals de politieke partijen of 

geldig stemmen. Via de provinciale website gebeurde 

online communicatie, zowel vooraf (onder meer kan

didatenlijsten en antwoorden op veelgestelde vragen! 

als achteraf (resultaten). Naar aanleiding van de lo

kale verkiezingen van 8 oktober 2006 organiseerde de 

dienst Gelijke Kansen in Roeselare, Brugge en Kortrijk 

een vormingsavond over gemeente, provincie, verkie

zingen, diversiteit, kiesdecreet, stemrecht voor Euro

peanen en niet-Europeanen. Daarnaast organiseerde 

de provincie de avond Kies-keurigOgemeente.be over 

verkiezingen en gemeentepolitiek.

Opvallende mediacampagne
rond regiomarketing

In West-Vlaanderen is het goed wonen, werken en re

creëren. Binnen de regiomarketingcampagne worden 

deze troeven sinds 2003 vertaald in de slogans 'Ge

nieten. Het zit in ons', 'Ondernemen. Het zit in ons' en 

'Kwaliteit. Het zit in ons'. Ze werden ook beter geïn

tegreerd in het communicatiebeleid van het provin

ciebestuur en gaven aanleiding tot enkele opvallende 

mediacampagnes.

In mei -  juni 2006 zette de provincie het logo met de

Regiosites en e-zines
Sinds een vijftal jaar communiceren de vier West- 

Vlaamse streekhuizen (Zuid-West-Vlaanderen, de 

Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en Brugge - 

Oostende) via eigen websites die als knooppunt funge

ren van digitale informatie over de streek en de streek- 

werking. De concrete invulling verschilt van streek tot 

streek, maar de overkoepelende domeinnaam www. 

streekhuis.be zorgt voor een onderlinge band en een 

collectieve toegang. Waar het beheer van de regiosites 

aanvankelijk centraal gebeurde, speelde de provincia

le administratie met de inpassing in een CMS iContent 

Management System) in op de vraag van de streek-

overkoepelende baseline 'Door mensen gedreven' in 

de verf op maar liefst honderd affiches van twintig 

vierkante meter, verspreid over de hele regio. Een op

merkelijke teaser -  een tattoo met de baseline 'Door 

passie gedreven' -  kondigde het logo vanaf eind mei 

aan. Een regionaal weekblad bracht in het totaal zes 

middenkaternen met reportages over de speerpun

ten.

Over de troeven van de West-Vlaamse regio organi

seerde de provincie op 7 september 2006 ook nog een 

congresavond in De Spil in Roeselare. Het panelge- 

sprek handelde over de troeven van West-Vlaanderen. 

Deelnemers waren Michiel Hendrycks (fotograaf, te

levisiemaker), Hugo Vandamme (RMG, voormalig CEO 

van Barco), Piet Vandenabeele (rector van de KULAK) 

en André Desmedt (Welzijnsconsortium Zuid-West- 

Vlaanderen).
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PERSONEELSZAKEN

huispartners om zelf meer mogelijkheden te krijgen 

om hun webpagina's up-to-date te houden of aan te 

vullen. Zo ging Zuid-West-Vlaanderen in 2006 van start 

met een vernieuwde site die grotendeels vanuit de re

gio opgefrist en aangevuld wordt, met ondersteuning 

van de provinciale dienst Internetontwikkeling. Ook 

de andere regio's schakelen in de loop van 2007 over 

naar een zelfstandiger beheer van hun website. Bij de 

overschakeling naar een site binnen het CMS worden 

alle streekhuizensites in een nieuw kleedje gestopt. 

Daarbij wordt het evenwicht bewaard tussen de eigen 

regionale accenten en de overkoepelende provinciale 

huisstijl.

De streekhuizen richten zich ook steeds meer actief 

tot het geïnteresseerde publiek met een elektronische 

nieuwsbrief. Voor deze e-zines leveren de streekhuis- 

partners de inhoud aan. De dienst Internetontwikkeling 

zorgt voor de opmaak en het verzenden van de e-zines 

en beheert de abonnementen. De e-zines worden niet 

alleen inhoudelijk, maar ook qua lay-out zoveel moge

lijk afgestemd op de website van elk streekhuis.

Interne managementopleiding kent succes
In de loop van 2006 genoten 144 leidinggevende pro

vinciale ambtenaren in zeven groepen van diverse ses

sies van een interne managementopleiding. Na een 

inleidende sessie verzorgd door de bestuursdirecteur 

HRM werd dieper ingegaan op managementvaardig

heden zoals conflicthantering, timemanagement en 

vergadertechnieken. In het derde luik kwamen zes 

managementthema's aan bod: beleidsvoorbereiding, 

beheerscontrole, HRM, projectmanagement, kwaliteit 

en veranderingsmanagement. Als afsluiter werkten 

kleine groepjes een case uit die in plenaire vergade

ring gepresenteerd werd. In het totaal werden er 33 

cases afgeleverd. De nadruk lag op het in praktijk 

brengen van een model en nadenken over de bruik

baarheid ervan. De opleiding was een succes. Uit de 

evaluatie blijkt dat de deelnemers voortaan over een 

gemeenschappelijk begrippenkader beschikken.
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Louis De Cordier

28jaar • kunstenaar en laureaat 

Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 

woont in Etikhove

Cultuur
www.west-vlaanderen.be/cultuur
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ALGEMEEN

BROK maakt mensen warm
Met het BROK-overleg stimuleert de dienst Cultuur de 

communicatie tussen de grote cultuurhuizen in de pro

vincie: Cultuurcentrum Kortrijk, De Spil Roeselare, het 

Cultuurcentrum en Concertgebouw in Brugge en de dienst 

Cultuur van Oostende. Meer mensen bij cultuur betrekken 

is de uiteindelijke bedoeling, door spreiding van het aan

bod en collectieve marketing en communicatie.

OPENINGSCAMPAGNE VIA BROODZAKKEN 

De West-Vlaamse cultuurhuizen vierden van vrijdag 

15 tot zondag 24 september 2006 de opening van het 

nieuwe cultuurseizoen. Met deze openingsweek wil 

de provincie West-Vlaanderen het publiek attent ma

ken op de start van het cultuurseizoen. Om een nieuw 

publiek te bereiken en aan te sporen om aan cultuur 

deel te nemen, voerde West-Vlaanderen onder meer 

campagne via broodzakken. De bakkers van Brugge, 

Roeselare, Oostende en Kortrijk verspreidden maar 

liefst 200.000 BROK-broodzakken.

Het werd een feestelijke opening om iedereen warm 

te maken voor het nieuwe seizoen. Het aanbod van de 

openingsweek was heel breed en divers, met opera, 

muziektheater, een meidengroep, dans, hedendaags 

circus, een theatermonoloog, stand-upcomedy, een 

familievoorstelling, workshops en catwalk voor jong 

stylingtalent, Belgische pop, ...

SAMENWERKING ROND DANS EN MUZIEKTHEATER 

Naast het openingsweekend wil BROK ook bepaalde 

aspecten van cultuur benadrukken en stimuleren. 

Wie alle dans- en muziektheatervoorstellingen van de 

BROK-huizen bundelt, stelt vast dat deze genres een 

verborgen troef vormen voor West-Vlaanderen en een 

extra stimulans verdienen.

Tijdens het seizoen 2006 -  2007 lopen in de West- 

Vlaamse cultuurhuizen wel tachtig verschillende 

voorstellingen met dans of muziektheater. Zowel jong 

talent, gevestigde waarden als internationale namen 

passeren de revue. Het rijke aanbod is terug te vinden

15.09 - 24.09.06
West-Vlaamse cultuurhuizen vieren fee

in een handige overzichtsbrochure.

www.west-vlaanderen.be/brok

TiNCK verder op het goede spoor
TiNCK, het cultuurcommunicatiecentrum van de provincie, 

is actief op twee fronten. Enerzijds zorgt TiNCK ervoor dat 

zoveel mogelijk (West-)Vlamingen op de hoogte blijven van 

de culturele activiteiten binnen de provincie. Anderzijds 

ondersteunt TiNCK organisatoren door zelf in te staan voor 

de ticketverkoop en/of die partners een ticketingplatform 

aan te bieden tegen interessante voorwaarden.

WEBSITE WWW.TINCK.BE VERNIEUWD

Midden 2006 werd de website www.tinck.be ver-
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nieuwd. De nieuwe website werd gekoppeld aan de 

databank van CultuurNet Vlaanderen. Organisatoren 

die een evenement invoeren in de CultuurDatabank, 

zien de gegevens daardoor ook automatisch op www. 

tinck.be verschijnen. Dit betekent een belangrijke 

tijdswinst, want dubbel invoeren behoort voortaan tot 

het verleden. Ook de gebruikers van de website heb

ben er voordeel bij: door de koppeling zijn nog meer 

evenementen online te raadplegen.

De digitale nieuwsbrief, een wekelijkse selectie uit het 

culturele aanbod op www.tinck.be, bereikte eind 2006 

al 4.565 geïnteresseerden leen toename met 1.697],

TICKETINGACTIVITEIT BLIJFT GROEIEN 

In 2006 verwelkomde TiNCK de stad Blankenberge en 

Toerisme Oostende vzw als nieuwe partners in het tic- 

ketingnetwerk. Voor de automatisering van hun ticket- 

verkoop kozen het cultuurcentrum van Btankenberge 

en In & Uit Oostende de oplossing die het provinciebe

stuur ter beschikking stelt. Eind 2006 telde het net

werk twaalf partners. Zo zijn bij TiNCK tickets te koop 

van de cultuurcentra van Koksijde, Brugge, Oostkamp, 

Zedelgem, Tielt, Diksmuide, Wevelgem, Menen en 

Blankenberge. Ook het Concertgebouw Brugge, In & 

Uit Brugge en In & Uit Oostende maken gebruik van 

de distributiemogetijkheden via TiNCK. Daarnaast de

den een veertigtal organisatoren een beroep op het 

callcenter en de website van TiNCK voor hun ticket- 

verkoop. TiNCK was ook distributeur van tickets voor 

twee grote West-Vlaamse tentoonstellingen. '2006 

Beaufort' zorgde voor ticketverkoop in alle kustge- 

meenten. Ook de verkoop van 'Ensor en de avant-gar

des aan zee' in het PMMK was een succes. Voor beide 

evenementen stond TiNCK ook in voor de reservatie 

van de gidsen.

Door al deze overeenkomsten rolden bij TiNCK ruim 

75.000 tickets uit de printers.

www.tinck.be

Meer dan 14.000 bezoekers genoten van de 

Go Westl'-tentoonstelling in het Provinciaal Hof.

Go West!
Vanaf het einde van de negentiende eeuw trokken dui

zenden Vlamingen met hun hebben en houden naar 

Canada, om er hun geluk te beproeven. Wat zochten 

ze in dat onbekende land? Hoe werden ze er onthaald?

En slaagden ze in hun onderneming?

Om op deze en andere vragen een antwoord te bieden, 

pakte het provinciebestuur in 2006 uit met het driede

lige project 'Go West! Een verhaal van Vlaamse emi

granten naar Canada'.

De tentoonstelling tussen 13 mei en 6 augustus 2006 

in het Provinciaal Hof mocht maar liefst 14.810 bezoe

kers ontvangen. De herneming van de expositie in het 

Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde bleek 

eveneens een succes te zijn. Op 16 mei 2006 getuigden 

drie geëmigreerde Vlamingen over hun ervaringen 

voor 200 geboeide luisteraars tijdens een debatavond.

Een druk bijgewoond colloguium op 21 oktober 2006 

nam het huidige diversiteitsbeleid in Canada en Vlaan

deren onder de loep.

Naar aanleiding van het project 'Go West!' versche

nen de publicaties 'Go West! Een verhaal van Vlaamse 

emigranten naar Canada' en 'New Citizens, New Poli

cies? Developments in Diversity Policy in Canada and 

Flanders'. Er werd ook een dvd uitgebracht met een 

virtueel bezoek aan de tentoonstelling.

www.west-vlaanderen.be/gowest
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CULTUREEL ERFGOED

Import/Export op Open Monumentendag
Ook na 18 edities bleef de Open Monumentendag van 

10 september 2006 als monumentenfeest een topper. 

Tijdens de Prelude op 8 september stelde de provincie, 

in samenwerking met de gemeente Zonnebeke, twee 

kwalitatieve cultuurtoeristische projecten in de kijker: 

de voormalige spoorlijn leper - Roeselare als wandel

en fietspad en het nieuwe onthaalpaviljoen bij Tyne Cot 

Military Cemetery. Beide projecten pasten goed in het 

ruime thema Import/Export, zij het dan met een min

der aangenaam aspect: de herinnering aan de Eerste 

Wereldoorlog in West-Vlaanderen. Personen met een 

beperking kregen speciale aandacht: een bus, bege

leid door een gids, pendelde tussen Tyne Cot Military 

Cemetery in Passendale en het Deutscher Soldaten- 

friedhof in Langemark. De toegankelijke busrondrit en 

architectuurwandeling in respectievelijk De Panne en 

het Franse Malo-les-Bains (in samenwerking met het 

lokale comité van De Panne] vormden een interessant 

grensoverschrijdend initiatief.

De algemene trend op Open Monumentendag wordt 

ook in West-Vlaanderen bevestigd: de bezoeker gaat 

heel gericht op pad en heeft vooral belangstelling 

voor monumenten die exclusief en/of voor de eerste 

keer opengesteld worden, zoals het gemeentehuis van 

Lauwe met het De Coene-interieur in het kabinet van 

de burgemeester, het kasteel Houtsaeger in De Pan

ne met een recordaantal van 1.381 bezoekers, of de 

Brugse interieurs met onder meer Chinese invloeden 

(750 tot 1.500 bezoekers). Ook de monumenten opge

nomen in de Monumentenstrijd van Canvas, zoals de 

voormalige schoenenfabriek Eperon d'Or, waren pu

bliekstrekkers. Andere uitschieters waren de educa

tieve tentoonstelling over slagmerken op oude werk

tuigen in het Provinciaal Domein Bulskampveld, de 

tentoonstelling van Romeins aardewerk in het kasteel 

aldaar, het Domein Raversijde in Oostende, de brou

werij Rodenbach in Roeselare, het belfort in Menen, 

het nieuwe gemeentehuis van Koksijde, de villa's in 

de Dumontwijk in De Panne, ... De Monumentenwacht

Het Duitse soldatenkerkhof in Langemark.

boeide heel wat OMD-bezoekers in de Jeruzalemkapel 

in Brugge (afdalingen en rondleidingen in het interieur) 

en met informatie aan het pompgebouw in Bossuit en 

het kasteel van Rumbeke.

www.west-vlaanderen.be/omd

Beter onthaal bij oorlogserfgoed
In 2006 werden in het kader van het project 'Oorlog en 

Vrede in de Westhoek' twee grote initiatieven gerea

liseerd: nieuwe bezoekerscentra bij Tyne Cot Military 

Cemetery in Passendale en bij de Duitse militaire be

graafplaats in Langemark. Het project concentreerde 

zich de voorbije vijf werkjaren (2002 -  2006) op de cul

tuurtoeristische valorisatie en ontsluiting van het erf

goed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Er 

werd een netwerk uitgebouwd waarbij de vele toeris

ten en recreanten langs sporen kunnen gaan van de 

herinnering aan 'den Grooten Oorlog'.

Recente tellingen tonen aan dat jaarlijks meer dan 

225.000 bezoekers de Britse militaire begraafplaats
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Het nieuwe onthaalpaviljoen bij Tyne Cot Cemetery.

Tyne Cot Cemetery in Passendate bezoeken. Een uitge

balanceerd project zorgde ervoor dat deze bezoekers

stroom voortaan op een kwalitatieve manier ontvan

gen kan worden en dat de mobiliteit verbeterd werd. 

Het moderne volume van de nieuwe onthaalruimte 

stelt zich ondergeschikt aan de historische omgeving 

en de site. Een nieuwe parkeerplaats, sanitair blok en 

aangepaste verkeers- en bezoekerscirculatie zorgen 

ervoor dat de begraafplaats opnieuw ten volle tot haar 

recht komt. Met het nieuwe bezoekerscentrum is de 

site ook klaar voor de belangrijke herdenking van 90 

jaar Slag van Passendale in 2007.

Dat moderne architectuur en historisch erfgoed per

fect kunnen samengaan, wordt ook aangetoond bij de 

Duitse militaire begraafplaats in Langemark. De nieu

we onthaalstructuur, volgens een gedurfd concept, 

biedt een oplossing voor de parkeerproblematiek die 

er heerste en het gebrek aan duiding bij de site. Ze 

werd eind augustus 2006 geopend.

Beide nieuwe onthaalgebouwen zijn complementair. 

Ze werden gerealiseerd met Europese steun van 5B

Phasing Out. Allebei verhogen ze het comfort van de 

bezoeker en houden ze een hoogstaande ontvangst en 

kwalitatieve duiding in. Daarmee is aangetoond dat de 

regio begaan is met een duurzaam beheer van het erf

goed van de Eerste Wereldoorlog.

Kustnetwerk erfgoed en musea 

Ook als cultuurtoeristische bestemming heeft de Kust 

heel wat te bieden. Villa's uit de belle époque, interes

sante modernistische architectuur, diverse musea en 

doorleefd maritiem erfgoed: voor meerwaardezoekers 

valt er heel wat te ontdekken.

Om het erfgoed aan de Kust op een samenhangende 

manier in beeld te brengen, sloegen de tien kustge- 

meenten, de provinciale dienst Cultuur en Westtoer de 

handen in elkaar. Met de steun van het Europese Doel

stelling ll-programma en het Kustactieplan ontstond 

het Kustnetwerk erfgoed en musea.

In elke kustgemeente werd een lusvormige erfgoed- 

wandeling uitgestippeld langs de meest representa

tieve erfgoedaspecten. De tien wandelkaarten werden 

gebundeld in een fraaie erfgoedbox. De box bevat ook 

het boekje 'Van Kykhill tot Zwin, 67 kilometer kusterf- 

goed', met een overzicht van 150 jaar bouwactiviteit 

en toerisme aan de Kust. In de overzichtsbrochure '22 

musea aan de kust' stellen de kustmusea zich samen 

voor aan het publiek. Vernieuwend bij de realisatie 

van de erfgoedbox was de doorgedreven samenwer

king tussen erfgoed en toerisme. Daardoor kwam een 

kwalitatief hoogstaand product voor het grote publiek 

tot stand.

In de zomer van 2006 liep in het provinciaal informa

tiecentrum Tolhuis de kleine, maar bijzonder interes

sante tentoonstelling 'Van Kykhill tot Zwin, het kusterf- 

goed in 100 documenten'. Historisch beeldmateriaal 

van de Kust was ook de basis voor de uitbouw van een 

digitale Beeldbank Kust, die een onderdeel vormt van 

de Beeldbank West-Vlaanderen.
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Genieten van het erfgoed aan de kust.

Binnen het Kustnetwerk erfgoed en musea kwam ook 

het maritieme erfgoed aan bod. De Vlaamse Contact

commissie Monumentenzorg vzw, ook bekend als het 

contactforum van en voor erfgoedverenigingen, werkte 

een studie uit als aanzet tot een provinciaal beleidska

der inzake maritiem erfgoed. De studie toonde aan dat 

het maritieme thema heet wat mogelijkheden biedt 

voor een doorgedreven erfgoedwerking aan de Kust. 

Daarom moet het kusterfgoed in de toekomst verder 

bewaard en ontsloten worden.

www.west-vlaanderen.be/kusterfgoed

Een beeldbank voor West-Vlaanderen
De Provinciale Bibliotheek/Documentatiecentrum West- 

Vlaanderen, gevestigd in het Tolhuis in Brugge, biedt een 

schat aan informatie over de (lokale) geschiedenis van 

West-Vlaanderen en de West-Vlaamse gemeenten. De 

boeken, tijdschriften en kranten in de magazijnen van deze 

bewaarbibliotheek dateren uit de negentiende en twintig

ste eeuw. Ook hedendaagse publicaties en tijdschriften uit 

of over West-Vlaanderen worden er zorgvuldig bewaard. 

Naast de gedrukte bronnen bevat de bibliotheek ook een 

heel rijke verzameling beeldmateriaal: affiches, litho's, 

tekeningen, foto’s en prentkaarten.

Om alle beeldmateriaal te beheren en beter toegan

kelijk te maken, startte de Provinciale Bibliotheek/ 

Documentatiecentrum samen met de dienst Internet- 

ontwikkeling van de provincie in 2006 met de digitale 

beeldbank www.beeldbankwest-vlaanderen.be. De 

kwetsbare foto's en prentkaarten blijven veilig in de 

magazijnen en de digitale versie is vlot toegankelijk 

via het world wide web. Op die manier wil de biblio

theek het verleden een gezicht geven, niet alleen het 

bouwkundige en industriële erfgoed, maar ook het da

gelijkse leven. Tegelijkertijd wordt een breed publiek 

overtuigd van het belang van deze collecties, die een 

boeiende aanvulling vormen op de geschreven bronnen.

Bij de beeldbank focust de provincie niet enkel op de 

eigen collecties. Ook West-Vlaamse gemeenten zullen 

hun beeldmateriaal kunnen tonen. De projecten 'Kust

netwerk erfgoed en musea' en 'Vlaserfgoed' werken 

elk vanuit hun eigen invalshoek mee aan de opbouw 

van het beeldbestand. Diverse instellingen aan de 

Kust zullen hun collecties via 'West-Vlaanderen toen' 

toegankelijk maken. Het zuiden van de provincie wil 

beelden van het snel verdwijnende vlaserfgoed opspo

ren en in de beeldbank integreren.

De beeldbank bevat ook een actueel luik. In 'West- 

Vlaanderen nu' worden beelden weergegeven van de 

vele initiatieven van het provinciebestuur.

www.beeldbankwest-vlaanderen.be

40

http://www.west-vlaanderen.be/kusterfgoed
http://www.beeldbankwest-vlaanderen.be
http://www.beeldbankwest-vlaanderen.be


Het graanverhaal van de Westhoek, 

op een aantrekkelijke manier gebracht.

te 'Graan' uitgewerkt, in samenwerking met Westtoer, 

om het thema ook echt te verkennen in het tandschap. 

Het traject van 37 kilometer in de regio Veurne -  Al- 

veringem voert de recreant langs historische hoeves, 

windmolens en de drie musea.

Naast het project De Graanfluisteraars' als bijzondere 

publiekstrekker, werd in 2006 gewerkt aan de uitbrei

ding van het netwerk Westhoek Streekmuseum. Samen 

met het Hopmuseum in Poperinge, het Tabaksmuse

um in Wervik en de Oude Kaasmakerij in Passendale 

werd deelgenomen aan een aantal kleinschaliger ini

tiatieven, zoals de 'Week van de Smaak' en de actie 

'Wat schort er in de Westhoek?'. Deze bescheiden ac

ties waren succesvol. Dit opende perspectieven op een 

hechtere samenwerking in de toekomst.

K  Sÿ;g
V;' ’

j f l ,  f :

Van boeren, bakkers en brouwers
Het netwerk Westhoek Streekmuseum pakte in 2006 

uit met het project 'De Graanfluisteraars -  Boeren, 

Bakkers en Brouwers'. Dit evenement vormde een 

hoogtepunt in de samenwerking tussen drie ambach

telijke musea uit de Westhoek: het Bakkerijmuseum in 

Veurne, het Mout- en Brouwhuis De Snoek in Fortem 

(Alveringem) en het Openluchtmuseum Bachten de 

Kupe in Izenberge (Alveringem). Het provinciebestuur 

trad op als initiatiefnemer voor het project, met steun 

van de gemeenten Veurne en Alveringem en het Euro

pese programma 5B Phasing Out.

Onder de overkoepelende titel 'De Graanfluisteraars 

-  Boeren, Bakkers en Brouwers' werd het verhaal van 

de graanproductie en -consumptie in de Westhoek op 

een laagdrempelige manier verteld in een tentoon

stelling op de drie locaties, met aansluitend speciale 

aandacht voor een kinderparcours. De publicatie 'De 

Graanfluisteraars' in een reeks erfgoedpublicaties van 

de provinciale dienst Cultuur bracht het graanverhaal 

van de Westhoek op een aantrekkelijke en bevattelijke 

manier. Als derde luik werd een thematische fietsrou-
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Gulliver award voor Versterkte Steden
De inspanningen van de provincie West-Vlaanderen 

inzake toegankelijkheid van wandelcircuits in het net

werk van versterkte steden werden door Toerisme 

Vlaanderen enthousiast onthaald. De minister van 

Toerisme bekroonde daarom op 12 maart 2006 het 

project Versterkte Steden met de Gulliver award. Deze 

prijs bekroont initiatieven die bijdragen tot een 'toeris

me voor allen' en de integratie van bezoekers met een 

beperking. Het project wordt beschouwd als een voor- 

beeldproject voor andere overheden en een voorbeeld 

van goede samenwerking tussen de sectoren erfgoed, 

toerisme en welzijn.

De set wandelkaarten 'Wandelen in versterkte steden 

-  erfgoedwandelingen voor iedereen' is gratis beschik

baar bij het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis.

De provincie West-Vlaanderen zet reeds tien jaar 

haar schouders onder het grensoverschrijdende 

Netwerk van versterkte steden. Dit Europese 

project wil de historische en versterkte steden 

in West-Vlaanderen, Nord/Pas-de-Calais en 

Kent beter bekend maken bij het brede publiek. 

In West-Vlaanderen gaat het om leper, Veurne, 

Nieuwpoort, Menen, Lo-Reninge en Oostende.

De laatste jaren werd heel wat aandacht besteed 

aan de toegankelijkheid van de wandelcircuits 

voor iedereen, ook voor personen met een be

perking, zoals rolstoelgebruikers, gezinnen met 

kinderwagens of senioren. Samen met de vzw 

Westkans en de buitenlandse partners werd een 

set wandelkaarten uitgegeven met erfgoedcir- 
cuits in de 19 steden. Ook op het terrein leverden 

de steden en gemeenten heel wat inspanningen 

om personen met een beperking kennis te laten 

maken met het culturele erfgoed.

Historische parken en tuinen
Sinds 1959 onderhouden de provincie West-Vlaande

ren en Landschaftsverband Westfalen-Lippe inten

sieve contacten op cultureel gebied. In het kader van 

deze uitwisseling vonden ook in 2006 twee studiebe

zoeken plaats onder het thema 'historische parken en 

tuinen'.

In mei 2006 bracht een West-Vlaamse delegatie een 

bezoek aan enkele kasteeltuinen, een kuurpark en 

een abdijtuin in Westfalen. De Duitse delegatie kwam 

op tegenbezoek in september 2006. Ze maakte kennis 

met het kasteelpark van Loppem, de kasteeltuin van 

Oostkerke, het heraangelegde Maria Hendrikapark in 

Oostende, enkele Brugse stadsparken en het uitge

strekte kasteelpark Gruuthuse in Oostkamp.

In de marge van deze bezoeken werd het Interreg 111B- 

project European Garden Heritage Network (EGHNl 

voorgesteld. De regio Nordrhein-Westfalen is project

leider van dit netwerk van historische parken en tui

nen.
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CULTUURSPREIDING

Vakwerkgebouwen: alleen in het zuiden van de provincie bleven 

voorbeelden bewaard.

Vakwerkbouw in West-Vlaanderen
Op U februari 2006 werd in Watou het boek 'Vakwerk

bouw in West-Vlaanderen' voorgesteld. Vakwerkbouw 

is een traditionele bouwwijze, waarbij de wanden in 

houten stijl- en regelwerk opgebouwd zijn en de open 

ruimten of vakken tussen de stijlen opgevuld worden 

met leem of stenen. Hoewel de jongste jaren een aan

tal vakwerkgebouwen vakkundig gerestaureerd werd, 

gaat het over het algemeen om bedreigd erfgoed. In 

West-Vlaanderen bleef alleen in het zuiden van de pro

vincie een beperkt aantal voorbeelden bewaard. De 

belangrijkste concentratie situeert zich in de streek 

rond Poperinge. Ook in de regio rond Kortrijk en de 

Schelde worden nog enkele restanten aangetroffen.

In het eerste deel van 'Vakwerkbouw in West-Vlaan

deren' wordt de geschiedenis van de vakwerkbouw 

geschetst vanaf de vroege Middeleeuwen en wordt 

dieper ingegaan op materialen en technieken. Het 

tweede deel brengt een staalkaart van al dan niet 

verdwenen vakwerkgebouwen in West-Vlaanderen. 

Een zestigtal huizen en hoevegebouwen werden in de 

publicatie opgenomen, onder meer uit Beveren-Leie, 

Loppem, Leisele, Kaster, Kachtem, Kortrijk, Poperin

ge, Reninge, Tielt en Watou. Het nauwkeurig opmeten 

en analyseren van de bewaarde gebouwen maakte het 

vaak mogelijk om de oorspronkelijke houtconstructie 

te reconstrueren.

EduWEST.be: 
digitale kloof verkleinen

Via de Vlaamse virtuele school EduWEST.be stimuleert de 

provincie West-Vlaanderen het gebruik van nieuwe media 

en e-learning. EduWEST.be biedt onderwijsinstellingen 

betaalbare mogelijkheden om moderne multimedia en in- 

ternettechnologie te integreren in hun onderwijsaanbod. 

Scholen en instellingen krijgen advies en begeleiding bij 

hun e-learningprojecten. Partners-onderwijsinstellingen 

kunnen gebruik maken van de expertise van EduWEST.be 

bij het ontwikkelen van webgebaseerd cursusmateriaal. 

Voor de aanmaak van leerinhouden kunnen leerkrachten 

beschikken over een gebruiksvriendelijke auteurstool. 

EduWEST zorgt ervoor dat het cursusmateriaal op een 

eenvormige wijze toegankelijk wordt en beheert het digi

tale leerplatform Digilearn2.

INTERNET VOOR IEDEREEN

EduWEST.be neemt deel aan het project Internet voor 

Iedereen (IVI) van de minister van Informatisering. Dit 

project wil de digitale kloof helpen dichten, door de 

bevolking laagdrempelig toegang te verlenen tot de 

informatiemaatschappij. Dit gebeurt door goedkope 

pakketten met pc, software en opleiding aan te bieden.

In aanvulling op het klassikale opleidingsprogramma 

dat verzorgd wordt door Syntra West, maken de deel

nemers kennis met vier cursusmodules e-learning.

De deelnemers hebben achteraf nog vijf maanden on

beperkt toegang tot deze cursussen.

In 2006 maakten ongeveer 1.500 mensen over heel 

Vlaanderen kennis met EduWEST.be en e-learning, 

waarvan dertig procent uit West-Vlaanderen. Zo'n 900 

personen namen effectief de cursussen door. Het IVI- 

project bereikt daarmee grotendeels zijn doel, aan

gezien zeventig procent van de cursisten hoogstens 

secundair onderwijs genoot. Bovendien is zeventig 

procent van de cursisten vijftigplusser. Door haar bij

drage laat EduWEST.be de mensen kennismaken met 

leren via internet en verbeteren de deelnemers hun 

computer- en internetvaardigheden. Het project loopt 

even succesvol door in 2007.

Provincie West-Vlaanderen • jaarboek ‘07 • 43



www.eduwest.be

Croque Local: om in te bijten!

In het eerste trimester van het schooljaar 2006 - 2007 

volgden in het totaal 65 studenten uit het hoger on

derwijs voor het eerst e-learningcursussen in gecom

bineerd onderwijs. De Hogeschool West-Vlaanderen 

IHOWEST), campus Simon Stevin, startte met modu

les boekhouden in de bacheloropleiding Bedrijfsma

nagement richting Accountancy-fiscaliteit. Bij HITEK 

in Kortrijk werd een cursus Verkoopsanalyse gegeven 

in de opleiding Marketing.

E-LEARNING IN GECOMBINEERD ONDERWIJS

In december 2006 werd het activiteitenaanbod van de »—  i 11 ««■

gemeenschapscentra in West-Vlaanderen in de kijker ____________________________________________________

gezet. Daartoe lanceerde het provinciebestuur voor 

en met deze huizen een uitgebreide promotiecam

pagne onder de noemer 'Croque Local'. Acteur Kurt

Defrancq nam het peterschap op zich en illustrator voor alle leeftijden: van tekenen en schilderen voor 

Klaas Verplancke ontwierp de beeldcampagne. kinderen tot multimediagebruik en fotografie. Hier-

Gemeenschapscentra werken vooral voor de lokale onder viel ook het (socio-culturele) vormingsaanbod.

bevolking. Ze hebben een zeer divers aanbod en spre- 'Chachacha' stond voor alles wat betrekking heeft op

ken daardoor een breed publiek aan. Ook worden er vrijetijdsbesteding, zoals workshops, clubs en salons

tal van activiteiten van plaatselijke verenigingen ge- allerhande.

programmeerd, waardoor ze een lage drempel heb- Net zoals een croque monsieur -  wanneer kwalitatief

ben. Onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan' bereid -  een gelaagd, gezond en lekker hapje is tegen

vormen de gemeenschapscentra de ideale opstap om een betaalbare prijs, zo is het aanbod in de gemeen-

cultuur te leren ervaren, smaken, beleven, bedrijven, schapscentra eveneens kwaliteitsvol, toegankelijk en

... zowel voor de jonge kunstenaars als voor het pu- betaalbaar. Dat was ook de boodschap van 'Croque

bliek. Ondanks hun stimulansen tot cultuurparticipa- Local'.

tie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding weten www.west-viaanderen.be/croqueiocai

nog te weinig mensen wat er allemaal te beleven valt 

dicht bij huis. Daarom lanceerde de provincie 'Croque 

Local'. Het aanbod van de gemeenschapscentra werd 

daarbij in beeld gebracht onder drie noemers: come

dy, cursus en chachacha. 'Comedy' omvatte alles wat 

met professionele en amateuristische podiumkunsten 

te maken heeft. Onder 'Cursus' viel alle onderricht,

AA

http://www.eduwest.be
http://www.west-viaanderen.be/croqueiocai


Bibliotheekwerking
DIP & BIB

In het najaarvan 2006 namen de bibliotheken van leper, 

Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Mesen, Poperin- 

ge, Staden, Moorslede en Wervik deel aan een sensibi- 

lisatiecampagne rond drug- en verslavingspreventie, 

via het project DIP & BIB, wat stond voor 'Druglnfor- 

matiePunt en BIBliotheken'. In elk van de bibliotheken 

stond een infostand gedurende drie weken opgesteld. 

De bibliotheekbezoeker kon deelnemen aan een pu- 

bliekswedstrijd en de bibliotheek plaatste de collectie 

over drugs en andere verslavingen in de kijker.

De burger informeren en sensibiliseren vormt een 

belangrijke schakel om de verslavingsproblematiek 

preventief aan te pakken. Op dit vlak kunnen ook bi

bliotheken binnen de lokale gemeenschap een maat

schappelijke rol vervullen. Mensen kunnen er immers 

vrij in en uit lopen en allerhande informatie raadplegen 

of materialen ontlenen, ook in verband met 'gevoelige' 

thema's. Tijdens de informatieronde in de bibliotheken 

werkten de plaatselijke basisscholen met educatieve 

preventieprogramma's. In overleg met de plaatselijke 

actoren vestigde de provincie de aandacht op de be

hoefte aan een lokaal middelenbeleidsplan.

De campagne was een realisatie van het DruglnfoPunt 

leper & Poperinge, de Drugmobiel met het project 

'Hippe Kick(er) ... zonder', de dienst Cultuur (Streek- 

gericht Bibliotheekbeleid) en de dienst Welzijn (drug

preventie) van de provincie West-Vlaanderen.

PIRATEN IN DE BIB

Via de Provinciale Centrale Catalogus van het West- 

Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliothe

ken IWINOB) kunnen geïnteresseerden het bezit van 

de West-Vlaamse openbare bibliotheken in de biblio

theek en op het internet bekijken. Eind 2005 werd deze 

catalogus in een nieuw kleedje gestoken, met extra 

zoekmogelijkheden.

Het educatieve bordspel 'Piraten in de bib.' wil leerlin

gen van de derde graad basisonderwijs op een leuke, 

informatieve en speelse manier leren omgaan met de 

provinciale bibliotheekcatalogus en de soorten mate

rialen in een bibliotheek leren kennen en opzoeken.

Dit alles gebeurt in ware piratenstijl.

Bibliotheken en scholen kunnen gratis een exemplaar 

van 'Piraten in de bib.' aanvragen.

EEN VOORLEESTAS VOL VERRASSINGEN 

Het aanbod aan prenten- en voorleesboeken is ont

zettend groot. Het is dan ook niet eenvoudig om in dit 

aanbod de goede prenten- of voorleesboeken te vinden 

of de boeken die aansluiten bij de leeftijd en interesse 

van het kind.

Daarom kwam het Steunpunt Streekgericht Biblio

theekbeleid van de provincie West-Vlaanderen met 

een oplossing: de snippertas. Dit voorleesrugzakje 

vol verrassingen werd op 18 november 2006 feestelijk 

voorgesteld in de openbare bibliotheek van Ouden

burg. De naam 'Snippertas' is afkomstig van het katje 

Snipper van illustratrice Greet Bosschaert die het 

campagnebeeld ontwierp. Het rugzakje is gevuld met 

een selectie uit het uitgebreide aanbod aan prenten- 

en voorleesboeken, eventueel aangevuld met andere 

materialen uit de bieb. Verder krijgt de gebruiker een 

lijst met goede voorleesboeken en voorleestips. De 

snippertas bevat ook nog een leuke kleurplaat, waar 

de allerkleinsten plezier aan kunnen beleven. Snip- 

pertassen, voor verschillende leeftijden, zijn te vinden 

in de openbare bibliotheek in de buurt.

www.winob.be
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PBS UIT DE STARTBLOKKEN 

WINOB, het West-Vlaamse Informatienetwerk van 

Openbare Bibliotheken, verbindt alle openbare biblio

theken in de provincie via de Provinciale Centrale Ca

talogus (PCC). In 2005 werd binnen WINOB het Phoe- 

nix-project opgestart: de transformatie van de PCC 

tot een Provinciaal Bibliotheeksysteem [PBS). Na de 

voorbereidende werkzaamheden werd in 2006 gestart 

met de integratie van de West-Vlaamse openbare bi

bliotheken in het nieuwe platform. De bibliotheek van 

Oostkamp beet de spits af, gevolgd door de bibliothe

ken van Avelgem, Houthulst, De Panne, Blankenberge, 

Ingelmunster en De Haan. Ook de Provinciale Biblio

theek (Tolhuis) werd in het nieuwe platform geïnte

greerd. De bibliotheken die deel uitmaken van het PBS 

realiseren niet alleen een financieel voordeel, maar 

ook een efficiëntievoordeel. Ook voor de gebruiker zijn 

er voordelen. De webcatalogus zorgt voor een grotere 

gebruiksvriendelijkheid: reserveren of verlengen van 

bibliotheekmaterialen kunnen van thuis uit. Verder 

worden innoverende diensten mogelijk, zoals lezers 

attent maken op nieuwe publicaties of een koppeling 

maken met informatie uit andere digitale bronnen (bv. 

een recensie van een boek). Omwille van de gebruiks

vriendelijkheid en verbetering van de dienstverlening 

aan de burger op gemeentelijk niveau bekroonde 

Agoria de selfservicebibliotheek van de gemeente 

Avelgem met de e-gov Award 2006. Een boek lenen of 

terugbrengen is er geautomatiseerd dankzij de RFID- 

technologie, identificatie met behulp van radiogolven. 

De 40.000 boeken, publicaties, cd's, dvd's,... van de bi

bliotheek zijn voorzien van een tag waarin de naam van 

het werk en de auteur, zijn code, ... zijn opgeslagen. 

Deze informatie wordt gedetecteerd door zelfbedie- 

ningsbalies die automatisch registreren of een werk 

ontleend of teruggebracht wordt. De bezoekers identi

ficeren zichzelf met hun elektronische identiteitskaart 

of met de lezerskaart van de bibliotheek.

GETEKEND, 12 W EST-VLAAMSE ILLUSTRATOREN 

Sinds februari 2006 reist de tentoonstelling 'Gete

kend, 12 West-Vlaamse illustratoren' rond in de West- 

Vlaamse bibliotheken, aangeboden door de dienst 

Cultuur -  Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid.

Ze is een bloemlezing uit het veelzijdige en gevarieer

de werk van West-Vlaamse topillustratoren, van wie 

sommige tot de wereldtop behoren.

De twaalf illustratoren die tekenden voor de tentoon

stelling zijn: Sabien Clement, Goeie Dewanckel, Mar

jolein Pottie, Isabelle Vandenabeele, Johan Devrome, 

Greet Bosschaert, Anne Westerduin, Klaas Verplanc- 

ke, Gerda Dendooven, Pieter Gaudesaboos, Katrien 

Thant en Carll Cneut. Elk van hen schittert in origina

liteit en een bezoek aan de tentoonstelling is dan ook 

een verrassende botsing van stijlen, genres en ideeën.

De tentoonstelling kan zowel jonge als volwassen be

zoekers boeien. Voor de tweede graad basisonderwijs 

hoort er een educatief werkboekje bij.

www.winob.

http://www.winob


gps. digitaal fototoestel. iPod, cd- en boekenbonnen

Iedere deelnemer enivangi een leuke verrassing u m i h i w m i

i  Info? Suri naar WW.WinOh.be

Uitleendienst AVM verhuisd
Het Oostendse filiaal van de provinciale uitleendienst 

voor audiovisueel materiaal (AVM) verhuisde in sep

tember 2006 naar een van de gerenoveerde pakhuizen 

van de vismijn aan de Wandelaarskaai. De uitleendienst 

is er voorlopig ondergebracht in een vergaderzaal van 

het Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK). Ondertussen is 

de tweede fase van de renovatie van de pakhuizen ge

start en wordt de uitleendienst later definitief onder

gebracht in pakhuis nummer 71, volledig aangepast 

aan de behoeften van de uitleendienst. Er werd over

geschakeld op een webbased reserveringstoepassing.

Bij volgende stappen zal de ontlener via de website van 

de uitleendienst kunnen zien of materiaal beschikbaar 

is en zelfs online kunnen reserveren. In 2006 stapte de 

videocel ook over op een nieuw montagesysteem en 

nieuwe software. Als onderdeel van de provinciale uit

leendienst realiseert de videocel jaarlijks een aantal 

videofilms, van camerawerk tot afgewerkte dvd, over 

de meest uiteenlopende onderwerpen die betrekking 

hebben op het provinciale beleid.

www.westvlaanderen.be/uitleendienst

WIJZER IN DE BIB

Onder de slogan 'We worden allemaal wijzer in de 

bib.' liep in oktober 2006 de 22ste editie van de Biblio- 

theekweek. Het Steunpunt Streekgericht Bibliotheek

beleid ondersteunde de Bibliotheekweek opnieuw 

met een bibliotheekwedstrijd (woordzoeker) en een 

promotiecampagne. De actie liep in samenwerking 

met de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. De 

wedstrijd lokte meer dan 10.000 deelnemers naar de 

West-Vlaamse bibliotheken. Ze maakten kans op een 

gps, een digitaal fototoestel, iPod en tal van cd- en 

boekenbonnen.
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KUNSTEN

BE-PART, Platform voor Actuele Kunst
In 2006 verzorgde BE-PART, Platform voor Actuele 

Kunst, voor het eerst de presentatie van het werk van 

de laureaten van de vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende 

Kunst van de provincie West-Vlaanderen. Onder de ti

tel Progress' toonde de expositie het werk van Louis 

De Cordier, Nick Ervinck, Charlotte Lybeer, Wendy 

Morris, Herman Van Ingelgem en Anne Vanoutryve. 

Hun kunst was te bezichtigen van 16 december 2006 

tot en met 6 februari 2007.

Daarnaast werd in samenwerking met gastcuratoren 

Kurt Vanbelleghem en Eva Wittocx opnieuw een boei

end tentoonstellingsaanbod tot stand gebracht. Met

I
 'Happy When It Rains' (16 mei -  2 juli 2006] bracht

BE-PART de allereerste solotentoonstelling van de uit 

Syrië afkomstige Belg Mekhitar Garabedian. Zijn par

cours van foto-installaties en video- en geluidswerken 

bracht een reflectie op de eigen Armeense geschiede

nis en cultuur, alsook op de algemene problematiek

van identiteit en traditie, aanpassing en verlies.

In de tentoonstelling 'Panoramic' ging gastcurator 

Eva Wittocx op zoek naar de actuele beleving en re

presentatie van het landschap, aan de hand van werk 

van kunstenaars Wim Catrysse, Cel Crabeels en Job 

Koelewijn. Centraal stond de panoramische blik op de 

uitgestrekte natuur in Alaska, Ijsland en de polders.

Nog in 2006 realiseerde BE-PART samen met de vzw 

kleinVerhaal opnieuw een bloeiende jeugdwerking, 

met programma's afgestemd op de verschillende 

leeftijdsgroepen (ateliers voor het basisonderwijs of 

masterclasses voor jongeren uit het secundair onder

wijs]. Zo bereikte BE-PART 2.968 kinderen en jonge

ren in 2006 of zo'n 600 leerlingen meer dan in 2005. In 

'De Bouwshop' (januari 2006), naar aanleiding van de 

Hermann Maier Neustadt-expo, dachten kinderen uit 

het basisonderwijs na over architectuur. In maart 2006 

gingen kinderen op zoek naar hun eigen paradijsplek 

op aarde en doorliepen ze een creatief proces van ab

stractie, compositie en vormenspel. In het najaar van 

2006 leverde de tentoonstelling 'Panoramic' inspira

tie voor nieuwe kunstwerkjes binnen het jeugdatelier 

'Bamboe Ville', waarin kinderen een onderzoek voer

den naar natuur, architectuur en ruimtelijkheid.

www.be-part.be

Beeldende kunst
PRIJS VOOR BEELDENDE KUNST 

Voor de vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst in 

2006 werden 265 dossiers ingediend. De vier laurea

ten ex aequo waren Louis De Cordier, Nick Ervinck, 

Charlotte Lybeer en Herman Van Ingelgem. Er werden 

twee premies ex aequo toegekend, aan Wendy Morris 

en Anne Vanoutryve. De proclamatie viel samen met 

de finissage van de tentoonstelling 'Progress' in BE- 

PART op 6 februari 2007.

http://www.be-part.be


Liefst 634 kunstenaars stelden hun atelier open voor het grote publiek.

Buren bij kunstenaars 2006
Een voltreffer voor kunstenaars en bezoekers. Zo 

mocht de derde editie van 'Buren bij kunstenaars' ge

noemd worden op vrijdag 2 0 , zaterdag 21 en zondag 

22 oktober 2006. Dit driedaagse evenement waarbij 

kunstenaars hun atelier openstellen voor het grote 

publiek werd georganiseerd door de dienst Cultuur 

in samenwerking met de dienst Externe Relaties en 

met Département du Nord en Département Pas-de- 

Calais als partners over de grens. Daar luistert het 

project naar de naam 'Portes Ouvertes des Ateliers 

d'Artistes'.

Alle kunstenaars, zowel amateurs als professionelen, 

van uiteenlopende disciplines (grafiek, schilderkunst, 

beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstam

bachten, graffiti, installatie, performance, multimedia, 

...] konden deelnemen, als hun atelier in West-Vlaan- 

deren gelegen was en ze hun deuren minimaal een 

halve dag zouden openzetten voor het publiek.

Er namen maar liefst 634 kunstenaars deel, wat een 

stijging betekent van dertig procent ten opzichte van 

2005.

In een overzichtelijke wegwijsbrochure stonden alle 

adressen en openingstijden per atelier, gerangschikt 

per arrondissement en per gemeente. Een handige 

index op naam en op gemeente vereenvoudigde het 

uitstippelen van een bezoek of atelierwandeling.

50.000 West-Vlamingen bezochten 'Buren bij kunste

naars'.

www.west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars
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2001 - 2005, collectie Provincie West-Vlaanderen

Aanwinsten te kijk
In het Cultuurcentrum leper [westervleuget van de 

Lakenhallen) liep van 16 september tot 15 oktober 

2006 een tentoonstelling van de aanwinsten uit de pe

riode 2001 -  2005. Al jaren koopt de provincie kunst

werken aan voor de verdere uitbouw van haar collec

tie 'ter verfraaiing van de provinciale gebouwen'. De 

kunstwerken uit deze collectie zijn terug te vinden in 

de inkomhallen, de vergaderzalen en de kantoren van 

de diverse provinciale gebouwen verspreid over West- 

Vlaanderen. Hoewel de term 'verfraaiing' misschien 

wat oubollig klinkt, sluiten de aankopen van de jongste 

jaren aan bij de ruime waaier van hedendaagse kunst

uitingen.

De tentoonstelling van aanwinsten in leper liet 26 

kunstwerken zien van de hand van 17 verschillende 

kunstenaars met West-Vlaamse roots: Geert Bis- 

schop, Johan Clarysse, Mark Cloet, Ronny Delrue, 

Johan De Wit, Robert Devriendt, Nick Ervinck, Philip 

Huyghe, Stéphanie Leblon, Brody Neuenschwander, 

Paul Perneel, Geert Roygens, Pol Van Coppenolle, Ka- 

rien Vandekerkhove, Bart Vandevijvere, Yves Vetter en 

Wolf & Wolf. De expo bood een mooi en gediversifieerd 

ensemble, zowel wat technieken betreft als gebruikte 

materialen en afmetingen. 

www.west-vlaanderen.be/aanwinsten

Letteren en taal
POËTISCHE APERITIEVEN

Om poëzie dichter bij de mensen te brengen, startte

de dienst Cultuur in 2006 met een nieuw initiatief: het 

Poëtisch Aperitief, een poëzieprogramma van 11 tot 12 

uur op zondagochtend. Er namen twaalf West-Vlaam

se dichters aan deel: Frans Deschoemaeker, Patricia 

Lasoen, Herman Leenders, Gwy Mandelinck, Hedwig 

Speliers, Willy Spillebeen, Jan van der Hoeven, Toon 

Vanlaere, Lut De Block, Hanna Kirsten, Hendrik Ca- 

rette, Philip Hoorne en Renaat Ramon. Per aperitief 

kwamen telkens vier dichters aan bod. Het program

ma werd gratis aangeboden aan tien culturele centra 

en bibliotheken en was heel succesvol. In 2007 wordt 

alvast een tweede reeks Poëtische Aperitieven geor

ganiseerd.

PRIJS VOOR LETTERKUNDE

De Prijs voor Letterkunde van de provincie West-Vlaan

deren was in 2006 bestemd voor het genre dramati

sche kunst. Er werden vier gepubliceerde en vijftien 

niet-gepubliceerde werken ingediend. De proclamatie 

vond plaats op 18 november 2006 in het Provinciaal 

Hof in Brugge.

In de categorie gepubliceerd werk werd een premie 

toegekend aan Frank Adam uit Oedelem voor 'Confi

denties aan een ezelsoor', alsook voor het tot thea- 

tertekst bewerkte manuscript 'De jongen die uit zijn 

lichaam viel' en de theatertekst van 'Wat de ezel zag'. 

Ook Xavier Tricot uit Oostende kreeg een premie voor 

'Hamlet van Raversyde, gevolgd door Oedipus vs. Anti

gone & Orestes vs. Electra'.

In de categorie niet-gepubliceerd werk werd de prijs 

toegekend aan Frank Adam voor 'Urti', het libretto 

voor een komische opera in vier bedrijven, die gecom-

Frank Adam en Xavier Tricot, laureaten van de Prijs voor Letterkunde.
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MUSEA

poneerd werd in opdracht van Anno 02. Een premie in 

deze categorie werd toegekend aan Joris Denoo uit 

Heule voor 'Dode adder'.

Muziek
EERSTE EDITIE VAN HET KOORFESTIVAL 

Zes koren, die door selectie en auditie behoren tot 

de West-VLaamse top inzake vocale amateurmuziek, 

brachten het beste van zichzelf op de eerste editie van 

het Koorfestival op 22 oktober 2006 in de Concertzaal 

van het Brugse Concertgebouw. Het festival genoot 

een massale belangstelling van luisteraars en fans.

De jury [Erika Budai, Antoon Defoort, Godfried Van de 

Vyvere en Patrick Windmolders onder voorzitterschap 

van Fritz ter Wey) verkoos Con Cuore (Waregem), Lai- 

dos [Waregem) en Jeugdkoor Rondinella [Knokke- 

Heist) tot respectievelijk eerste, tweede en derde lau

reaat. De overige genomineerden waren Collegium de 

dunis (Brugge), het Orlandusensemble (Oostende) en 

het Roeselaars Kamerkoor.

De provincie West-Vlaanderen heeft haar beleid ten 

aanzien van de amateuristische kunstbeoefening 

grondig gewijzigd. Voor de vocale ensembles werd 

de nieuwe formule begin 2005 ingevoerd. Kandi

daten moeten eerst een selectieronde doorstaan 

op basis van hun dossier. Maximaal twaalf koren 

kunnen deelnemen aan de auditieconcerten in het 

tweede cyclusjaar. Hiervan worden er maximaal zes 

geselecteerd om deel te nemen aan het Koorfestival. 

Na de auditieconcerten kunnen tien geselecteerde 

koren jaarlijks een projectsubsidie aanvragen. Met 

de drie laureaten worden in onderling overleg één of 

meerdere promotieprojecten tot stand gebracht.

Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst

TENTOONSTELLINGEN JEAN RAINE 

EN JEAN MIOTTE

Het PMMK in Oostende zette het jaar 2006 in met twee 

nieuwe tentoonstellingen: 'Jean Raine' en 'Jean Mi- 

otte'.

Jean Raine bleef zijn hele leven lang werken als een 

outsider van de Cobragroep. Hij zou de taal van Cobra 

spreken op een marginale en zeer persoonlijke wijze, 

vol van fantasmen en bizarre beelden, in dialoog met 

Alechinsky, Asger Jorn en Christian Dotremont. De 

hommagetentoonstelling toonde een twintigtal unieke 

werken van de kunstenaar, die zijn bezetenheid tot 

daadwerkelijk 'scheppen' ten volle illustreerden.

Jean Miotte had een grote belangstelling voor chore

ografie en ballet. Dit verklaart waarom zijn picturale 

schriftuur zo licht en beweeglijk is. Na zijn studies 

mathematicus en ingenieur legde hij zich toe op het 

ontwerp van decorstukken voor theater en ballet. Mi

otte was gefascineerd door les Ballets Russes van 

Diaghilev. Zo leerde hij het lijnenspel, de arabesken, 

het ritme en de harmonie van de beweging kennen. 

Dezelfde harmonie, kleurvelden en melodische Lijnen 

legde hij in zijn werk.

ENSOR EN DE AVANT-GARDES AAN ZEE

Het PMMK vierde zijn twintigste verjaardag met 'En-

sor en de avant-gardes aan zee'. Deze opmerkelijke

jubileumtentoonstelling onderzocht de bronnen van

de moderne kunst, met het werk van James Ensor als

middelpunt.

De Kust oefende altijd al een sterke aantrekkings

kracht uit op kunstenaars. Heel wat avant-gardestro- 

mingen ontstonden aan de Vlaamse kust of kenden 

er een bloeiperiode. James Ensor (1860 -  1949), die 

nagenoeg zijn hele leven in Oostende woonde, speelde 

een belangrijke rol in de artistieke avant-garde, zowel 

in België als daarbuiten. Met zijn werk 'De intocht van 

Christus te Brussel' (1888) rebelleerde hij tegen de 

veilige salonkunst en plaatste hij zichzelf in de artis-
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Ook jongeren gingen aan de slag met de erfenis van Ensor.

tieke voorhoede van zijn tijd. Dankzij zijn aanwezigheid 

werd Oostende een trekpleister voor kunstenaars.

Op de jubileumtentoonstelling 'Ensor en de avant- 

gardes aan zee' waren naast en rondom dertig ge

selecteerde topwerken van Ensor zo'n 250 werken te 

zien van baanbrekende kunstenaars als Leon Spil- 

liaert, Gustave Van de Woestyne, Constant Permeke, 

Paul Delvaux, René Magritte, Salvador Dali, Pierre 

Alechinsky, ... Er werden vertakkingen gevolgd naar 

kunststromingen en kunstenaars die elk op hun ma

nier de traditionele kunstvormen doorbraken.

Naar aanleiding van twintig jaar PMMK vonden er ook 

een aantal originele activiteiten plaats. De Dag van 

de Oostendenaar op 1 oktober 2006 werd een echte

voltreffer. Die dag haalden 2.065 Oostendenaars in 

het In & Uitbureau van de Dienst Toerisme Oostende 

een speciale jeton, uitgegeven ter herinnering aan de 

vroegere SEO [Spaarzaamheid Economie Oostende], 

beter bekend onder de volksnaam C00. In dit gebouw 

is het PMMK gehuisvest. In de bloeiperiode van de SEO 

konden klanten er zich koopwaar aanschaffen of rui

len aan de hand van de COO-jeton. Herinnerend aan 

dit gebruik konden de Oostendenaars met hun herin- 

neringsjeton gratis de vaste collectie van het PMMK en 

de jubileumtentoonstelling bezoeken. 1.165 inwoners 

maakten er gebruik van.

In de theatermonoloog 'Ensor op hoge poten', een ini

tiatief van het PMMK en de stad Oostende, laat Bert
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Het PM M K bezit ook een unieke bibliotheekcollectie.
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Aanschuiven in het PM M K op de Dag van de Oostendenaar.

Popeüer de schilder zelf aan het woord. Ensor staat 

op uit zijn graf en houdt een tafelrede, waarbij hij uit

gaat van zijn eigen oeuvre en de sociale betrokkenheid 

in zijn tijd. Het gedicht werd een ode aan een van de 

grootste schilders uit de Belgische kunstgeschiedenis. 

Regisseur Christophe Ameye en acteur Karei Deruwe 

gaven gestalte aan de theatermonoloog. De voorstel

ling verenigde schilderwerken, maskers, muziek en 

kostuums in tekst en spel. Tussen werken van Ensor 

en zijn tijdgenoten in de jubileumtentoonstelling 'En

sor en de avant-gardes aan zee' werd het publiek ge

confronteerd met het leven en de geest van Ensor.

JONGEREN TUSSEN ENSOR

Ensor blijft kunstenaars inspireren. Dat bewezen 

de jonge kunstenaars Gitte Le Bruyn, Tom Woesten- 

borghs en Hilde Goossens. Werk van deze studenten 

werd geselecteerd om tussen de grote namen in de 

tentoonstelling 'Ensor en de avant-gardes aan zee' te 

hangen.

Voor dit jongerenproject werkte de educatieve werking 

van het PMMK samen met de vzw AmuseeVous. Deze 

organisatie biedt jong talent een forum en neemt tal 

van initiatieven om de museumdrempel voor jongeren 

te verlagen. Zo vond voor jongeren op 14 oktober 2006

in de tentoonstelling 'Soirée Masquée' plaats. Studen

ten theater, woord, muziek en beeldende kunst voer

den kleine performances uit bij de werken. Er werd 

ook een creatief jongerengidsje gerealiseerd met 

meer uitleg over enkele werken uit de expositie. Jonge 

twintigers stonden in voor amusante collages en tek

sten waarin Ensor zichzelf en werk van tijdgenoten 

becommentarieert. Het gidsje werd gratis verspreid in 

talrijke West-Vlaamse scholen.

BOEKEN OM NAAR TE KIJKEN: KLEUR

In de PMMK-bibliotheek liep van 6 april tot 4 juni 2006

de tentoonstelling 'Boeken om naar te kijken: KLEUR'.

Deze expositie maakte deel uit van het project 'Boeken 

om naar te kijken, Kunst- en Museumbibliotheken in 

West-Vlaanderen' van het Overleg Kunstbibliotheken 

Vlaanderen (OKBV) en de West-Vlaamse museumbi- 

bliothecarissen. Het project had tot doel de bibliothe

ken in beeld te brengen en hun collecties te tonen aan 

het brede publiek. De samenwerking resulteerde in 

een tentoonstelling in het Gezellemuseum in Brugge.

De PMMK-bibliotheek was de enige deelnemer die ge

lijklopend een tentoonstelling in de eigen bibliotheek 

organiseerde. 'Kleur', het thema van de erfgoeddag 

2006, werd als leidraad genomen voor de selectie van 

de geëxposeerde publicaties. De bibliotheekcollectie is 

immers één groot kleurenpalet met rijk geïllustreerde 

boeken en prachtige tijdschriften over de beeldende 

kunst van de 20ste en 21ste eeuw.

www.pmmk.be
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Het nieuwe toegangsplein voor het Memoriaal Prins Karei.

Provinciaal Museum Constant Permeke
SERGIO STOREL. BIJ PERMEKE TE GAST 

Vijf werken van Sergio Storel, die deel uitmaken van de 

collectie Jeanne Matossian in het Provinciaal Museum 

voor Moderne Kunst in Oostende, verhuisden in 2006 

tijdelijk naar het Provinciaal Museum Constant Per

meke (PMCP) in Jabbeke. Het ging om 'Grand Guer

rier' uit 1960, 'Torse d'homme' uit 1963, 'Grand Torse 

Rouge' uit 1963, 'Torse d'homme' uit 1981 en 'Tête 

''in cavo"'uit 2002. Met de expositie, in de reeks bij 

Permeke te gast', was het duidelijk de bedoeling om 

deze collectie eens in een ander daglicht te plaatsen. 

De hommagetentoonstelling liep van 29 juli 2006 tot 

25 februari 2007 en lokte 3.914 bezoekers. Eerder was 

het de beurt aan Johan Tahon (2002), Armando (2004I, 

Emile Veranneman (2004) en Herman Van Nazareth 

12005).

Sergio Storel is een zielsverwant van Constant Per

meke in zijn synthese en reductie van de vorm om tot 

een sterke en gebalde uitdrukking te komen. Storel 

bewerkt verschillende soorten metalen, maar zijn 

voorkeur gaat uit naar het smeden van ijzer en koper 

tot beeldhouwwerken. De voorbije vijftig jaar kende 

zijn oeuvre verschillende periodes en thema's, zoals 

Torses, Têtes, Visages, Têtes Mythiques en Masques 

du silence.

Domein Raversijde
DOMEIN RAVERSIJDE BETER TOEGANKELIJK 

In 2006 werd de nieuwe toegangsweg tot het provincie- 

domein Raversijde afgewerkt. Die verbindt de hoofd

parking van het domein via de Kalkaertstraat met de 

rotonde op de Nieuwpoortsesteenweg. Daardoor hoe

ven bezoekers van het domein, de provinciale musea 

of het restaurant Walrave de gevaarlijke steenweg niet 

langer te kruisen. Dit provinciale initiatief werd mee 

mogelijk gemaakt door Europese subsidies in het ka

der van het Doelstelling 2-programma 'Kustgebied'. 

Binnen hetzelfde Europese programma werd het toe

gangsplein tot het Memoriaal Prins Karei en het open

luchtmuseum Atlantikwall in oppervlakte verdubbeld. 

Het werd met zitbanken uitgerust en het streekeigen 

groen werd geïntegreerd in de aanpalende zone van 

landschapsherstel. Het plein vervult een centrale func

tie op het domein, want het wordt intensief gebruikt 

door fietsers en wandelaars. Veel bezoekers lassen er 

een rustpauze in en maken er hun keuze: een bezoek 

aan een van de drie musea op het provinciaal domein 

of een wandeling door de groene oase.

Ook werden in 2006 de plannen uitgewerkt voor een 

betere toegankelijkheid van het domein vanuit de 

woonwijk Raversijde. Daardoor zal het domein een be

tere aansluiting krijgen met de Zeedijk. De realisatie 

van dit plan, met sanering van oude gebouwen, na

tuurlijke herinrichting en nieuwe toegangsfaciliteiten, 

is voorzien voor 2007. Er werden Europese subsidies 

voor aangevraagd.
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De Atlantikwall, in 2006 ook onderwerp van een 

internationaal colloquium.

AANDACHT VOOR DE ATLANTIKWALL 

Diverse manifestaties in domein Raversijde plaatsten 

de Atlantikwall in 2006 zowel in een historisch als een 

actueel daglicht. De tentoonstelling in de bovenzaal 

van het Memoriaal Prins Karei bood een historisch 

overzicht van het ontstaan en de bouw van de Atlan

tikwall in Europa. Er werd speciale aandacht besteed 

aan de standaardisatie in constructie. Informatie over 

te bezoeken sites langs de Atlantische kust werd de 

aanzet van een informeel 'Europees netwerk Atlanti

kwall'. Aansluitend op de tentoonstelling vond van 16 

tot 19 november 2006 in Raversijde een internationaal 

colloquium plaats over de Atlantikwall, met meer dan 

140 deelnemers. Op het programma stonden refera

ten van experten die het onderwerp vanuit verschillen

de oogpunten behandelden en plaatsbezoeken, zoals 

het Atlantikwallmuseum in Raversijde, La Coupole in 

Frankrijk of Hellfire Corner in Dover (UK). Het congres 

werd ingericht met de steun van Interreg III (Netwerk 

Versterkte Steden].

MARITIEME ARCHEOLOGIE IN DE KIJKER

Het domein Raversijde organiseerde in september

2006 een colloquium en een tentoonstelling over ma

ritieme archeologie in het Provinciaal Hof in Brugge.

Dat gebeurde in samenwerking met het Vlaams Insti

tuut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), het Vlaams 

Instituut voor de Zee, de stad Brugge, de Maatschap

pij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) en een 

aantal verenigingen actief op het vlak van maritieme 

archeologie. De tentoonstelling 'Verdronken Verle

den' gaf een overzicht van maritiem archeologisch 

onderzoek in België en Belgische territoriale wateren. 

Daarnaast bood ze een selectie van een aantal gere

nommeerde maritiem archeologische projecten uit de 

hele wereld. Aan het driedaagse colloquium 'Ter Zee 

of Niet Ter Zee' namen zo'n 120 mensen deel uit heel 

Europa en Noord-Amerika.

www.we5t-vlaanderen.be/raversijde

Brons als Site van het jaar

De databankgestuurde webapplicatie www.mari- 

tieme-archeologie.be werd door T-magazine, de 

wekelijkse nieuwsbrief over de digitale wereld 

van het dagblad De Tijd, eind 2006 samen met een 

veertigtal andere webapplicaties genomineerd 

voor de verkiezing van 'Site van het jaar’, na de 

verkiezing tot 'Website van de week' in de week 

van 23 juni 2006. De website www.maritieme-ar- 

cheologie.be eindigde op een schitterende derde 

plaats na www.2dehands.be en www.cm.be.

De interactieve databank is een gezamenlijk ini

tiatief van de provincie West-Vlaanderen, het 

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 

(VIOE), het Vlaams Instituut voor de Zee en de Af

deling Kust van het Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en Kust. Deze databank moet na 

verloop van tijd alle mogelijke informatie bevat

ten met betrekking tot vindplaatsen, wrakken, 

structuren en voorwerpen in Vlaanderen die te 

maken hebben met het maritieme verleden of die 

zich bevinden in of afkomstig zijn uit de territo

riale wateren. Alle informatie over Raversijde is 

in de databank opgenomen, waardoor de uitzon

derlijk rijke collectie voor iedereen toegankelijk 

is via het internet.
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Dertig kunstenaars, gegroepeerd rond topwerken 

van Magritte, in het PMMK.

2006 Beaufort: kust brengt kunst
De 67 kilometer lange Vlaamse kuststrook vormde van 

1 april tot 1 oktober 2006 het decor voor het kunstpar- 

cours 'Beaufort Outside'. Na het project '2003 Beau

fort: kunst aan zee', naar een concept van PMMK- 

hoofdconservator Willy Van den Bussche, overspoelde 

de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee de Kust 

opnieuw met kunst. In de tien kustgemeenten schie

pen kunstenaars van over de hete wereld één grote 

kunstvlakte. Een dertigtal kunstenaars uit binnen- en 

buitenland gingen een dialoog aan met een specifie

ke locatie, met extra aandacht voor de eigenheid en 

de lokale geschiedenis. Dit resulteerde in imposante 

beeldhouwwerken en installaties. De olifanten van 

Andries Botha en zijn team, de zwarte mollige baby's 

van David Cerny en de reuzenspin van Louise Bour

geois waren de blikvangers van 2006 Beaufort. Deze 

in New York wonende Française plaatste één van haar 

monumentale spinnen van negen meter hoog en 36 

ton boven het graf van James Ensor aan de O.L.V.-ter- 

Duinenkerk in Mariakerke. De groep van negen hou

ten olifanten op het strand van De Panne werd na 2006 

door de Antwerpse Zoo aangekocht om in Plancken- 

dael een definitieve bestemming te vinden. De zwarte 

baby's ruilden het Middelkerkse casino voor het Blan- 

kenbergse casino.

In het PMMK in Oostende liep 'Beaufort Inside': een 

selectie uit het oeuvre van de dertig deelnemende 

kunstenaars, gegroepeerd rond topwerken van René 

Magritte.

Te voet, met de fiets, de wagen of de kusttram ont

dekten duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland 

niet alleen de hedendaagse kunst, maar ook de rijke 

diversiteit van de kustgemeenten. Ze lieten hun waar

dering voor de organisatie van Beaufort blijken via de 

verspreide logboeken en via het web. 2006 Beaufort 

sloot dan ook af met meer dan 750.000 bezoekers voor 

'Beaufort Outside' en 40.000 bezoekers voor 'Beaufort

Inside'. Eén van de hoogtepunten van de publiekswer- 

king was het officiële bezoek van Koningin Paola aan 

2006 Beaufort op 13 juli 2006.

Westtoer stond mee in voor de promotie van 2006 

Beaufort. Uit de augustuspeiling kon afgeleid worden
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De olifanten van Andries Botha, blikvangers van 2006 Beaufort.

dat de Kustbezoekers blij waren met het binneneve- 

nement tijdens de natte augustusmaand. Tijdens de 

editie 2006 vonden veel meer individuele bezoekers de 

weg naar het museum, als gevolg van de grotere me- 

dia-aandacht in de binnen- en buitenlandse pers. Een 

bevraging toonde verder aan dat een bezoek aan 2006 

Beaufort tijdens de verlengde weekends van Hemel

vaart, 21 juli en 15 augustus vaak op het programma 

stond. Meer nog dan in 2003 beroerde de triënnale voor 

hedendaagse kunst het leven aan de Vlaamse Kust en 

veroverde Beaufort een vaste plaats op de cultureel- 

toeristische kalender.

www.2006beaufort.be
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Michel Dewitte

6 8 jaar • bezoeker provinciedomein Raversijde in Oostende 

woont in Tielt

Toerisme
www.west-vlaanderen.be/toerisme
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MARKETING EN 
PRODUCTONTWIKKELING

Fietsjaar 2006
2006 vormde de kroon op het werk van het fietsverhaal 

in West-Vlaanderen. Naast de reeds bestaande 36 lus- 

vormige fietsroutes werden de fietsnetwerken in alle 

vier de regio's voltooid. De provincie beschikt nu over 

een totaal van 2.500 kilometer fietsplezier. Reden te 

over om al deze fietsproducten te promoten bij de eigen 

bevolking en potentiële fietstoeristen uit Vlaanderen 

en Nederland. Daarom vormde een grootse campagne 

de motor van het hele themajaar. Het geïntegreerde 

promotieconcept werd gefinancierd door de provincie, 

Toerisme Vlaanderen, de Europese Unie en Westtoer. 

De gevolgen bleven niet uit: meer dan 214.000 fiets- 

netwerkkaarten vonden in 2006 hun weg naar de fiet

sende toerist-recreant in West-Vlaanderen.

Windkracht 10
In 2006 werkte Westtoer voor de eerste keer op grote 

schaal samen met een productiehuis voor product- 

placement van de Vlaamse Kust in binnen- en buiten

land. Dat gebeurde naar aanleiding van de opnames 

van 'Windkracht 10', gebaseerd op de gelijknamige 

succesvolle tv-serie. De avontuurlijke actiefilm ver

telt het verhaal van het veertigste Search and Rescue 

Team in Koksijde, een eenheid van de Belgische lucht

macht gespecialiseerd in reddingsopdrachten met 

Seaking-helikopters.

De film 'Windkracht 10' werd in het najaar van 2006 

met groot succes vertoond in ruim veertig Vlaamse 

bioscoopzalen. Meer dan 220.000 filmliefhebbers za

gen de spectaculaire film. Ook in de Nederlandse bi

oscopen werd de film vertoond. In 2007 wordt de dvd 

van 'Windkracht 10' uitgebracht en de nieuwe televi

siereeks, gebaseerd op de film, komt in 2008 op het 

scherm.

De media-aandacht voor de lancering van de film, de 

dvd en de nieuwe tv-reeks werd en wordt aangegrepen 

om de Vlaamse Kust te promoten als vakantiebestem

ming voor de vier seizoenen. Zo realiseert het pro-
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West-Vlaanderen beschikt over een fietsnetwerk 

van ruim 2.500 kilometer.

ductiehuis voor de televisieserie een nieuwe intro met 

beelden waarin de Kust prominent aanwezig is.

Fietsnetwerken compleet
West-Vlaanderen beschikt sinds de zomer van 2006 

over een gebiedsdekkend en aaneengesloten fietsnet

werk van ruim 2.500 kilometer. Aan de hand van 650 

genummerde knooppunten kan de fietser in volstrekte 

vrijheid een route uitstippelen. Ze zijn in twee richtin

gen bewegwijzerd en maken gebruik van zorgvuldig 

geselecteerde, veilige en aantrekkelijke fietswegen. 

Zeven scheurvrije en waterbestendige fietsnetwerk- 

kaarten zijn gebundeld in een fietsnetwerkbox.

Thematisch fietsen
Op de fietsnetwerken worden aparte circuits uitge

stippeld. Ze zijn gemiddeld 35 kilometer lang en gaan
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De nieuwe bezoekersattractie ‘Kortrijk 1302 - Eén dag, zeven eeuwen'.

dieper in op een streekgebonden thema. Voor elke 

themafietstocht is een pocketboekje beschikbaar met 

uitklapkaart en uitgebreide tekstbeschrijving. In 2005 

en 2006 verschenen de eerste vier pockets: 'Fietsen 

tussen Otter en Zeehond', 'Graan', 'Nooit meer Oorlog' 

en 'Fietsen tussen weidevogels en vriezeganzen'.

Sportieve mountainbikeroutes
In samenwerking met de provinciale Sportdienst ont

wikkelt Westtoer sinds 2005 mountainbikeroutes voor 

de sportieve fietser. De geselecteerde paden zijn voor 

minstens dertig procent onverhard en worden zo wei

nig mogelijk gedeeld met gemotoriseerd verkeer en 

andere recreanten. Afhankelijk van de moeilijkheids

graad worden de routes met blauwe, groene of rode 

symbolen bewegwijzerd. Op 7 juli 2006 werd de WK 

2007-mountainbikeroute in Flooglede-Gits geopend. 

Een unieke grensoverschrijdende kaart geeft een

overzicht van alle mountainbikeroutes in het Regio

naal Landschap West-Vlaamse Fleuvels en Les Monts 

de Flandre. Het is mogelijk om van Zonnebeke naar 

Godewaersvelde te mountainbiken.

Guldensporenslag komt tot leven 

De gloednieuwe bezoekersattractie 'Kortrijk 1302 

-  Eén dag, zeven eeuwen' werd feestelijk geopend in 

juni 2006. Net zoals het nieuwe streekbezoekerscen- 

trum voor Kortrijk en de Leiestreek is het museum on

dergebracht in de gebouwen van de Groeningeabdij in 

het Begijnhofpark van Kortrijk.

'Kortrijk 1302’ laat de bezoeker op een interactieve en 

multimediale manier kennis maken met de Gulden

sporenslag van 1302. Daarbij komen diverse thema's 

aan bod, zoals de helden en het voetvolk, kletterende 

wapens, gulden sporen, de Leeuw van Vlaanderen, ...

Een audiogids voert de bezoeker terug naar het verle

den en laat hem zeven eeuwen geschiedenis ontdek

ken.

De nieuwe bezoekersattractie kadert in het Europese 

Interreg III A-project 'Vlaanderen' dat verschillende 

periodes uit de Vlaamse geschiedenis belicht. Naast 

'Kortrijk 1302’ maken ook het In Flanders Fields Mu

seum in leper, Cassel Horizon, la Maison de la Bataille 

in Noordpeene en de site van l'Ange Gardien in Wat

ten deel uit van het project. Westtoer stond in voor het 

projectmanagement van 'Kortrijk 1302', gefinancierd 

door de Europese Unie, Toerisme Vlaanderen, de pro

vincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk.
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UIT DE TOERISTISCHE REGIO’S

Het Kasteel van Wijnendale, toegangspoort tot het Brugse Ommeland.

Kasteel van Wijnendale als hefboom
Met de opening op 1 juli 2006 kreeg het Kasteel van 

Wijnendate in Torhout een tweede teven ats toeristi

sche trekpleister. Het kasteel, dat sinds het jaar 2000 

bijna volledig uit de belangstelling verdwenen was, 

werd heringericht en opnieuw gepositioneerd als aan

trekkelijke toeristische attractie. Het project kaderde 

in het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Re

creatie voor de stad Torhout en dat voor het Brugse 

Ommeland. Beide plannen schuiven het Kasteel van 

Wijnendale naarvoren als een belangrijk hefboompro- 

ject voor stad en regio. Daarbij fungeert het kasteel als 

toegangspoort tot het Brugse Ommeland.

De portierswoning werd ingericht als bezoekerscen

trum voor Torhout en het Brugse Ommeland. Ze dient 

tevens als onthaalruimte voor een bezoek aan het 

kasteel. Een volledig vernieuwd parcours leidt de be

zoeker langs historische gebeurtenissen uit het rijke 

verleden van het kasteel en het minder bekende da

gelijkse leven van zijn bewoners. Moderne multime

dia, levensgrote afbeeldingen, interviews, waardevolle 

collectiestukken en een film evoceren duizend jaar 

geschiedenis.

Binnen het Interreg III A-project 'Streekidentiteit in be- 

zoekersattracties' werkte het Kasteel van Wijnendale 

samen met de partnerlocatie Terramis in het Zeeuwse 

Domburg. Westtoer nam het projectmanagement waar 

en kwam tussenbeide voor subsidies bij Europa, Toe

risme Vlaanderen, de provincie en de stad Torhout.

Fietsfeesten in het Brugse Ommeland 

en de Leiestreek maakten het fietsjaar 2006 compleet.

Het Brugse Ommeland
FIETSFEEST ALS PUBLIEKSEVENEMENT 

Om de lancering van het volledige fietsnetwerk Brugse 

Ommeland extra in de verf te zetten, organiseerde de 

regiowerking in samenwerking met de provincie West- 

Vlaanderen en met de logistieke steun van de gemeen

ten op zondag 11 juni 2006 voor het eerst een speciaal 

publieksevenement: het Fietsfeest Brugse Omme

land. Vanop vijf startplaatsen (Brugge, Damme, Tielt, 

Torhout en Beernem) konden de deelnemers het fiets

netwerk verkennen. Ze konden kiezen uit een familiale 

tocht (tot 40 km) en een sportieve tocht (tot 60 km). 

Onderweg wachtte hen een uitgebreid animatieaan- 

bod. Fietsnetwerkkaarten werden aan een gunsttarief 

verkocht (4 in plaats van 6 euro) en als extra teaser 

kregen alle deelnemers ook een Museumpas. Daar

mee konden ze vijf musea in de regio gratis bezoeken 

tijdens de zomermaanden: het Uilenspiegelmuseum 

in Damme, het Permekemuseum in Jabbeke, het Kas

teel van Wijnendale, het Museum voor Aardewerk in 

Torhout en het Museum voor Volkskunde (inclusief 

molenbezoek) in Brugge.

Het fietsfeest miste zijn doel niet. Mede door het gun

stige weer daagden zo'n 7.500 deelnemers op, vooral 

omgevingsrecreanten, mooi verspreid over de vijf 

startplaatsen. Er werden die dag ook een zesduizend

tal fietsnetwerkkaarten verkocht. Ook de actie met de 

Museumpas zorgde voor extra publiciteit.

www.brugseommeland.be
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De Westhoek
VERNIEUWD HOPMUSEUM IN POPERINGE 

Het Nationaal Hopmuseum van Poperinge werd in 

2006 volledig vernieuwd. Omdat het bezoekersaan

tal spectaculair daalde, koos het stadsbestuur reso

luut voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het 

gebouw als de collectie. De kosten voor restauratie, 

nieuwbouw en inrichting van het museum bedroegen 

ruim anderhalf miljoen euro. De stad Poperinge kon 

rekenen op financiële steun van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), doelstelling 5B 

Phasing Out, Toerisme Vlaanderen, het Vlaamse Ge

west en de provincie.

Het bestaande pand in het Stadsschaalcomplex werd 

uitgebreid met een ruim bijgebouw in industriële stijl 

voor onthaal en tijdelijke tentoonstellingen. Klimaat

regeling maakt museumbezoek haast het hele jaar 

door mogelijk en zorgt voor bewaring van de collec

tie in optimale omstandigheden. De bezoekersomloop 

werd volledig herwerkt met het oog op een verhoogde 

belevingswaarde van het museumbezoek. Op de ver

schillende niveaus komen de geschiedenis, de hop

teelt, de hopoogst en de verwerking van hop aan bod. 

Maquettes, kijkkasten, foto's, een schatkamer met 

historische documenten, hopwerktuigen, audio-visue- 

le presentaties en viertalige tekstlegendes illustreren 

en becommentariëren de thema's.

www.toerismewesthoek.be

Het In Flanders Fields Museum toonde het oorlogslandschap

van de leperboog.

DE LAATSTE GETUIGE IN IEPER 

In het In Flanders Fields Museum in leper liep van 8 

april tot en met 19 november 2006 de derde grote tij

delijke tentoonstelling 'De Laatste Getuige. Het oor

logslandschap van de leperboog'. Historisch beeldma

teriaal (panorama's, zeldzame actiefoto's, luchtfoto's, 

tekeningen] werd aangevuld met filmprojecties, ma

quettes en cd-roms.

In de tentoonstellingsperiode werden 172.468 bezoe

kers geregistreerd. Uit het bezoekersonderzoek blijkt 

dat 86 procent van de individuele bezoekers naast het 

museum ook de tentoonstelling bezocht. Bij de groe

pen volwassenen was dat 78 procent, bij de school- 

groepen 49,5 procent.

De Leiestreek
13.000 FEESTENDE FIETSERS

In 2006 werd het Fietsnetwerk Leiestreek volledig af

gewerkt en op 8 juni aan het grote publiek voorgesteld.

De Leiestreek is nu 4.000 fietsbordjes en 950 knoop

punten rijk. Om de afwerking van het fietsnetwerk te 

vieren, werden twee fietsfeesten georganiseerd: op 2 

juli in de West-Vlaamse Leiestreek en op 9 juli in de 

Oost-Vlaamse Leiestreek. Gedurende beide weekends 

mocht de Leiestreek niet minder dan 13.000 fietsers 

verwelkomen. Vanuit elk van de tien startplaatsen was 

er keuze uit vier tochten, van 20 tot 85 kilometer op het 

gloednieuwe netwerk.

Het Fietsfeest Leiestreek West-Vlaanderen was een 

organisatie van de provincie West-Vlaanderen, West-
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toer en Toerisme Leiestreek, in samenwerking met 

de toeristische diensten en gemeentebesturen uit de 

regio.

ZOMERSE ACTIVITEITEN

Gedurende de maanden juli en augustus 2006 werd 

er weer volop gevaren op de waterwegen van de Lei

estreek. Toerisme Leiestreek en de diensten voor toe

risme sloegen de handen in elkaar om boottochten op 

de Leie, de Schelde en de kanalen Roeselare -  Leie en 

Bossuit -  Kortrijk te organiseren. De bezettingsgraad 

van de boten bedroeg tachtig procent. Ruim drie kwart 

van de deelnemers kwam uit de streek zelf.

Toerisme Leiestreek en Lys sans Frontières werkten 

in 2006 opnieuw samen voor de negende editie van de 

Leiestreekfeesten. Heel wat gemeenten, zowel aan 

Vlaamse als aan Franse zijde, organiseerden tal van 

activiteiten rond het thema 'muziek'. Diverse straten 

werden omgetoverd en in een muzikaal kleedje ge

stopt.

Nogin 2006 opende Toerisme Leiestreek in samenwer

king met de afdeling Recreatieve Productontwikkeling 

van Westtoer diverse recreatieve routes: de Kersten- 

burgruiterroute rond Dentergem en Wielsbeke, de 

Oosthovewandelroute met start aan de kerk van Rol- 

legem-Kapelle, de Neerbeekwandelroute in Bissegem 

en de WK-veldrijdenmountainbikeroute doorheen het 

glooiende landschap van Hooglede en Gits.

www.toerisme-leiestreek.be

De Kust
DE KUST IN DE LUXEMBURGSE PERS 

De Kust kreeg in 2006 ruime aandacht in de Luxem

burgse pers. Daarvoor trok de regiowerking van West

toer, samen met de communicatie- en de artistiek 

verantwoordelijke van 2006 Beaufort naar de stad

Luxemburg om informatie te verschaffen over de troe

ven van alle kustgemeenten en de belangrijkste eve

nementen. In het najaar werden Luxemburgse jour

nalisten voor het eerst uitgenodigd om de Kustregio 

twee dagen lang Tive' te verkennen, wat resulteerde in 

ruime persaandacht in de voornaamste Luxemburgse 

kranten en tijdschriften.
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De Kust blijft onze populairste bestemming voor verblijfs- en dagtoeristen.

KUSTACTIEPLAN 3 BOUWT TOERISME VERDER UIT 

Het toerisme is veruit de belangrijkste economische 

activiteit voor de kustregio. De Kust blijft bestemming 

nummer één voor verblijfs- en dagtoeristen, goed voor 

een jaaromzet van zo'n twee miljard euro. Het toeris

me doet de economie draaien en zorgt voor werkge

legenheid. Via het derde Kustactieplan 12005 -  2009) 

wil de Vlaamse regering investeren in de structurele 

en duurzame uitbouw van het kusttoerisme. Vier door

Westtoer ingediende projecten ontvingen subsidie: 

recreatief medegebruik kustduinen, website -  samen

werking kustgemeenten, een ruimtelijk instrumen

tarium voor leefbare en duurzame kampeerbedrijven 

aan de Kust, en KITS-managementsysteem (KITS =

Kust Indicatoren Toeristisch Statistisch).

www.dekust.org
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STRATEGISCHE PLANNING, 
ONDERZOEK EN DATABEHEER

Hotelbarometer opgestart

In de Loop van 2006 bezocht Westtoer persoonlijk 

de hotelhouders aan de Kust, om ze ertoe te bewe

gen deel te nemen aan de hotelbarometer. De hotel

barometer werd op initiatief van het Steunpunt voor 

Toerisme en Recreatie opgestart, om snel evoluties 

in de hotelsector te kunnen opvolgen. Dat gebeurde 

in nauwe samenwerking met Ho.Re.Ca. Vlaanderen, 

Toerisme Vlaanderen en de vijf provinciale toeristische 

organisaties (Westtoer en de toeristische federaties 

van de overige provincies). Hotelhouders kunnen via 

internet vrijwillig basisgegevens invullen inzake be

zettingsgraad, kamerprijs, herkomst van de klanten 

en marktsegmentatie. Ze kunnen hun eigen resultaten 

meteen vergelijken met de samengevoegde resultaten 

van de andere hotelhouders in het systeem. Dergelijke 

informatie is niet alleen van belang voor de exploitant 

zelf, maar ook voor de hotelsector en het toeristische 

beleid. Meer dan honderd hotels werken reeds aan het 

project mee.

Attractiebarometer: bevraging uitgebreid
De attractiebarometer bevraagt ruim 100 West- 

Vtaamse attracties en musea maandelijks naar ope

ningsdagen, bezoekersaantallen (gratis en betalende) 

en exactheid van de meting. Nieuw in 2006 was een 

opsplitsing van bezoekersaantallen naar individuele 

en groepsbezoekers. De meewerkende attractiepun- 

ten/musea krijgen onmiddellijk en gratis feedback 

over hoe ze zich situeren ten opzichte van de andere in 

Vlaanderen, provincie of regio.

Vraagregistratie voor plattelandslogies
Kleinschalige plattelandslogies vormen een belang

rijk onderdeel van het logiesaanbod in West-Vlaande- 

ren, vooral in groene regio's als de Westhoek en het 

Brugse Ommeland. Omdat geen enkele instantie ge

gevens verzamelde over een groot deel van deze lo

gies, werkten de vzw Plattelandstoerisme, Westtoer 

en de vier overige Vlaamse provinciale toeristische or

ganisaties een vraagregistratie uit bij de uitbaters van 

plattelandslogies.

Dit statistiekproject brengt de evolutie van de bezet

tingsgraad in kaart, alsook de vraagkarakteristiekem 

herkomst van de klanten, doel van het verblijf, ge

middelde verblijfsduur, grootte van het gezelschap 

en spreiding van de overnachtingen over het jaar. De 

deelnemende logiesbedrijven kunnen hun eigen re

sultaten vergelijken met die van de hele sector.

In 2006 werden de resultaten van 2005 verwerkt en 

gepubliceerd. In West-Vlaanderen namen veertig lo

giesbedrijven aan de steekproef deel. Het merendeel 

van de plattelandstoeristen (73,5 procent) blijkt uit 

Vlaanderen afkomstig te zijn. De gastenkamers uit de 

West-Vlaamse steekproef bleken goed voor 39 procent 

bezetting, de vakantiewoningen voor 33 procent.
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Een voorbeeld van plattelandstoerisme in Beauvoorde.

Ups en downs aan de Kust
Van juni tot en met september 2006 bevroeg Westtoer 

zo'n driehonderd kustactoren om snel zicht te krijgen 

op trends in het toeristische hoogseizoen aan de Kust. 

In 2006 kende het ups en downs, maar de eindbalans 

bleek positief. In vergelijking met 2005 werd er een 

lichte omzetgroei van 1,7 procent opgetekend. Het 

dagtoerisme groeide met 5,5 procent, het verblijfstoe- 

risme stagneerde l+ 0,6 procent],

In de loop van 2006 werden nog diverse andere on

derzoeken uitgevoerd, waarvan de resultaten in 2007 

bekendgemaakt worden: onderzoek bij verblijfstoeris- 

ten in de Vlaamse regio's (bij hotels, gastenkamers, 

vakantiewoningen en op campings in de Westhoek en 

het Brugse Ommeland), het meet- en onderzoekspro

ject Fietsnetwerk Westhoek en Oorlog en vrede in de 

Westhoek 2006.
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Charissa Beel

U ja a r  • speelt bij meisjesvoetbalploeg 'De Maradonna's' in Tielt 

woont in Meulebeke

Sport
www.west-vlaanderen.be/sport
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PROVINCIALE
SPORTEVENEMENTEN

Scholieren sporten om de kick
De site van de Gemeenschapsinstelling voor Bijzon

dere Jeugdzorg De Zande in Ruiselede vormde op 5 

en 6 oktober 2006 opnieuw het unieke kader voor een 

bijzonder sportevenement: Kick op Sport. Tijdens twee 

sportdagen kregen leerlingen van de eerste en twee

de graad middelbaar onderwijs avontuurlijke sporten 

voorgeschoteld, gecombineerd met educatieve, infor

matieve en expressieve activiteiten. Naast het sport- 

aanbod kregen de leerlingen concrete informatie over 

middelengebruik (drugs, alcohol, roken, ...). Tijdens 

hun verblijf konden ze kennis maken met de drie in

stellingen op de site: de Gemeenschapsinstelling voor 

Bijzondere Jeugdzorg, het Penitentiair Landbouwcen

trum en het Opvangcentrum van het Rode Kruis.

Over de twee dagen namen 38 scholen deel aan Kick 

op Sport, met 199 klassen en 3.162 jongeren. Alle 

groepen draaiden mee in een groot doorschuifsysteem 

met tien reeksen of challenges van telkens acht geva

rieerde aciviteiten.

www.kickopsport.be

Aangepast sporten voor
mensen met beperking

Voor de 21ste keer reeds organiseerde de provincie de 

West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten op 9,10 

en 11 juni 2006 in het provinciedomein De Gavers en 

het gemeentelijke sportcentrum De Mol in Harelbeke. 

Daarmee gaat de provincie in op de vraag naar aange

paste sportdagen.

Per dag konden mensen met een handicap vier uur 

sport kiezen uit een aanbod van zo'n dertig sporten. 

Het aanbod was eigentijds, avontuurlijk en aangepast 

aan de doelgroep. De deelnemers, die hun sportkeuze 

vooraf kenbaar maakten en om de 45 minuten naar 

een volgende sport doorschoven, werden opnieuw in

gedeeld volgens leeftijdscategorie. Op dinsdag kwa-

Meer dan 3.000 jongeren namen deel aan Kick op Sport in Ruiselede.

DAS-beurs bekoort zesdeklassers  

Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juni 

2006 werd in Kortrijk Xpo voor de veertiende keer op 

rij een West-Vlaamse Doe Aan Sport-beurs ingericht.

De initiatiefnemers zijn de provincie West-Vlaanderen, 

de Stichting Vlaamse Schoolsport, de stad Kortrijk,

men de kinderen (van 8 tot 12 jaar] aan de beurt, op 

woensdag de volwassenen (+ 18 jaar) en op donderdag 

de jongeren (tussen 12 en 18 jaar). Het deelnemers

veld was heel heterogeen, omdat geen opsplitsing ge

maakt werd naar handicap toe. Uit de inschrijvingen 

blijkt wel dat zo'n drie kwart van de deelnemers een 

mentale handicap heeft.
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De bouw van een nieuw zwempaviljoen sloot de eerste fase van de renovatie van provinciedomein De Gavers af.

Kortrijk Xpo, met de steun van Defensie.

Op de beurs kunnen kinderen van het zesde leerjaar, 

na het beëindigen van zes jaar bewegingsopvoeding 

in het basisonderwijs, kennis maken met een brede 

waaier aan sporten. Die kennismaking gebeurt niet 

passief, maar in de vorm van een concrete doeproef. 

De sportfederaties leverden het hedendaagse aanbod 

op de sportmarkt. Met hun provinciale bestuur of lo

kale sportvereniging verzorgden ze een stand op de 

Doe Aan Sport-beurs. Hun aanwezigheid op de beurs 

vormt een ideale promotie van hun sportdiscipline. Ze 

bieden bovendien de mogelijkheid om diezelfde sport

discipline in een sportvereniging te gaan beoefenen. 

Tijdens de sportbeurs tracht elke leerling zoveel mo

gelijk stands te doorlopen, in de hoop een gouden me

daille te behalen (20 sporten). Voor de deelnameprijs 

van slechts 5,5 euro ontvangen de kinderen naast een 

medaille nog een gratis sportdrankje en een bladwij

zer met verwijzing naar de DAS-website , die meer uit

leg bevat over de sporttakken en de sportfederaties.

www.doeaansportbeurs.be

Sporten in De Gavers 
NIEUW ZWEMPAVILJOEN SCHOT IN DE ROOS 

Op 17 juni 2006 werd aan de afgebakende zwemzone 

in provinciedomein De Gavers in Harelbeke-Deerlijk 

een splinternieuw zwempaviljoen officieel geopend.

De bouw van het zwempaviljoen was een noodzaak om 

te voldoen aan de Vlarem-wetgeving en sloot de eerste
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INFRASTRUCTUURSUBSIDIE
VOORTOPTURNHALLEN

fase af van de renovatie van de recreatieve site (Zuid], 

De opening van het zwempaviljoen net voor de zomer

vakantie van 2006 betekende ook de start van het nieu

we zwemseizoen. Tijdens de maanden juli en augustus 

stonden telkens vijf jobstudenten-redders in voor de 

veiligheid van de zwemmers in de afgebakende zwem- 

zone enerzijds en van de watersporters op de plas an

derzijds. Ze namen ook de dagelijkse kajakverhuring 

voor hun rekening. Tijdens de tropische maand juli en 

de natte maand augustus 2006 noteerden de redders 

5.378 mensen die kwamen zwemmen of pootjebaden 

in De Gavers.

GAVERMANIA IN HET TEKEN VAN WANDELEN 

Provinciedomein De Gavers werd op 13 juli 2006 voor 

het tweede jaar op rij ingenomen door Gavermania. 

Het evenement stond opnieuw in het teken van 'Sport - 

tak in de kijker'. In 2006 was dat wandelen. De deelne

mers konden zich niet alleen wagen aan de bestaande 

wandelroutes, maar ook intekenen op de 'kilometer

vreter' of een wandelzoektocht. Ze konden zich vooraf 

ook inschrijven voor een aantal specifieke Gaverge- 

bonden activiteiten, zoals oriëntatieloop, avonturen- 

parcours, kajakken of rondvaart in de reuzenkano. Op 

de dag zelf was er ook nog een vrij aanbod, met onder 

meer frisbee, dans, saltotrampoline of circustechnie

ken.

West-Vlaamse gemeenten met sportkampen werden 

uitgenodigd om Gavermania in hun programma op te 

nemen. Alle sportdiensten en speelpleinwerkingen 

kregen de kans om de kinderen van de tweede en 

derde graad lager onderwijs in te schrijven voor vijf 

euro. Via dit kanaal schreven zich 373 kinderen in voor 

Gavermania.

www.west-vlaanderen.be/gavers

Met de infrastructuursubsidie van de provincie West- 

Vlaanderen werden in 2006 twee sportief-recreatieve 

projecten gerealiseerd: de bouw van het Westhoek 

Turncentrum in Vlamertinge (leper) en de omvorming 

van de Mister V-Arena tot topturnhal in Oostende.

Het verwerven, bouwen, renoveren en/of inrichten 

van bovenlokale topturnhallen, behoort -  naast per

manente terreinen voor gemotoriseerde sporten en 

avontuurlijke projecten -  tot de prioritaire projecten 

waaraan steun verleend kan worden.

Projecten moeten passen binnen het sportbeleidsplan 

van de provincie. Topturnhallen moeten aan een aan

tal minimumvoorwaarden voldoen inzake afmetingen 

(minstens 38 bij 25 meter of 950 m2), uitrusting (per

manent uitgerust voor topturnen) en de visibiliteit van 

de provincie.

De toekenningsprocedure verloopt in twee stappen. In 

een eerste fase verleent de deputatie een principiële 

beslissing. Zo werd naast de projecten in Vlamertinge 

en Oostende ook reeds principiële toezegging ver

leend aan projecten in Brugge, Wevelgem, Izegem en 

Tielt. Na de afwerking van het dossier (binnen de drie 

jaar) neemt de deputatie een definitieve beslissing. De 

subsidie van 250.000 euro wordt verleend als tussen

komst in de investeringskosten. De provincie komt niet 

tussen in de werkingskosten.

Via de infrastructuursubsidiëring van sportief-recre

atieve projecten met bovenlokale uitstraling wil de 

provincie de sportbeoefening in West-Vlaanderen sti

muleren.
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SPORTERS IN DE PRIJZEN

De West-Vlaamse sportlaureaten poseren trots met hun 'Brechtje'.

De provinciale sportprijzen van 2006 werden uitge

reikt in het Kursaal van Oostende op 7 maart 2007. 

Tijdens de avond van de proclamatie versmolten sport 

en kunst tot een dankbaar geheel. De sportieve acts 

werden ondersteund door artistiek beeldmateriaal, 

geprojecteerd op een gigantisch doorlichtdoek van 

zestien bij negen meter. Dans, paalfitness en rope- 

skipping wisselden in sneltempo af met de uitreikin

gen. Ook de nieuwe trofee sloot perfect aan op het 

thema. Het 'Brechtje' is een realisatie van kunstenaar 

Koen Bruyheel.

Veerle Dejaeghere (atletiek] kaapte de trofee van 

Sportvrouw weg. Ze haalde het van Caroline Maes 

(ropeskipping] en Petra Santy (kajak). Benny Vansteel- 

ant (duatlon) werd Sportman van 2006. Hij won met een 

nipte voorsprong van Marino Vanhoenacker (triatlon) 

en Steve Ramon [motorcross]. De bekroning van een 

jarenlange loopbaan ging naar basketbalspeler Jean- 

Marc Jaumin. Francky Dury (sportverdienste) viel nog 

maar eens in de prijzen voor zijn verdienstelijke pres

tatie met Zulte-Waregem. De piepjonge Quinten Bos

sche (jetski) veroverde de trofee voor minder bekende 

sport. Handbiker Wim Decleir werd beste sporter met 

een handicap. Wielrenner Sven Vandousselaere was 

in 2006 de meest beloftevolle West-Vlaamse jongere. 

Door haar Europese prestaties haalde volleybalclub 

Knack Randstad Roeselare het van SV Zulte-Waregem 

en Telindus Oostende.
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Brunhilde De Grendel

36jaar • ondernemer 

woont en werkt in Watou

Economie
www.west-vlaanderen.be/economie
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DE CONJUNCTUUR IN 
WEST-VLAANDEREN IN 2006

Werkloosheid
In 2006 telde West-Vlaanderen gemiddeld 65.647 

werklozen (niet-werkende werkzoekenden, inclu

sief oudere werklozen). Ten opzichte van 2005 daalde 

de werkloosheid in 2006 met ruim 9 procent. In het 

Vlaamse Gewest was de afname ongeveer even groot. 

Die afname is het gevolg van de nieuwe wijze waarop 

de VDAB zijn cijfers moet verzamelen.

De totale werkloosheidsdruk bedroeg in 2006 in West- 

Vlaanderen 6,6 procent. Bij de mannen was de werk

loosheidsdruk lager dan bij de vrouwen (5,8 procent 

in vergelijking met 7,3 procent). De werkloosheids

druk blijft in West-Vlaanderen een stuk lager dan 

het Vlaamse en Belgische cijfer. In 2005 bedroeg de 

werkloosheidsdruk in het Vlaamse Gewest 7,5 procent 

en in België 10,8 procent. Ten opzichte van 2005 nam 

de werkloosheidsdruk af, zowel in West-Vlaanderen, 

Vlaanderen als België. Ook hier ligt de nieuwe verza- 

melwijze van de cijfers aan de basis van de sterke da

ling.

Het aantal werklozen bestond in 2006 voor bijna drie 

vierde uit niet-werkende werkzoekenden. Het overige 

kwart omvat oudere werklozen die uitgeschreven zijn 

als werkzoekende. De groep van niet-werkende werk

zoekenden is te differentiëren naar leeftijd, werkloos

heidsduur en studieniveau.

De in- en uitschrijvingen van de werkzoekenden 

via de stempelcontrole zijn sinds januari 2006 ver

vangen door een update via Dimona. Via Dimona 

doen werkgevers aangifte van in- en uitdiensttre- 

dingen van werknemers. De Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid (KSZ) maakt deze aangiften 

over aan de VDAB, die deze gegevens tweemaal 
per week verwerkt. Werkzoekenden die een baan 

vinden, worden geschrapt uit de VDAB-werkzoe- 

kendendatabank. Werknemers die na een korte 

tewerkstelling het einde van hun contract berei

ken, worden automatisch heringeschreven als 

werkzoekende.

Bij de verdeling naar leeftijd valt op dat het aantal niet- 

werkende werkzoekenden boven de 50 jaar in 2006, 

net zoals in 2005, duidelijk toenam (met 11,5 procent). 

Deze toename is nog altijd het gevolg van de strengere 

voorwaarden voor oudere niet-werkende werkzoeken

den om zich uit te schrijven als werkzoekende vanaf 

juli 2002. De toename is wel niet zo sterk als in 2005 (+ 

46,7 procent), onder meer omdat hier bijkomend het 

effect speelt van de dalende werkloosheidscijfers als 

gevolg van de nieuwe methode van dataregistratie (Di

mona). Dit effect tekent zich wel duidelijker af bij de 

andere leeftijdsklassen (<- 50 jaar). Hier is overal een 

sterke daling van de werkloosheidscijfers merkbaar. 

De jeugdwerkloosheid (jonger dan 25 jaar) vertoont 

in West-Vlaanderen een daling van 20,5 procent. De

zelfde trend deed zich in 2005 ook al voor, weliswaar 

in beperktere mate, aangezien de administratieve wij

ziging toen nog niet ingevoerd was.

De verdeling van de niet-werkende werkzoekenden 

volgens werkloosheidsduur laat zien dat het grootste 

aantal in West-Vlaanderen minder dan drie maanden 

werkloos is (8.227) of tussen één en twee jaar (6.552). 

Alle groepen met een werkloosheidsduur minder dan 

een jaar kennen een afname van het aantal niet-wer

kende werkzoekenden. Tussen 2005 en 2006 nam de 

groep met een werkloosheidsduur tussen zes maan

den en een jaar het sterkst af (- 35 procent). Bij alle 

groepen met een werkloosheidsduur van langer dan 

een jaar is er een toename van de niet-werkende 

werkzoekenden. Vooral bij de groep met een werk

loosheidsduur van vier tot vijf jaar is de toename sterk 

(+ 28,8 procent). Dit zijn werklozen die sinds het begin 

van de periode van laagconjunctuur (2001) werkloos 

zijn en nog steeds geen nieuwe job vonden. Hun werk

loosheid krijgt een structureel karakter.

De evolutie naar studieniveau in 2006 laat zien dat 

de laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden in 

West-Vlaanderen een aandeel van 54,5 procent in

nemen van de totale populatie werkzoekenden. Hun
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aantal nam af van 20.051 in 2005 tot 18.321 in 2006 (- 

9,4 procent). De sterkste afname 1- 10,4 procent) doet 

zich voor bij de hooggeschoolde niet-werkende werk

zoekenden (hobu en universitair onderwijs). In het 

Vlaamse Gewest daalde het aantal hooggeschoolde 

niet-werkende werkzoekenden met 9,5 procent.

1
. -I

Het aantal nieuwbouwwoningen in West-Vlaanderen daalde in 2006.

Werkaanbiedingen
De evolutie van het aantal werkaanbiedingen is heel 

gunstig. In 2006 ontving de VDAB 58.668 werkaanbie

dingen binnen het Normaal Economisch Circuit (exclu

sief interimvacatures). Dit komt neer op een toename 

met 53,9 procent ten opzichte van 2005. Met de inte

rimvacatures inbegrepen, loopt het aantal ontvangen 

werkaanbiedingen op tot 220.552, of een toename met 

ruim 50 procent ten opzichte van 2005. Ook het aantal 

openstaande werkaanbiedingen op het einde van de 

maand lag in 2006 hoger, zowel inclusief als exclusief 

de interimvacatures (+ 30 procent).

Meer werkaanbiedingen en meer openstaande werk

aanbiedingen wijzen op een verbeterde conjunctuur 

en een gunstiger situatie voor de werkzoekenden. Ze 

kunnen immers kiezen uit een ruimer aanbod. Voor 

werkgevers is de situatie minder gunstig: het aantal 

werkzoekenden dat in aanmerking komt voor of geïn

teresseerd is in hun vacatures neemt af.

De verbeterde conjunctuur leidt dus tot meer schaars

te op de arbeidsmarkt. De daling van het aantal niet- 

werkende werkzoekenden en de toename van het 

aantal openstaande vacatures zorgen voor een daling 

van het aantal niet-werkende werkzoekenden per 

openstaande vacature. In 2006 bedroeg de verhouding 

in West-Vlaanderen gemiddeld 4,5 procent. Het was 

geleden van de hoogconjunctuur in 2000 dat de ver

houding nog zo laag lag.

Tijdelijke werkloosheid
Het gemiddelde aantal tijdelijk werklozen lag in West- 

Vlaanderen in 2006 lager dan in 2005 I- 15,6 procent).

De afname was heel wat groter dan in 2005 (- 2,2 pro

cent). In 2006 was er enkel in de maand december een 

toename van de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis.

De voornaamste redenen voor tijdelijke werkloosheid 

zijn van economische aard, waardoor er een niet te 

miskennen verband is met de conjunctuur. Of de toe

name in december 2006 een conjuncturele verzwak

king aankondigde, zal moeten blijken uit de eerste 

vaststellingen in 2007.

Bouw
Bij de opmaak van dit overzicht waren slechts cijfers 

beschikbaar tot en met september 2006 voor het aan

tal vergunde nieuwbouwwoningen en tot en met au

gustus 2006 voor het aantal begonnen nieuwbouwwo

ningen.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal vergunde 

nieuwbouwwoningen in West-Vlaanderen in de eerste 

drie kwartalen van 2006 zo'n 8,7 procent lager lag dan 

in dezelfde periode van 2005. Het aantal nieuwbouw

woningen waarvan de werken effectief gestart waren, 

daalde in de eerste acht maanden van 2006 met 7 pro

cent op jaarbasis.

De statistiek van het aantal vergunde en begonnen 

nieuwbouwwoningen in West-Vlaanderen is echter 

onderhevig aan grote schommelingen. De verklaring 

ligt in de grote bouwintensiteit aan de Kust, meer be-
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paald in de bouw van nieuwbouwappartementen met 

een groot aantal (vaak kleine) wooneenheden (tweede 

verblijven). Eén project meer of minder kan voor grote 

fluctuaties zorgen in het aantal vergunde nieuwbouw

woningen.

Aangezien de statistiek van het aantal vergunde wo

ningen veel minder onderhevig is aan schommelin

gen, is het interessant om ook de evolutie van deze 

tijdreeks te bekijken. Daaruit blijkt dat het aantal wo

ningen in West-Vlaanderen, waarvoor een vergunning 

voor renovatie afgeleverd werd gedurende de eerste 

drie kwartalen van 2006, zo'n 2,9 procent hoger lag 

dan in dezelfde periode van 2005. Het aantal renova

tiewoningen maakt in West-Vlaanderen ongeveer één 

derde uit van het totale aantal woningen waarvoor een 

vergunning afgeleverd wordt.

Omzet en investeringen
De omzet en de investeringen van de grote onderne

mingen met zetel in West-Vlaanderen evolueerden in 

2006 positief. Bij de opmaak van dit overzicht waren 

echter enkel de cijfers bekend tot en met november 

2006.

In de eerste elf maanden van 2006 was er in West- 

Vlaanderen elke maand een stijging van het omzetcij

fer op jaarbasis. De totale toename op jaarbasis van 

januari tot en met november 2006 bedroeg 9,7 procent. 

De omzet in de kleinhandel, indicator voor het consu

mentenvertrouwen, steeg in dezelfde periode ook, 

maar veel minder uitgesproken (+ 3,3 procent).

Ook de investeringen van de grote ondernemingen 

met zetel in West-Vlaanderen kenden in de periode 

januari -  november 2006 een gunstige evolutie. Elke 

maand was er een toename op jaarbasis. De gemid

delde stijging in de periode januari -  november 2006 

bedroeg 6,7 procent op jaarbasis.

De West-Vlaamse nominale uitvoer steeg met 11 procent.

Fai ll issementen

In het totaal gingen in 2006 in West-Vlaanderen 629 

ondernemingen failliet. Dit zijn er 72 of 10,3 procent 

minder dan in 2005. De daling was in West-Vlaanderen 

groter dan in het Vlaamse Gewest (- 6,6 procent).

Er gingen in 2006 echter meer jobs verloren als gevolg 

van de faillissementen: 1.195 in 2006 tegenover 1.047 

in 2005 (+ 14,1 procent). Enkele grotere faillissemen

ten (samen goed voor 250 jobs) zijn hiervoor verant

woordelijk, zoals MAT Transport in Zeebrugge (maart) 

Carrosserie en Constructie Bril in Roeselare (oktober) 

en Rail Services International Belgium in Oostende 

(oktober).
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Uitvoer
Bij de opmaak van dit overzicht waren over de uitvoer 

van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaan- 

deren cijfers bekend tot en met november 2006. In die 

periode evolueerde de West-Vlaamse nominale uit

voer zonder meer gunstig. Er was een totale stijging 

met 11 procent op jaarbasis.

Inschrijvingen van nieuwe personenwagens
In 2006 werden in het totaal 22.029 nieuwe personen

wagens ingeschreven. Dit komt neer op een stijging 

met 3,7 procent ten opzichte van 2005. Aangezien 2006 

een jaar was mét een autosalon, is de vergelijking 

met 2004 meer opportuun. Ten opzichte van 2004 lag 

de inschrijving van nieuwe personenwagens in West- 

Vlaanderen 3,7 procent lager.

Conjunctuurindicator  

van de Nationale Bank
De synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaan- 

deren hield begin 2006 de positieve trend aan die in 

het tweede kwartaal van 2005 ingezet werd. In de zo

mermaanden daalden de brutowaarden echter fors.

Dit vertaalde zich in een stabilisatie van de afgevlakte 

curve. Een herstel van de brutowaarden in het laatste 

kwartaal van 2006 kon de conjunctuurtrend voorlopig 

niet ombuigen.

Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen, 2002-2006

2001 2002 2003 2006 2005 2006

Saldo van positieve en negatieve antwoorden: 

bruto — ■ 

afgevlakt — —

bron: NNB. Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen
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SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 
KRIJGT VORM

Sinds het kerntakendebat en het bestuursakkoord van 

25 april 2003 is de provincie samen met de gemeenten 

bevoegd voor de sociaal-economische streekontwik- 

keling. Dit leidde tot een herstructurering van de di

verse spelers op het terrein.

In 2004 keurde het Vlaamse Parlement drie decreten 

over de sociaal-economische hervormingen goed: het 

decreet over de erkende regionale samenwerkings

verbanden (ERSV), de sociaal-economische raden 

van de regio (SERR) en de regionale sociaal-econo

mische overlegcomités (RESOC), het decreet over de 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) en 

het decreet over het Vlaams Agentschap Ondernemen 

(VLAO).

Als gevolg van deze hervormingen werd sociaal-eco

nomische streekontwikkeling een bevoegdheid van de 

lokale besturen.

Voor de provincie West-Vlaanderen betekende dit het 

startsein om de dienst Economie uit te bouwen tot 

een volwaardige beleidsvoorbereidende dienst, die 

ook een belangrijke rol speelt in de organisatie van de 

beleidsuitvoering. Op deze twee terreinen is samen

werking en afstemming met de RESOC-werking en 

de POM West-Vlaanderen van groot belang. Zo wordt 

meteen ook een brug geslagen tussen het provinciale, 

het subregionale en het gemeentelijke niveau inzake 

sociaal-economische initiatieven.

Binnen de provincie maakt de dienst Economie samen 

met de diensten Externe Relaties en Gebiedsgerichte 

Werking deel uit van de directie EEG (Economie, Ex

terne Relaties en Gebiedsgerichte Werking).

De provincie buigt zich ook over het visserijbeleid.

Dienst Economie actief op drie domeinen
GEGEVENSVERZAMELING EN -ANALYSE 

De sociaal-economische gegevensverzameling en 

-analyse behoorde voorheen toe aan de GOM West- 

Vlaanderen. Sinds september 2006 nam de dienst 

Economie van de provincie deze activiteit over. Er 

worden wel andere klemtonen gelegd. Zo worden de 

gegevensverzameling en -verwerking toegespitst op 

de kerndata voor het sociaal-economische werkveld.

Om de drie maanden publiceert de dienst ook een nota 

over het verloop van de sociaal-economische indicato

ren en de conjunctuur in West-Vlaanderen.

LANDBOUW EN VISSERIJ

Het domein landbouw en visserij heeft een beleids

voorbereidende en -ondersteunende werking. Het 

vormt ook de link tussen het POVLT en het provinciale 

beleid, en staat in voor de behartiging van de land

bouw- en visserijbelangen binnen andere sectoren. 

Verder gebeurt de provinciale coördinatie van land- 

bouweducatie in West-Vlaanderen (zie ook: www.ont- 

haalopdeboerderij.be) binnen dit domein.

»  m * * " ?
« « I# # / / ,
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De POM en de dienst Economie namen hun intrek 

in het gloednieuwe Provinciehuis Olympia.

SOCIAAL-ECO NO MISC HE STREEKONTWIKKELING 

De sociaal-economische streekontwikkeling omvat 

in hoofdzaak beleidsvoorbereiding (advisering en vi- 

sievormingl. Eén van de kerntaken is de opmaak en 

uitvoering van het strategisch plan of de Beleidsnota 

Economie West-Vlaanderen. Dit plan moet het soci

aal-economische beleid van de provinciale overheid 

uittekenen in vijf thema's: arbeidsmarkt en opleiding, 

sociale economie, ruimtelijke economie, bedrijfsver- 

sterking en transport/distributie/logistiek. Kernteams 

met vertegenwoordigers van het WES, de POM West- 

Vlaanderen en de dienst Economie maakten in het 

voorjaar van 2006 de analytische basisnota's op. In 

het najaar werden voor elk van deze thema's sterkte- 

zwakteanalyses uitgewerkt, om adequaat de doelstel

lingen en maatregelen voor het toekomstige provinci

ale beleid te kunnen bepalen.

Naast de beleidsvoorbereiding coördineert de dienst 

Economie ook de beleidsuitvoering (toelagen, over

eenkomsten, ondersteuning van lokale en subregio

nale organen) en initieert hij ook zelf projecten rond 

streekontwikkeling.

Nieuw: POM West-Vlaanderen
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 

West-Vlaanderen, opgericht op 1 juni 2006, is het 

bevoorrechte instrument waarmee de provincie haar 

sociaal-economische beleid uitvoert. Zo initieert, co

ördineert en realiseert de POM projecten rond be- 

drijfsinfrastructuur, internationalisering van het 

bedrijfsleven, duurzaam ondernemen, innovatie en 

sociale economie.

Met de POM West-Vlaanderen en de dienst Econo

mie beschikt West-Vlaanderen over twee vernieuwde 

instrumenten in het streven naar een kwaliteitsvolle, 

aantrekkelijke en ondernemende provincie. Beide or

ganisaties zijn sinds september 2006 gehuisvest in het 

gloednieuwe Provinciehuis Olympia, vlakbij het Pro

vinciehuis Boeverbos.

www.pomwvl.be
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WEST-POORT OP CD-ROM

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

waarmee de provincie West-Vlaanderen zich profileert. 

Binnen de ondernemende West-Vlaamse regio is toegan

kelijkheid een belangrijke troef. West-Vlaanderen beschikt 

immers over twee zeehavens (Zeebrugge en Oostende) en 

twee luchthavens (Oostende en Kortrijk-Wevelgem). De 

aanwezigheid van deze poorten betekent een uniek en on

derscheidend element voor West-Vlaanderen. Daarnaast 

genereren ze ook heel wat economische groei en tewerk
stelling in de regio.

Om deze troeven beter uit te spelen en mensen bewus

ter te maken van de economische meerwaarde van deze 

poorten, werkte de provincie de campagne West-Poort uit 

(www.west-poort.be). West-Poort overkoepelt de zeeha

vens Zeebrugge en Oostende, de luchthavens Brugge en 

Kortrijk-Wevelgem en de transportfaciliteiten van Kort- 

rijk-Menen, Wielsbeke en Avelgem.

Omdat de provincie met haar poorten en het daaraan 

verbonden netwerk over belangrijke troeven beschikt 

om ook te scoren in het internationale handelsgebeu- 

ren, besloot de provincie de campagne West-Poort in 

2006 toe te spitsen op de West-Vlaamse ondernemers. 

Specifiek voor deze doelgroep werd een folder opge

maakt en een cd-rom ontwikkeld met economische 

gegevens over de provincie.

Deze cd-rom is opgebouwd rond twee modules. De 

eerste module belicht de troeven van de regio, de 

belangrijkste economische kengetallen verwerkt in 

grafieken (tewerkstelling, toegevoegde waarde per 

sector of per bedrijfstak, ...), initiatieven rond inno

vatie en duurzaamheid. De tweede module geeft aan 

waar West-Poort voor staat, wie de partners zijn en

I
 verschaft ook hun belangrijkste kengetallen, zoals de

containertrafiek in Zeebrugge, het passagiersvervoer 

in Oostende, het aantal bewegingen op de luchthaven 

Kortrijk-Wevelgem,...

Door zijn viertaligheid (Nederlands, Frans, Engels en 

Duits) is deze cd-rom een handig instrument voor ex

portgerichte bedrijven die promotie willen voeren in 

het buitenland.

www.west-poort.be
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ONDERNEMEN RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID
IN DUURZAAM PERSPECTIEF

Om de West-Vlaamse ondernemingen wegwijs te ma

ken in de dienstverlening van de Startcentra, ontwik

kelde de provincie samen met de vier West-Vlaamse 

Startcentra De Kaap (Brugge), De Werkhoek (Ouden

burg), Kanaal 127 (Kortrijk) en Vaart! (Roeselare) de 

folder 'Ondernemen in duurzaam perspectief' en de 

gemeenschappelijke portaalsite www.west-vlaande- 

ren.be/startcentra.

www.west-vlaanderen.be/startcentra

De Startcentra geven werkzoekenden kansen via 

kwalitatieve tewerkstelling. Ze ondersteunen 

(kandidaat-)ondernemers om hun bedrijfsideeën 

vorm te geven en kansengroepen (zoals minder 

geschoolden of moeilijk plaatsbare werklozen) 

duurzaam aan het werk te zetten, wat ook de be

kommernis is van de provincie. De Startcentra 

richten zich zowel tot de openbare als de priva

te sector, de sociale als de reguliere economie, 

bestaande als op te richten bedrijven, kleine als 

grote ondernemingen,... Ondernemers kunnen er 

ook terecht om de principes van het maatschap

pelijk verantwoord ondernemen (MVO) in hun be

drijfsvoering te implementeren.

In het behoud van regionale welvaart vormt bedrijvig

heid een cruciaal element. Daarom nam de provincie 

vanuit het beleidsdomein economie initiatieven rond 

twee belangrijke elementen van het thema 'ruimte 

voor bedrijvigheid': het ontwikkelen van een behoef

tenraming inzake bedrijventerreinen en het onder

steunen van de ontwikkeling en het beheer ervan.

De studie werd uitgewerkt in een tijdsperspectief tot 

2022 en verfijnd tot op het niveau van de vijf RESOC- 

gebieden die medeopdrachtgever waren. Ook Leiedal, 

wvi en POM West-Vlaanderen hadden hun inbreng. De 

studie vormt de aanzet tot specifieke beleidskeuzes in 

de komende legislaturen. Verder werd ook op het ter

rein gewerkt aan de kwaliteit van bedrijventerreinen.

In samenspraak met de terreinbeheerders Leiedal en 

wvi werkte de POM West-Vlaanderen aan verduurza- 

ming en efficiënt beheer van bedrijventerreinen en 

samenwerking tussen bedrijven onderling. Zo kunnen 

de West-Vlaamse bedrijventerreinen een aantrekke

lijke en economisch interessante locatie worden voor 

bedrijven.

www.pomwvl.be
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Ann Dequeecker

31 jaar • Landbouwer 

woont en werkt in Veurne

Land- en tuinbouw
www.west-vlaanderen.be/landentuinbouw
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LANDBOUWBELEID

Prijzen bedrijfsbeplanting uitgereikt
De provincie verstrekt West-Vlaamse bedrijfsleiders al 

veertig jaar lang gratis advies in verband met aanplan

tingen rond hun bedrijf. Waar het accent vroeger op de 

bedrijfstoegang en de erfzone lag, breidde het advies 

zich uit tot het hele bedrijf in relatie tot het landschap. 

De naam 'hoeveverfraaiing' werd officieel vervangen 

door 'bedrijfsbeplanting'. Door de naamsverandering 

voelen ook meer eigenaars van tuinbouwbedrijven 

(zoals champignonkwekers of glastuinbouwers] zich 

aangesproken. Samen met de werking rond agrari

sche architectuur maakt de bedrijfsbeplanting deel uit 

van een totale bedrijfsintegratie.

De prijskampen bedrijfsbeplanting werden in 2006 

voor de veertigste maal ingericht. Ze vestigen de aan

dacht van bedrijfsleiders op beplanting en omkadering 

van woning en bedrijf. De best ingeklede bedrijven 

worden bekroond met een diploma gouden of zilveren 

medaille. De overige ontvangen advies en ondersteu

ning om het in de toekomst beter te doen.

In 2006 ging de jaarlijkse prijskamp uitzonderlijk niet 

door. Wel liep de vijfjaarlijkse speciale prijskamp,

Twee nieuwe brochures

Om land- en tuinbouwers warm te maken voor 

de integratie van hun bedrijf verscheen in 2006 

de nieuwe brochure 'Bedrijfsintegratie, een wis

selwerking tussen land- en tuinbouwbedrijven en 

hun omgeving'. In deze brochure komen zowel 

bedrijfsbeplanting als agrarische architectuur 

aan bod en wordt de werkwijze aanschouwelijk 

voorgesteld.

De brochure 'Agrarische architectuur, technisch 

bekeken' is dan weer bedoeld voor architec

ten, constructeurs en overheidsdiensten. Hierin 

wordt aan de hand van een concreet voorbeeld 

het planningsproces toegelicht. Veel aandacht 

gaat uit naar landbouwkundige en bouwkundige 

eisen van stallen en loodsen, inplanting, looplij- 

nen, vormgeving, kleur- en materiaalgebruik.

Landbouwers krijgen al veertig jaar lang gratis advies over 

aanplantingen rond hun bedrijf.

waarbij 'zilveren' bedrijven zich konden laten opwaar

deren tot 'goud' en de gouden medailles zich konden 

laten uitroepen tot laureaat binnen hun categorie. 

Naar aanleiding van vijftig jaar POVLT werd ook een 

jubileumprijskamp ingericht, waarin winnaars van de 

vijfjaarlijkse speciale prijskamp streden voor de titel 

'één van de mooist beplante bedrijven in West-Vlaan- 

deren', om zich te profileren als voorbeeldbedrijf voor 

de hele provincie.

Voor beide prijskampen schreven zich 162 bedrijven 

in. Na een eerste selectie bezocht de jury 87 bedrijven 

voor de vijfjaarlijkse prijskamp en 18 voor de jubile

umprijskamp. Daarvan werden er respectievelijk 12 

en 10 bekroond. De jury beoordeelde niet alleen de 

beplanting, maar ook de homogeniteit van het hele be- 

drijfskader, zorg en netheid, de integratie in het land

schap, de omkadering van de bedrijfsgebouwen en het 

globale beeld.
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PROVINCIAAL ONDERZOEKS- EN VOORLICHTINGSCENTRUM 
VOOR LAND- EN TUINBOUW (POVLT)

50 jaar POVLT: inspiratie voor innovatie
De opendeurdag in het kader van 50 jaar POVLT op 

25 juni 2006 stond in het teken van 'Inspiratie voor in

novatie'. De huidige economie schenkt immers heel 

wat aandacht aan duurzaamheid en innovatie. Ook 

land- en tuinbouw ontsnappen daar niet aan. Voor de 

gelegenheid waren alle afdelingen van het POVLT te 

bezichtigen en maakte de bezoeker kennis met heel 

wat externe firma's en diensten.

Het Provinciaal Laboratorium verduidelijkte de ana

lyses op gewassen, grond, mest, water en melk. De 

afdelingen eetbare paddenstoelen, witloof en glas

groenten stelden hun expertise aanschouwelijk voor. 

Op de energiemarkt ging alle aandacht naar her

nieuwbare energie. Vanuit de serre konden bezoe

kers een blik werpen op de start van de bouwwerken 

voor de biogasinstallatie langs de Piasstraat, direct 

aansluitend bij het POVLT. Het Interprovinciaal Proef

centrum voor de Aardappelteelt vestigde de aandacht 

op analyses in de nieuwe analyseruimte voor aardap- 

pelonderzoek. Andere thema's die aan bod kwamen, 

waren: waterlherlgebruik en afvalwaterzuivering, ir

rigatietechnieken, alternatieve vogetafweersystemen, 

verfijnde bemesting en gewasbescherming, onder

zoek van de bodemkwaliteit, teeltdiversificatie in kool, 

biologische teelten op het biologische proefbedrijf, 

mechanische onkruidbestrijding, een gps-gestuurde 

tractor, bedrijfsintegratie en agrarisch natuurbeheer. 

Op de opendeurdag deden zo'n duizend bezoekers dan 

ook heel wat inspiratie op voor innovatie.

PIVAL van start
Naast louter teelttechnisch onderzoek zagen de inge

nieurs van het POVLT hun werkgebied de laatste jaren 

gevoelig uitgebreid met niet-teeltgebonden onderwer

pen. In de wisselende context hebben landbouwers 

niet langer uitsluitend behoefte aan teeltspecialisten, 

maar zoeken ze ook advies in verband met reststik- 

stof, alternatieven voor diep grondwater, integratie in

het landschap, innovatie, hernieuwbare energiepro

ductie, ... Dit leidde in 2006 binnen het POVLT tot een 

geofficialiseerde nieuwe structuur met de oprichting 

van PIVAL vzw: het Proefcentrum voor Innovatie, Ver

breding en Advies in Landbouw en Veehouderij. Daar 

kwam ruimte voor vrij na de overgang van het West- 

Vlaamse Kl-centrum in private handen.

Sinds 2006 heeft het POVLT dus zowel de echte teelt

specialisten in huis als een kennisaanbod voor de 

landbouw inzake niet-teeltgebonden onderwerpen. 

De nieuwe afdeling PIVAL is nog in volle ontwikkeling. 

Toch hebben een aantal thema's er reeds hun thuis 

gevonden.

HERNIEUWBARE ENERGIE EN AQUACULTUUR 
De POVLT-biogasinstallatie, gerealiseerd in het kader 

van het Interreg III B-project North Sea Bio Energy, 

zal door PIVAL geëxploiteerd worden. Eind maart 2007 

was de bouw van de installatie voltooid, waarna het
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vergistingsproces opgestart werd. PIVAL zal ook het 

onderzoek en de voorlichting coördineren rond anae

robe vergisting, net zoals het onderzoek naar ener- 

gieteelten voor biogas. PIVAL wil uitgroeien tot een 

kenniscentrum inzake hernieuwbare energie. Ook zal 

onderzocht worden of aquacultuur, zoals in Zeeland, 

kansen biedt voor de (West-)Vlaamse landbouw.

MELKVEEHOUDERIJ, BEDRIJFSINTEGRATIE EN 

KENNISCENTRUM WATER 

De Bedrijfsadvisering Melkveehouderij opereert 

zelfstandig en begeleidt jaarlijks zo'n tachtig melk

veebedrijven. De Adviesdienst Bedrijfsbeplanting 

en Agrarische Architectuur geeft advies rond land- 

schapsintegratie van gebouwen en erfbeplanting. Het 

Kenniscentrum Water in Land- en Tuinbouw, opge

richt in 2005, werd ondergebracht in de vzw PIVAL.

Het kenniscentrum adviseert land- en tuinbouwbe

drijven onder meer rond alternatieve waterbronnen, 

hergebruik van water en waterzuivering.

VERBREDING

De gebiedswerkers landbouw hebben al heel wat pro

jecten opgezet rond landbouwverbreding, zoals rond 

hoeveproducten. De verderzetting van gerealiseerde 

projecten zal verzekerd worden door verankering bin

nen PIVAL.

DENKTANK

PIVAL wil zich binnen het POVLT ontwikkelen als 

denktank om het communicatieproces van advies of 

teeltcursussen via nieuwe technologieën als internet 

te helpen ondersteunen en begeleiden.

Het POVLT begeleidt jaarlijks zo’n 80 melkveebedrijven.

Cultivaronderzoek bij industr iebloemkool
In 2006 voerde het POVLT cultivaronderzoek uit bij 

industriebloemkool. Bloemkool voor de verwerkende 

industrie wordt in hoofdzaak geteeld onder contract- 

teelt. In West-Vlaanderen beslaat deze teelt om en bij 

de 3.500 hectare.

Voor de teler zijn teeltgemak, oogstzekerheid, op- 

brengstpotentieel en groeikracht de belangrijkste pa

rameters die zijn rassenkeuze bepalen. Anderzijds is 

voor de verwerkende industrie de rooskwaliteit (aan

tal, grootte, gewicht, inwendig witte kleur en vastheid) 

van uitzonderlijk belang. Soms komen de belangen 

van beide partijen niet overeen en zijn er strijdigheden. 

Tussen de rassen werden verschillen vastgesteld in

zake roosgrootte en vastheid van de onderste roosjes, 

die een belang kunnen spelen bij de roossortering en 

kwaliteit na het industriële verwerkingsproces (blan

cheren gevolgd door een eerste afkoeling in koud wa

ter).
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Industriebloemkool beslaat in West-Vlaanderen zo'n 3.500 hectare. 4.600 bezoekers leerden het POVLT kennen 

tijdens Open Bedrijvendag.

Voor West-Vlaanderen is de bloemkoolteelt voor de 

verwerkende industrie van heel groot belang. Daarom 

is het essentieel dat de teler een product levert dat vol

doet aan de kwaliteitseisen: een voldoende fijne roos

sortering en roosvastheid. Bij de onderzochte cultivars 

(gekweekte variëteiten] stellen er zich bij een tijdige 

oogst doorgaans weinig problemen met te grote roos

jes, wat waakzaamheid vraagt van de teler. Hij moet er 

wel rekening mee houden dat weersomstandigheden 

en schaalvergroting soms problemen kunnen opleve

ren, ondanks goed opgestelde teeltschema's. Soms is 

het manueel bijsnijden van de grootste stukken nog 

nodig na het machinaal versnijden. Intussen blijven de 

veredelingsbedrijven wel op zoek naar rassen die vol

doende fijn sorteren.

Het POVLT onderneemt jaarlijks diverse ras

senproeven. Dat gebeurt in samenspraak met 

de Vlaamse overheid, departement Landbouw en 

Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwik
keling, en in samenwerking met andere proef

centra voor de groenteteelt. De bedoeling is de 

gebruikswaarde van nieuw in de praktijk aange

boden rassen te onderzoeken voor levering aan 

de verwerkende industrie of voor de versmarkt, 

in vergelijking met reeds langer bekende rassen. 

De resultaten van de proeven worden in de vak

pers gepubliceerd of zijn op eenvoudig verzoek te 

verkrijgen.

Open Bedrijvendag bij POVLT
Na een opendeurdag voor het professionele publiek op 

25 juni 2006, opende het POVLT zijn deuren voor het 

brede publiek op de Open Bedrijvendag van 1 oktober 

2006. Zo'n 4.600 bezoekers maakten kennis met de 

dagelijkse werking van de diverse afdelingen en tal 

van aspecten van het POVLT, zoals de teelt en oogst 

van gewassen, analyses in de laboratoria, de biogas

installatie in aanbouw, alternatieve energievormen, 

bioteelt, agrarisch natuurbeheer, ... Ook belangrijke 

thema's als water op het land- en tuinbouwbedrijf, de 

erosieproblematiek, agrarische architectuur of alter

natieve vogelafweer kwamen aan bod. De bezoekers 

gingen terug naar huis met het besef dat land- en 

tuinbouwers inspanningen leveren om veilig en kwa

liteitsvol voedsel te telen met respect voor natuur en 

milieu.

www.povlt.be
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LANDBOUW EN MILIEU

Akkerranden bevorderen biodiversiteit
Akkerranden, waarin tal van nuttige insecten voed

sel en beschutting vinden, kunnen plagen in de akker 

helpen onderdrukken. Het aanleggen en beheren van 

diverse akkerranden biedt dus kansen voor de land

bouwers om te komen tot een meer duurzame gewas

bescherming. Dat blijkt uit de eerste resultaten van 

een meerjarig onderzoek door het Interprovinciaal 

Proefcentrum voor de Biologische Teelt (PCBT) vzw in 

Beitem binnen het transnationale Interreg III B-project 

'Farmers for Nature' (2005 -  2008], Naast voordelen 

als meer natuur, een betere waterkwaliteit en minder 

erosie, kan een grotere functionele biodiversiteit een 

extra argument worden om akkerrandbeheer op het 

bedrijf te integreren.

De aanwezigheid van diverse landschapselementen 

rond het bedrijf speelt een belangrijke rol in de over

leving van talrijke 'natuurlijke vijanden', zoals loop

kevers, spinnen en sluipwespen. Ze vinden er een 

gunstig microklimaat, beschutting gedurende de win

terperiode en alternatief voedsel. In het voorjaar, bij 

het opduiken van de eerste plagen, migreren de eerste 

algemene predators naar het veld op zoek naar prooi

en. Zo worden plagen al vroeg onderdrukt. De diversi

teit aan potentieel nuttige soorten voor de landbouw 

wordt 'functionele agrobiodiversiteit' genoemd. Stu

dies en pilootprojecten in Nederland toonden reeds 

aan dat aangepast beheer van akkerranden de bio

diversiteit kan verhogen en natuurlijke plaagcontrole 

kan verbeteren. Ook in Vlaanderen leveren de eerste 

onderzoeksinspanningen positieve resultaten op.

In 2005 startte het PCBT een meerjarig onderzoek 

naar functionele biodiversiteit in akkerranden. Op het 

biologische proefbedrijf in Beitem werden in het voor-

I
jaar van 2005 enkele perceelsranden ingezaaid met 

een grasmengsel. Om de grasstrook sneller te laten 

evolueren naar een meer kruidenrijke vegetatie, werd 

in 2006 op een aantal randen streekeigen bermmaai- 

sel aangebracht. Er werd ook een eenjarige bloemen

rand aangelegd tussen een perceel zomertarwe en

Zomertarwe telt minder bladluizen in de nabijheid van

een bloemenrand.

koolgewassen. Gedurende de zomer werd intensief 

bemonsterd op aanwezige insectenpopulaties in de 

rand en op verschillende afstanden in de aanpalende 

akker, waar ook de belangrijkste plagen bemonsterd 

werden. Een eerste opvallende vaststelling die eerder 

onderzoek bevestigt: in zomertarwe werden signifi

cant minder bladluizen geteld in de nabijheid van de 

bloemenrand dan verder in het perceel.

Opgewekt door zon en wind
Het demoproject 'Opgewekt door zon & wind' (2005 

-  2006) van de Afdeling Duurzame Landbouwontwik

keling van de Vlaamse overheid, waarvan Proclam de 

uitvoerder was met een ingenieursbureau als partner, 

bewijst dat zonne- en windenergie heel wat kansen 

biedt om een land- of tuinbouwbedrijf op een duur

zame manier van elektriciteit of warmte te voorzien.

Uit berekeningen op een aantal pilootbedrijven blijkt 

dat de terugverdientijd voor fotovoltaïsche systemen 

of PV-systemen tussen acht en tien jaar ligt. Ook bij 

installatie in 2007 is het subsidiesysteem nog gunstig:

30 procent steun van het Vlaams Landbouwinveste

ringsfonds (VLIF) en voor twintig jaar groenestroom- 

certificaten aan 0,65 euro per kWh. Op deze steun 

moet wet belasting betaald worden. Om goed te ren

deren moet het systeem geïnstalleerd worden tussen 

het zuidoosten en het zuidwesten op een helling tus

sen 20 en 60 graden.

Met de zon kan, naast elektriciteit, ook warmte (warm 

water) geproduceerd worden. Dit gebeurt met zon- 

thermische systemen of zonneboilers, waarvoor 30
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procent VLIF-steun verkregen kan worden. De bere

kende terugverdientijden op de pilootbedrijven lagen 

rond de tien jaar of meer.

Ook met windturbines kan elektriciteit geproduceerd 

worden. Grootschalige systemen, met een vermo

gensklasse hoger dan 1.000 kW, zijn economisch heel 

interessant. Voor de geproduceerde stroom kunnen 

groenestroomcertificaten bekomen worden: 0,08 euro 

per kWh gedurende tien jaar. De terugverdientijden 

liggen tussen de vijf tot zes jaar in gunstige windkli- 

maten [bv. aan de Kust). Het verkrijgen van de nodige 

vergunningen kan enige tijd in beslag nemen (omdat 

de Vlaamse overheid windmolens wil clusteren) maar 

is niet onmogelijk.

Op www.proclam.be (energie) vinden bedrijfsleiders 

rekenbladen rond 'elektriciteit uit de zon', 'warmte 

met de zon' en 'elektriciteit met de wind'. Door be

drijfseigen informatie in te geven zoals elektriciteits

verbruik en prijs, krijgen ze een eerste inschatting van 

de rendabiliteit van een zonne- of windproject.

PROCLAM verstrekt advies over de rendabiliteit van windturbines.

- u ' M a f e ' *  - *  -  -»

Zeven West-Vlaamse tuinders draaiden proef met houtsnippers.

Houtsnippers als  

hernieuwbare brandstof
Zeven West-Vlaamse tuinders schakelden in 2006 

over op houtsnippers als hernieuwbare brandstof. Er 

bestaan immers centrale verwarmingsketels die wer

ken op vers snoeihout of opgeschoond sloophout en 

hetzelfde comfort bieden als een gas- of oliegestookte 

ketel. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen zelf in hak- 

selhout voorzien door het onderhoud van hun kleine 

landschapselementen. Een vijfjarige knotwilg levert 

zo'n HO kg droge stof, wat equivalent is aan 56 liter 

stookolie. Houtsnippers uit snoeihout worden vol

gens Vlarem wel als afval beschouwd, waardoor de 

ketel vergunningsplichtig is. Op korte termijn kan een 

korterotatiewilgenteelt een interessante alternatieve 

teelt vormen, omdat die ook houtschilfers levert. Eén 

hectare levert jaarlijks 12 tot 15 ton droge stof, wat 

overeenkomt met 6.800 tot 6.000 liter stookolie. Een 

ketel met een vermogen lager dan 300 kW, die werkt 

op een energieteelt als kort omloophout, is vrij van 

Vlarem-vergunning.

Wetende dat 200 liter stookolie ongeveer overeenkomt 

met 1.000 kg natte houtschitfers of 500 kg droge stof, 

kan de bedrijfsleider snel berekenen hoeveel kleine 

landschapselementen of hectaren wilgen nodig zijn 

voor zelfvoorziening in houtige brandstof. Dergelijke 

ketels op landbouwbedrijfsniveau krijgen 60 procent 

VLIF-steun.
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Glen Debrabandere

17 jaar • student aan het PTI in Kortrijk 

woont in Kortrijk

Onderwijs
www.west-vlaanderen.be/onderwijs
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SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT

De cijfers
In het werkjaar 2005 -  2006 telde de School voor 

Bestuursrecht 1.799 individuele cursisten. Ze wa

ren afkomstig uit de provincie West-Vlaanderen, de 

64 West-Vlaamse gemeenten en 31 van de 64 West- 

Vlaamse OCMW's. 152 cursisten volgden het basis

jaar, 306 volgden modules en 1.371 nieuwe of interne 

opleidingen buiten het reguliere circuit. Allemaal sa

men waren ze goed voor 29.327 lestijden.

Vijftien cursisten behaalden hun eindgetuigschrift, 

tien cursisten het getuigschrift van het tweede jaar. 

Ze werden uitgereikt op 8 december 2006 in Brugge 

tijdens een academische zitting.

Nieuwe initiatieven 2005 -  2006
In samenwerking met Toerisme Vlaanderen en de be- 

stuursscholen organiseerde de School voor Bestuurs

recht een verkenning van reisindustrie en marktpo

tentieel voor product, stad of streek. De regelgeving 

in verband met de kerkbesturen (overheidsopdrachten 

en notulering] werd uitgebreid toegelicht op vervolgin- 

formatiesessies in samenwerking met het Bisdom 

Brugge. Ze vonden plaats in Brugge, Roeselare, Kort

rijk en Diksmuide en er namen zo'n 400 mensen aan 

deel. Tijdens informatieavonden gingen SBR, de dienst 

Natuur en Landschap van de provincie en het Innova

tie- en Kenniscentrum Groenmanagement in op de 

meest voorkomende vragen en problemen rond water 

in de ecologische tuin. Op vraag van de gemeenten or

ganiseerde de dienst Waterlopen van de provincie met 

SBR een vormings- en opleidingsnamiddag rond ge

zondheid en welzijn van de rattenbestrijders.

Actualisatie van het aanbod
In 2006 actualiseerde de School voor Bestuursrecht 

haar aanbod. Voortaan zijn de vormingsbehoeften 

van de lokale besturen het uitgangspunt van de op

leidingen. De basisopleiding moet de ambtenaar een 

begrippenkader aanreiken om goed te kunnen func

tioneren in een overheid. Het standpunt van de amb

tenaar in zijn concrete werksituatie vormt daarbij het 

vertrekpunt. De nieuwe basisopleiding gaat in op de 

organisatie van de overheidsadministratie, de wette

lijke basis van processen en procedures en de plaats 

van het lokale bestuur in de maatschappij.

www.schoolvoorbestuursrecht.be

De Schoot voor Bestuursrecht reikte haar getuigschriften uit tijdens een

academische zitting in Brugge.
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WIVO, SCHAKEL TUSSEN 
MENS EN BESTUUR

Begeleiding bij nieuw Gemeentedecreet
WIVO ontwikkelde in 2006 verschillende diensten (on

derzoek, opleiding en begeleiding) om de lokale bestu

ren te helpen optimaal in te spelen op de uitdagingen 

van het nieuwe Gemeentedecreet.

WIVO positioneert zich als marktleider op het vlak van 

dienstverlening op maat voor startende en bestaande 

managementteams. De opleiding 'Op weg met uw ma

nagementteam' hielp tal van gemeente- en OCMW- 

besturen in Vlaanderen vooruit. Zo'n honderd Vlaamse 

secretarissen tekenden in op de tweedaagse opleiding 

rond managementteams.

Het Gemeentedecreet verplicht de Vlaamse gemeen

tebesturen om deontologische codes en een afspra

kennota op te stellen. De WlVO-opleiding helpt hen 

op weg via een stappenplan. Daarin worden ze onder

steund om vanuit de algemene waarden van het be

stuur tot concrete afspraken te komen.

De samenwerking tussen de Vlaamse gemeenten en 

de OCMW's wordt voor vele besturen een prioriteit, 

zeker nu 62 procent van de OCMW-voorzitters deel 

uitmaakt van het college van burgemeester en sche

penen. Via vier werkvormen wil WIVO deze bestuur

lijke samenwerking mee vorm helpen geven: een in- 

formatiesessie, opleiding om het stappenplan uit te 

werken, procesbegeleiding op maat en het uitvoeren 

van onderzoek ter ondersteuning van het samenwer

kingsproces.

De colleges van burgemeester en schepenen kunnen 

als politiek orgaan evenmin achterblijven. Daarom 

ontwikkelde WIVO samen met de Universiteit Gent 

en de VVSG de Quick Scan voor colleges. Een korte 

maar intense blik op het college en een montage van 

de ideeën en bevindingen van alle collegeleden moet 

leiden tot een concrete actielijst ter verbetering van de 

werking ervan.

www.wivo.be
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PROVINCIAAL TECHNISCH 
INSTITUUT (PTI)

Koning Albert II bezoekt PTI
Naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van het 

PTI in Kortrijk kreeg de school het bezoek van Koning 

Albert II. De vorst nam deel aan twee rondetafelge

sprekken, over de sociale en economische aspecten 

van het provinciaal technisch onderwijs en over de 

stad Kortrijk die zich als designregio wil profileren. Op 

de campus Graaf Karei de Goedelaan bezocht de ko

ning de afdeling Textiel, waar voor de gelegenheid ook 

een kleine stand van de andere afdelingen opgesteld 

was. De koning zag hoe de leerlingen een Belgische 

driekleur weefden en een koningskroon op textiel la

mineerden. Er werden ook een aantal auto's, moto's 

en vliegtuigen getoond die de leerlingen met blikjes 

maakten. Leerlingen van de afdeling Elektriciteit 

legden de koning uit hoe ze via de computer weerstan

den meten en selecteren op kwaliteit. De koning nam 

uitgebreid de tijd om met de leerlingen een praatje te 

maken.

De vorst maakte ook een wandeling door de serres 

van de provinciale tuinbouwschool in de Condédreef. 

Hij uitte zijn bewondering voor de eindwerken van tien 

leerlingen van de afdeling Bloemsierkunst. Bij zijn 

afscheid kreeg de vorst een motorfiets gemaakt met 

blikjes, een geweven zelfportret en het pas verschenen 

boek over 150 jaar Provinciaal Technisch Instituut.

Zilver op Euroflora in Genua
Na het behalen van de eerste prijs voor de buiten

wedstrijd tijdens de Gentse Floraliën 2005 werd een 

delegatie van het PTI -  Provinciale Tuinbouwschool 

uitgenodigd om deel te nemen aan de tuin- en flo- 

ristenbeurs Euroflora van 21 april tot 1 mei 2006 in 

Genua. Samen met twee leerkrachten stonden drie 

leerlingen in voor de opbouw van drie standen. Hun 

creativiteit en inzet, onder meer bij de opmaak van de 

Taiwanese stand vol orchideeën, werd bekroond met 

een tweede plaats in de categorie 'Floristiek, creativi

teit en architectuur'.
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Koninklijke belangstelling voor de eindwerken van de 

Afdeling Bloemsierkunst.

RTC in PTI
Binnen het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) 

Zuid- en Midden-West-Vlaanderen kon het textielon- 

derwijs in het PTI een project opstarten rond weefsel

structuren. Het project, in samenwerking met industrie 

en opleidingverstrekkers, werd officieel geopend op 15 

februari 2007. Op die manier slaat het RTC een brug 

tussen onderwijs en bedrijfsleven en is gezamenlijk 

gebruik van opleidingsinfrastructuur en leermateriaal 

mogelijk. Het PTI beschikt over een jacquardmachine 

van de laatste generatie, waarbij instellingen heel snel 

ingevoerd en aangepast kunnen worden. Met het pro

ject kon het PTI het belang en de creatieve mogelijk

heden van de textielsector in het daglicht plaatsen.

www.pti.be
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Chris Lemahieu

44jaar • vrijwilliger verbonden aan Domein Merkenveld 

woont in Assebroek

Welzijn
www.west-vlaanderen.be/welzijn
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Het strand wordt toegankelijker
Tijdens de zomermaanden van 2006 werd het strand in 

Nieuwpoort en Middelkerke toegankelijker voor per

sonen met een beperking door infrastructuuraanpas- 

singen en de inzet van opgeleide assistenten (jobstu

denten). Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid 

werkte daarvoor samen met Intro, een organisatie die 

festivals en evenementen toegankelijk maakt. 

Infrastructuuringrepen zorgen ervoor dat de bezoe

ker zonder hindernissen van de aankomstplaats tot 

aan de waterlijn raakt: een toegankelijke weg vanaf

GELIJKE KANSEN

Verzet tegen armoede
17 oktober is door de Verenigde Naties erkend als 

'Werelddag van verzet tegen extreme armoede'. In 

Brugge en Oostende ondersteunde de provincie acti

viteiten die de boodschap van 17 oktober uitdragen: de 

mensenrechten eerbiedigen en zich verzetten tegen 

armoede en sociale uitsluiting. Mensen in armoede 

brachten getuigenissen, er was muziek en dans, leden 

van Wieder en Clze Plekke (twee Verenigingen waar 

Armen het Woord Nemen) speelden toneel. Om de so- 

lidariteitsgedachte uit te drukken bood de provincie de 

aanwezigen een kleine steen aan, niet alleen omdat 

iedereen zijn steentje kan bijdragen tegen armoede en 

uitsluiting, maar ook verwijzend naar de manifestatie 

van 17 oktober 1987 in Parijs en de onthulling van een 

gedenksteen.

Correct beeld van
personen met een handicap

Volgens verenigingen van mensen met een handi

cap vertonen de media slechts zelden een objectief, 

neutraal beeld, een beeld waarbij mensen met een 

handicap gewoon deel uitmaken van een heel diverse 

samenleving. Ze worden al te vaak als zielig of afhan

kelijk voorgesteld, wat hun sociale integratie niet be

vordert.

De provincie wil meewerken aan een juister beeld en 

een positieve houding van de samenleving tegenover 

mensen met een handicap. Daarom werd de campag

ne In de ban van het beeld' opgezet en organiseerde 

de dienst Welzijn op 16 juni 2006 in samenwerking met 

de stad Oostende en de vzw Grip een studiedag. Via 

debat en een cartoontentoonstelling werd het beeld 

over personen met een handicap bijgesteld.
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Met de strandrolstoel raken personen met een beperking makkelijk tot aan de waterlijn

de halte van de Kusttram, voldoende voorbehouden 

parkeerplaatsen in de nabije omgeving, een rolstoel

toegankelijk toilet en een toegankelijke douche met 

omkleedruimte, mogelijkheid om strandrolstoelen 

te ontlenen of te huren, een verhard pad/strandzone 

waar rolstoelen of kinderwagens kunnen staan, dui

delijke verkeersborden die mensen begeleiden tot aan 

het toegankelijke strand, ...

Opgeleide jobstudenten werden in Nieuwpoort en 

Middelkerke ingezet als assistenten, om mensen met

motorische of visuele handicap te begeleiden van aan 

de tramhalte of parkeerplaats tot op het strand, om te 

helpen bij persoonlijke verzorging of overstap van de 

eigen rolstoel naar een strandrolstoel, ... De jobstu

denten assisteerden ook senioren bij het wandelen tot 

aan een geschikt plaatsje op het strand.

www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen
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PREVENTIEVE
GEZONDHEIDSZORG

Rookvrij werk(t)
De provincie West-Vlaanderen vestigde in 2006 de 

aandacht op de gevaren van roken en passief roken 

in het bedrijf. Sensibiüsering is immers een van de 

drie essentiële componenten in het anti-rookbeleid, 

naast een rookregtement met sancties en ondersteu

ning van werknemers die willen stoppen met roken. 

Op de werkvloer bleek er nood te zijn aan sensibili

serend materiaal. Daarom werkten de provincie en 

de West-Vlaamse logo's (lokaal gezondheidsoverlegl 

drie ludieke affiches uit, om de bespreekbaarheid van 

het thema in de bedrijven te verhogen. Naast het af- 

fiche-aanbod werd eveneens een seminarie gehouden 

'De wet... Wat nu in de praktijk?' Dit infomoment gaf 

duiding rond de praktische invoering van de wetgeving 

met betrekking tot tabak, medicatie, alcohol en andere 

drugs binnen het bedrijf.

www.west-vlaanderen.be/drugpreventie

Informatie over prostaatkanker
Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij 

mannen en de tweede oorzaak van kankersterfte na 

longkanker. Het aantal gevallen stijgt jaar na jaar en 

in de Westerse wereld bedraagt het risico op klinische 

prostaatkanker tien procent. Omdat de onwetendheid 

over de prostaat en zijn aandoeningen groot is en pros

taatkanker nog al te vaak in de taboesfeer blijft han

gen, achtte de provincie het nodig om goede en cor

recte informatie over de ziekte te verschaffen. Vandaar 

het aanbod van de provincie aan de gemeenten om een 

infosessie rond prostaatkanker te organiseren. In 2006 

gebeurde dat in veertien gemeenten. Er kwamen meer 

dan 6.000 geïnteresseerden op af, wat aantoont dat de 

behoefte aan informatie groot is. Samen met de lokale 

huisartsen en urologen staat de vzw PSA Vlaanderen 

(Prostaat Service Alliantie) in voor de voordracht.

Screening van baarmoederhalskanker
Om de drie jaar nodigt de campagne 'baarmoeder- 

halskankeropsporing' van de provincie vrouwen tus

sen 25 en 66 jaar per regio uit om bij hun huisarts of 

gynaecoloog een uitstrijkje van de baarmoederhals 

te laten nemen, ter voorkoming van kanker. Daarbij 

wordt speciale aandacht besteed aan de risicogroep: 

vrouwen die nog nooit of de voorbije drie jaar geen uit

strijkje meer hadden. Omdat veel (kans)arme vrouwen 

tijdens gewone infomomenten niet bereikt worden, 

organiseerde de provincie op 28 februari 2006 een 

aangepaste presentatie 'Borst- en baarmoederhals

kanker, je kan er zelf iets aan doen!' in inloopcentrum 

't Sas in Brugge. In een ongedwongen vertrouwens

sfeer werd de problematiek eenvoudig en aan de hand 

van didactisch materiaal (speculum, cervixbrush] uit

gelegd. Inloopcentra bieden dagopvang aan thuislozen 

en andere achtergestelde groepen. Ze kunnen er te

recht voor materiële dienstverlening, toeleiding naar 

hulpverlening, ontmoeting en ontspanning.

www.west-vlaanderen.be/baarmoederhalskanker
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ONDERSTEUNING ZORG
LOKAAL SOCIAAL BELEID

Kwalitatief leefbaarheidsonderzoek
Op 23 maart 2006 werd het Draaiboek Vergelijkend 

Wijkenonderzoek voorgesteld. Dit draaiboek is een 

nieuw instrument van het Steunpunt Sociale Planning. 

Het Steunpunt helpt gemeenten al langer om zichzelf 

cijfermatig in kaart te brengen. Het nieuwe draaiboek 

legt stap voor stap uit hoe gemeenten actief en zelf

standig een kwalitatief leefbaarheidsonderzoek kun

nen uitvoeren voor elke wijk op hun grondgebied.

MAN-VROUW

Eerste vliegende onthaalouder 
in West-Vlaanderen

Als zelfstandige onthaalouders, minicrèches of 

zelfstandige kinderdagverblijven hun job niet 

kunnen uitoefenen, dan hebben ze samen met hun 

klanten een probleem. Daarom werkte de provin

cie West-Vlaanderen met Markant vzw -  Netwerk 

van Ondernemende Vrouwen een oplossing uit: 

de 'vliegende' onthaalouder.
De vliegende onthaalouder is een zelfstandige 

onthaalouder met kennis van zaken en jaren er

varing. Hij/zij kan de verhinderde onthaalouder 

voor korte of langere termijn vervangen. Een 

vliegende onthaalouder kan ingeroepen worden 

in die gevallen waarbij de continuïteit van de 

dienstverlening van de zelfstandige onthaalouder 

in het gedrang komt: wanneer die zelf niet voor 

de opvang van kinderen kan instaan door ziekte, 

ongeval, begrafenis, ...

In West-Vlaanderen startte de eerste vliegende 

onthaalouder in het najaar van 2006. Er werd ook 

verder gerekruteerd om een poot van onthaalou

ders samen te stellen. De vliegende onthaalou

der kan bereikt worden via het secretariaat van 

Markant, dat de onthaalouders begeleidt en de 

pool beheert.

Langer thuis door woningaanpassing
Dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen 

ging in juni 2006 het Steunpunt Woningaanpassing van 

start. Dit innoverende project in de thuiszorg is een 

initiatief van de vzw Ons Zorgnetwerk, een vereniging 

voor mantelzorgers en gebruikers van thuiszorgon- 

dersteunende diensten, onder de vleugels van KVLV, 

Landelijke Gilden, Landelijke Thuiszorg en Blinden

zorg Licht & Liefde. De dienst adviseert en begeleidt 

aanpassingen aan de woning van minder mobiele, 

meestal oudere mensen, die een beroep doen op een 

thuiszorgdienst of op mantelzorgers. Het doel is het 

comfort, de toegankelijkheid en de veiligheid in de wo

ning te verbeteren. Daardoor kunnen ouderen langer 

in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en passend 

verzorgd worden.

Stap voor stap wordt samen met de oudere een traject 

afgelegd, van ergotherapeutisch advies op maat tot 

het begeleiden van de uitvoering van de geadviseerde 

aanpassingen. Dit omvat het onderzoek van de techni

sche en financiële haalbaarheid, opmaak van plannen, 

advies over kwaliteitsvolle materialen, het zoeken van 

een aannemer, premieaanvragen, opvolging van de 

werken en oplevering. De begeleiding doorheen de 

hele procedure van aanpassing (van advies tot reali

satie) is gratis. Door de aanpassingen kunnen mensen 

bv. opnieuw de trap op, de rolluiken gemakkelijker op

trekken, veilig in bad stappen, ...
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De ouderenzorg zoekt een antwoord op de noden van 

de groeiende groep dementerende mensen.

Planning. Daardoor zullen de deelnemende gemeen

tebesturen nog meer verbanden kunnen leggen tus

sen de diverse bevraagde thema's en zich kunnen ver

gelijken met andere gemeenten.

Inspraak van ouderen in het beleid
Op 26 januari 2006 keurde de provincieraad de sta

tuten goed van de Provinciale Ouderenadviesraad 

(POAR). Dit orgaan brengt, op eigen initiatief of op 

vraag, advies uit over het provinciale ouderenbeleid. 

Afgevaardigden uit de erkende ouderenorganisaties, 

een provinciale delegatie en vertegenwoordigers uit 

de professionele ouderenzorg geven zo mee vorm aan 

het ouderenlzorglbeleid.

De POAR werd officieel geïnstalleerd op 18 april 2006. 

Sindsdien kunnen provinciale diensten vragen tot ad

vies aan de ouderenadviesraad voorleggen. Concreet 

werd reeds een advies geformuleerd over de wijzi

gingen in de provinciale tegemoetkoming voor per

sonenalarmsystemen en de bestrijding van co-ver- 

giftiging. De POAR gaf hiermee aan snel te kunnen 

inspelen op beleidsvragen en oog te hebben voor de 

belangen van de West-Vlaamse ouderen.

Opmars gemeentelijk
behoefteonderzoek ouderen

Het provinciale totaalpakket 'Behoefteonderzoek ou

deren', dat voor het eerst in 2004 -  2005 uitgevoerd 

werd in elf West-Vlaamse gemeenten, werd in 2006 

bijgestuurd en uitgewerkt in negen nieuwe gemeen

ten: Bredene, Gistel, Roeselare, Staden, Izegem, Kok- 

sijde, Oostkamp, Oostrozebeke en Spiere-Helkijn. De 

resultaten van deze bevraging vormen de basis van het 

gemeentelijke ouderenbeleidsplan. In deze tweede 

fase werd het pakket ook toegepast door de provin

ciebesturen van Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 

Limburg en door een aantal Antwerpse gemeentebe

sturen.

In de derde fase (2006 -  2007] zullen opnieuw een 

tiental West-Vlaamse gemeenten hun ouderenpopu

latie bevragen met het oog op de opmaak van een lo

kaal ouderenbeleidsplan. In deze fase zal ook gebruik 

gemaakt worden van analysesoftware, uitgewerkt in 

samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Sociale

De Maretak als voorbeeld
Als vernieuwend project in het kader van het zorgre- 

glement ondersteunde de provincie het kleinschalige 

woonproject voor senioren met dementie 'De Maretak' 

van het woon- en zorgcentrum Regina Coeli in Sint- 

Andries. De ouderenzorg is sinds jaar en dag op zoek 

naar woon-, leef- en zorgvormen die een zo goed mo

gelijk antwoord bieden op de specifieke noden van de 

groeiende groep dementerende mensen (9 procent 

van de 65-plussers, 20 procent van de 80-plussers],

De Maretak tracht de dementerende oudere een leven 

aan te reiken dat waarde heeft, ondanks het perspec

tief van het progressieve verloop van de ziekte: met 

respect, aandachtig, gepersonaliseerd, sociaal, men

selijk, herkenbaar en geïntegreerd in de wijk.
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JEUGD

De expertise die bij de ontwikkeling van het project 

werd opgedaan, werd overdraagbaar gemaakt en op 

8 november 2006 onder de vorm van een verslagboek 

aan een ruim publiek van geïnteresseerden voorge

steld. Op die manier geeft de provincie een van haar 

kerntaken gestalte: het initiëren van vernieuwing via 

impulsbeleid.

Vorming rond ouderenmislbelhandel ing
Het provinciale Steunpunt Ouderenmislbelhandeling 

ondersteunde ook in 2006 de hulp- en dienstverleners 

met vorming in de complexe en vaak heel delicate 

problematiek van ouderenmislbelhandeling. Na eer

dere vorming rond vroege detectie en aanpak van de 

problematiek, kwamen in 2006 de juridische aspecten 

aan bod, opdat de hulpverlener zijn rechten en plich

ten zou kennen. Artikels in de pers poogden het taboe 

rond ouderenmislbelhandeling verder te doorbreken. 

Cijfers bewijzen dat ouderenmislbelhandeling een we

zenlijk probleem is. Sinds de opstart van het provinci

ale steunpunt verdriedubbelde het aantal meldingen 

van (vermoedens van) ouderenmislbelhandeling. In 

2006 registreerde het Vlaamse Meldpunt zo'n zestig 

meldingen uit West-Vlaanderen.

www.west-vlaanderen.be/ouderenmishandeling

Subsidies voor jeugdverblijfscentra
De betoelaging van de jeugdverblijfscentra neemt een 

bijzondere plaats in binnen de beleidsopties van de 

provincie. De 'bivakhuizen' zijn nog steeds een prio

riteit van het provinciale jeugdbeleid. Jaarlijks wordt 

een bedrag van 190.000 euro ingeschreven op de pro

vinciale begroting, ter ondersteuning van infrastruc

tuurwerken aan jeugdverblijfscentra in West-Vlaan- 

deren. Daardoor neemt de overnachtingscapaciteit toe 

en stijgt de kwaliteit van de verblijven. Ook verbetering 

van de toegankelijkheid en milieuvriendelijke maatre

gelen worden gesubsidieerd.

Het Kraaienest in Nieuwpoort.

Zo biedt het Kraaienest, het nieuw opgetrokken jeugd- 

verblijfscentrum van Outsider Coast in Nieuwpoort, 

naast de twee hotelschepen Jeanne Panne en Karei 

Cogge, overnachting voor 62 personen en douchefa- 

ciliteiten. De site beschikt over een cafetaria met een 

panoramisch terras, een seminarie- en feestzaal. De 

provincie West-Vlaanderen kende een subsidie van 

zo'n 85.000 euro toe voor het volkomen toegankelijke 

en originele jeugdverblijfscentrum aan de Kust.
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VRIJWILLIGERSWERK

‘Zomer in de jaren 50' in Wingene,

één van de gesubsidieerde projecten van 2006.

Projecten en festivals krijgen steun
Jongeren die voor leeftijdsgenoten boeiende, kwa

liteitsvolle projecten met een regionale uitstraling 

organiseren of een muziekfestival opzetten, kunnen 

voortaan een beroep doen op financiële steun (tot 

12.500 euro) dankzij een nieuw provinciaal reglement 

van 2006.

Gesubsidieerde projecten van 2006 luisterden naar 

kleurrijke namen als 'Spinrag Kindermuzefestival', 

'Out of Control', 'Closjard in 't Park', 'Zomer in de jaren 

'50' of 'Huis van de Sint'.

De aanvragen voor projecten en festivals worden voor

gelegd aan een adviescommissie met mensen uit de 

jeugdsector en de culturele wereld. Ze buigen zich 

over de projecten, luisteren naar de aanvragers, stel

len vragen en formuleren een advies voor de deputa

tie. Met de steun van de provincie krijgen waardevolle 

projecten en muziekfestivals alvast een duwtje in de 

rug en de ondernemende jongeren een stevige schou

derklop.

Waardering voor 

vrijwilligers palliatieve zorg
De vier Netwerken Palliatieve Zorg en de provincie 

West-Vlaanderen organiseerden op 12 september 

2006 voor de tweede keer een vormings- en ontmoe

tingsdag voor de vrijwilligers palliatieve zorg. De vrij

willigers kregen boeiende uiteenzettingen, konden 

deelnemen aan workshops of informatie opsteken aan 

infostands en ervaringen uitwisselen in een ontspan

nen sfeer. Met de vrijwilligersdag drukte de provincie 

haar waardering uit voor de belangeloze inzet van de 

vrijwilligers, die met hun draagkracht en toewijding in 

belangrijke mate bijdragen tot een kwalitatieve pallia

tieve zorg.

www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk
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NOORD/ZUID

Succesvolle Wedstrijd voor wereldburgers
in het Provinciale Noord-Zuid Centrum in Roeselare 

vond op 27 september 2006 de prijsuitreiking plaats 

van de 'Wedstrijd voor wereldburgers'. Met deze wed

strijd wou Kleur Bekennen alle Vlaamse scholen aan

moedigen om hun positieve realisaties rond het thema 

'wereldburgerschap' in de kijker te plaatsen. De eerste 

editie van de wedstrijd was bijzonder succesvol, met in 

het totaal tachtig kandidaturen, waaronder dertien van 

West-Vlaamse scholen. De prijsuitreiking bood de mo

gelijkheid om de informatiestroom tussen de scholen 

aan te moedigen en samenwerking te stimuleren.

De winnende scholen binnen de provincie waren het 

VTI Oostende, KA Roeselare -  Campus Tant en PTI 

Kortrijk. VTI Oostende behaalde de eerste prijs met het 

traject 'VerDraaide Wereld' rond duurzame ontwikke

ling, wereldburgerschap, ecologische voetafdruk en 

millenniumdoelstellingen. KA Roeselare - Campus 

Tant werd beloond met een tweede plaats voor het 

traject 'Van gekleurde driehoeken ... naar een regen

boog'. In het kader van een meerjarenproject werkte 

de school rond diversiteit en verdraagzaamheid, ver

trekkend vanuit de historische nazi-vervolging. Het 

PTI Kortrijk behaalde de derde plaats met het project 

'Burgerzin en participatie' over de mensenrechten, op 

basis van een mensenrechtenenquête die door alle 

leerlingen ingevuld werd.

Kleur Bekennen is een educatief programma 

om mondiale vorming en actief wereldburger

schap in het onderwijs te promoten, stimuleren 

en ondersteunen. Het is een gemeenschappelijk 

programma van de federale minister van Ontwik

kelingssamenwerking, de Belgische Technische 

Coöperatie, de Vlaamse provinciebesturen en de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Behandelde 

onderwerpen zijn internationale verhoudingen, 

Noord/Zuid, duurzame ontwikkeling, vredesop- 

voeding, mensenrechteneducatie en intercultura- 

liteit. Bedoeling is kinderen meer inzicht te laten 

krijgen in de wereld en in de globalisering, hun 

blik te verruimen en solidariteit te versterken.

Het educatief programma 'Kleur bekennen' zette 

het thema 'wereldburgerschap' in de kijker.

Provincie West-Vlaanderen • jaarboek *07 • m



Activiteiten in het Noord-Zuid Centrum
Het Provinciale Noord-Zuid Centrum en Kleur Be

kennen organiseerden op 17 november 2006 voor de 

tweede keer een Noord-Zuidbeurs in Roeselare. Pro

grammamakers uit het onderwijs, socio-cultureel 

vormingswerk, jeugdwerk, ... maakten kennis met het 

gevarieerde educatieve aanbod van ngo's, educatieve 

organisaties of allochtone aanbieders over mondiale 

vorming, Noord-Zuidverhoudingen en interculturele 

opvoeding. Ook de nieuwe tentoonstelling 'De Millen- 

niumTENToonstelling. De tijd loopt' werd er gepresen

teerd.

Om het publiek te informeren over de Millenniumver- 

klaring van 2000 en de acht Millenniumdoelstellingen 

om extreme armoede uit de wereld te bannen, maakte 

het Provinciale Noord-Zuid Centrum samen met Kleur 

Bekennen en het West-Vlaamse ngo-overleg een mo

dulaire tentoonstelling. De MillenniumTENToonstel- 

ling bestaat uit negen tenten van 2,5 bij 2,5 meter. Eén 

tent geeft een algemene inleiding op de millennium

doelstellingen. In de andere acht -  één per doelstel

ling -  confronteert een stoel de bezoeker met de reali

teit achter de millenniumdoelstellingen. Zo nodigt een 

stoel in de vorm van een mini-flipperkast bezoekers 

uit om na te denken over de oorzaken van kindersterf

te. Waaraan sterven 17.000 kinderen per dag in het 

Zuiden? Ze kunnen vijf doodsoorzaken 'kiezen': hon

ger, ziekte, oorlog, slechte hygiëne of [speciaal voor 

meisjes! ongewenst zijn. De tentoonstelling is gratis te 

ontlenen. Noord-Zuidgroepen, scholen en socio-cul- 

turele verenigingen kunnen ermee aan de slag tijdens 

publieksgerichte activiteiten.

Het Provinciale Noord-Zuid Centrum bevordert en 

ondersteunt het educatieve aanbod van organisaties, 

groepen en individuen die actief werken aan de Noord- 

Zuidverhouding en duurzame ontwikkeling. De kwali

tatieve educatieve producten, die terecht komen in het 

documentatiecentrum van Kleur Bekennen, werden

samengebracht in een infomap 'Educatieve producten 

met steun van de provincie West-Vlaand^ren'. Enkele 

voorbeelden zijn 'Hallo India' [met kindertekeningen 

uit India), '1 wereld' (inleefspel rond Noord-Zuid en in

tegratie van personen met een handicap! en een edu

catief pakket rond de Marokkaanse cultuur.
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Gedeputeerden De fauw en Pertry bezochten 

West-Vtaamse projecten in India.

Menswaardig leven in het Zuiden
Naast educatie en sensibilisatie steunt het Noord- 

Zuidbeleid van de provincie sinds 1971 kleinschalige 

projecten in het Zuiden. West-Vlaanderen onderschrijft 

de MiUenniumdoelsteUingen van de Verenigde Naties 

uit 2000 en verbindt er zich toe mee inspanningen te 

leveren in de strijd tegen armoede, honger, analfabe

tisme, ziekte en de achteruitgang van het milieu. Sinds 

1990 reeds gaat 0,7 procent van de gewone begroting 

van de provincie rechtstreeks naar projecten in het 

Zuiden. In 2006 werden 116 projecten Imet een link 

naar West-Vlaanderen] ondersteund, voor een bedrag 

van 991.373 euro, onder meer in Kongo, India en de 

Filipijnen.

www.west-vlaanderen.be/pnzc
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Sabine Destrooper

44jaar • gids in Bulskampveld in Beernem 

woont in Torhout

Leefomgeving
www.west-vlaanderen.be/leefomgeving
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MILIEU

Domeinen

VERDERE UITBREIDING VAN DOMEINEN 

In 2006 kwam er een provinciaal domein bij: het Pro

vinciaal Natuurpark Zwin. West-Vlaanderen telt voor

taan 16 provinciedomeinen. Het parkgedeelte van Het 

Zwin in Knokke-Heist was de belangrijkste aankoop 

van 2006. De provincie verwierf er 17 hectare groten

deels beboste duinen met diverse gebouwen en infra

structuren. Het Vlaamse Gewest kocht gelijktijdig de 

eigenlijke Zwinvlakte aan, 156 hectare duinen, schor

ren en slikken. Het Zwin zal in de toekomst liggen 

tussen grote eenheden natuur als de Zwinduinen en 

-bosjes en de na ontpoldering uitgebreide Zwinvlakte. 

Het natuurpark wordt zo bezoekerscentrum en uit

valsbasis voor een tocht door natuur en landschap in 

de hele Zwinstreek.

Zowel De Palingbeek als De Kemmelberg breidden 

uit met vijf hectare. In De Palingbeek werd landbouw

grond gekocht langs de centrale toegangsdreef. De 

aanplantingen worden er uitgevoerd in de winter van 

2008. Op de zuidflank van de Kemmelberg werden hel

lende akkers en weilanden gekocht. Aanplanting van 

bos en hagen was voorzien in het voorjaar van 2007. 

Alles samen groeiden de provinciedomeinen met 28 

hectare in 2006.

NATUURTECHNISCHE EN RECREATIEVE INRICHTING 

Het Zeebos werd officieel geopend op U  mei 2006. 

Voorde minder mobiele bezoekerwerd er een halfver- 

hard wandelcircuit aangelegd van een kilometer. Zes 

hectare van de jonge aanplantingen van 1997 werden 

aangeduid als speelbos. Tussen het parkeerterrein 

van de Duinse polders en het provinciedomein werd 

een verbinding uitgewerkt.

Op de westflank van de Kemmelberg (Monteberg) 

werden in het voorjaar van 2006 vier hectare inheems 

bos aangeplant. In De Baliekouter kwam er acht hec

tare bij. Voor de wintervoeding van akkervogels werd 

er één hectare ingezaaid met gerst en veldbloemen.

Het bezoekerscentrum van het 

provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld.

De Gezinsbond en de Houtlandse milieuwerkgroep 

hielpen één hectare bos aanplanten in domein 

d'Aertrycke.

Andere belangrijke realisaties waren de opening van 

een nieuw bezoekerscentrum in het kasteel van Buls- 

kampveld, een nieuw sanitair gebouw aan de zwem- 

zone in De Gavers en de aanleg van de Vrijbosroute in 

een natuurvriendelijk materiaal op de oude spoorweg- 

berm tussen Staden en Kortemark.

116



Het Zwin.

BEHEERSPLAN BERGELEN GOEDGEKEURD 

De provincieraad en het Vlaamse Gewest keurden in 

2006 het beheersplan goed voor het provinciedomein 

Bergelen in Wevelgem. Met een oppervlakte van 67 

hectare [inclusief de vijver Bergelenputl is dit provin

ciedomein, na De Gavers, de grootste groene long in 

de sterk verstedelijkte Kortrijkse regio.

Het goedgekeurde beheersplan stelt een uitbreiding 

tot 80 hectare in het vooruitzicht in de komende twin

tig jaar. Aan de ponyhoeve zal ook een speelbos van 

negen hectare ingericht worden, waar jeugdverenigin

gen vrij zullen kunnen spelen. Verder komt er een vast 

pad voor ruiters en mountainbikers aan de rand van 

het provinciedomein. Gebruik makend van de geluids- 

bermen langs de E403 en de Aardappelhoek zullen ze 

een circuit van vier kilometer kunnen afleggen.

Om van de Bergelenput een heldere vijver te maken, 

met waterplanten en een evenwichtig visbestand, zal 

onderzoek gevoerd worden [onder meer naar het pro

bleem van algenbloei) en zullen diverse maatregelen 

uitgeprobeerd worden.

www.west-vlaanderen.be/domeinen
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Natuur en landschap
PIONIER IN AKKERVOGELBESCHERMING 

Als gevolg van de intensivering van de landbouw, ken

de het akkervogelbestand (zoals patrijs, veldleeuwe

rik of geelgors) een gevoelige achteruitgang. Om ze 

te behoeden, moet aan hun habitatvereisten voldaan 

worden, maar zijn ook acties op maat van de landbou

wer noodzakelijk.

Het provinciebestuur steunt onderzoek naar mogelijke 

oplossingen. Literatuurstudie leidde tot de publicatie 

van een rapport, in een coproductie met het Instituut 

voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). Dit rapport 

geeft bruikbare beschermingsmaatregelen, die op het 

terrein uitgetest worden: vaste stroken met meerdere 

wilde grassoorten, teelt van vogelvoedselgewassen, 

zgn. 'leeuwerikvlakjes' van maximaal 20 vierkante 

meter, ongeoogste stroken graan met struweel in de 

buurt,... Ze bieden broed- en voedselgelegenheid.

De proefprojecten in Heuvelland, de grotere Westhoek 

en Sint-Denijs (Zwevegem) liepen in samenwerking 

met partners uit het buitengebied, zoals landbouwers, 

de natuur- en milieubeweging, de jagers en het Regio

naal Landschap West-Vlaamse Heuvels. De aanpak 

blijkt te werken. In Heuvelland kon de achteruitgang 

van de geelgors gestopt worden. In Zwevegem maakt 

vooral de gele kwikstaart gebruik van de leeuwerik

vlakjes. De maatregelen hebben echter ook andere 

voordelen: meer voor de landbouw nuttige insecten 

(natuurlijke plaagbestrijders], erosieafname, vermin

derde stikstofuitspoeling,...

Op aangeven van het provinciebestuur riep de Vlaam

se Landmaatschappij dan ook extra beheersovereen

komsten met landbouwers in het leven voor de be

scherming van akkervogels.

OPWAARDERING VAN DE ONLEDEBEEK IN BEVEREN 

Waterlopen die in het Provinciaal Ruimtelijk Struc

tuurplan als natuurverbindingsas geselecteerd zijn 

en waarvan de aangelande eigenaar bereid is extra 

ruimte te geven, komen in aanmerking voor ecologi-

Een proefproject in Heuvelland stopte 

de achteruitgang van de geelgors.

sche herinrichting met steun van de provincie.

De stad Roeselare was bereid tot samenwerking voor 

de opwaardering van de zone rond de kronkelende 

Onledebeek tussen de woonwijken Meershof en Kou- 

terwijk, die de bestemming 'buurtpark' kreeg. De stad 

Roeselare legde een recreatief fietspad aan. In sa

menspraak met de stad ontwikkelde de provincie de 

plannen voor een herinrichting van de Onledebeek en 

de aanpalende gronden: de aanleg van één licht oplo

pende oever over 300 meter beek, beekverbreding op 

enkele plaatsen, het graven van een poel, aanleg van 

een amfitheater, enkele speelheuvels en wandelpa

den, en puntsgewijze beplanting.

De provinciale technische dienst Waterlopen voerde de 

grondwerken en waterbouwkundige werken uit in het 

voorjaarvan 2006. De beplanting met bosplantgoed en 

hoogstammen gebeurde op de Dag van de Natuur.

WATERGEBONDEN

NATUURONTWIKKELING ROND VIERKAVEN 

Het domeinbos Vierkaven langs de Nettingstraat in 

Moorslede, eigendom van het Agentschap Natuur en 

Bos (ANB), viel in 2006 in zijn definitieve plooi, mede 

dankzij het provinciebestuur. Na het vrijkomen van het 

grootste deel van de grond uit pacht, kon de Vlaamse 

overheid samen met de provincie overgaan tot de fi

nale inrichting van het terrein. De werken gingen eind 

november 2006 van start. De plannen voorzien de aan

leg van een moeraszone en meerdere poelen, natuur- 

technische uitwerking van verschillende grachten en 

de herinrichting van de Roeselaarsebeek: verbreding,
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In 2006 ging in Tielt het eerste ecotuinteam van start.

De Roeselaarsebeek in Moorslede werd heringericht.

zachthellende oevers, twee eilanden in de beek, een 

verticale oeverwand voor oeverzwaluw en ijsvogel, 

enkele paaiplaatsen voor vis, ... Met de vrijgekomen 

grond werd het terrein een speels reliëf gegeven. 

Provincie en ANB financierden het project elk voor de 

helft.

De betrokkenheid van de provincie lag voor de hand. 

De Roeselaarsebeek, de noordelijke grens van de 

Vierkaven, is in het Provinciaal Ruimtelijk Structuur

plan geselecteerd als natuurverbindingsas. De Vier

kaven vult bovendien een leemte op tussen de beek 

en de provinciale spoorwegbedding Roeselare -  leper, 

die volop in ontwikkeling is als recreatieve as.

START VAN DE ECOTUINTEAMS 

Reeds enkele jaren voert de provincie campagne rond 

de ecologische siertuin. In 2006 ging het bestuur van 

start met de ecotuinteams. Zo'n team bestaat uit een 

aantal mensen die geregeld samenkomen, om onder 

begeleiding en stapsgewijs de principes van de ecolo

gische siertuin te leren en deze principes om te zetten 

in hun eigen tuin. Diverse thema's komen daarbij aan 

bod: tuinontwerp, natuurlijke processen, bouwstenen 

van de tuin en beheer. De bijeenkomsten vinden bij de 

deelnemers thuis plaats en ze leren vooral uit hun ei

gen praktijkwerk in overleg met de teambegeleider.

In 2006 ging in Tielt het eerste ecotuinteam van start, 

in eerste instantie als proefproject. Acht deelnemers 

kwamen daarvoor zes keer samen. Vanuit dit proef

project werd, met de hulp van de West-Vlaamse mi

lieufederatie, een draaiboek ontwikkeld, om vlot van 

start te gaan met een ecotuinteam. Ondertussen lopen 

in tal van gemeenten ecotuinteams.
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KWALITEIT IN OPENBAAR GROEN 

In 2006 begeleidde en ondersteunde de provincie de 

gemeenten met vorming rond ontwerp, aanleg en 

beheer van gemeentelijke park- en groenzones. De 

vormingsreeks voor milieu- en groenambtenaren, 

met een theoretisch luik en praktijkbezoek, belichtte 

boomverzorging, keuze van het type paden, de plaats 

van water in ontwerp en inrichting van openbare 

groenzones en ecologie en natuurlijke processen in 

parkinrichting. De deelnemers -  ook uit Antwerpen en 

Limburg - bezochten een ecologisch park in Kuurne, 

het stadspark Mulle de Terschueren in Tielt, de Bom- 

melaer in Poperinge en het heraangelegde Maria- 

Hendrikapark in Oostende.

Het heraangelegde Maria-Hendrikapark in Oostende.
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Duurzame ontwikkeling en interne milieuzorg
DUURZAAM BOUWEN VOOR PROFESSIONELEN 

Om het draagvlak voor de principes van duurzaam 

bouwen te vergroten, werd de cursus 'Duurzaam bou

wen voor professionelen' in 2006 voor de vierde keer 

gegeven. Er kwamen zo'n zestig geïnteresseerden op 

af.

De cursus belichtte diverse aspecten van duurzaam 

bouwen, zoals de omgevingskwaliteit, het gebruik van 

duurzame en hernieuwbare materialen, het rationeel 

omspringen met water (ook regenwater) en waterzui

vering. De aandacht ging echter vooral uit naar ratio

neel energieverbruik (isolatie, ventilatie, zuinige ver

warming, warmterecuperatie, hernieuwbare energie, 

passiefhuizen,...).

Voor de cursus werkte de provincie samen met het 

Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wo

nen (VIBE), Dialoog en De Zonne-arc.

BIO, MIJN NATUUR

Onder het motto 'Bio, mijn natuur' organiseren de bi

ologische sector en BioForum jaarlijks de Bioweek. 

Tussen 3 en 11 juni 2006 vroeg ook de provincie aan

dacht voor biologische producten en bedrijven. De 

provinciale folder vestigde de aandacht op meer dan 

veertig activiteiten: degustaties, opendeurdagen, pro

moties, kooklessen, fietstochten tussen biobedrijven, 

een dauwtrip, kruidenwandelingen, demonstraties, ... 

In eigen huis lanceerde de provincie de actie 'bio 

all'italiana'. 288 medewerkers namen een biopasta- 

pakket af. Het provincierestaurant Boeverbos ser

veerde vijf volledig biologische maaltijden. Zeven tot 

tien procent van het personeel neemt wekelijks een 

biologisch groenten- of fruitpakket af.

Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw op de 

POVLT-campus in Beitem kon het publiek tijdens de 

opendeurdagen kennis maken met biologische land

bouw. Op 12 hectare wordt onderzoek verricht naar 

onder andere onkruidbestrijding, ziektebeheersing 

of bemesting zonder chemische middelen. Het proef-

I m i j n  n a tu u r

DE LEVENDE AARDE
B i o l o g i s c h  g r o e n t e b e d r i j f

Openingsuren
Ma - woe - vr - zat : 8.oo - 12.00 
Di :17.00 -19.00

'Bio. mijn natuur' is het motto van de jaarlijkse Bioweek.

bedrijf boeide zo'n duizend land- en tuinbouwers op 

25 juni 2006. Op de Open Bedrijvendag van 1 oktober 

2006 daagden zo’n 4..600 bezoekers op.

MILIEUZORG IN EIGEN HUIS

De provincie stoot de samenwerkingsovereenkomst 

'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' met 

de Vlaamse overheid. Daarmee engageert West- 

Vlaanderen zich tot duurzame ontwikkeling en interne 

milieuzorg. De provincie wil immers ook zelf het goede 

voorbeeld geven. Daartoe worden diverse campagnes 

gevoerd: spaarzaam omgaan met papier, het licht 

uitdoen bij vertrek, de wc-spaarknop gebruiken, het 

beeldscherm van de pc uitschakelen bij afwezigheid 

of non-activiteit, het afsluiten van printers, ... Om de 

afvalberg aan plastic flessen te verkleinen, kregen 

personeelsleden de kans om waterfilterkannen aan te 

kopen, die ze aan de kraan kunnen vullen. Om het per

soneel blijvend te stimuleren worden de campagnes 

regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht en is 

er een intranetsite met alle gegevens beschikbaar.
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Afvalbeleid, milieucommunicatie
en gemeentelijke ondersteuning

PROMOTIE VAN AFVALARM WINKELEN 

In samenwerking met alle West-Vlaamse afvalin- 

tercommunales en de lokale besturen lanceerde de 

provincie eind 2006 een campagne rond afvalarm win

kelen. Een ludieke actie in leper, waarbij twee politici 

met een identiek boodschappenlijstje zowel afvalarm 

als afvalrijk winkelden, was het startsein voor de cam

pagne. Daarbij bleek dat afvalarm winkelen, naast een 

milieuvoordeel, ook een financieel voordeel heeft.

De campagne werd begeleid door een spaaractie van 

vier afvalintercommunales. In ruil voor 'afvalarme' 

aankopen kregen klanten bij de deelnemende hande

laars stempels waarmee ze konden sparen voor een 

boodschappentas of andere prijzen. Meer dan zeven

honderd handelaars in 43 West-Vlaamse gemeenten 

namen aan de actie deel.

www.afvalarmwinkelen.be

AFVALEILANDEN OP EVENEMENTEN 

Naast afvaleilanden voor selectieve inzameling van 

restafval en PMD op het strand sinds 2005 in De Haan, 

Wenduine en Nieuwpoort, werden vanaf 2006 ook af

valeilanden ter beschikking gesteld op evenementen. 

Ze werden onder meer ingezet bij de tweedaagse voet

tocht van Blankenberge, Tien om te zien, de Haven

feesten, ... en buiten de provincie ook op De Gordel. 

De provincie beschikt over tien afvaleilanden. Ze wor

den gratis ter beschikking gesteld van gemeenten of 

organisatoren van evenementen. De Kustregio krijgt 

voorrang.

Studenten kregen tijdens de zomermaanden korting in de

kringloopwinkel.

NAAR DE KRINGLOOPWINKEL

Ook in 2006 ondersteunde de provincie West-Vlaande- 

ren diverse initiatieven bij de West-Vlaamse kringloop

centra, die een veruitwendiging vormen van het begrip 

'duurzame ontwikkeling'. In mei 2006 werd campagne 

gevoerd rond elektrische apparaten. Na uitgebreide 

controle, of soms mits een kleine herstelling, kunnen 

afgedankte elektrische of elektronische apparaten via 

de kringloopwinkel opnieuw in het hergebruikcircuit 

terechtkomen, zonder ze achter te laten bij de han

delaar of in het containerpark. Om het Revisie-label 

en het inzamelcircuit van elektrische toestellen via de 

kringloopcentra te promoten, maakte iedereen die in 

mei 2006 een toestel binnenbracht kans op een prijs. 

Tijdens de zomer van 2006 was er opnieuw een actie 

speciaal gericht op studenten. Bij het voorleggen van 

hun studentenkaart kregen ze twintig procent korting 

op alle artikelen. Ze kregen een stickervel mee met

Afvaleilanden zijn in het oog lopende inzamel- 

plaatsen voor de selectieve inzameling van af

val. Per afvaleiland kunnen naar keuze één of 

drie fracties ingezameld worden: restafval, PMD, 

papier en karton, of bekers. Op het inzamelpunt 

wordt ook duidelijk aangegeven wat er wel en 

niet bij de fractie hoort. De ontlener zorgt zelf 

voor de inzamelrecipiënten (120 of 240 titer) die 

bij de afvaleilanden geplaatst worden en voor het 
transport.
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De zonnewijzer aan het bezoekerscentrum De Palingbeek.

Het bezoekerscentrum Lippensgoed-Bulskampveld.

vijf cartoons en de Westtalent-cd bij aankoop van tien 

euro.

www.west-vlaanderen.be/kringloopcentra

Natuur- en milieueducatie
MOS BLIJFT GROEIEN

MOS (Milieuzorg Op School) helpt scholen om een ei

gen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Ook in de provin

cie West-Vlaanderen blijft MOS groeien. Van de 1.027 

West-Vlaamse vestigingsplaatsen (basis-, secundair 

en hoger onderwijs samen) ondertekenden er reeds 

605 de milieubeleidsverklaring. Fliermee geven ze de 

intentie te kennen dat ze rond milieuzorg zullen wer

ken. Reeds 58 procent van alle West-Vlaamse scholen 

heeft de milieubeleidsverklaring ondertekend. In 2006 

werd een toename van maar liefst 17 procent geboekt

ten opzichte van 2005. Per schooljaar kunnen scholen 

streven naar één van de drie MOS-logo's. Reeds 214 

West-Vlaamse basisscholen behaalden een eerste, 

tweede of derde logo. Voor het secundair onderwijs 

zijn er dat 85, voor het hoger onderwijs twee.

www.west-vLaanderen.be/mos

BEZOEKERSCENTRUM PALINGBEEK BRUIST 

De educatieve zonnewijzer op het binnenplein van 

bezoekerscentrum De Palingbeek in leper-Zillebeke 

werd op 21 mei 2006 officieel ingehuldigd. De zonne

wijzer werd op een originele manier uitgewerkt, onder 

deskundige begeleiding van volkssterrenwacht Astro- 

lab Iris: de bezoeker zelf vormt de wijzer. In de blauwe 

hardsteen werden op kunstige wijze een poëtische 

tekst en kindertekeningen uitgekapt.

De Gezinsdag, in samenwerking met de Gezinsbond 

van West-Vlaanderen, lokte 2.500 kinderen en vol

wassenen naar De Palingbeek, voor een bijzonder 

uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten. De 

volgende opendeurdag vindt plaats op 23 september 

2007.

Eind 2006 werd de bovenverdieping van het bezoe

kerscentrum omgetoverd tot een bos waarin kleuters 

en kinderen van de eerste graad lager onderwijs op 

avontuur konden trekken onder leiding van Fee Hup- 

sakee. Zo leerden ze op een eenvoudige en aantrek

kelijke manier iets over het bos en zijn bewoners. 124 

klassen, met 2.266 kleuters en kinderen onder de acht 

jaar, bezochten de tentoonstelling. Ook gezinnen gin

gen samen op ontdekkingstocht in het Toverbos, met 

508 bezoekers tijdens de weekends.

www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra

NIEUW NME-CENTRUM IN BULSKAMPVELD 

Het gerenoveerde kasteel in het provinciedomein Lip

pensgoed - Bulskampveld kreeg een nieuwe bestem

ming als bezoekerscentrum. Het werd officieel ge

opend op 10 juni 2006. Het bezoekerscentrum omvat 

twee luiken: een natuur- en milieueducatief centrum
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Op ontdekkingstocht met het schepnet.

en vier kasteetkamers vol informatie over het Hout- 

land, als voorbereiding op een bezoek aan de bosrijke 

zandstreek ten zuiden van Brugge.

In het NME-centrum maakt de bezoeker op een actie

ve manier kennis met het domein zelf, onder meer via 

oriëntatiekaarten met aanduiding van bezienswaardig

heden en recreatieve mogelijkheden, het werken met 

zoekkaarten en binoculairs, of een geanimeerd kring- 

loopverhaal en -spel. In de kruidentuin en de onmid

dellijke omgeving van het kasteel worden natuurthe- 

ma's (insecten, bodembeestjes, bomen, de vijver, de 

kruidentuin, het landschap en de bodem) voorgesteld 

aan de hand van observatiepunten. De veldwerkklas 

en het atelier staan ter beschikking voor natuuredu- 

catieve activiteiten. Gezinnen of verenigingen kunnen 

aan de balie een Gezinsrugzakje of veldwerkmateria- 

len lenen.

Het educatieve aanbod wordt verder modulair uitge

bouwd, met de diverse partners in het domein: het 

vogelopvangcentrum, het tewerkstellingsproject Loca 

Labora, een landbouwer, Natuurpunt Beernem, de 

provinciale dienst Cultuur en het psychiatrisch cen

trum Sint-Amandus.

WATERKRONKELS VOOR BASISSCHOLEN 

Wegens het grote succes van de eerste editie werd het 

natuur- en milieueducatief programma 'Waterkron- 

kels' in 2006 opnieuw georganiseerd voor alle lagere 

scholen van het Regionaal Landschap IJzer & Polder 

(Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lan- 

gemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Veurne) en van 

Koekelare. Onder begeleiding van plaatselijke natuur- 

gidsen maakten de kinderen in de periode april -  juni 

kennis met allerlei aspecten van water: het belang van 

water, waterleven, waterkwaliteit, diepte van de poel, 

warmte van het water,... De scholen hadden de keuze 

uit diverse 'waterpakketten' aangepast aan de leef

tijdsgroepen. Zo laat de activiteit 'Duik eens in de poel' 

kinderen op ontdekkingstocht gaan met schepnetje,

Het NME-programma 'Waterkronkels' bereikte 830 kinderen.

observatiebakje, zoekkaarten, ... Het aantal deelne

mende kinderen gaat in stijgende lijn. In 2006 namen 

er 39 klassen deel met samen 830 kinderen.

Het programma 'Waterkronkels' wordt georgani

seerd door het Regionaal Landschap IJzer & Polder, 

in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, 

Natuurpunt vzw, vzw De Boot, vzw De Paddenpoel, 

Agentschap Natuur en Bos (ANB), de gemeentebestu

ren van de regio en de natuurgidsen.
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’De Week van de Zee’ vierde haar tiende verjaardag in 2006.

DE ZEE SMAAKT NAAR MEER

De Week van de Zee vierde een jubileum in 2006. Voor 

de tiende keer stonden animatoren, gidsen en leer

krachten paraat om duizenden basisschoolkinderen 

de natuur aan zee te laten ontdekken. Voor het nieu

we thema 'smaak' werd de toepasselijke slagzin 'De 

zee smaakt naar meer' gekozen. Om dit thema tot in 

de school te brengen, werd een Goede Visdag geor

ganiseerd, waar 25.000 kinderen aan deelnamen. De 

schoolrestaurants plaatsten vis op het menu, die ge

vangen werd met respect voor de ecologie van de zee. 

Voor toeristen en recreanten pakten vijf kustgemeen- 

ten uit met een heus Zeedorp: een tentendorp met 

veldlabo, aquaria, kruiactiviteiten, knutselateliers, 

strandwandelingen, visbakkers, muzikale animatie, ...

Aan de Westkust bracht de Week van de Zee-tram 

deelnemers gratis naar de activiteiten. Restaurants 

serveerden menu's met duurzaam beviste vis en 

schaaldieren. Na tien jaar Week van de Zee werden 

aan de Kust reeds meer dan 130 educatieve pakketten 

ontwikkeld en organiseerde Noord-Frankrijk in 2006 

voor het eerst een Semaine de la Mer.

www.weekvandezee.be
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VERGUNNINGEN

Alternatieve energievoorziening in de lift
Omdat ze milieuvergunningsplichtig zijn, wordt de 

provincie steeds vaker geconfronteerd met initiatieven 

tot het opwekken van alternatieve energie als alterna

tief voor fossiele brandstoffen. Voor 2006 situeerden 

de initiatieven zich vooral op het vlak van windenergie. 

West-Vlaanderen is een windrijke provincie en de de

putatie vergunde reeds heel wat windmolens. In leper 

werden in 2006 nog negen windturbines vergund, met 

een vermogen van elk 2.500 kW. Het aantal aanvragen 

voor windmolens bLeef in 2006 echter beperkt, mede 

omdat de vergunningverlening niet vanzelfsprekend 

is, door verzet van omwonenden of landschappelijke 

of stedenbouwkundige bezwaren. In agrarisch gebied 

blijven windmolens zelfs onvergunbaar.

In 2006 moest de deputatie voor het eerst oordelen 

over nieuwe vormen van alternatieve energievoorzie

ning, op landbouwniveau en op industrieel niveau.

Een landbouwbedrijf in Gistel bekwam een milieuver

gunning voor een warmtekrachtkoppeling [WKK) op 

basis van plantaardige olie en plantaardige recupera- 

tieolie. Ook diverse co-vergistingsinstallaties werden 

vergund, niet alleen voor mest, maar ook voor ener- 

gieplanten, landbouwgerelateerde afvalstoffen en or

ganische biologische afvalstoffen. Het is de bedoeling 

dat deze installaties warmte en elektriciteit opwekken 

|WKK-motor met biogas]. Dergelijke installaties wer

den onder meer in Diksmuide, Hooglede, Alveringem 

en Beernem vergund.

Ook op industrieel niveau ontstonden heel wat nieuwe 

initiatieven inzake alternatieve energie. De deputatie 

verleende in 2006 een milieuvergunning aan een be

drijf uit Gistel om biodiesel te produceren en aan een 

biowarmtekrachtkoppelingscentrale naast en in sy

nergie met een groot spaanderplatenbedrijf in Oostro- 

zebeke. Daar zal energie geproduceerd worden door 

de verbranding van houtafval. Een bedrijf in leper werd 

vergund voor een WKK die moet werken op gas af

komstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie. Nog 

in leper werd een installatie vergund voor de vergis-

Het bufferbekken aan de Mannebeek in

ting en compostering van mest, energiegewassen en 

organische biologische afvalstoffen, en een biomas- 

sacentrale voor het verwerken van reststromen uit de 

voedingsindustrie en de agrarische sector. Ook op het 

industrieterrein Plassendale in Oostende werden heel 

wat initiatieven inzake alternatieve energie vergund. 

De deputatie vergunde er de grootste biofuelcentrale 

van Vlaanderen die energie produceert uit diverse 

oliën.
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WATERLOPEN

Belangrijkste beslissingen uit 2006
De deputatie keurde 23 projecten goed inzake onder- 

houds- en infrastructuurwerken voor waterbeheer, 

voor een totaal bedrag van 4,5 miljoen euro. Een bij

zonder project is de bouw van een nieuw pompge- 

maal nabij de Karelsmolen in de polder 'de Moeren' in 

Veurne, goed voor 432.000 euro. Dit is de eerste fase 

van de restauratie en inrichting van de site Sint-Ka- 

relsmolen. Op de begroting 2006 werd eveneens een 

budget vastgelegd van 764.000 euro voor de bouw van 

een waterspaarbekken op de Kemmelbeek in Vla- 

mertinge (leper], om land- en tuinbouw van water te 

voorzien. Deze projecten worden in de loop van 2007 

uitgevoerd.

Bufferbekken op de Mannebeek in Waregem
Om het industrieterrein Brabantstraat in Waregem 

te vrijwaren van overstroming van de Mannebeek bij 

hevige neerslag, werd in een laaggelegen perceel een 

bufferbekken uitgegraven tot 30 cm boven de beekbo- 

dem, met overloopdrempel en leegloopconstructie. 

Het bufferbekken heeft een nuttige berging van 9.200 

kubieke meter. Eén derde van de oppervlakte werd 

speciaal aangelegd met het oog op maximale natuur

ontwikkeling. Rondom het bufferbekken werd een dijk 

gebouwd, om de bufferruimte met een halve meter te 

verhogen. Stroomafwaarts werd de Mannebeek over 

een lengte van 250 meter langs de Brabantstraat ver

legd en verbreed van 2,5 tot 7 meter. Voor de realisatie 

van het project kocht de stad Waregem 1,42 hectare 

grond aan van zes eigenaars. Begin juni 2006 waren de 

werken functioneel voor het waterbeheer. De afreke

ning bedroeg 380.000 euro, waarvan de helft ten laste 

van de provincie en de helft van de stad Waregem.

Waterbeheersingswerken  
op de Ringbeek in Oostkamp

De recentste overstromingen van de Ringbeek in Oost

kamp dateren van 27 januari 2002, 31 december 2002 

en 4 juli 2005. Door de overstromingen waren diverse 

woningen in de stroomafwaarts gelegen Polderstraat 

bedreigd en moest de straat afgesloten worden als 

gevolg van wateroverlast. Ook het woongebied van 

Baliebrugge is in toenemende mate bedreigd. Daarom 

werd er stroomopwaarts, ter hoogte van de Polder

straat in Oostkamp, een bufferbekken aangelegd, met 

een netto-oppervlakte van 1,4 hectare en een totale 

buffercapaciteit van 25 miljoen liter of 25.000 kubieke 

meter. Het bekken werd voorzien van een waterput van 

6.200 kubieke meter om land- en tuinbouw van wa

ter te voorzien in periodes van droogte. In het kader 

van natuurontwikkeling werd een poel gegraven met 

een overdiepte van 0,75 meter, een dieper uitgegraven 

zone waarin permanent water blijft staan.

Voor de uitvoering van het project kocht de provincie 

2,5 hectare grond. De werken gingen van start op 16 

januari 2006 en waren begin december reeds func

tioneel voor het waterbeheer. De kostprijs bedroeg

475.000 euro ten laste van de provincie. De noodza

kelijke verplaatsing van het hoogspanningsnet kostte

165.000 euro, waarvan 75.384 voor de provincie.

Minder muskusratten, meer bruine ratten
Waar er in 2002 nog bijna 28.000 muskusratten ge

vangen werden, daalde dit cijfer in 2005 tot onder de 

10.000. In 2006 werden de vangsten spectaculair ge

halveerd tot onder de 5.000.

In 2006 voldeed de provincie voor het eerst aan de 

strenge norm in het kader van de samenwerkings

overeenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ont

wikkeling' met het Vlaamse Gewest: maximaal vier 

volwassen muskusratten 's winters, zes muskusrat

ten in de lente en acht 's zomers bij controlevangsten 

gedurende drie dagen in een afgebakend gebied van 

één vierkante kilometer.
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G ifbuizen om  de bru ine  rat te bestrijden.

Terwijl de muskusrattenpopulatie sterk daalt, neemt 

het aantal bruine ratten dan weer toe. Binnen de re

gionale samenwerking wordt dan ook meer aandacht 

besteed aan de bestrijding van de bruine rat. Zo wer

den voor de acht regio's van de provincie vormings- 

dagen georganiseerd over het aanmaken van gifbui

zen. Bij de bestrijding van muskusratten mag geen gif 

meer gebruikt worden, bij de bestrijding van de bruine 

rat wel. Daarbij worden gifblokken in een op lengte ge

zaagde PVC-buis geplaatst. De buizen schermen het 

gif af voor andere dieren en voor de mens. De vorming 

vond plaats in de gemeentelijke werkplaatsen van 

Deerlijk, Zonnebeke, Jabbeke, De Panne en Roese- 

lare. Op de vormingsdagen waren 83 rattenbestrijders 

aanwezig van 57 gemeenten en vijf polderbesturen. Er 

werden 1.740 gifbuizen vervaardigd.

Twaalf waterschappen opgericht
In uitvoering van het decreet op het integraal water

beleid en het bijbehorende uitvoeringsbesluit betref

fende de geografische indeling van watersystemen en 

organisatie richtte de provincie twaalf waterschappen 

op.

Op basis van de hydrografische afbakening van water

systemen is West-Vlaanderen ingedeeld in verschil

lende bekkens. Er zijn drie grote bekkens: het IJzer- 

bekken, het Leiebekken en het bekken van de Brugse 

polders. Het Bovenscheldebekken en het bekken van 

de Gentse Kanalen zijn voor een klein stuk in de pro

vincie gelegen. Een bekken is verder onder te verdelen 

in deelbekkens. Eén of meerdere deelbekkens vormen 

samen een waterschap.

De provincie West-Vlaanderen telt twaalf waterschap

pen, die onder de coördinatie van de provincie vallen.

Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst 

Waterlopen en de dienst Milieu-, Natuur- en Waterbe

leid (MiNaWa).

Waterschappen zijn overlegforums waar waterge- 

bonden materies behandeld worden. Hun hoofdtaak 

bestaat in het opmaken van een deelbekkenbeheers- 

plan, rond de vier grote krachtlijnen voor het watersy

steem: kwantiteit, kwaliteit, ecologie en mensgerichte 

functies.

Een waterschap is een samenwerkingsverband 

zonder rechtspersoonlijkheid tussen verschil

lende openbare besturen die met waterbeheer 

belast zijn. Het Vlaamse Gewest, de provincie(s), 

de gemeenten en de polders en wateringen, ac

tief binnen een afgebakend hydrografisch gebied, 

werken voortaan gecoördineerd samen.

Het integraal waterbeleid is gericht op het geco

ördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren 

en herstellen van watersystemen. Dit beleid wil 

enerzijds de randvoorwaarden bereiken die no

dig zijn voor het behoud van het watersysteem. 

Anderzijds beoogt het een multifunctioneel ge

bruik. Daarbij moeten de behoeften van de huidi

ge en de komende generatie in rekening gebracht 

worden.
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RUIMTELIJKE PLANNING EN 
MOBILITEIT

Ruimtelijke planning
De afbakening van kleinstedelijke gebieden is een pro

vinciale opdracht. Ze geeft aan binnen welk gebied een 

stedelijk beleid gevoerd zal worden. Dit houdt in dat 

er binnen de afbakening ruimte moet zijn voor bijko

mende industriezones, woonzones, groen, recreatie

mogelijkheden en bovenlokale dienstverlening (zoals 

een ziekenhuis]. In 2006 werden er vijf afbakenings- 

processen opgestart: leper, Blankenberge, Knokke- 

Heist, Diksmuide en Poperinge. Daarna volgen nog de 

afbakeningsprocessen van Menen, Veurne, Tielt, Wa- 

regem en Torhout, een prioriteit voor 2007.

EXTRA RUIMTE VOOR BEDRIJVEN 

In gemeenten met een kleinstedelijk gebied of ge

meenten die erkend zijn als specifiek economisch 

knooppunt is de provincie bevoegd om grootschalige, 

regionale bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden te 

geven. Om deze bedrijven te laten uitbreiden, zijn be

stemmingswijzigingen nodig. Daartoe maakt de pro

vincie provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

In 2006 werden zeven provinciale ruimtelijke uitvoe

ringsplannen goedgekeurd, voor bedrijven in Staden, 

Wingene, Hooglede-Gits en Meulebeke. In Poperinge, 

Kortemark, Staden en Wervik werden vijf uitvoerings

plannen opgestart. Voor een handelszaak in Torhout 

werd een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd. Er 

werden er ook opgestart voor handels- en horecaza

ken in Moorslede en Veurne.

GOEDKEURING VAN GEMEENTELIJKE DOSSIERS 

De deputatie staat in voor de goedkeuring van ge

meentelijke ruimtelijke structuurplannen. Deze be

leidsvisies geven aan hoe de gemeentelijke ruimte 

verder ingericht wordt over een periode van vijf tot tien 

jaar. Inmiddels beschikt één op de twee West-Vlaamse 

gemeenten reeds over een goedgekeurd gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan.

Om de ruimtelijke opties van een gemeentelijk ruim

telijk structuurplan uit te voeren, zijn bestemmings

wijzigingen nodig. Die gebeuren aan de hand van ge

meentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die door 

de deputatie goedgekeurd worden. In 2006 werden 

er twintig gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan

nen goedgekeurd. Nog 84 andere dossiers doorliepen 

de decretale procedure in 2006 en worden in 2007 ter 

goedkeuring aan de deputatie voorgetegd.

w w w .w est-v laand eren .be/ ru im te lijkeo rd en ing

Mobiliteit
VEILIG FIETSEN... T  LICHT AAN JOU!

Samen met de federale dienst Politionele Veiligheid 

voerde het provinciebestuur ook in 2006 de campagne 

'Veilig fietsen... 't licht aan jou!'. Deze actie stimuleert 

jongeren van 12 tot 18 jaar om met een veilige fiets 

te rijden en gebruik te maken van de fietsverlichting 

wanneer nodig.

Tijdens de campagne, die liep tussen oktober 2006 en 

februari 2007, werden posters verspreid en reden lijn

bussen rond met het campagnebeeld. Tegelijk voerden 

de scholen zelf, politie en preventiewerkers fietscon- 

troles uit in de scholen. Fietsers die tijdens de contro

les op de openbare weg vanaf half november 2006 met 

een reglementair uitgeruste fiets reden en hun fiets

verlichting gebruikten, kregen een cadeaubon. Over

treders kregen een uitnodiging voor de verkeersklas: 

een verkeersles van de politiezone om de verkeersre

gels op te frissen. Bij de preventieve controles in 2006 

werden 23.282 fietsen gecontroleerd. Daarvan bleek 

er 41 procent niet in orde te zijn. Dit was een verbete

ring met vier procent tegenover het eerste projectjaar 

in 2003. Bij 17,7 procent ging het om een mankement 

aan de fietsverlichting, of het niet gebruiken of bij zich 

hebben van losse fietsverlichting. Dit was een verbe

tering met 9,8 procent tegenover 2003. Zanger Brahim 

was petervan de actie. Dertig jongeren die een kaartje 

instuurden, werden begin januari 2007 uitgenodigd 

voor een optreden en een meet and greet met Brahim 

in Kortrijk.

w w w .w est-v laanderen.be/m ob ilite it
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Kurt Van Luchem

36jaar • wegenwerker 

woont in Bredene

Infrastructuur
www.west-vlaanderen.be/infrastructuur
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ALGEMEEN

Eerste provincie in gebruik van GRB
Na het invoeren van een nieuwe manier van meten en 

coderen, hanteert de provinciale meetploeg bij opme- 

tingen sinds 2006 als eerste van de provincies volop de 

richtlijnen van het Grootschalige Referentiebestand 

[GRB), in uitvoering van het gelijknamige decreet. 

Deze geografische databank is een duurzaam ant

woord op de voortdurende vraag naar grootschalige 

geografische informatie. Bij grootschalige kartering 

worden terreingegevens ingewonnen met een precisie 

die een normaal gebruik toelaat in het schaalbereik 

van 1/250 tot 1/2.500. Bij de opname van gegevens van 

gebouwen, inrichting van wegen, spoorwegen, water

gebieden en kavels wordt vooral aandacht besteed aan 

uniformiteit. Naamgeving en wijze van opmetingen 

zijn zo vastgelegd, dat alle landmeters in Vlaanderen 

steeds onderling compatibele metingen uitvoeren. Via 

GRB-karteringsprojecten moet heel Vlaanderen tegen 

2014 op die manier in kaart gebracht zijn. Elk GRB- 

karteringsproject omvat één of meerdere projectzo- 

nes. Die komen doorgaans overeen met het grondge

bied van een gemeente. Voor Harelbeke en Meulebeke 

zijn de gegevens reeds gepubliceerd op www.agif.be, 

de website van het Agentschap Geografische Informa

tie Vlaanderen. Ook gemeentebesturen moeten hun 

opmetingen, al of niet uitbesteed, GRB-conform (la

ten) uitvoeren. Bij wijzigingen aan een weg, levert de 

wegbeheerder een nieuw plan af op zijn kosten.
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De nieuwe rotonde in Zedelgem.
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Nieuwe rotonde op kruispunt Zuidwege
Reeds in 2003 sloten het provinciebestuur, het Vlaam

se Gewest en de gemeente Zedelgem een samenwer

kingsovereenkomst af voor de aanleg van een rotonde 

op het kruispunt van de provincieweg N32 en de ge- 

westweg N368. De werken werden gegund voor een 

bedrag van 1.106.296 euro, met een provinciaal aan

deel van 264.496 euro. De rioleringswerken vielen 

ten laste van de gemeente Zedelgem. De aannemer 

voerde de werken gefaseerd uit tussen februari en au

gustus 2006: werken op de provincieweg, aanleg van 

de rotonde, werken op de gewestweg en vernieuwing 

van de openbare verlichting.

Kruispunt De Reiger verkeersveiliger
In uitvoering van het streefbeeld van de provincieweg 

Wijnendale - Beerst en op vraag van de gemeente Ich- 

tegem besliste de provincie in 2006 om het kruispunt 

De Reiger om te bouwen en verkeersveiliger te ma

ken. In 2005 waren reeds de rotonde Belhutte en het 

kruispunt Bovekerke aangepakt. De herinrichting van 

het kruispunt, toegewezen voor 140.588 euro, omvatte 

de vernieuwing van de KWS-rijwegverharding, de aan

leg van twee verkeersgeleiders en het aanpassen en 

beveiligen van de bestaande fietspaden. De werken 

werden uitgevoerd in de maanden september en ok

tober 2006.

De  prov inc iew eg W ijn e n d a le -B e e rst, w e e r  een beetje veiliger.
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GEBOUWEN

PTI renoveert en breidt uit
Na anderhalf jaar werden de renovatie- en uitbrei

dingswerken aan het PTI -  Campus Tuinbouwschool 

in Kortrijk beëindigd op 13 juli 2006. Refter en keuken 

werden aangepast aan de HACCP-normen. Rekening 

houdend met het groeiende leerlingenaantal werden 

andere gebouwen uitgebreid en verbouwd. Het oude 

internaatsgebouw (blok C) telt nu negen samenvoeg- 

bare klaslokalen. Tussen de turnzaal en het oude in

ternaatsgebouw werd een nieuwe klassenvleugel met 

drie klaslokalen opgetrokken. Andere werken om

vatten extra kleedlokalen, een afgesloten fietsen- en 

bromfietsenbergplaats, een nieuwe trappenhal met 

lift en een polyvalente hal. In het kader van duurzaam 

bouwen werd aandacht besteed aan rationeel ener

gie- en waterverbruik: regenwater voor toiletspoeling, 

condenserende waterketels en ecologische bouwma

terialen zoals FSC-gelabeld hout.

Sinds 1 september 2006 konden leerlingen, ouders en 

leerkrachten proeven van de vernieuwde gebouwen en 

de ideale omstandigheden: openheid van het gebouw, 

aangepaste werktemperatuur, nieuw en aangepast 

meubilair, didactisch materiaal, voldoende leerruimte 

in de klaslokalen, optimale toegankelijkheid, ...

Tweede leefatelier in PNZC
In het Provinciaal Noord-Zuid Centrum in Roeselare 

werd een tweede leefatelier gebouwd, aansluitend op 

het eerste KinderWereldAtelier. Meteen werden ook 

de bestaande functies herschikt.

Een gebogen wand, die berging, stapelruimte en werk- 

atelier verbergt, leidt de bezoeker in één beweging van 

de parkeerplaats naar de ingang. Beide leefateliers 

beschikken over een hoge en een lage ruimte, die in

gevuld kunnen worden in functie van de projecten. Se

cretariaat en onthaal bevinden zich voortaan naast de 

ingang. Er werd extra kantoorruimte gecreëerd voor 

zes personen. Het documentatiecentrum voor bezoe

kers werd naar de benedenverdieping gebracht.

In het kader van rationeel energieverbruik werden iso

lerende beglazing en regenwaterputten voor de toilet

spoeling geplaatst.

Hoofdgebouw van POVLT gerenoveerd
Op het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscen

trum voor Land- en Tuinbouw werden het hoofdge

bouw met voormalige garage en de conciërgewoning 

gerenoveerd en deels herschikt. Het verbouwpro- 

gramma van het hoofdgebouw omvatte het inrichten 

van kantoren voor directie, secretariaat, boekhouding 

en technici, bibliotheek, archief en vergaderruimtes.
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De n ieuw e  v le u g e l van het PTI - c a m p u s  T u inb ouw schoo l.

De toegankelijkheid voor personen met een handicap 

werd verbeterd. Door de verplaatsing van de lift en 

het aanbrengen van dubbelzijdige toegangen werden 

alle niveaus ontsloten, op de zolderverdieping na. De 

voormalige garage en vlasroterij werden omgevormd 

tot refter met opwarmkeuken. De verdieping werd 

omgebouwd tot polyvalente zaal met een capaciteit tot 

honderd personen. Een nieuw tussengebouw fungeert 

als verbindingssas tussen het hoofdgebouw en het ge

bouw met de polyvalente zaal. Het wordt beschouwd 

als een tweede toegang, gemakkelijk te bereiken vanaf 

de hele achterliggende campus. De conciërgewoning 

onderging enkel een buitenrenovatie.

De voorbeeldfunctie van de provincie getrouw werd 

aandacht besteed aan rationeel energieverbruik: een 

condenserende en hoogrendementsketel met weers

afhankelijke regeling, zonwerend hoogrendements- 

glas in nieuw schrijnwerk, toiletspoeling met spaar- 

toets en duurzame en ecologische bouwmaterialen.

Provincie West-Vlaanderen • jaarboek ‘07 • 135



m  i M -  w ' f f l B Ë i Ê ' : m
& f 7  tST'W  v  "  f

De s c h u u r  Ter D oe st  in L isse w e ge .

Europa Nostraprijs voor Ter Doest
Vertegenwoordigers van de provincie ontvingen het 

diploma verbonden aan de Europa Nostraprijs voor 

de restauratie van de schuur Ter Doest in Lissewege. 

Aan de buitenzijde van de schuur werd een bronzen 

gedenkplaat onthuld.

De schuur van het voormalige Cisterciënzerkloos

ter werd in opdracht van de provincie West-Vlaande- 

ren gerestaureerd in het kader van Brugge Culturele 

Hoofdstad 2002. Europa Nostra, de pan-Europese erf- 

goedkoepel, kende deze restauratie in 2005 een prijs 

toe. De jury loofde de zorgvuldige restauratie van de 

dakkap met traditionele technieken.

Provinciehuis Olympia in gebruik genomen
Het personeel van de provinciale dienst Economie en 

de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) nam 

in 2006 zijn intrek in Provinciehuis Olympia. Omdat 

beide diensten nauw samenwerken (beleidsvoorbe

reiding en beleidsuitvoering) drong een gemeen

schappelijke huisvesting zich op. Inschakeling van het 

POM-personeel in de lokalen van de dienst Economie 

in Provinciehuis Boeverbos bleek niet mogelijk. Een 

nieuwe locatie werd gevonden aan de overkant van de 

Koning Leopold lll-laan, in een nieuw kantoorgebouw 

naast de bestaande bowling. In het opvallende gebouw 

huurt de provincie kantoorruimtes op de eerste en 

tweede verdieping, de bijbehorende traphal, lift en ar

chiefruimte. De inrichting van het gebouw gebeurde in 

overleg met de provincie, die een deel van de kosten 

voor haar rekening nam. Er werd gekozen voor land- 

schapskantoren, naast enkele individuele kantoren.
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Het Provinciehuis Olympia, dat eind november 2006 

officieel geopend werd, is via een straalverbinding (te

lefonie en dataverkeer] met Provinciehuis Boeverbos 

verbonden.

Duurzaam energiegebruik
in zwempaviljoen De Gavers

De bouw van het zwempaviljoen in provinciaal domein 

De Gavers, met gebruik van duurzame en ecologische 

materialen, werd in 2006 voltooid. Het vlinderdak is 

voorzien van een zonnecollector. De twaalf panelen 

van elk 2,7 vierkante meter verwarmen het water in 

twee buffervaten van elk 800 liter. Een goed afgestelde 

en zuinige, condenserende ketel zorgt voor de vereiste 

naverwarming.

Door het optimaal geïsoleerde paviljoen te verwar

men via vloerverwarming kan op een lagere tempera

tuur gestookt worden. Elke verwarmingskring wordt 

weersafhankelijk geregeld, is beschermd tegen over

verhitting en voorzien van nachtverlaging. Frequen- 

tiegestuurde pompen beperken het elektriciteitsver

bruik.

De op regenwater aangesloten toiletten werden voor

zien van een automatische spoeling via infraroodde- 

tectie.
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Stefan Manev
27 jaar • buitenlandse student aan het Europacollege in Brugge 

woont in Sofia, Bulgarije

Externe relaties en 
gebiedsgerichte werking

www.west-vlaanderen.be/eeg
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EXTERNE RELATIES

Doelstelling 2 Kust
T  IS GEEL EN BLAUW EN 'T ZIT 

IN WEST-VLAANDEREN

Onder de slogan "t Is geel en blauw en 't zit in West- 

Vlaanderen' zette de provincie in het voorjaar van 2006 

de resultaten van de Europese steun in de kijker. De 

provincie staat immers in voor het beheer van een 

aantal Europese programma's. De afgelopen jaren 

werden heel wat middelen geïnvesteerd om zowel 

toerisme, economie als leefbaarheid nieuw leven in te 

blazen.

De campagne ging van start met de infonamiddag 'Eu

ropa in West-Vlaanderen' in Jonkershove. Een publica

tie stelde op een toegankelijke manier projecten voor 

die met Europese steun in West-Vlaanderen gereali

seerd werden. Bewoners en bezoekers van de Kust en 

de Westhoek werden via een folder geïnformeerd. De 

websites van Doelstelling 2 Kust en 5B Phasing Out 

lanceerden een wedstrijd. In Talbot House, één van de 

gesubsidieerde projecten in de Westhoek, ontvingen 

de winnaars hun prijs tijdens een infoavond over de rol 

van Europa in West-Vlaanderen.

EUROPA INVESTEERT IN KUSTERFGOED 

Het eerste ankerpunt van het Erfgoednetwerk aan 

de Vlaamse Kust werd in Westende geopend op 1 juli 

2006. Met Europese subsidie uit het Doelstelling 2- 

programma kon villa Les Zéphyrs (1922) grotendeels 

in haar oorspronkelijke staat hersteld worden. Au

thentieke voorwerpen, foto's en touch sereens met fa- 

miliefilmpjes tonen de bezoeker hoe een rijke familie 

tijdens de jaren 30 haar vakantie aan zee doorbracht. 

Villa Les Zéphyrs is de eerste in een reeks projecten 

die het erfgoed aan de Kust met elkaar verbindt. Het 

oude postgebouw in Middelkerke, het Visserijmuseum 

in Koksijde en een belle époquemuseum in de Sint- 

Rochuswijk in Blankenberge volgen.

Een handig parcours in iedere kustgemeente leidt be

zoekers langs het meest waardevolle erfgoed. De an

kerpunten fungeren meteen ook als vertrekpunt. In de

V illa  L e s  Z é p h y rs  in W estende.

toeristische ontsluiting van deze initiatieven investeert 

het Europese Doelstelling 2-programma niet minder 

dan 2.152.160 euro.

w w w .w est-v laand e ren .be/doe lste llin g2ku st

Interreg Euregio Scheldemond
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

OP DAMSE STADSWALLEN

Met het project 'Oude Schaapskooi' startte de her

opbouw van een deel van de stadsversterking van 

Damme in het najaar van 2006. Het maakt deel uit van 

het Interreg III A-project 'Staats-Spaanse linies', dat 

financieel ondersteund wordt door het West-Vlaamse 

provinciebestuur, de provincie Zeeland, de stad Dam

me, Natuurpunt, het Nederlandse Staatsbosbeheer, 

het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Eu

regio Scheldemond. De terreinen waarop de werken 

plaatsvinden zijn eigendom van de vzw Natuurpunt en 

van een privé-eigenaar. De provincie staat in voor de 

uitvoering.

De stadsversterking van Damme werd oorspronkelijk 

aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 -  1648) 

en later aangepast tijdens de Spaanse Successieoor

log. Ook in Nederland worden enkele forten uit dezelf

de periode weer zichtbaar gemaakt in het landschap.

De aarden wallen en grachten worden gerestaureerd 

en educatief ontsloten voor het publiek. Natuurontwik

keling is de hoofddoelstelling. Het uitgraven van het 

historische grachtenstelsel biedt nieuwe mogelijkhe

den voor de ontwikkeling van aquatische biotopen.

Door archeologisch vooronderzoek konden de wallen

uo
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De stadswallen van Damme worden gerestaureerd. De Oostendse jachthaven.

en grachten op de meeste plaatsen exact gelokali

seerd worden. Er werden vooral middeleeuwse sporen 

aangetroffen. Uniek was de vondst van tomatenzaad

jes: die werden nog maar drie keer in archeologische 

contexten gevonden.

Interreg Noord-Frankrijk
GESLAAGD FONDS VOOR MICROPROJECTEN 

In 2006 eindigde de programmeringsperiode van het 

Interreg III A-programma Frankrijk/Wallonië/Vlaan- 

deren 2000 -  2006. Het was tevens het laatste jaar dat 

projecten ingediend konden worden binnen het Fonds 

voor Microprojecten.

Dit fonds werd in 2004 opgericht op initiatief van de 

provincie West-Vlaanderen, om ook kleine grensover

schrijdende projecten (qua budget en looptijd) mogelijk 

te maken. Via het Fonds konden projecten een maxi

male subsidie van 20.000 euro ontvangen, zonder dat

daar aanvullende cofinanciering van de projectpart

ners tegenover hoefde te staan. Uiteindelijk keurde 

een grensoverschrijdend selectiecomité, bestaande 

uit de partnerautoriteiten van het Interregprogramma, 

33 projecten goed voor een totaal bedrag van 486.000 

euro.

Onder de goedgekeurde projecten met Vlaamse part

ners bevinden zich een gezamenlijk promotieproject 

tussen de jachthavens van Nieuwpoort, Blankenberge 

en Oostende en de jacht- en plezierhavens aan de Côte 

d'Opale, de oprichting van een literair-documentair 

fonds over de regio Rijsel -  Kortrijk -  Doornik, een 

vergelijkend onderzoek rond buurt- en nabijheids- 

diensten aan beide zijden van de grens, een kunsten

fietstocht rond de grens georganiseerd door jongeren

verenigingen in de Vlaamse en Franse Westhoek, een 

samenwerking tussen de jeugddiensten uit de regio 

Duinkerke, De Panne, Veurne en Diksmuide, ...
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Interreg Transnationaal
MARITIEME SAMENWERKING ROND 

DE ZUIDELIJKE NOORDZEE

Tijdens de Time2C-conferentie in het Nederlandse 

Middelburg werden het eindrapport en de 'Beste Prak- 

tijken'-gids voorgesteld van de maritieme samenwer

king in het zuidelijke Noordzeegebied. Time2C is een 

Interact-project dat gedragen wordt door acht regio

nale overheden, waaronder de provincie West-Vlaan- 

deren, van vier landen rond het zuidelijke deel van 

de Noordzee. Interact is een communautair initiatief 

dat subsidies beschikbaar stelt vanuit EFRO en staat 

voor 'Interreg Animation Cooperation and Transfer'. 

De doelstelling van Time2C was na te gaan hoe een 

grensoverschrijdende maritieme samenwerking kan 

bijdragen tot de promotie van duurzame economische 

ontwikkeling en levenskwaliteit in het gebied. In de loop 

van het tweejarige project kwamen de partners tot een 

gedeelde strategie met betrekking tot de inhoud en de 

vorm van de samenwerking. In de toekomst willen de 

partners samenwerken rond kustontwikkeling, wa

terbeheer en milieu, maritieme economie, maritiem 

transport en infrastructuur.

Gouverneur Paul Breyne ontvangt 

Chinese vice-premier Zeng Peiyan

Op zaterdag 23 september 2006 ontvingen gou

verneur Paul Breyne en de leden van de deputatie 

de Chinese vice-premier Zeng Peiyan in de ambts

woning van de gouverneur in Brugge. Het was de 

eerste keer dat de provincie West-Vlaanderen 

een Chinese vice-premier mocht ontvangen. In 

zijn toespraak loofde gouverneur Paul Breyne, 

die reeds verschillende succesvolle handelsmis

sies met West-Vlaamse industriëlen naar China 

leidde, het land als economische en politieke 

grootmacht. De provincie West-Vlaanderen heeft 

trouwens bevoorrechte contacten met de Chi

nese provincie Zheijang. De gouverneur is ervan 

overtuigd dat een nauwe samenwerking kan lei

den tot een substantiële meerwaarde voor beide 

partijen, ook al liggen de culturen ver uit elkaar. 

Na de uitwisseling van geschenken ondertekende 

de Chinese vice-premier Zeng Peiyan het Gulden 

Boek van de provincie.
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GEBIEDSGERICHTE
WERKING

Brugge -  Oostende
BETAALBAAR WONEN AAN DE KUST?

Uit onderzoek naar de leefbaarheid van de Kust in 

200A bleek dat wonen er een knelpunt is, vooral omdat 

de woningen te duur zijn voor jonge gezinnen met kin

deren, of ze voldoen niet om andere redenen (te klein, 

geen tuin, slechte kwaliteit, geen garage).

Op vraag van de kustburgemeesters besteedde de 

provincie, via de gebiedswerker leefbaarheid regio 

Brugge -  Oostende, aandacht aan deze complexe 

problematiek. Het recht op wonen staat immers inge

schreven in het provinciale beleid. Een studiebureau 

en een advocatenkantoor lichtten de toestand door en 

voerden onderzoek naar de instrumenten om betaal

baar wonen (een financieel haalbare woning voor een 

jong gezin van modale tweeverdieners) te bevorderen. 

Het resultaat van het onderzoek werd gebundeld in 

het handboek 'Op zoek naar instrumenten om be

taalbaar wonen aan de Kust mogelijk te maken'. Het 

werd voorgesteld op 19 december 2006 in provincie

huis Boeverbos. Vanuit diverse invalshoeken zoals 

ruimtelijke ordening, fiscaliteit of huisvestingsbeleid 

worden diverse ideeën aangereikt. Het handboek om

vat een informatienota en een aantal aanbevelingen, 

zoals onder meer een actief gemeentelijk grond- en 

pandenbeleid gestoeld op een degelijke woonvisie. De 

gemeenten fungeren als coördinator van het woonbe

leid op hun grondgebied, maar krijgen ondersteuning 

van de provincie.

GANZENMELDPUNT VOOR DE OOSTKUSTPOLDER 

Overwinterende ganzen zijn een vertrouwd beeld in 

de Vlaamse polders. Ze richten echter ook landbouw- 

schade aan. Daarom richtte de provincie West-Vlaan- 

deren in de winter van 2004 -  2005 het proefproject 

'Ganzenschadecommissie' in voor de Oostkustpol- 

der. Bedoeling was een objectief beeld te krijgen van 

schade door ganzen in landbouwteelten en de schade 

te laten taxeren. In het winterseizoen van 2005 -  2006 

kreeg dit project een vervolg in de oprichting van een 

ganzenmeldpunt voor de Oostkustpolder. Landbou-

G anzen  ku n n e n  sch a d e  a an rich te n  in de W e st -V la a m se  po lders.

wers konden weer hun schade door overwinterende 

ganzen melden en laten vaststellen en taxeren.

De ervaringen en resultaten van het proefproject wer

den verwerkt in een rapport. Dit rapport maakt deel 

uit van het globale provinciale actieplan rond ganzen. 

Het wil een aanzet geven tot constructieve oplossin

gen en schadevergoeding aan de landbouwers.

Ook het aantal overzomerende ganzen (standganzen) 

nam de laatste jaren fors toe. Ze vormen een pro

bleem voor landbouw (schade aan de oogst) en na

tuur (vraatschade in reservaten en verdringing van 

andere vogels). Om dit probleem in kaart te brengen, 

werden in het kader van het Leader+-programma 

middelen voorzien voor het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO) om een beheersplan op te stel

len. Het proefproject verzamelde wetenschappelijke 

basisinformatie en inventariseerde de standganzen 

in de Oostkustpolder. Het beheersplan peilde naar de 

houding van landbouwers, natuurbeschermers en ja

gers en evalueerde diverse maatregelen voor popula- 

tiecontrole. De aanbevelingen zullen leiden tot verdere 

acties op het terrein.
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INNOVATIEVE LANDBOUWPROJECTEN 

Het Leader+-programma in het Brugse Ommeland 

ondersteunt sinds 2003 vernieuwende en toekomst

gerichte projecten op het platteland. Daarbij ligt het 

accent op verbreding (bv. hoevetoerisme, bezoekboer- 

derijen of verkoop van hoeveproducten) en milieuzorg 

in de landbouw. Individuele landbouwers, besturen of 

organisaties met creatieve ideeën kunnen een financi

eel steuntje in de rug krijgen. 35 projecten uit de land

bouwsector kwamen ervoor in aanmerking.

Op een fruitteeltbedrijf in De Haan werd, met steun 

van Leader+, een schurftmeldingssysteem geplaatst. 

Door de tijdige melding is minder preventieve behan

deling nodig. Het Proefcentrum voor de aardappelteelt 

(PCA) gebruikt de gegevens als waarschuwing. Op het 

bedrijf, dat lid is van het provinciale netwerk Hoeve

producten Brugse Ommeland, werd een fruitautomaat 

geïnstalleerd. Op een biologische geitenboerderij in 

De Haan wordt melkwei, met Leader+-steun, herge

bruikt bij de voeding van de geiten. Daardoor werkt 

ook de kleinschalige waterzuivering efficiënter. Een 

melkveebedrijf eveneens uit De Haan participeert in 

het Leader+-project 'Sterk met melk', een samenwer

king tussen het Brugse Ommeland en het Meetjes

land. Een twintigtal melkveehouders werken daarin 

aan concrete duurzaamheidsaspecten op hun bedrijf, 

zoals rationeel water- en energieverbruik, dierenwel

zijn of landschapsbeheer. Voorbijgangers kunnen een 

glaasje melk tappen uit een melkautomaat. Op een 

boomkwekerij in Jabbeke werkt de provincie samen 

met de landbouwer en het POVLT rond het gebruik van 

compostthee. Gebruik ervan moet leiden tot reductie 

van chemische bemesting en gewasbeschermings

middelen.

WERKEN AAN NETWERKEN

Bijna een kwart van de West-Vlaamse landbouwers 

oefent een of meerdere vormen van verbreding uit, zo

als hoevetoerisme, verkoop van hoeveproducten of het 

ontvangen van boerderijbezoeken. Naast advisering 

en ondersteuning van individuele landbouwers op het 

vlak van kwaliteit en wetgeving, vindt de provincie de 

vorming van samenwerkingsstructuren of netwerken 

voor landbouwers belangrijk. Zo ontstonden drie regi

onale netwerken voor hoeveproducten: De Westhoek 

Hoeveproducten, Brugse Ommeland Hoeveproducten 

en De Leiestreek Hoeveproducten. Voor bezoekboer- 

derijen bestonden er twee netwerken: een voor klas- 

bezoeken en een voor groepsbezoeken.

In 2006 werd een herstructurering doorgevoerd, omwil

le van een efficiëntere organisatie en werking. Voort

aan overkoepelt de vzw West-Vlaamse Hoeveproduc

ten de drie regionale netwerken voor hoeveproducten. 

De twee netwerken voor bezoekboerderijen smolten 

samen tot het Netwerk West-Vlaamse Bezoekboerde

rijen. De herstructurering verandert niets aan de oor

spronkelijke doelstellingen van de netwerken.

West-Vlaamse Hoeveproducten vzw 

De nieuwe vzw West-Vlaamse Hoeveproducten brengt 

62 producenten van hoeveproducten samen. Zo wordt 

de uitwisseling van ervaringen over de regio's heen 

gestimuleerd. Voorlichting en vormingsinitiatieven 

worden voortaan provinciaal aangepakt: één kwali

teitshandboek, ondersteuning inzake kwaliteitsop- 

volging en promotie via regionale folders, website en 

advertenties. Omdat regionale uitstraling voor hoeve

producten een belangrijke troef is, evenals de plaat

selijke herkenbaarheid voor de consument, blijven 

de regionale logo's en promotie behouden. Regionale 

producenten blijven elkaar vinden voor het uitwerken 

van regiogebonden initiatieven zoals opendeurdagen, 

samenwerking rond recepties en buffetten, ...



Westhoek

Netwerk West-Vlaamse Bezoekboerderijen 

Omdat heel wat bezoekboerderijen zich reeds zowel 

op klassen als op groepen richtten, leidde de opsplit

sing in twee netwerken soms tot verwarring. Eenvor

mige documenten en afspraken maken de werking 

voortaan transparanter. De brochures 'Met de klas 

de boer op' en 'Samen de boer op' blijven behouden, 

omdat de verschillende doelgroepen een andere be

nadering vragen. 
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GEZUIVERD POLDERWATER VOOR HET VEE 

Omdat het diepe grondwater schaars en het vergun

ningenbeleid strenger wordt, moeten land- en tuin

bouw alternatieve stromen (zoals regenwater of op

pervlaktewater] zoeken om aan hun waterbehoefte te 

kunnen voldoen. Op een gemengd melkvee-, gesloten 

varkens- en akkerbouwbedrijf in Diksmuide, met een 

jaarlijkse waterbehoefte van 5.500 m3, zette de provin

cie West-Vlaanderen daartoe een demonstratieproject 

op. Na een audit door het kenniscentrum Water binnen 

het POVLT wordt, bij gebrek aan hemelwater, water 

opgepompt uit de Zaadgracht (een nabijgelegen pol- 

derwaterloop] en drinkbaar gemaakt voor de dieren. 

De gecombineerde behandelingsinstallatie bestaat uit 

een snelle zandfilter, gevolgd door een actiefkoolfilter 

en een UV-ontsmettingsinstallatie. Deze installatie 

werd in juli 2006 gerealiseerd met financiële steun van 

de provincie en wordt gedurende een jaar opgevolgd. 

De kostprijs van het gezuiverde oppervlaktewater be

draagt 0,9 euro per kubieke meter. In vergelijking met 

boorputwater is dit duur, maar leidingwater kost 1,69 

euro per kubieke meter. Daardoor is de behandelings

installatie een verantwoorde investering. De eerste 

resultaten tonen aan dat het behandelde water aan 

alle drinkwaternormen voor varkens en herkauwers 

voldoet.

HOP IN HET VLAANDEREN VAN DE 21STE EEUW? 

Eind november 2006 werd het 'Pilootproject Platte

landsbeleid 2006: de hopteelt in het Vlaanderen van de 

21ste eeuw' afgerond. Dit project kwam tot stand on

der impuls van de stad Poperinge en de vzw HOP. Het 

werd gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en 

de provincie West-Vlaanderen, met het POVLT in Bei- 

tem als uitvoerder. De uitdaging was instrumenten te 

ontwikkelen om de nichemarkten maximaal toegan

kelijk te maken voor de Vlaamse hoptelers.

Een bevraging van 44 brouwerijen, goed voor 60 pro

cent van de Belgische bierproductie, toont aan dat er

Provincie West-Vlaanderen • jaarboek ‘07 • 145

http://www.brugge-oostende.streekhuis.be


wel degelijk mogelijkheden zijn voor een bijkomende 

afzet van Poperingse hop. Daarvoor zijn een goede 

dialoog, reconversie van rassen en een aangepaste 

service nodig.

Binnen het project werd een dossier opgesteld voor de 

erkenning van de hopteelt als cultuurhistorisch erf

goed. Vanaf 2009 kunnen hoptelers, via een overeen

komst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM], mo

gelijk een vergoeding krijgen voor de instandhouding 

van de traditionele, maar economisch weinig renda

bele hopteelt. Daarnaast maakte de vzw Keteniers een 

inventaris van het resterende onroerende hoperfgoed 

(zoals hopasten). Op basis daarvan stelde de VLM een 

pakket beheersmaatregelen samen, waarmee het be

houd van dit erfgoed ook financieel ondersteund kan 

worden.

Om de hop als toeristisch-recreatieve troef uit te spe

len, werd een voorstel uitgewerkt voor een netwerk 

van bezoekboerderijen rond hop. De provinciale dienst 

Landbouweducatie bood vier hoptelers een opleiding 

aan met het oog op onthaal op de boerderij. De dienst 

werkte ook een aantrekkelijk lessenpakket uit, om het 

basisonderwijs te stimuleren de hopteelt van dichtbij 

te komen bekijken.

NAAR EEN OPTIMALE STREEKWERKING 

2006 was voor de Westhoek een periode van debat 

over de toekomst van de streekwerking en de samen

werking tussen publieke en semi-publieke spelers 

op het terrein, om het beleid van de gemeenten, de 

provincie en het Vlaamse Gewest te ondersteunen. 

Dat gebeurde op basis van de Kompasnota, die door 

het streekteam in 2005 opgemaakt was. Op basis van 

de bespreking met provinciale diensten, kabinetsme- 

dewerkers, schepencolleges en streekpartners werd 

een verbeternota voor de streekwerking opgemaakt. 

Vanuit de gemeenten wordt het streekhuis als ken

niscentrum ervaren als een belangrijke meerwaarde. 

Het Westhoekoverleg ondersteunt en begeleidt de ge-

De Prov inc ie  w il het b a s iso n d e rw ijs  st im u le re n  

om  de hopteelt van dichtbij te ko m en  bekijken.

meenten inhoudelijk, structureert en onderbouwt de 

intergemeentelijke samenwerking en behartigt de be

langen van de Westhoekgemeenten. Uitdagingen voor 

de toekomst vormen een duidelijker en eenvoudiger 

communicatie vanuit het streekhuis, integratie van 

streekdimensie en provinciale sectoraanpak binnen 

beleidsplannen op verschillende niveaus en overleg 

met de prioritaire partners zoals Samenlevingsop

bouw, regionale landschappen of welzijnsraden. In 

de huidige legislatuur wordt dan ook gewerkt aan een 

samenwerkingsprotocol dat voorgelegd wordt aan ge

meenten en provincie.

w w w .w esthoek .streekhu is.be
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Lan d sch a p , n a tu u r en recreatief m e d e g e b ru ik  vo rm e n  de h o o fd th e m a 's  

voo r de Le ieva lle i en het Interfluvium .

Zuid-West-Vlaanderen
JONGEREN UITGEDAAGD IN PHARE WEST 

Naar aanleiding van de opmaak van het streekpact 

organiseerden het sociaal-economische overlegplat

form RESOC Zuid-West-Vlaanderen, de intercommu

nale Leiedal en de provincie, in samenwerking met 

het Streekfonds West-Vtaanderen, een aantal crea

tieve denksessies voor jongeren. Het project 'Phare 

West' (een schijnwerper op het Texas van Vlaanderen) 

daagde een dertigtal jongeren tussen 20 en 35 jaar uit, 

om voorstellen te formuleren die de attractiviteit van 

de regio Zuid-West-Vlaanderen moeten verhogen. Zo 

kunnen ze de braindrain tegengaan en de eerder ne

gatieve perceptie van jongeren over wonen, leven en 

werken in de regio bijstellen. De drie projectgroepen 

(The Ugly, The Good en The Bad) stelden dat het best 

wel goed leven en wonen is in Zuid-West-Vlaanderen 

en presenteerden hun voorstellen op 24 januari 2007

in het Pompgebouw in Bossuit. Ze omvatten onder 

meer een versterking van de identiteit en de eigenheid 

van de regio, een marketingstrategie en een jaarlijks 

eendagsevenement waarbij telkens een andere pro

vincie uitgenodigd wordt.

LEIEVALLEI EN INTERFLUVIUM 

OP KRUISSNELHEID

Op 15 juni 2006 gingen, na goedkeuring door het 

Vlaamse Gewest, de niveau 3-projecten voor de Lei

evallei tussen Wervik en Kortrijk en voor het Inter- 

fluvium tussen Leie en Schelde van start. Niveau 3 

is het hoogste ambitieniveau binnen de samenwer

kingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame 

ontwikkeling'. Per project wordt telkens 400.000 euro 

geïnvesteerd, waarvan drie vierde betaald wordt door 

het Vlaamse Gewest en de rest door provincie en ge

meenten. Landschap, natuurontwikkeling en recrea

tief medegebruik vormen de hoofdthema's in beide ni

veau 3-projecten. Tijdens de projectperiode tot en met 

mei 2008 worden in beide gebieden 36 landschapsbe- 

drijfsplannen uitgevoerd op landbouwbedrijven. In de 

Leievallei kunnen landbouwers bovendien intekenen op 

de beheersovereenkomsten 'overgang naar agrarisch 

natuurbeheer' en 'omzetten van akker naar grasland'. 

Ook op grotere schaal wordt gewerkt aan een meer 

optimale inrichting van het landschap, zoals een land

schapspark Guldenberg-Biezenveld in de Leievallei of 

landschapsplannen vanuit twaalf interessante zicht

punten op het fietsroutenetwerk in het Interfluvium. 

Verder worden een aantal beekomgevingen recreatief 

of natuurlijk ingericht. Andere items zijn leefomge- 

vingsonderzoek, inventarisatie en bescherming van 

bedreigde diersoorten en verbinding van verspreide 

boscomplexen via trage wegen. Ten slotte besteden 

de projecten ook veel aandacht aan natuur- en milieu

educatie, sensibilisatie en communicatie. Door middel 

van vorming, publieksactiviteiten, brochures, streek- 

gidsen en educatieve routes worden recreanten en
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bewoners warm gemaakt voor de natuurwaarden en 

cultuurhistorische elementen van het landschap. Het 

dagcentrum De Feniks in Avelgem krijgt middelen om 

de schuur van de educatieve zorgboerderij Het Gan

zenhot te verbouwen tot een demonstratieruimte voor 

ecologisch en afvalarm tuinieren en duurzaam bou

wen. In de kinderboerderij Het Bokkeslot in Deerlijk 

worden natuur- en milieueducatie en landbouweduca- 

tie onder één dak samengebracht.

VLASERFGOED IN DE LEIESTREEK 

Gelijktijdig met het uitwerken van een visie en stra

tegie rond inventarisatie, bewaring, herbestemming 

en toeristisch-recreatieve ontsluiting van waardevol 

vlaserfgoed in de Leiestreek werden een aantal con

crete projecten opgestart. Zo wordt met de hulp van 

gemeenten en heemkundige kringen op www.beeld- 

bankvlas.be beeldmateriaal van particulieren verza

meld en via internet ter beschikking gesteld. Wer

vingsacties in Wervik, Menen en Kuurne leverden al 

meer dan 800 beelden op. Daarnaast ontwikkelde een 

groep experts een strategie om het vaak vervallen of 

verbouwde bouwkundige vlaserfgoed zoals roterijen, 

zwingelarijen, schuren of vlasmolens voor het nage

slacht te bewaren. Met een thematische fietstocht op 

het fietsnetwerk in de regio worden deze stille getui

gen reeds onder de aandacht gebracht. De partners 

in het project zijn veertien gemeenten langs Leie en 

Mandei, Westtoer, de vzw Toerisme Leiestreek, het 

Vlasmuseum, de Gidsenkring, de Kortrijkse erfgoed- 

cel, heemkundige kringen, het Algemeen Belgisch 

Vlasverbond, oud-vlassers en erfgoedexperts.

w w w .zu id -w e st-v la and e ren .streekhu is.b e

Midden-West-Vlaanderen
VERNIEUWENDE AANPAK INZAKE WOONBELEID 

Door de intense samenwerking tussen de opdracht- 

houder wvi en de gebiedsgerichte werking van de pro

vincie, in samenspraak met de huisvestingsdienst, de 

dienst Ruimtelijke Planning, de dienst Welzijn en het 

OCMW, beschikt de stad Roeselare over een uitgebrei

de en vooruitstrevende woonstudie. Daardoor konden 

complexere problemen inzake woonbeleid in samen

hang benaderd worden. De woonstudie geeft de stad 

Roeselare dan ook heel wat beleidssuggesties om als 

regisseur van een geïntegreerd lokaal woonbeleid op 

te treden, afgestemd op zowel het ruimtelijke als het 

sociale beleid. De woonstudie toont immers aan hoe 

groot de noden zijn voor sociale doelgroepen als ou

deren, mensen met beperkingen, daklozen of mensen 

die behoefte hebben aan crisisopvang. Het welslagen 

van het Roeselaarse experiment sterkt gebiedswer- 

king en wvi in de overtuiging samen verder te werken 

ter ondersteuning van (intergemeentelijk) geïnte

greerd woonbeleid.

CANAL LINK: VAN VISIE NAAR ACTIE 

De gebiedsvisie Canal Link geeft de mogelijkheden 

aan van potentiële ruimtelijke ontwikkelingen op 

en rond het kanaal Roeselare -  Leie. Ze werd opge

maakt door wvi en OSA (Onderzoekseenheid Steden

bouw en Architectuur) - KULeuven in opdracht van de 

provincie. Omwille van de geïntegreerde aanpak, die 

als een leidraad door alle voorgestelde acties en pro

jecten loopt, kreeg de gebiedsvisie een eervolle ver

melding in de tweejaarlijkse Vlaamse Planningsprijs. 

Meteen een stimulans om de voorstellen te verfijnen
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De W eek van  de Zee w erd  ge lau w erd  a ls  één  van  de d u u rza m e  

kustprojecten.

en te concretiseren. Zo werden in 2006 een tiental 

landschapsplannen uitgevoerd. De voorstellen uit de 

gebiedsvisie inzake stedelijke ontwikkeling en het 

parklandschap Izegem/lngelmunster werden verder 

verfijnd in een workshop. Acht jonge internationale 

(landschaps)architecten werkten een week lang voor

stellen uit om het stadslandschap te ontwikkelen. Ook 

een studie rond de recreatieve mogelijkheden poogt 

de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de ka

naalzone te verhogen.

w w w .m id d e n -w e st-v la an d e re n .stre e k h u is.b e

Kustgebieden
21 INDICATOREN VERZAMELD IN HET KUSTKOMPAS 

Het gebruik van indicatoren maakt een complexe 

materie als duurzaam kustbeheer transparanter en 

hanteerbaar. Het volgen van de indicatoren maakt 

het mogelijk na te gaan of de Kust in de richting van 

duurzaamheid evolueert of niet: produceren de kust- 

gemeenten meer of minder restafval dan vijf jaar ge

leden, hoe evolueert de kwaliteit van het strandwater, 

hoe lang verblijven toeristen aan de Kust, ligt de werk

loosheid hoger aan zee dan in Vlaanderen, ... Het ant

woord op die vragen is te vinden in het 'Kustkompas', 

een boeiende publicatie verschenen op 1 maart 2006, 

die de 21 kustindicatoren bespreekt. Aan de hand van 

de indicatoren kunnen in één oogopslag de trends aan 

deVlaamse Kust in de richting van een duurzaam kust

beheer waargenomen worden. Op die manier wordt 

het beleid met objectieve gegevens ondersteund.

Het Kustkompas is een initiatief van het Coördinatie

punt Duurzaam Kustbeheer (de nieuwe naam voor

Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebie

den). Aan het schrijven ervan werkten een vijftigtal ex

perts mee uit verschillende instituten zoals Westtoer, 

het Steunpunt Sociale Planning, de studiedienst van 

de VDAB,...

AWARDS DUURZAAM KUSTPROJECT UITGEREIKT 

Na de campagne 'De Kust, Kwestie van evenwicht' in 

2003 groeide bij het Coördinatiepunt Duurzaam Kust

beheer het idee om projecten van derden inzake toe

komstgericht duurzaam kustbeheer te bekronen met 

de award 'De Kust kijkt verder'. De toekenning van 

het label 'duurzaam Kustproject' gebeurde door een 

professionele jury, die de projecten beoordeelde aan 

de hand van acht duurzaamheidscriteria: nadenken 

op lange termijn, vermijden van schadelijke gevolgen, 

een wetenschappelijke basis, concreet en lokaal, mi

lieukosten en -baten, samenwerking bevorderen tus

sen beleidsniveaus en sectoren (verticale en horizon

tale beleidsintegratie), aandacht voor communicatie 

en participatie, en solidariteit en sociale rechtvaardig

heid.

Van de 70 ingediende projecten ontvingen er 39 een 

award op 28 oktober 2006, waarvan 13 in de ecologi

sche, 9 in de economische en 17 in de socio-culturele 

sfeer.

Onder de gelauwerden waren onder meer de Week van 

de Zee, het infiltratieproject in de Doornpanne (Oost- 

duinkerke) en de eerste windmolens op zee. De pro

jecten werden voorgesteld op de website www.dekust- 

kijktverder.be en een selectie werd, als smaakmaker 

voor een breed publiek, opgenomen in een nieuwe 

brochure.

w w w .kustbeheer.be
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Martin Kinget

45jaar • brandweerman 

woont in Boezinge

Veiligheid
www.west-vlaanderen.be/veiligheid
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KNUFFEL VOOR JONGE 
VERKEERSSLACHTOFFERS

Kinderen die betrokken zijn bij een verkeersongeval 

reageren erg verschillend. Vaak is het een schokkende 

gebeurtenis, die ze niet zomaar vergeten. Om kinderen 

on middellijk na het ongeval zo goed mogelijk te onder

steunen, lanceerden ZEBRA [www.zebraweb.be) en de 

provincie West-Vlaanderen met de knuffels Rube en 

Rutje een pilootproject in zeven West-Vlaamse politie- 

zones: Westkust, Middelkerke, Knokke-Heist/Damme, 

Het Houtsche, Polder, RIHO en Grensleie. ZEBRA, een 

initiatief van het Levenslijn-Kinderfonds, is een ver

eniging die aandacht vraagt voor de betere opvang van 

jonge verkeersslachtoffers en. Ook de provincie staat 

achtereen betere bejegening van verkeersslachtoffers, 

reden waarom de gouverneur in 2005 reeds opdracht 

gaf tot de oprichting van een intersectorale werkgroep 

'opvang verkeersslachtoffers', in samenwerking met 

de dienst Welzijn van de provincie. Het ZEBRA-knuf- 

felproject werd op 31 mei 2006 voorgesteld in de West- 

Vlaamse politieschool.

Na een verkeersongeval zijn agenten vanzelfsprekend 

verantwoordelijk voor de vaststellingen en de veilig

heid. Er is daarom doorgaans weinig ruimte voor de 

opvang van kinderen. Door het geven van de popjes to

nen agenten hun bezorgdheid en voelen kinderen zich

meer ernstig genomen en gerespecteerd. De popjes 

geven steun en erkennen het kind in zijn gevoelens. 

Bovendien bieden de knuffels een aanzet tot een ge

sprek met het kind. Over de zeven politiezones werden 

1.400 knuffels verdeeld en 350 agenten opgeleid.

De inspiratie voor dit pilootproject vond ZEBRA in 

Nederland, waar politiecombi's in 65 procent van de 

gevallen reeds knuffels aan boord hebben. De Neder

landse ervaringen zijn bijzonder positief. De knuffels 

bieden steun op korte én lange termijn.

Tegelijk met het ZEBRA-knuffelproject werd de folder 

'Waarheen als slachtoffer van een verkeersongeval' 

gelanceerd. Deze folder bevat summiere informatie 

over instanties waar verkeersslachtoffers terecht kun

nen, wanneer ze na een ongeval met vragen of gevoe

lens blijven zitten. Verder werd een charter uitgewerkt 

met richtlijnen voor een betere opvang van verkeers

slachtoffers.
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N33 EN N50 DUBBEL ZO VEILIG

Om de veiligheid te verhogen op de trajecten N33 Oostende- 

Torhout en N50 Brugge-Kortrijk stelde een trajectteam een 

handhavingsplan op rond snelheid, rijden onder invloed 

van alcohol, het niet naleven van de voorrang en gordel- 

dracht. Dit team bestond uit de politie, BIW, parket, de 

wegbeheerder, de provinciediensten Communicatie, GIS 

en Mobiliteitscel. Er werd ook nauw samengewerkt met 

de vervoersmaatschappij De Lijn. De algemene doelstel

ling was door gerichte verkeershandhaving een bijdrage 

te leveren tot de federale doelstelling om het aantal ver

keersongevallen met lichamelijk letsel met de helft te 

doen dalen tegen 2010. Het was ook de bedoeling om het 

aantal snelheidsovertredingen en positieve ademtesten te 

doen dalen. Met extra controles werd normconform ge

drag nagestreefd inzake het naleven van de voorrang, gor- 

deldracht en het niet parkeren op bushaltes.

Onder het motto 'Verkeersveilig West-Vlaanderen - We 

gaan ervoor' werden op initiatief van de gouverneur op 

1 oktober 2003 verkeersprojecten op die wegen op

gestart. Na drie jaar geïntegreerde en projectmatige 

aanpak was de voornaamste conclusie dat beide tra

jecten dubbel zo veilig werden. Op de N33 daalde de 

gevaarscoëfficiënt van 50,79 in 2003 tot 26,52 in 2006, 

op de N50 van 30,30 tot 17,60.

Het puike resultaat is vooral te danken aan de geza

menlijke inspanningen van de wegbeheerder en de 

betrokken lokale politiezones op de N33 (Oostende, 

Middelkerke, Gistel, Ichtegem en Torhout) over een af

stand van 24,3 kilometer en op de N50 (Brugge, Oost- 

kamp, Wingene, Pittem, Meulebeke, Ingelmunster, 

Harelbeke, Kuurne, Kortrijk en Spiere-Helkijn) over 

een afstand van 63,6 kilometer. Op deze twee belang

rijke verkeersassen werden meer dan 8.000 ademtes

ten afgenomen en iets meer dan 340.000 voertuigen 

op snelheid gecontroleerd.

Op de N33 daalde het aantal ongevallen met 29 pro

cent tot 280. Het aantal doden liep met 64 procent te

rug tot 4 en het aantal gewonden met 47 procent tot 

291. De ernst van de ongevallen nam op uitgesproken 

wijze af. Over drie jaar werden 145.341 voertuigen op 

snelheid gecontroleerd. Een kleine drie procent reed

Dankzij ge zam en lijke  in sp a n n in g e n  d aa ld e  het a a n ta l ongeva llen  op de

N 3 3  en de N50.

meer dan tien kilometer per uur te snel. Na drie jaar 

projectwerking reed nog 5,5 procent van de bestuur

ders onder invloed van alcohol. Op de N33 werden in 

het totaal 3.915 ademtesten afgenomen.

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel op de N50 

daalde spectaculair met 36 procent tot 434. Het aantal 

gewonden daalde met 43 procent tot 521. Er vielen nog 

acht doden te betreuren (toch een daling met 43 pro

cent). Globaal gezien werden er 188.797 voertuigen op 

snelheid gecontroleerd. Na drie jaar reden nog 4.733 

automobilisten of 2,4 procent van het aantal bestuur

ders meer dan tien kilometer per uur te snel. Inzake 

snelheid werd vooruitgang geboekt, maar waakzaam

heid blijft geboden. Van de 4.173 afgenomen alcohol

testen bleken er na drie jaar projectwerking 4,6 pro

cent positief.
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RAMPENSCHADE,
RAMPENFONDS

Door de wet van 12 juli 1976 kunnen slachtoffers van een 

natuurramp bij de provinciegouverneur een aanvraag in

dienen om een financiële tegemoetkoming te krijgen. Een 

aangestelde deskundige stelt de schade vast. Over iedere 

aanvraag neemt de gouverneur een gemotiveerde beslis

sing, die overgemaakt wordt aan de geteisterde, de minis

ter van Binnenlandse Zaken of de minister van Landbouw. 

Om voor financiële tegemoetkoming in aanmerking te 

komen, moet de schade rechtstreeks, stoffelijk en op Bel

gisch grondgebied veroorzaakt zijn door natuurverschijn

selen van uitzonderlijke aard en hevigheid. De schade 

moet bovendien betrekking hebben op private lichamelijke 

roerende of onroerende goederen. Een Koninklijk Besluit 

moet het schadelijke feit als algemene ramp of landbouw- 

ramp erkennen.

Van de 4.098 aanvragen tot schadevergoeding in ver

band met de algemene rampen van 15 en 16 augustus 

2004 [overvloedige neerslag, plaatselijk intense ha

gelbuien) en 3 en 4 juli 2005 (overvloedige regenval) 

waren er op 31 december 2006 reeds 1.885 behandeld. 

De geteisterden kregen een bedrag van 15.318.256, 80 

euro herstelvergoeding toegekend.

De hagelbuien van 17 juli 2004 in Alveringem, Deerlijk,

Diksmuide, Veurne, Koekelare en Lo-Reninge, de he

vige regenval plaatselijk met grote hagelkorrels op 28, 

29 en 30 juli 2005 in Avelgem, Deerlijk en Zwevegem, 

en de hevige regenval van 19 en 20 augustus 2005 in 

Avelgem, Roeselare en Spiere-Helkijn werden in 2006 

bij KB als algemene ramp erkend, evenals de hevige 

regenval van 10 en 11 september 2005 in Beernem, 

Gistel, Menen, Tielt en Wevelgem. De geteisterden 

hadden tot 30 juni 2006 de tijd om een aanvraag in te 

dienen bij de dienst Rampenschade.

Ook een aantal weersverschijnselen uit 2006 werd bij 

KB als algemene ramp erkend: de hevige regenval, 

plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, van 13 

juni 2006 in Alveringem, Deerlijk, Kortrijk, Ledegem, 

Menen en Wevelgem, en van 22 juli 2006 in Anzegem, 

Avelgem, Deerlijk en Zwevegem, en de overvloedige 

regenval van 24 en 25 augustus in Ruiselede.

Naar aanleiding van deze KB's werden 116 dos

siers ingediend voor een geraamd schadebedrag van 

758.869,35 euro.
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SUCCESVOLLE WEST-VLAAMSE
WAPENINZAMELWEEK POLITIESCHOOL

In de week van 20 tot en met 25 november 2006 werd 

in alle provincies, ook in West-Vlaanderen, een wa- 

peninzameling gehouden. Tijdens die wapeninzamel- 

week werden er in West-Vlaanderen 3.993 wapens 

afgestaan ter vernietiging. Samen met de reeds 1.885 

vernietigde wapens, maakte dit een totaal van 5.878 

wapens die voor vernietiging afgestaan werden. In 

West-Vlaanderen zijn er zo'n 45.000 wapens bekend. 

Elke wapenbezitter kon zich nog tot het einde van de 

overgangstermijn, tot 9 december 2006, in orde stellen 

met de nieuwe wapenwet, zijn wapen inleveren voor 

vernietiging of laten neutraliseren bij de Proefbank in 

Luik. Ook in december 2006 werden nog 2.164 wapens 

vernietigd.

w w w .w est-v laanderen .be/federaa l

bent u al in orde met de 
nieuwe wapenwetgeving?
wacht niet langer om het nodige te doen !

voor meer informatie

ga naar uw lokale politie
vraag de folder van de FOD Justitie bij de dienst wapens van de gouverneur

- via website: www.west-vlaanderen.be/federaal
- per mail: wapens@west-vlaanderen.be W'M
- telefonisch: 060 44 06 30

u kan ook afstand doen van uw wapens of munitie bij de lokale politie Politie

De politie hoort u
Met medewerking van organisaties voor doven en 

slechthorenden, de politiezone RIHO (Roeselare, Ize- 

gem, Hooglede), de provincie en de Koning Boude- 

wijnstichting (Fonds Anne en Pierre Beeckman) re

aliseerde de West-Vlaamse politieschool in 2006 het 

informatie- en leerpakket 'De politie hoort u'. Het pro

ject werd samen met vier andere door de Koning Bou- 

dewijnstichting uit 51 voorstellen geselecteerd, om bij 

de politie 'doofbewustzijn' te creëren en de communi

catie tussen politie enerzijds en doven en slechthoren

den anderzijds te verbeteren. Het pakket bestaat uit 

een dvd met onder meer acht oefensituaties. Ze zijn 

uitgewerkt en voorzien van tips in een cd-rom, die ook 

allerlei basisinformatie bevat over doofheid en slecht 

horen, over ondersteunende diensten, waar een tolk 

te vinden, links naar nuttige websites, ... Van het in

formatie- en leerpakket 'De politie hoort u' werden 

vijfhonderd exemplaren verspreid onder alle diensten 

van de lokale en federale politie in Vlaanderen, de 

politiescholen (ook Nederlandse) en geïnteresseerde 

organisaties. Het werd voorgesteld op 10 mei 2006 in 

het stadhuis van Roeselare.
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NUTTIGE ADRESSEN EN LOCATIES

Provinciale overheid

Zetel van de provincieraad en de deputatie

Voorzitter van de provincieraad

Kabinetten van gedeputeerden Durnez,
Van Gheluwe, De fauw, Titeca-Decraene, 
Pertry en Naeyaert

Kabinet van de provinciegriffier

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 S in t-And rie s
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 00

Kabinet van de gouverneur
Burg  3, 8000 B rugge  
T 050 40 58 11 -  F 050 40 58 00

Provinciale administratie

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 S int-And ries 
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 00
• Organisatie en H RM
• Griffie
• Financiën (boekhouding, budgettering 

en interne controle)
• Personee l
• Interne dienst voor preventie en 

bescherm ing op het werk
• Externe relaties en gebiedsgerichte w erking
• Com m unicatie
• Internetontwikkeling
• Huishoudelijke dienst
• Milieu, natuur en waterbeleid
• Groendienst
• Vergunningen
• Ruim telijke p lanning en mobiliteit
• Welzijn
• Cultuur

Provinciehuis Boeverbos - Filiaal I
Koning Leopold lll-laan 31,
8200 S in t-And rie s 
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 01
• G rafische dienst

Provinciehuis Olympia
Koning Leopold lll-laan 66, 8200 S int-And ries 
T 050 40 31 66 -  F 050 71 94 06
• Econom ie

Provinciehuis Abdijbeke
Abdijbekestraat 9, 8200 S in t-And rie s 
T 050 40 71 12 - F  050 40 71 00
• Beheerscontro le-aud it
• Financiën (provinciebelastingen)
• Dataw arehousing
• ICT-projectcoördinatie
• Inform atietechnologie
• Contracten, overheidsopdrachten 

en patrim onium
• Gebouwen
• W egen (district noord)
• Waterlopen (zone noord)

Doornstraat 114, 8200 S in t-And rie s 
T 050 40 76 86 -  F 050 40 76 87
• Sport

G istelse Steenweg 528, 8200 S in t-And rie s 
T 050 40 72 90 -  F 050 34 90 79
• Archiefdienst

Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 B rugge  
T 050 40 74 74 -  F 050 40 74 75
• Provinciaal inform atiecentrum

• Europe Direct
• Provinciale bibiotheek en docum entatiecentrum

Provinciehuis Potyze
Zonnebeeksew eg 361 ,8900  leper 
T 057 20 00 27 - F  057 21 84 28
• Wegen (district zuid)
• W aterlopen (zone zuid)
• Uitleendienst

Streekhuis Kasteel Tillegem
Tillegem straat 81, 8200 S in t-M ich ie ls 
T 050 40 35 44 - F  050 40 31 41
• Geb iedsw erking B rugge-O ostende

Streekhuis Esenkasteel
W oum enweg 100, 8600 D iksm uide  
T 051 51 93 50 - F  051 51 93 51
• Geb iedsw erking W esthoek

Huis van de streek Zuid-West-Vlaanderen
Orangerie Broei
Dam  71 bus 22, 8500 Kortrijk
T 056 24 99 91 -  F 056 24 99 90
• Geb iedsw erking Kortrijk

Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13. 8800 Roeselare  
T 051 27 55 50 - F  051 27 55 51
• Geb iedsw erking Roeselare-T ielt

Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK)
W andelaarkaai 7, 8400 Oostende 
T 059 34 21 47 -  F 059 34 21 31
• Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden

Provinciaal onderwijs en 
wetenschappelijke instellingen

Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw (POVLT)
leperseweg 87, 8800 Rum beke 
T 051 27 32 00 - F  051 24 00 20

Provinciaal Centrum voor Landbouw 
en Milieu vzw (Proclam)
lepersew eg 87, 8800 Rum beke 
T 051 27 33 80 - F  051 24 00 20

Provinciaal Technisch Instituut (PTI)
• C am pus Graaf Kare i de Goedelaan 

Graaf Kare i de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 
T 056 22 13 41 -  F 056 22 53 52

• C am pus Tuinbouw school 
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

Vormingscentra

School voor Bestuursrecht 
van West-Vlaanderen (SBR)
Provinciehuis Boeverbos -  F iliaal I
Koning Leopold lll-laan 31. 8200 S in t-And rie s
T 050 40 34 51 -  F 050 40 31 01

WIVO, schakel tussen mens en bestuur
Provinciehuis Boeverbos -  F iliaal I 
Koning Leopold lll-laan 31, 8200 S in t-And rie s 
T 050 40 31 84 -  F 050 40 31 01

EduWEST.be vzw
Korte M eersstraat 6, 8900 leper 
T 057 21 45 17 - F  057 21 29 35

West-Vlaamse Politieschool (WPS)
Koning Leopold lll-laan 4 1 ,8200  S in t-And rie s 
T 050 40 45 40 -  F 050 39 38 79

West-Vlaams Opleidingscentrum voor 
Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten 
(WOBRA)
Burg 4, 8000 B rugge  
T 050 40 57 83 -  F 050 40 56 00

West-Vlaams Agrarisch 
Vormingsinstituut vzw (WAVI)
lepersew eg 87, 8800 Rum beke 
T 051 27 32 00 - F  051 24 00 20

Natuureducatieve centra
• Bezoekerscentrum  Bu lskam pve ld  

Bu lskam pve ld  9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - F  050 81 69 76

• Bezoekerscentrum  De Palingbeek 
Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke
T 057 23 08 40 -  F 057 23 08 51

• De Gavers
Eikenstraat 131,8530 Harelbeke 
T 056 22 21 19 -  F 056 22 75 68

Provinciaal Noord-Zuid Centrum (PNZC)
Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare  
T 051 26 50 50 -  F 051 20 43 49

Provinciale sportaccommodatie

Provinciaal Olympisch Zwembad (Olympiabad)
Doornstraat 110, 8200 S in t-And rie s 
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

Provinciemusea

• P M M K
Provinciaal M useum  voor M oderne Kunst 
Rom estraat 11,8400 Oostende 
T 059 50 81 18 - F  059 80 56 26

• P M C P  -  Provinciaal M useum  Constant Perm eke 
Gistelsteenweg 341 ,8490  Jabbeke
T 050 81 12 88 - F  050 81 55 40

• M useum  van het Bu lskam pve ld  (wagenpark) 
Provinciedom ein L ippensgoed -  Bu lskam pve ld  
8730 Beernem  - T  050 55 91 00

• P M S S  -  Provinciaal M u seum  Stijn Streuvels 
Het Lijsternest'

Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem  
T 056 77 72 14

• M em oriaa l P rin s Karei, O pen luchtm useum  
Atlantikwall, A rcheo logische  Site en 
Bezoekerscentrum  Walraversijde 
N ieuw poortsesteenw eg 636, 8400 Oostende 
T 059 70 22 85 -  F 059 51 45 03

• B E -PA R T
W esterlaan 17. 8790 W aregem  
T 056 62 94 10 -  F 056 62 17 95
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Provinciedomeinen

Raversijde
Nieuw poortsesteenw eg 636, 8600 Oostende 
T 059 70 22 85 -  F 059 51 65 03
• Cafetaria Walrave -  T 059 30 62 66

L ip p e n sgo ed -B u lsk am p ve ld
Bu lskam pve ld  9, 8730 Beernem
• Kasteel en dom einw achter -  T 050 55 91 10

• Cafetaria -  T 050 78 95 65

D ’Aertrycke
Zeeweg 62, 8820 Torhout
• Dom einw achter -  T 050 22 22 76
• H o t e l-T  050 23 07 70

P rov inc iaa l N a tuu rp a rk  Zwin
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-H e ist 
T 050 60 70 86 -  F 050 62 20 00

Ste rre b o s
Sterrebosdreef 66, 8800 Roeselare
• Dom einw achter -  T 051 20 11 80
• Cafetaria - T  051 21 17 96

't Veld
Bloem gatstraat, 8850 Ardooie
• Dom einw achter -  T 051 76 52 85
• Cafetaria De Keunepupe -  T 051 63 39 95

De Pa lingbeek
Verbrande M olenstraat 5, 8902 Zillebeke
• Dom einw achter -  T 057 20 36 72
• Cafetaria -  T 057 20 56 72

T illegem bos
Tillegem straat 83, 8200 S in t-M ich ie ls
• Dom einw achter -  T 050 38 26 16
• K a s t e e l -T  050 60 35 66
• Cafetaria De T rutse laar -  T 050 38 89 00

De Gavers
M eersstraat 5, 8530 Harelbeke 
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
• Dom einw achter -  T 056 21 35 02
• Cafetaria -  T 056 72 55 22

leperse  G a sthu isb o ssen
leper-Zonnebeke- Heuvelland
• Dom einw achter -  T 057 20 36 72

De Kem m elberg
Heuvelland
• Dom einw achter -  T 057 20 36 72

W allem ote-W olvenhof
Kokelarestraat 85, 8870 Izegem
• H uisbew aarder -  T 051 30 09 66

Fort van Be ieren
Dam m e-K oo lke rke
• Dom einw achter -  T 050 38 26 16
• Cafetaria -  T 050 67 95 80

Zeebos
Koning A lbert l-laan, 8370 B lankenberge
• Dom einw achter -  T 050 38 26 16

Berge len
Hemelhofweg, 8560 Gullegem -W evelgem
• Dom einw achter -  T 051 20 1 1 80
• Cafetaria -  T 056 60 01 30

Dam se  Vaart
B rugge -D am m e

Provinciale uitleendiensten voor 
audiovisueel materiaal

B ru gg e
Doornstraat 112, 8200 S in t-And rie s 
T 050 60 76 76 -  F 050 60 76 75

leper
Provinciehuis Potyze 
Zonnebeeksew eg 361 ,8900  leper 
T 057 21 56 06 -  F 057 21 86 28

Kortrijk
Em iel C lauslaan  3, 8500 Kortrijk 
T 056 22 56 22 -  F 056 22 28 89

Oostende
Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK) 
W andelaarkaai 7, 8600 Oostende 

T 059 80 22 96

Sociale dienstverlening

Prov inc ia le  d ien stve rlen in gscen tra  vzw
• Centrum  O ns Erf

Chartreusew eg 53, 8200 S in t-M ich ie ls 
T 050 60 69 60 -  F 050 60 69 61

• Centrum  De W aaiberg 
Koo lskam pstraat 22d, 8830 Gits 
T 051 26 30 80 - F  051 26 65 65

• Centrum  't Venster
W illem  Elsschotstraat 19/1, 8870 Em elgem  
T 051 31 86 72 -  F 051 31 90 36

Techn isch  adv ie sbureau  en m eldpunt om trent 
toeganke lijkhe id  W estkan s vzw
Provinciehuis Boeverbos -  F iliaal II 
Kerkhofstraat 1, 8200 S in t-And rie s 
T 050 60 73 73 -  F 050 60 71 00

Autonoom provinciebedrijf

W esttoer apb
Koning A lbert l-laan 120, 8200 S in t-M ich ie ls  
T 050 30 55 00 - F  050 30 55 90

Provinciebedrijven

T iN C K  -  Ticket Inform atie  C u ltuu r Knooppunt
Provinciehuis Boeverbos -  F iliaal II 
Kerkhofstraat 1, 8200 S in t-And rie s 
T 070 22 50 05 -  F 070 22 50 06

Provincia le  O ntw ikke lingsm aatschapp ij (POM)
Koning Leopold 11l-laan 66. 8200 S in t-And rie s 
T 050 60 31 66 - F  050 71 96 06 
econom ierawest-vlaanderen.be

Paraprovinciale instellingen

M onum entenw acht W est-V laanderen  vzw
Provinciehuis Boeverbos -  F iliaal I
Koning Leopold 11l-laan 31,8200  S in t-And rie s
T 050 60 31 36 -  F 050 60 31 01

V laam s Instituut voo r de Zee vzw  (VLIZ)
W andelaarkaa i 7, 8600 Oostende 
T 059 36 21 30 -  F 059 36 21 31

W est-V la am s Econom isch  S tud iebureau
Baron Ruzettelaan 33, 8310 A ssebroek  
T 050 36 71 36 -  F 050 36 31 86

Federale diensten van de gouverneur

Burg 6, 8000 B rugge
T 050 60 56 11 -  F 050 60 56 00
• FOD Openbare Hulpverlening -  afdeling civiele 

veiligheid
• A rron d issem entscom m issa r is

Proosdij, Burg 2b, 8000 B rugge
T 050 60 56 11 -  F 050 60 57 00
• Bijzondere en specifieke bevoegdheden van de 

gouverneur (o.m. ram penfonds, vertalingen, 
Provinciale V isserijcom m issie , burgerlijke stand 
en bevolking)

• A rron d issem entscom m issa r is

R iddersstraat 13, 8000 B rugge
T 050 66 06 30 -  F 050 66 06 36
• Openbare politionele veiligheid, w apens en 

jacht
• Bijzondere situaties
• A rron d issem entscom m issa r is

Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap

A fde ling B in n e n lan d se  A ange legenheden  
W est-V laanderen
Burg 6, 8000 B rugge  
T 050 60 56 11 -  F 050 60 56 00
• A lgem ene w erking lokale besturen
• Pe rsonee l lokale besturen
• Financiën
• Patrim onium  en overheidsopdrachten
• F inanciën erediensten

Intercommunales

W est-V laam se  In te rcom m una le  voor 
Econom ische  Expansie , H u isve stin g sbe le id  
en Techn ische Bijstand (WVI)
Baron Ruzettelaan 35. 8310 A sseb roek  
T 050 36 71 71 -  F 050 35 68 69

Intercom m una le  M aatschapp ij voo r Ruim telijke  
O rdening, Econom ische  Expan sie  en 
R econversie  voor het Gewest 
Kortrijk  ‘Le ieda l’
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk 
T 056 26 16 16 - F  056 22 89 03

W est-V la am se  E lektricite itsm aatschapp ij 
(W VEM)
Hoogstraat 37-61, 8000 B rugge  
T 050 66 77 11 -  F 050 33 07 05

W est-V la am se  Intercom m unale  
V liegve ld  W e v e lge m -B isse ge m  (W IV) sv
Luchthavenlaan 1 bus 1, 8560 Wevelgem 
T 056 35 16 12 -  F 056 35 60 59

In te rcom m una le  Ku stre d d in g sd ie n st  
W est-V laanderen  (IKW V)
Hande lskaa i 2. 8620 N ieuwpoort 
T 058 23 80 00 -  F 058 23 80 10
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GEMEENTEBESTUREN IN WEST-VLAANDEREN
Burgemeesters, secretarissen en ontvangers (toestand op 15 mei 2007)

ALVERINGEM
St.-R ijkersstraat 19, 8690 A lveringem
Tel. 058 28 88 81 -  Fax 058 28 88 83
E-m ail: info0alveringem .be
Burgem eester: Liefooghe Gerard
Secretaris: Verschave Hendrik
Gewestelijke Ontvanger: Van Le irsberghe  Peter

ANZEGEM
Dorpsplein, 8570 Anzegem  
Tel. 056 69 44 40 -  Fax 056 68 09 09 
E-m ail: info0anzegem .be 
Burgem eester: G erniers Victor 
Secretaris: Vandeputte Patrick 
Gem eenteontvanger: Vercruysse  Eddy

ARDOOIE
Polenplein 15, 8850 Ardooie 
Tel. 051 74 40 40 -  Fax 051 74 03 69 
E-m ail: info0ardooie.be 
Burgem eester: Ca llen s Karlos 
Secretaris: Pillaert Dom iniek 
Gem eenteontvanger: Pattyn Izabel

AVELGEM
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem  
Tel. 056 65 30 30 -  Fax 056 65 30 39 
E-m ail: info0avelgem .be 
Burgem eester: Vantieghem  Lieven 
Secretaris: C lau s David 
Gem eenteontvanger: Boudrez Geert

BEERNEM
Bloem dalestraat 112, 8730 Beernem  
Tel. 050 28 91 20 -  Fax 050 79 04 63 
E-m ail: gem eente0beernem .be 
Burgem eester: De Rycke Johan 
Secretaris: Focquaert Robert 
Gem eenteontvanger: Gevaert Tom

BLANKENBERGE
J.F. Kennedyplein 1,8370 B lankenberge 
Tel. 050 42 99 42 -  Fax 050 42 90 29 
E-m ail: stadhu is0b lankenberge.be  
Burgem eester: M onset Ludo 
Secretaris: Verheyden Peter 
Stadsontvanger: Plom pen Dirk

BREDENE
Centrum plein 1, 8450 Bredene 
Tel. 059 33 91 91 -  Fax 059 33 00 36 
E-m ail: gem eentebestuur0bredene.be 
Burgem eester: Vanhooren W illy 
Secretaris: W ittevrongel Yannick 
Gem eenteontvanger: Vandenberghe Willy

BRUGGE
Burg 12, 8000 B rugge  
Tel. 050 44 81 11 -  Fax 050 44 80 80 
E-m ail: info0brugge.be 
Burgem eester: Moenaert Patrick 
Secretaris: Coens Johan 
Stadsontvanger: B rouckaert Cathy

DAMME
V isse rsstraa t 2A, 8340 Dam m e 
Tel. 050 28 87 30 -  Fax 050 50 11 51 
E-m ail: stadsbestuu r0dam m e.be  
Burgem eester: B isschop  Dirk 
Secretaris: Teerlynck Mare 
Stadsontvanger: De Bruyckere Rachel

DEERLIJK
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk 
Tel. 056 69 47 20 -  056 69 47 21 
E-m ail: info0deerlijk.be 
Burgem eester: C roes Claude 
Secretaris: Longueville Trees 
Gem eenteontvanger: De Sm et Nathalie

DE HAAN
Leopold laan 24, 8420 K lem skerke  
Tel. 059 24 21 24 -  Fax 059 24 21 23 
E-m ail: gem eentebestuur0dehaan.be 
Burgem eester: Be irens Christine 
Secretaris: M useeuw  Franky 
Gem eenteontvanger: Dewulf Bart

DENTERGEM
Kerkstraat 1, 8720 Dentergem  
Tel. 051 63 61 03 -  Fax 051 63 59 00 
E-m ail: secretaris0dentergem online.com  
Burgem eester: Degroote Koenraad 
Secretaris: N a e sse n s  Kathelijn 
Gewestelijke Ontvanger: Vanpoucke Tom

DE PANNE
Zeelaan 21.8660  De Panne 
Tel. 058 42 16 16 -  Fax 058 42 16 17 
E-m ail: gem eente0depanne.be 
Burgem eester: Vanheste W illy 
Secretaris: Van Ackere Veerle 
Gem eenteontvanger: Supeley Jean-P ierre

DIKSMUIDE
Grote M arkt 6, 8600 D iksm uide 
Tel. 051 51 91 51 -  Fax 051 51 00 20 
E-m ail: info0stad.d iksm uide.be 
Burgem eester: Laridon L ies 
Secretaris: Marie  Herm an 
Stadsontvanger: H im pens Stefan

GISTEL
Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel 
Tel. 059 27 02 00 -  Fax 059 27 02 46 
E-m ail: gem eentebestuur0giste l.be 
Burgem eester: Halewyck Bart 
Secretaris: W ydooghe Lieve 
Stadsontvanger: De Groote Paul

HARELBEKE
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke 
Tel. 056 73 33 11 -  Fax 056 73 33 19 
E-m ail: info0harelbeke.be 
Burgem eester: Beyaert Rita 
Secretaris: Duyck Albert 
Stadsontvanger: Deboose r Hedwig

HEUVELLAND
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland 
Tel. 057 45 04 50 -  Fax 057 44 56 04 
E-m ail: secretaris0heuve lland .be  
Burgem eester: Heens Bernard 
Secretaris: Verstraete S igurd 
Gem eenteontvanger: Verm eersch Johan

HOOGLEDE
M arktp laats 1, 8830 Hooglede 
Tel. 051 20 30 30 -  Fax 051 20 38 26 
E-m ail: info0hooglede.be 
Burgem eester: Lokere Jozef 
Secretaris: Dekens Rik 
Gem eenteontvanger: Terryn Hans

HOUTHULST
M arkt 1, 8650 Houthulst
Tel. 051 70 07 81 -  Fax 051 46 07 36
E-m ail: info0houthulst.be
Burgem eester: H indryckx Jo ris
Secretaris: Schacht Jocelyne
Gewestelijke Ontvanger: Paesbrugghe  Alain

ICHTEGEM
Eernegem -M arkt 1,8480  Eernegem  
Tel. 059 29 97 70 -  Fax 059 29 80 65 
E-m ail: gem eentebestuur0ichtegem .be 
Burgem eester: Bonny Karl 
Secretaris: Delarue Luc 
Gem eenteontvanger: Be rckm ans Peter

IEPER
Grote M arkt 34, 8900 leper 
Tel. 057 22 85 55 -  Fax 057 22 85 76 
E-m ail: com m unicatie0ieper.be 
Burgem eester: Dehaene Luc 
Secretaris: Breyne Jan 
Stadsontvanger: Carbonez Guy

INGELMUNSTER
Oostrozebekestraat 4, 8770 Inge lm unster 
Tel. 051 31 13 01 -  Fax 051 31 82 83 
E-m ail: gem eente0 ingelm unster.be 
Burgem eester: De Clercq Jean-P ierre  
Secretaris: Ronse  Dom inik 
Gem eenteontvanger: Cateeuw Ilse

IZEGEM
Korenm arkt 10, 8870 Izegem 
Tel. 051 33 73 00 -  Fax 051 31 48 67 
E-m ail: stad.izegem 0izegem .be 
Burgem eester: Mylle Gerda 
Secretaris: Jacobus Anton 
Stadsontvanger: Cardoen Dieter

JABBEKE
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke 
Tel. 050 81 01 11 -  Fax 050 81 01 17 
E-m ail: gem eentehuis0jabbeke.be 
Burgem eester: Bogaert Hendrik 
Secretaris: Acke Gabriël 
Gem eenteontvanger: A stae s Jan

KNOKKE-HEIST
Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-H e ist 
Tel. 050 63 01 00 -  Fax 050 63 01 59 
E-m ail: knokke -he ist0knokke -he ist.be  
Burgem eester: L ippens Leopold 
Secretaris: Gobert Miet 
Gem eenteontvanger: Pauw els Eric

KOEKELARE
St. Maartensple in  19, 8680 Koekelare 
Tel. 051 58 92 01 -  Fax 051 58 84 96 
E-m ail: ccdebrouwerij0koekelare.be 
Burgem eester: Lan se n s  Patrick 
Secretaris: C laeys Lode 
Gem eenteontvanger: Deweerdt Liesbet

KOKSIJDE
Zeelaan 44, 8670 Koksijde 
Tel. 058 53 30 30 -  Fax 058 53 30 37 
E-m ail: gem eentebestuur0koksijde.be 
Burgem eester: Vanden Bu ssche  M arcus 
Secretaris: Stekelorum  Joeri 
Gem eenteontvanger: Vandeputte Jean-Ph ilippe

KORTEMARK
Stationsstraat 68, 8610 Kortem ark 
Tel. 051 56 81 21 -  Fax 051 57 51 20 
E-m ail: info0kortem ark.be 
Burgem eester: Dupulthys Firm in 
Secretaris: Vandoorne Joseph 
Gem eenteontvanger: C rom heecke Hans

KORTRIJK
Grote M arkt 54. 8500 Kortrijk 
Tel. 056 27 70 00 -  Fax 056 27 70 09 
E-m ail: 'mfo0kortrijk.be 
Burgem eester: De C lerck Stefaan 
Secretaris: Hillaert Geert 
Stadsontvanger: Vanhoutte Johan

KUURNE
M arktplein 9, 8520 Kuurne 
Tel. 056 73 71 11 -  Fax 056 70 60 15 
E-m ail: info0kuurne.be 
Burgem eester: Vereecke Carl 
Secretaris: Vanhoutte Véronique 
Gem eenteontvanger: Cattelein Betty

LANGEMARK-POELKAPELLE
Kasteelstraat 1,8920 Langem ark-Poe lkape lle  
Tel. 057 49 09 10 -  Fax 057 48 60 50 
E-m ail: secretariaat0 langem ark-poe lkape lle .be  
Burgem eester: Wyffels A lain 
Secretaris: De W andel Sabine 
Gem eenteontvanger: Cappelle M ireille

LEDEGEM
Rollegem straat 132, 8880 Ledegem  
Tel. 056 50 91 80 -  Fax 056 50 51 40 
E-m ail: info0ledegem .be 
Burgem eester: Dochy Bart 
Secretaris: Dem eyere Geert 
Gewestelijke Ontvanger: Denys Carine

LENDELEDE
Dorpsple in  1,8860 Lendelede 
Tel. 051 33 63 00 -  Fax 051 33 63 07 
E-m ail: info0lendelede.be 
Burgem eester: Gheysens Georges 
Secretaris: W astyn José
Gem eenteontvanger: Vandecasteele Christophe
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LICHTERVELDE
M arktp laats 2, 8810 Lichtervelde 
Tel. 051 72 94 30 -  Fax 051 72 94 36 
E-m ail: ivan.vandenbusscherapublilink.be 
Burgem eester: Beeusaert-Pattyn  Ria 
Secretaris: V andenbussche  Ivan 
Gewestelijke Ontvanger: Roe lens Christiane

LO-RENINGE
Oude E ierm arkt 9, 8647 Lo -Ren inge
Tel. 058 28 80 20 -  Fax 058 28 90 71
E-m ail: stadsbestuurraio-reninge.be
Burgem eester: M orlion Lode
Secretaris: A ckerm an Dirk
Gewestelijke Ontvanger: Vanpeperstraete Maria

MENEN
Grote M arkt 1, 8930 Menen 
Tel. 056 51 11 01 -  Fax 056 51 64 02 
E-m ail: menenramenen.be 
Burgem eester: Bo ssuy t Gilbert 
Secretaris: A lgoet Eric 
Stadsontvanger: Pille Peter

MESEN
M arkt 1, 8957 M esen
Tel. 057 44 50 40 -  Fax 057 48 65 63
E-m ail: inforamesen.be
Burgem eester: Evrard Sandy
Secretaris: F lo rissoone  Patrick
Gewestelijke Ontvanger: Paesbrugghe  Alain

MEULEBEKE
M arkt 1,8760 Meulebeke 
Tel. 051 48 80 80 -  Fax 051 48 54 40 
E-m ail: inforameulebeke.be 
Burgem eester: Vanpoucke Daniël 
Secretaris: M aes W illy 
Gem eenteontvanger: Devolder Bernard

MIDDELKERKE
Sperm aliestraat 1, 8430 M iddelkerke 
Tel. 059 31 30 16 -  Fax 059 31 43 64 
E-m ail: inforamiddelkerke.be 
Burgem eester: Landuyt M ichel 
Secretaris: Cou lie r Leo 
Gem eenteontvanger: Ryckewaert Pierre

MOORSLEDE
M arktp laats 1,8890  M oorslede  
Tel. 051 77 70 06 -  Fax 051 77 10 76 
E-m ail: kristof.vanderstichelerapublilink.be 
Burgem eester: Ghekiere Walter 
Secretaris: Vander Stichele Kristof 
Gem eenteontvanger: W ydooghe Kris

NIEUWPOORT
M arktplein 7, 8620 N ieuwpoort 
Tel. 058 22 44 44 -  Fax 058 22 44 45 
E-m ail: inforanieuwpoort.be 
Burgem eester: Crabbe Roland 
Secretaris: W illaert Benoit 
Stadsontvanger: Broucke Evelien

OOSTENDE
Vindictivelaan 1,8400 Oostende 
Tel. 059 80 55 00 -  Fax 059 80 65 47 
E-m ail: stadsbestuurraoostende.be 
Burgem eester: Vandecasteele Jean 
Secretaris: Vandenabeele Johan 
Stadsontvanger: De Prêtre Christina

OOSTKAMP
AC Beukenpark. Kapellestraat 19, 8020 Oostkam p 
Tel. 050 83 31 00 -  Fax 050 82 66 76 
E-m ail: inforaoostkamp.be 
Burgem eester: Vanparys Luc 
Secretaris: Com perno l Jan 
Gem eenteontvanger: Van Vijnckt Hugo

OOSTROZEBEKE
Ernest Brengierstraat 6 bus 1, 8780 Oostrozebeke 
Tel. 056 67 11 20 -  Fax 056 67 11 27 
E-m ail: inforaoostrozebeke.be 
Burgem eester: Bonte Jean -M arie  
Secretaris: De Pourcq Guy 
Gem eenteontvanger: M asschae le  S iegfried

OUDENBURG
W eststraat 24, 8460 Oudenburg 
Tel. 059 56 84 20 -  Fax 059 26 54 06 
E-m ail: inforaoudenburg.be 
Burgem eester: Dereeper Ignace 
Secretaris: Ro ssee l Johan 
Gem eenteontvanger: Krijger Carine

PITTEM
M arkt 1, 8740 Pittem 
Tel. 051 46 03 50 -  Fax 051 46 03 70 
E-m ail: gemeenterapittem.be 
Burgem eester: Delaere Ivan 
Secretaris: M ahieu Geert 
Gem eenteontvanger: Debaecke Martine

POPERINGE
Grote M arkt 1, 8970 Poperinge 
Tel. 057 33 40 81 -  Fax 057 33 75 81 
E-m ail: inforapoperinge.be 
Burgem eester: Dejaegher Christof 
Secretaris: Roelens Bernard 
Stadsontvanger: Vandecasteele Stefaan

ROESELARE
Boterm arkt 2, 8800 Roeselare  
Tel. 051 26 21 11 -  Fax 051 26 22 29 
E-m ail: secretariaatraroeselare.be 
Burgem eester: M artens Luc 
Secretaris: Leenknecht Johan 
Stadsontvanger: Verb rugge Katrien

RUISELEDE
M arkt 1. 8755 Ruiselede 
Tel. 051 68 80 63 -  Fax 051 68 79 33 
E-m ail: luc.deleersnyderraruiselede.be 
Burgem eester: C oen s-D e  Roo Greet 
Secretaris: De Leersnyder Luc 
Gewestetijke Ontvanger: Mattan Eric

SPIERE-HELKIJN
Oudenaardsew eg 71,8587  Spiere-Helk ijn  
Tel. 056 45 55 57 -  Fax 056 45 69 30 
E-m ail: inforaspiere-helkijn.be 
Burgem eester: Walraet Dirk 
Secretaris: Lefebvre Wout 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

STADEN
M arktp laats 2, 8840 Staden 
Tel. 051 70 06 00 -  Fax 051 70 42 86 
E-m ail: johan.debaenerapublilink.be 
Burgem eester: Lowie Josiane 
Secretaris: Debaene Johan 
Gem eenteontvanger: Pattyn Karien

TIELT
Tram straat 2, 8700 Tielt 
Tel. 051 42 60 60 -  Fax 051 40 51 89 
E-m ail: inforatielt.be 
Burgem eester: Van Daele M ichiel 
Secretaris: Verbeke Dirk 
Stadsontvanger: De Wit Linda

TORHOUT
M arkt 1, 8820 Torhout 
Tel. 050 22 11 22 -  Fax 050 22 05 80 
E-m ail: secretariaatratorhout.be 
Burgem eester: De Cuyper Norbert 
Secretaris: Vandam m e Luc 
Stadsontvanger: Cordie Noël

VEURNE
Grote M arkt 27, 8630 Veurne 
Tel. 058 33 55 00 -  Fax 058 33 05 93 
E-m ail: stadsbestuurfdveum e.be 
Burgem eester: Verfaillie Jan 
Secretaris: Cou lie r Edwin 
Stadsontvanger: Degraeve K ris

VLETEREN
Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren 
Tel. 057 40 00 99 -  Fax 057 40 13 66 
E-m ail: inforavleteren.be 
Burgem eester: Mostaert Willy 
Secretaris: Depyper Ignace 
Gewestelijke Ontvanger: Leleu Guy

WAREGEM
Gemeenteplein 2, 8790 W aregem  
Tel. 056 62 12 11 -  Fax 056 62 12 23 
E-m ail: inforawaregem.be 
Burgem eester: Vanryckeghem  Kurt 
Secretaris: De Langhe  Guido 
Stadsontvanger: C oussem ent Geert

WERVIK
St. M aartensp le in  16, 8940 Wervik 
Tel. 056 30 01 01 -  Fax 056 30 01 48 
E-m ail: inforawervik.be 
Burgem eester: Goos Johnny 
Secretaris: Verraes Philippe 
Stadsontvanger: Volckaert Stefaan

WEVELGEM
Vanackerestraat 16, 8560 W evelgem  
Tel. 056 43 34 00 -  Fax 056 43 34 01 
E-m ail: gem eentebestuurrawevelgem .be 
Burgem eester: Seynhaeve Jan 
Secretaris: Parm entie r Kurt 
Gem eenteontvanger: Deleu Frank

WIELSBEKE
Rijksweg 314, 8710 W ielsbeke 
Tel. 056 67 32 40 -  Fax 056 67 32 41 
E-m ail: gem eentesecretarisraw ielsbeke.be 
Burgem eester: De Vos Filiep 
Secretaris: Debrabandere Bruno  
Gem eenteontvanger: Seyn s Guy

WINGENE
Oude Bruggestraat 13, 8750 W ingene 
Tel. 051 65 70 71 -  Fax 051 65 70 78 
E-m ail: inforawingene.be 
Burgem eester: Verkest Hendrik 
Secretaris: De M eulem eester C h ris  
Gem eenteontvanger: De Ceu leners Pasca l

ZEDELGEM
Pater Am aat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem  
Tel. 050 28 83 30 -  Fax 050 20 82 28 
E-m ail: inforazedelgem.be 
Burgem eester: Verhegge Hilaire 
Secretaris: M a leng ier Heidi 
Gem eenteontvanger: De M eester Hilde

ZONNEBEKE
Langem arkstraat 8. 8980 Zonnebeke 
Tel. 051 48 00 60 -  Fax 051 78 07 40 
E-m ail: secretarisrazonnebeke.be 
Burgem eester: Cardoen Dirk 
Secretaris: C laeys Francis 
Gem eenteontvanger: Delancker Luc

ZUIENKERKE
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
Tel. 050 42 70 48 -  Fax 050 42 85 45 
E-m ail: franky.goethalsrapublilink.be 
Burgem eester: Cuypers Henri 
Secretaris: Goethals Franky 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thom as

ZWEVEGEM
Otegem straat 100, 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 55 67 -  Fax 056 76 55 68 
E-m ail: gem eentebestuurrazwevegem .be 
Burgem eester: Vanwelden Claude 
Secretaris: Vanlangenhove Jan 
Gem eenteontvanger: Vandenbogaerde Rik
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OCMW-BESTUREN IN WEST-VLAANDEREN
Voorzitters, secretarissen en ontvangers (toestand op 15 mei 2007)

ALVERINGEM
Dorp 1B, 8690 A lveringem
Tel. 058 28 08 20 -  Fax 058 28 08 25
E-m ail: jo.scleplclocnnwalveringem.be
Voorzitter: Lau reys W ilfried
Secretaris: Sclep Jo
Gewestelijke Ontvanger: E ls  Verbeke

ANZEGEM
Lieven Bauw ensstraat 40. 8570 Vichte 
Tel. 056 77 88 28 -  Fax 056 77 48 82 
E-m ail: ocm wiaanzegem .be 
Voorzitter: Van Den Heede Paul 
Secretaris: M aes Frieda 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

ARDOOIE
Marktple in  1, 8850 Ardooie 
Tel. 051 74 03 70 -  Fax 051 74 03 79 
E-m ail: ocmwfaardooie.be 
Voorzitter: Ca llen s Pieter 
Secretaris: Desm et Patricia 
OCM W -Ontvanger: Pattyn Izabel

AVELGEM
Leopoldstraat 26, 8580 Avelgem  
Tel. 056 65 07 70 -  Fax 056 65 07 73 
E-m ail: ocmw(aavelgem.be 
Voorzitter: Wolfvelde F rans 
Secretaris: Debeurm e Christine 
Gewestelijke Ontvanger: Boudrez Geert

BEERNEM
Lattenklieversstraat 46, 8730 Beernem  
Tel. 050 78 82 40 -  Fax 050 78 10 29 
E-m ail: ocm wfabeernem .be 
Voorzitter: Goutry Luc 
Secretaris: C laeys Jan
Gewestelijke Ontvanger: Van Le irsberghe  Peter 

BLANKENBERGE
Jordaenslaan  34, 8370 B lankenberge 
Tel. 050 43 24 50 -  Fax 050 43 24 69 
E-m ail: info0ocm w -blankenberge.be 
Voorzitter: De C lerck Ivan 
Secretaris: Dem eulem eester Luc 
OCM W -Ontvanger: Vandenbussche  André

BREDENE
Duinenstraat 106, 8450 Bredene 
Tel. 059 33 97 70 -  Fax 059 33 97 77 
E-m ail: info0ocm wbredene.be 
Voorzitter: M aes Jacky 
Secretaris: Eerebout Jan 
OCMW -Ontvanger: N yssen  W ilfried

BRUGGE
Ruddershove 4, 8000 B rugge  
Tel. 050 32 70 00 -  Fax 050 32 73 33 
E-m ail: info0ocm w -brugge.be 
Voorzitter: Vandevoorde Frank 
Secretaris: Parrein Hubert 
OCMW -Ontvanger: Sap  Luc

DAMME
Burgstraat 4, 8340 Dam m e 
Tel. 050 46 10 80 -  Fax 050 46 10 81 
E-m ail: info0ocm w -dam m e.be 
Voorzitter: Lasuy  Nelly 
Secretaris: Dalle Marc 
OCMW -Ontvanger: M aes Sabine

DEERLIJK
Stationsstraat 28, 8540 Deerlijk 
Tel. 056 73 63 30 -  Fax 056 72 76 51 
E-m ail: ocm w deerlijk0ocm w deerlijk.be 
Voorzitter: Olivier Kaat 
Secretaris: Van Thuyne Mireille 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Erik

DE HAAN
M arkt 2, 8420 W enduine 
Tel. 050 42 84 80 -  Fax 050 41 61 33 
E-m ail: info0ocm wdehaan.be 
Voorzitter: F lahaut-Pou illon  Andrée 
Secretaris: Vansteenkiste  W illy 
Gewestelijke Ontvanger: D escam ps Dieter

DENTERGEM
W apenplaats 23, 8720 W akken 
Tel. 056 62 10 10 -  Fax 056 61 49 88 
E-m ail: ocm w .dentergem 0publilink.be 
Voorzitter: Persijn Noël 
Secretaris: Vanm eerhaeghe Bernard 
Gewestelijke Ontvanger: Vanpoucke Tom

DE PANNE
Koninklijke Baan 10, 8660 De Panne 
Tel. 058 42 97 80 -  Fax 058 41 22 82 
E-m ail: secretariaat0ocm w depanne.be 
Voorzitter: C rem ery Norbert 
Secretaris.- Mouton Ann 
Gewestelijke Ontvanger: D escam ps Dieter

DIKSMUIDE
Ijzerheemplein 4, 8600 D iksm uide 
Tel. 051 51 97 12 -  Fax 051 51 08 25 
E-m ail: Chris.m erlevede0ocm w .d iksm uide.be 
Voorzitter: Bailleu l Robert 
Secretaris: Merlevede Chris 
OCMW -Ontvanger: Declercq Johan

GISTEL
Bruidstraat 11,8470 Gistel 
Tel. 059 27 06 57 -  Fax 059 27 53 42 
E-m ail: Greet.m uylle0ocm wgistel.be 
Voorzitter: Ghyselbrecht Luc 
Secretaris: M ange leer Joost 
Gewestelijke Ontvanger: Bakelant Philippe

HARELBEKE
Paretteplein 19, 8530 Harelbeke 
Tel. 056 73 51 90 -  Fax 056 73 51 99 
E-m ail: onthaal0ocm w.harelbeke.be 
Voorzitter: Van Dam m e Hendrik 
Secretaris: Raes Luc 
OCMW -Ontvanger: Eggerm ont Rudy

HEUVELLAND
Sint-M edardusp le in  1 ,8953 Heuvelland 
Tel. 057 45 04 80 -  Fax 057 45 04 89 
E-m ail: hugo.lefebvre0publilink.be 
Voorzitter: Dejaegher-Avet Lieve 
Secretaris: Lefebvre Hugo 
OCMW -Ontvanger: Dem eulenaere Ina

HOOGLEDE
Hogestraat 170, 8830 Hooglede 
Tel. 051 22 88 01 -  Fax 051 22 90 95 
E-m ail: ocm w .hooglede0publilink.be 
Voorzitter: Vansteelant W im 
Secretaris: Van Eeckhout Filip 
OCMW -Ontvanger: Leleu Guy

HOUTHULST
Vijverstraat 30. 8650 Houthulst 
Tel. 051 70 41 64 -  Fax 051 70 43 64 
E-m ail: secretaris0ocm w houthu lst.be  
Voorzitter: Ke irssch ieter Gino 
Secretaris: Deweerdt Bernard 
Gewestelijk Ontvanger: Pae sb rugghe  Alain

ICHTEGEM
Koekelarestraat 5, 8480 Ichtegem 
Tel. 051 58 18 91 -  Fax 051 58 29 15 
E-m ail: w ilfried.declerck0ocm w.ichtegem .be 
Voorzitter: Pattyn Koen 
Secretaris: Declerck W ilfried 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thom as

IEPER
Rijse lsestraat 38, 8900 leper 
Tel. 057 20 48 31 -  Fax 057 21 83 89 
E-m ail: info0ocm wieper.be 
Voorzitter: Cloet Marieke 
Secretaris: Seynaeve Piet 
OCMW -Ontvanger: Deboutte Stefan

INGELMUNSTER
Oostrozebekestraat 6, 8770 Inge lm unster 
Tel. 051 33 74 60 -  Fax 051 30 45 81 
E-m ail: soc iaa lhu is0 inge lm unster.be  
Voorzitter: Verstraete Geert 
Secretaris: Vandeweghe Joost 
Gewestelijke Ontvanger: Pottie Bernard

IZEGEM
Kokelarestraat 2, 8870 Izegem  
Tel. 051 33 66 33 -  Fax 051 33 66 30 
E-m ail: ocm w .izegem 0skynet.be 
Voorzitter: De Guffroy Thierry 
Secretaris: D esim pel Bart 
OCM W -Ontvanger: Dubo is Odiel

JABBEKE
Caverstraat 16, 8490 Jabbeke
Tel. 050 81 01 80 -  Fax 050 81 46 86
E-m ail: ocm w0jabbeke.be
Voorzitter: Storm e Paul
Secretaris: Vandewalle Katrien
Gewestelijke Ontvanger: D escam ps Dieter

KNOKKE-HEIST
Noord hinder 3 1 , 8300 K n o k ke -Heist 
Tel. 050 53 00 61 -  Fax 050 51 64 62 
E-m ail: ocm w 0knokke-he ist.be  
Voorzitter: Van Ooteghem  Annie 
Secretaris: Roets Paul 
OCM W -Ontvanger: C laeys Jan

KOEKELARE
Ichtegem straat 18, 8680 Koekelare 
Tel. 051 58 10 01 -  Fax 051 58 33 87 
E-m ail: Ann.vanderveken0ocm w koekelare.be 
Voorzitter: Depreitere Kaat 
Secretaris: Van Der Veken Ann 
Gewestelijke Ontvanger: Deweerdt Liesbet

KOKSIJDE
Leopold ll-laan 2, 8670 Koksijde 
Tel. 058 53 31 70 -  Fax 058 52 21 32 
E-m ail: info0ocm wkoksijde.be 
Voorzitter: Suber-D e lie  Greta 
Secretaris: Feys Pascale 
Gewestelijke Ontvanger: D rie sse  Rita

KORTEMARK
Hospitaalstraat 31.8610  Kortem ark 
Tel. 051 57 55 75 -  Fax 051 57 55 76 
E-m ail: rita.denecker0ocrnw kortem ark.be 
Voorzitter: Vercooren Stefaan 
Secretaris: Denecker Rita 
Gewestelijke Ontvanger: Debaecke Katrien

KORTRIJK
Budastraat 27. 8500 Kortrijk 
Tel. 056 24 48 00 -  Fax 056 24 48 48 
E-m ail: info0ocm wkortrijk.be 
Voorzitter: Verhenne Franceska 
Secretaris: Vanheusden Tony 
OCM W -ontvanger: Sabbe Luc

KUURNE
Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne
Tel. 056 73 70 11 -  Fax 056 72 56 90
E-m ail: ocm w 0sociaa lhu iskuu rne .be
Voorzitter: Staelraeve Sofie
Secretaris: Vandenheede André
Gewestelijke Ontvanger: Vanpeperstraete Maria

LANGEMARK-POELKAPELLE
Zonnebekestraat 71, 8920 Langem ark-Poelkapelle
Tel. 057 49 08 10 -  Fax 057 48 52 89
E-m ail: ocm w 0ocm w langem ark-poe lkape lle .be
Voorzitter: Bouden Maddy
Secretaris: Persyn E ls
Gewestelijke Ontvanger: Cappelle Mireille

LEDEGEM
Rollegem straat 130, 8880 Ledegem  
Tel. 056 54 04 00 -  Fax 056 50 50 09 
E-m ail: ocm w 0ledegem .be 
Voorzitter: Wylin Geert 
Secretaris: D esse in  Nathalie 
Gewestelijke Ontvanger: Leleu Guy

LENDELEDE
Dorpsple in  8, 8860 Lendelede 
Tel. 051 30 31 31 -  Fax 051 31 52 72 
E-m ail: ocm w0lendelede.be 
Voorzitter: Rog ie rs C laudine 
Secretaris: Lam brecht Mare 
OCM W -Ontvanger: Vandecasteele Christophe
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LICHTERVELDE
Dokter Roe lenslaan  4, 8810 Lichtervelde 
Tel. 051 72 54 91 -  Fax 051 72 64 94 
E-m ail: infoOocmwlichtervelde.be 
Voorzitter: Vanwalleghem  Roos 
Secretaris: Vandenbussche  K ris  
Gewestelijke Ontvanger: Roelens Christiane

LO-RENINGE
W. Van Loolaan 1,8647  Lo-Ren inge  
Tel. 058 28 96 79 -  Fax 058 28 96 79 
E-m ail: luc.decroosOpublilink.be 
Voorzitter: Cornette Wout 
Secretaris: Decroos Luc
Gewestelijke Ontvanger: Vanpeperstraete Maria 

MENEN
Leopoldplein 12, 8930 Menen 
Tel. 056 52 11 11 -  Fax 056 52 11 59 
E-m ail: ocm wOm enen.be 
Voorzitter: Vancoillie C laude 
Secretaris: Vanneste Bart 
OCMW -Ontvanger: Vansteenkiste Joke

MESEN
M arkt 1, 8957 M esen
Tel. 057 44 50 40 -  Fax 057 48 65 63
E-m ail: ocm w Om esen.be
Voorzitter: B o ssae rt André
Secretaris: F lo rissoone  Patrick
Gewestelijke Ontvanger: Dem eulenaere Ina

MEULEBEKE
Bonestraat 24, 8760 Meulebeke
Tel. 051 48 61 93 -  Fax 051 48 51 99
E-m ail: erna.ideOocm w-m eulebeke.be
Voorzitter: Vu lle rs Luc
Secretaris: Ide Erna
Gewestelijke Ontvanger: Pottie Bernard

MIDDELKERKE
S lu isvaartstraat 17, 8430 M iddelkerke 
Tel. 059 31 92 10 -  Fax 059 31 21 52 
E-m ail: jan.vanparijsOocm wm iddelkerke.be 
Voorzitter: Galle Geert 
Secretaris (wnd.): Van Parijs Jan 
OCMW -Ontvanger: Desseyn  Ann

MOORSLEDE
M arktp laats 18a, 8890 M oorslede 
Tel. 051 57 60 70 -  Fax 051 78 00 05 
E-m ail: geert.leenknechtOpublilink.be 
Voorzitter: Vanoost Norbert 
Secretaris: Leenknecht Geert 
Gewestelijke Ontvanger: Pottie Bernard

NIEUWPOORT
Astrid laan  103, 8620 N ieuwpoort 
Tel. 058 22 38 10 -  Fax 058 22 38 28 
E-m ail: secretaris.ocm w Onieuwpoort.be 
Voorzitter: Lefevre Frans 
Secretaris: Van Der Auwera Maria 
OCM W -Ontvanger: Pieters Philip

OOSTENDE
Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende 
Tel. 059 55 56 10 -  Fax 059 55 55 55 
E-m ail: secretariaatOsho.be 
Voorzitter: De B lock Franky 
Secretaris: B oum an s Mare 
OCM W -Ontvanger: Libin Guy

OOSTKAMP
Dorpsple in  1,8020 W aardam m e 
Tel. 050 28 82 90 -  Fax 050 28 01 78 
E-m ail: infoOocm w -oostkam p.be 
Voorzitter: H im pens Herm an 
Secretaris: Heynem an Daniël 
OCMW -Ontvanger: Dubois Eveline

OOSTROZEBEKE
Halfw eghuisstraat 47, 8780 Oostrozebeke 
Tel. 056 67 14 80 -  Fax 056 67 14 89 
E-m ail: ann.vansteenkisteOoostrozebeke.be 
Voorzitter: Geldhof Carine 
Secretaris: Vansteenkiste Ann 
OCMW -Ontvanger: M asschae le  S iegfried

OUDENBURG
Ette lgem sestraat 20, 8460 Oudenburg 
Tel. 059 34 02 20 -  Fax 059 34 02 29 
E-m ail: contactOocm w -oudenburg.be 
Voorzitter: Roose  Rom ain 
Secretaris: Verm eulen Bart 
Gewestelijke Ontvanger: Verbeke E ls

PITTEM
Tieltstraat 40, 8740 Pittem 
Tel. 051 61 00 60 -  Fax 051 61 00 65 
E-m ail: ocmw.pittemOpublilink.be 
Voorzitter: Gelaude Peter 
Secretaris: Defour Joris 
OCM W -Ontvanger: Debaecke Martine

POPERINGE
Veurnestraat 22, 8970 Poperinge 
Tel. 057 33 33 00 -  Fax 057 33 90 39 
E-m ail: bart.vallaeysOocm wpoperinge.be 
Voorzitter: Paelinck M ark 
Secretaris: Vallaeys Bart 
OCM W -Ontvanger: H ugues Thierry

ROESELARE
Brugse steenw eg 90, 8800 Roeselare  
Tel. 051 23 61 11 -  Fax 051 24 35 86 
E-m ail: infoOocm w -roeselare.be 
Voorzitter: Depondt Geert 
Secretaris: Decoene Georges 
OCM W -Ontvanger: Bucket Geert

RUISELEDE
M arkt 1,8755 Ruiselede 
Tel. 051 68 94 84 -  Fax 051 68 63 80 
E-m ail: luc.deleersnyderOruiselede.be 
Voorzitter: W yckstandt Linda 
Secretaris: De Leersnyder Luc 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Erik

SPIERE-HELKIJN
Oudenaardsew eg 71, 8587 Spiere-Helk ijn 
Tel. 056 45 59 59 -  Fax 056 45 69 30 
E-m ail: ocm w Ospiere-helkijn.be 
Voorzitter: Deldaele Richard 
Secretaris: Lefebvre Wout 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

STADEN
Hospitaalstraat 1, 8840 Staden 
Tel. 051 70 22 33 - F a x  051 70 52 80 
E-m ail: tine.dochyOocm wstaden.be 
Voorzitter: M om m erency Hans 
Secretaris: Dochy Tine 
Gewestelijke Ontvanger: Bakelant Philippe

TIELT
Deken D a rra slaan  17, 8700 Tielt 
Tel. 051 42 79 10 -  Fax 051 42 79 20 
E-m ail: rene.baertsoenOpublilink.be 
Voorzitter: M ortier Jan 
Secretaris: Baertsoen René 
OCMW -Ontvanger: De M uynck Geert

TORHOUT
Vestingstraat 1, 8820 Torhout 
Tel. 050 22 12 22 -  Fax 050 22 08 84 
E-m ail: ocm w.torhoutOpublilink.be 
Voorzitter: Deroo Serva is 
Secretaris: Vandecasteele Eddy 
OCM W -Ontvanger: Callewaert Claude

VEURNE
Kaaip laats 2. 8630 Veurne 
Tel. 058 33 23 00 -  Fax 058 31 12 24 
E-m ail: secretarisO ocm w -veurne.be 
Voorzitter: Pilet Anja 
Secretaris: Dekervel Mare 
OCM W -Ontvanger: Deschrijver Johan

VLETEREN
W oestendorp 12, 8640 Vleteren 
Tel. 057 46 96 01 -  Fax 057 46 96 05 
E-m ail: secretarisOocm w.vleteren.be 
Voorzitter: Dem eyer Lutgarde 
Secretaris: Vanderhaeghe Nele 
Gewestelijke Ontvanger: Verbeke E ls

WAREGEM
Schake lstraat 41.8790  W aregem  
Tel. 056 62 98 11 -  Fax 056 62 99 11 
E-m ail: infoOocmw.waregem.be 
Voorzitter: Beheydt L ionel 
Secretaris: De Backe r Bruno 
OCM W -Ontvanger: Vandaele Jozef

WERVIK
Steenakker 30, 8940 W ervik 
Tel. 056 30 02 00 -  Fax 056 30 02 99 
E-m ail: Oocm w-wervik.be 
Voorzitter: Verhaeghe Dany 
Secretaris: Deloddere Myriam  
Wnd. OCM W -Ontvanger: Nuytten Kurt

WEVELGEM
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem 
Tel. 056 43 55 00 -  Fax 056 40 20 64 
E-m ail: secretariaatOocm w w evelgem .be 
Voorzitter: Loosvelt Chris 
Secretaris: Oosthuyse Stefaan 
OCM W -Ontvanger: Mourant Rosem ie

WIELSBEKE
Hernieuw straat 15, 8710 W ielsbeke 
Tel. 056 66 52 83 -  Fax 056 66 95 05 
E-m ail: rik.snauwaertOocm w w ielsbeke.be 
Voorzitter: Haydon Daisy 
Secretaris: Snauw aert Rik 
OCM W -Ontvanger: Seyns Guy

WINGENE
M arktplein 5, 8750 W ingene
Tel. 051 61 07 16 -  Fax 051 61 07 18
E-m ail: johan.brocheOocm w w ingene.be
Voorzitter: Verhoye Jackie
Secretaris: Broché Johan
Gewestelijke Ontvanger: Debaecke Katrien

ZEDELGEM
Brugse straat  3, 8211 Aartrijke 
Tel. 050 20 07 28 -  Fax 050 20 86 99 
E-m ail: infoOocm wzedelgem .be 
Voorzitter: Devriendt Ann 
Secretaris: Hongenaert Luc 
OCM W -Ontvanger: Dew inter Eva

ZONNEBEKE
Langem arkstraat 10, 8980 Zonnebeke
Tel. 051 48 01 10 -  Fax 051 48 01 19
E-m ail: karolin.vannieuw enhuyseOpublilink.be
Voorzitter: Com yn Gino
Secretaris: Vannieuw enhuyse Karolin
Gewestelijke Ontvanger: Dem eulenaere Ina

ZUIENKERKE
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
Tel. 050 42 79 98 -  Fax 050 42 67 37 
E-m ail: soc ia ledienstOocm w -zuienkerke.be 
Voorzitter: Dewulf A nne lie s 
Secretaris: Esquenet M ichèle 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thom as

ZWEVEGEM
Bekaertstraat 1A, 8550 Zwevegem  
Tel. 056 76 52 50 -  Fax 056 75 81 55 
E-m ail: ocm wOzwevegem .be 
Voorzitter: Tienpont Jozef 
Secretaris: P lanckaert Benedikt 
O CM W -Ontvanger: Lefevre Hilde
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BEVOLKINGSGEGEVENS
(toestand op 1 juli 2006)

gem eente m annen vrouw en totaal

B eernem 7.515 7.107 14.622

B lan kenbe rge 8.705 9.499 18.204

B ru gg e 56.684 60.446 117.130

D am m e 5.448 5.412 10.860

Jabbeke 6.825 6.761 13,586

K n ok ke -H e is t 16.219 17.734 33.953

O ostkam p 10.833 10.998 21.831

Torhout 9.730 9.778 19.508

Zede lgem 10.928 10.966 21.894

Zu ienkerke 1.436 1.349 2.785

A R R . B R U G G E 134.323 140.050 274.373

gem eente m annen vrouw en totaal

D ik sm u ide 7.878 7.921 15.799

H outhu lst 4.493 4.563 9.056

Koeke la re 4.178 4.125 8.303

K ortem ark 5.921 6.024 11.945

Lo -R e n in ge 1.666 1.657 3.323

A R R . D IK S M U ID E 24.136 24.290 48.426

gem eente m annen vrouw en totaal

Heuvelland 4.213 4.010 8.223

leper 17.045 17.835 34.880

Lan ge m ark -P oe lk ap e lle 3.911 3.879 7.790

M esen 493 484 977

Poperinge 9.757 9.920 19.677

Vleteren 1.825 1.801 3.626

W ervik 8.745 8.910 17.655

Zonnebeke 5.922 5.914 11.836

A R R . IE P E R 51.911 52.753 104.664

gem eente m annen vrouw en totaal

Bredene 7.579 7.669 15.248

De Haan 5.836 6.196 12.032

G istel 5.476 5.647 11.123

Ichtegem 6.760 6.665 13.425

M idde lkerke 8.805 9.125 17.930

Oostende 33.154 35.744 68.898

O udenburg 4.444 4.520 8.964

A R R . O O S T E N D E 72.054 75.566 147.620

B ron : FO D  E co n o m ie  - A lg e m e n e  D irectie  S ta t istie k  

en E co n o m isch e  Inform atie, D ie n st  D em ogra fie

Op 1 juni 2007  w aren  de bevo lk in g sc ijfe rs  van  1 januari 2007 

nog niet be sch ikbaar. De m eest recente be vo lk in g sc ijfe rs  zijn 

te ra ad p legen  op w w w .w est-v laand e ren .be .
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gem eente m annen vrouw en totaal

A nzegem 7.011 7.031 14.042

Ave lgem 4.689 4.798 9.487

Deerlijk 5.573 5.784 11.357

Hare lbeke 13.045 13.186 26.231

Kortrijk 35.891 37.803 73.694

Kuu rne 6.226 6.355 12.581

Lendelede 2.694 2.678 5.372

M enen 15.882 16.565 32.447

Sp iere-H e lk ijn 983 1.046 2.029

W aregem 17.696 18.133 35.829

W evelgem 15.287 15.652 30.939

Zwevegem 11.727 11.993 23.720

A R R . K O R T R IJK 136.704 141.024 277.728

gem eente m annen vrouw en totaal

Hooglede 4.970 4.871 9.841

In ge lm u n ste r 5.285 5.317 10.602

Izegem 13.029 13.497 26.526

Ledegem 4.647 4.717 9.364

Lichtervelde 4.231 4.218 8.449

M oorslede 5.319 5.353 10.672

Roese la re 27.580 28.432 56.012

Staden 5.471 5.485 10.956

A R R . R O E S E L A R E 70.532 71.890 142.422

gem eente m annen vrouw en totaal

A rdooie 4.565 4.558 9.123

D entergem 4.120 4.050 8.170

M eulebeke 5.533 5.505 11.038

O ostrozebeke 3.655 3.784 7.439

Pittem 3.310 3.277 6.587

Ru ise lede 2.571 2.540 5.111

Tielt 9.532 9.745 19.277

W ie lsbeke 4.486 4.463 8.949

W ingene 6.613 6.602 13.215

A R R . T IELT 44.385 44.524 88.909

gem eente m annen vrouw en totaal

A lveringem 2.521 2.408 4.929

De Panne 4.811 5.251 10.062

Koksijde 10.343 10.774 21.117

N ieuw poort 5.323 5.525 10.848

Veurne 5.733 6.118 11.851

A R R . V E U R N E 28.731 30.076 58.807

m annen vrouw en totaal ;

Prov inc ie  W est-V la an d e re n 562.776 580.173 1.142.949 :

http://www.west-vlaanderen.be


West-Vlaanderen morfologisch
West-Vlaanderen heeft een oppervlakte van 314.433 ha, 72 a en 40 ca, 
opgesplitst in acht bestuurlijke arrondissementen en 64 gemeenten
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COLOFON

Het ja a rb o e k  2007  van de p rov inc ie  W e st -V la a n d e re n  w erd  sa m e n g e s te ld  en u itgegeven  

in op d rach t van de deputatie  van  de p rov in c ie raad  van W e st-V la an d e re n .

P a u l B reyne  (gouve rneu r)

Jan  D u rn e z  

P a tric k  Van G he luw e  

D irk  De fauw  

M a r le e n  T ite ca -D e c ra e n e  

G un te r P e rtry

B a rt  N aeyae rt  (gedeputeerden )

H ila ire  O st (p rov inciegriffie r)

Coördinatie en eindredactie

M arjo lijn  Ve rstrae te , Jo k e  V an n e ck e  en P e te r V e rheecke  

D ie n st  C om m u n ica t ie

Ontwerp en grafische vormgeving

F o cu s  A d ve rtis in g , Ko rtrijk  (Heule)

Druk

S p a rk s ,  Ize gem

Rewriting

M a rc  D e jon ck h e e re

Fotografen

W olf& W olf 

B a rt  D e g ra n d e  

M ic h e l V an neuv ille  

J J .  So e n e n  

D a n ie l de Kievith  

S teven  D e c ro o s  

Jan  Da rthe t

M et d a n k  aan  alle a m b tena ren  van het p ro v in c ie b e stu u r

die een b ijd rage  hebben  ge leve rd  tot de rea lisa tie  van het jaarboek.

Provincie

West-Vlaanderen
Door mensen gedreven

ideren ▼

Voor meer info over de provincie West-Vlaanderen 

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis 

Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge 

t 0800 20 021 e provincieOwest-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be
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