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P rovinciegouverneur van 

W est-V laanderen



ALS EEN S IER L IJKE  ZWAAN

2007 was voor m ij een be langrijk  jaar. Ik kon genieten 

van de w aardering van de provincie W est-V laanderen 

naar aanleiding van tien  ja a r gouverneurschap.

Na tien ja a r is het nu ttig  om ook eens achterom  te k ij

ken. De tijd  gaat m et rasse schreden voorbij, we w o r

den ouder en som s beseffen we niet dat e r zich het 

voorbije decennium  toch be langrijke  ontw ikke lingen 

voordeden. Zo ook op het provinciale vlak.

De provincie ais ins te lling , die ik tien ja a r geleden 

leerde kennen, is n iet m eer dezelfde. De wetgeving is 

gewijzigd. Een provinciedecreet in plaats van een pro

vinciewet lijk t op het eerste gezicht geen grote veran

dering, m aar in wezen is het een hele om w ente ling. 

Van de opportun ite it die de staa tshervorm ing bood, 

werd gebru ikgem aakt om de provincie te m odern ise

ren en te responsabiliseren. De provincie werd in het 

verleden nogal eens ais het le lijke  eendje in het be

s tuu rlijke  w a te r beschouwd. Nu k r ijg t ze de m og e lijk 

heid om uit te groeien to t een s ie rlijke  zwaan.

Zwanen zijn mooie vogels. Onze provincie is het ook. 

A lhoewel de W est-V laam se iden tite it een gekunste lde 

constructie  is - de geschiedenis had to t een heel ande

re invu lling kunnen komen - mogen we ons W est-V la- 

m ingzijn ge rust koesteren. We voelen ons goed in onze 

sam enleving m et haar eigenheid en a l haar d iversite it, 

en dat is fijn . Zolang dit gevoel niet om slaat in een su 

perio rite itsgevoe l en we respect blijven betonen voor 

de ons om ringende w ere ld . Het p rovinc iebestuur moet 

h iertoe bijdragen. M eer zelfs: we moeten de m otor zijn 

die de provincie W est-V laanderen in a l haar facetten 

draaiende houdt. 'S tim u le ren ', 'coörd ineren ' en 'in 

noveren' zijn de sleute lw oorden voor het provinciale 

beleid. Uit de dage lijkse p ra k tijk  weet ik dat we op de 

goede weg zijn. A is bestuur draagt de provincie haar 

steentje bij to t een leefbare en duurzam e sam enleving 

in een g lobaliserende context.

Zwanen gelden ook ais sym bool van trouw. Zo moet 

ook de provincie haar inw oners tro u w  zijn en bij de 

burger vertrouw en wekken. A is bestuursorgaan is

de provincie e r niet voor zichzelf, m aar voor de W est- 

V lam ingen en voor W est-V laanderen. Een perm anente 

dialoog m et onze m edeburgers is van groot belang, 

om een voldoende m aatschappe lijk  draagvlak voor de 

provincie ais bestuursn iveau te creëren. In form atie  en 

com m unicatie  zijn daarb ij be langrijk . Ze mogen ech ter 

geen eenrich tingsverkeer zijn. We m oeten ook lu is te 

ren naar de verzuchtingen van de W est-V lam ingen.

Niet iedereen zal a ltijd  akkoord gaan m et be le idsbe

s lissingen die op provinciaa l v lak genom en worden. 

Overheidsbeslissingen kunnen som s kne llen m et het 

individuele belang. Het is ech te r ook de opdracht van 

een m odern beleidsniveau, om over m oe ilijke  bes lis 

singen te dialogeren en burgers te overtu igen.

A is gouverneur probeer ik h ie r op m ijn m an ie r toe bij 

te dragen. Ik hoop d it nog een aantal ja ren te kunnen 

doen, in sam enw erk ing  m et de provincieraad en de 

deputatie.

Dit jaarboek is de weergave van wat 2007 geworden is.

We mogen e r f ie r  over zijn. Laten we ons inspannen 

om 2008 nog beter te maken.

Paul Breyne • P rov inc iegouverneur van W est-V laanderen
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Jan Durnez 

Eerste gedeputeerde van de

provincie W est-V laanderen



K E N N IS H U IS  VAN VE RTROUW EN

Het Jaarboek van de provincie W est-V laanderen ve r

scheen voor het eerst in 1988. Met w ijlen  eregedepu- 

teerde Hendrik O liv ier ais voo rtrekker, w ilden de in i

tia tie fnem ers 'de provincie voorgoed u it de nevels van 

het onbekende weghalen en de burger nader be trek

ken'. Het was ech ter evenzeer hun bedoeling om er 

een 'k ijkboek ' van te maken. Un beau livre.

Deze oo rspronke lijke  doe lste llingen hebben ook de 

opbouw van de eenentw in tigste  ed itie  van het Jaa r

boek geleid. Tw intig ja a r geleden was in fo rm atie  'op 

papieren d rager' evenwel zowat de enige bron die de 

provincie kon aanbieden, om haar activ ite iten op een 

aantrekke lijke  m an ie r kenbaar te maken.

Sindsdien vo ltrok  zich een ingrijpende in fo rm a tie re 

volutie. N iet enkel de regionale te levisie brengt het 

provinciale nieuws dage lijks in beeld. Ook onze w eb

site w w w.west-v laanderen.be biedt een onm ete lijke 

hoeveelheid aan gegevens en k r ijg t 45.000 bezoekers 

per maand. De provincie doet e r dan ook alles aan, om 

de in fo rm atie  up -to -da te  te houden en de website toe

ganke lijk  en gebru iksvriende lijk  te maken.

Gegevens te r beschikking hebben is één zaak. Voor de 

provincie ais kenn ispa rtne r is het ech ter ook een u it

daging om m et deze data iets m éér te doen dan alleen 

m aar op te slaan.

Zo worden de econom ische data opgevolgd en ge

duid door de dienst Economie. Deze gegevens zijn 

im m ers van w ezen lijk  belang voor de econom i

sche aanpak en on tw ikke ling  in onze provincie. 

Deze d ig ita le in fo rm atie  is te consulte ren op 

w w w .w est-v laanderen.be /econom ie.

Sinds het kern takendebat van 2003 is 'sociale p lanning' 

een van de basisopdrachten van de provincie. Zo is er 

nu een sociale s itua tiesche ts  beschikbaar, sam enge

steld door het provinciale s teunpunt Sociale P lanning.

Ze brengt heel w at c ijfe rm a te ria a l samen op gem een

teniveau, en ze lfs op het niveau van deelgem eenten of 

w ijken. Via w w w .w est-v laanderen.be/socia lep lanning 

w ord t een schat aan sociale in fo rm a tie  ontsloten.

Deze voorbeeld in itia tieven u it de econom ische en 

sociale s fee r illu s tre re n  hoe de provincie concreet 

func tionee rt ais kennispartner. Ook in onze andere 

bele idssectoren lopen ge lijkaard ige  projecten.

2007 was het eerste ja a r van de nieuwe bestuurspe

riode. De nieuwe s ta rt vergde heel w a t inzet van het 

po litieke en am bte lijke  personeel. Zo werd e r intens 

gew erkt aan het m eerja renp lan 2007 -  2012. Het plan 

is gebouwd op de principes van het provinciedecreet 

en werd op 8 novem ber 2007 door de provincieraad 

aangenomen. A is opvolger van 'Respect voor W est- 

V laanderen' u it 2001 kreeg het de t ite l 'Vertrouwen 

w ekt, vertrouw en w e rk t'. Het m eerja renp lan is na te 

lezen op w w w .w est-v laanderen.be.

N iet enkel in het dage lijkse leven is vertrouw en een 

essentië le waarde. Dit ge ld t ook bij besturen, in de re 

la tie  tussen het provinc iebestuur en alle inwoners.

Ook binnen de provinciale organ isatie  ze lf is ve rtrou - 

wensopbouw van groot belang: tussen de am btena

ren en de verkozenen, tussen het m anagem ent en de 

ve ldw erkers. In w ederzijds vertrouw en w ordt im m ers 

m eer gerealiseerd, s te rke r gepresteerd en kw a lita tie - 

ver gewerkt.

Zo w il de provincie haar am b itie  ais kenn ispartner, ais 

kennishuis van vertrouw en, waarm aken.

Met dit Jaarboek 2008 wensen w ij u alvast veel lees- 

en kijkgenot toe. Wij rekenen e r ook op om u verder 

in vertrouw en te mogen ontm oeten en vanuit onze 

gezam enlijke kennis stevig sam en te w erken aan een 

toonaangevend W est-V laanderen.

Jan Durnez • Eerste gedeputeerde van de provincie  W est-V laanderen

Prov inc ie  W es t -V la an d e ren  • ja a rbo e k  ‘08 • 9

http://www.west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/economie
http://www.west-vlaanderen.be/socialeplanning
http://www.west-vlaanderen.be


De deputa tie  v ln r: • ;

H ila ire  Ost (p rov inc ieg riffie r), D irk De fauw, G unter P ertry , Paul Breyne (provinciegouverneur), ! I 

Jan Durnez, Marleen T iteca-Decraene, P a trick  Van Gheluwe, B art Naeyaert • •
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S A M E N S T E L L IN G  VAN DE PROVINCIALE IN S T E L L IN G E N

De provinciegouverneur
In elke provincie is e r een gouverneur. De provincie

gouverneur is zowel com m issaris  van de Vlaamse 

Regering in de provincie, a is com m issaris  van de 

Federale Regering. Hij is voo rz itte r van de deputatie, 

m aar is er niet stem gerechtigd , behalve in het u itzon

de rlijke  geval dat de deputatie een rechtsprekende 

taak uitoefent. De provinciegouverneur mag de ver

gaderingen van de provincieraad bijwonen. De a rro n 

d issem entscom m issarissen oefenen hun opdracht 

uit onder het gezag van de provinciegouverneur. Ais 

federale regeringscom m issaris  is de gouverneur on

der m eer veran tw oorde lijk  voor de handhaving van 

de openbare orde in de provincie. Bij ram pen op het 

grondgebied van de provincie of op zee organ iseert de 

W est-V laam se gouverneur de hu lpacties. A is Vlaams 

regeringscom m issaris  is de gouverneur vooral belast 

m et het adm in is tra tieve toezicht op de gem eenten en 

de OCMW's. Ten s lo tte  heeft de gouverneur ook een 

representatieve ro l ais vertegenw oord iger van de pro

vincie.

De deputatie
De deputatie voert de beslu iten van de provincieraad 

uit en beslis t over a lle zaken die to t het dagelijkse 

bestuur van de provincie behoren, net zoals het pa r

lem ent op federaa l niveau de w etten m aakt en de re 

gering die u itvoert. Met de invoering van het nieuwe 

provinciedecreet is de naam sinds 1 decem ber 2006 

niet langer 'bestendige deputa tie ', m aar w e l 'deputa

tie '.

De deputatie bereidt de beraadslagingen en beslu iten 

van de provincieraad voor. Met het oog daarop verdeelt 

ze de m ateries onder haar leden. De deputatie is on

der m eer bevoegd voor daden van beheer over de pro

vinciale eigendom m en, voor het financië le beheer en 

voor het aanstellen en ontslaan van het provincieper- 

soneel. De provincie heeft ook 'm edebew indstaken ': 

ze is betrokken bij de u itvoering van ta i van w etten en

decreten. De gouverneur is van rechtsw ege voo rz itte r 

van de deputatie, te rw ijl de p ro v in c ieg riffie r ais se

c re ta ris  fungeert. De deputatie kom t w eke lijks  bijeen, 

m eesta l op donderdag. Elk beslu it w ord t genom en bij 

vo ls trek te  m eerderheid van stem m en. De deputatie 

beslist co lleg iaal. De vergaderingen van de deputatie 

zijn in de regel niet openbaar. De gedeputeerden w o r

den verkozen door en uit de leden van de provincieraad 

voor een periode van zes jaar. De deputatie te lt a ltijd  

zes gedeputeerden, ongeacht het aanta l inwoners van 

de provincie.

De provinciegrif fier
De prov inc ieg riffie r is de hoogste provincieam btenaar.

Hij w ord t door de provincieraad benoemd. De provin

c ie g riffie r woont de vergaderingen van de provincie

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

last m et het opm aken van de notulen. Hij organ iseert 

de behandeling van de brie fw isse ling  en het beheer 

van het archief. De p rov inc ieg riffie r heeft de algem ene 

le iding van de provinciale diensten. Hij staat aan het 

hoofd van het provinciepersonee l en is bevoegd voor 

het dagelijkse personeelsbeheer. Hij staat ook aan het 

hoofd van het federale personeel dat bij het provincie

bestuur w e rk t, overeenkom stig de rich tlijn en  van de 

gouverneur.

De p rov inc ieg riffie r is de scha rn ie r tussen bestuur en 

adm in is tra tie . In een nota s lu it hij a fspraken m et de 

deputatie over de w ijze waarop de adm in is tra tie  met 

de deputatie sam enw erkt om de be le idsdoe lste llingen 

te rea liseren. De p ro v in c ieg riffie r is voo rz itte r van het 

m anagem entteam  van de provincie. Dit team  bestaat 

verder u it de financ iee l beheerder en u it enkele le i

dinggevende personeelsleden. Het m anagem entteam  

ondersteunt onder m eer de coörd inatie  van de provin

ciale diensten. De p ro v in c ieg riffie r s te lt ten s lo tte  ook 

het in terne contro lesysteem  vast.
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:: Provinciegouverneur • voorz i t ter  Provinciegri ff ier  ; ;
; ; P a u l B r e y n e  Hilaire Ost ; ;

P rov inc iehu is  Boeverbos

Koning Leopold ll l- la a n  41, 8200 S in t-A n d rie s  (Brugge] 

t 050 40 73 20 f 050 40 73 00 

e h ila ire .os tl9 w es t-v la an de re n .be
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8000 Brugge

t 050 40 58 11 f 050 40 58 00 

e go uve rneu rl9w est-v laanderen .be



Gedeputeerde Gedeputeerde ••
; : Jan Durnez (C D & V -N -V A )  ;;; ;;; Patrick Van Gheluwe (s p .a  + V I. P ro ) ; ;

P rov inc iehu is Boeverbos

Koning Leopold ll l- la a n  41, 8200 S in t-A n d rie s  [B rugge] 

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 
e ja n .d u rn e 2 0 w e s t-v laa nde ren .b e

P rov inc iehu is  Boeverbos

Koning Leopold ll l- la a n  41, 8200 S in t-A n d rie s  [B rugge] 

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 

e pa trick .va n _ g h e lu w e 0 w e s t-v la a n d e re n .b e

Jan Durnez is bevoegd voor:
• Budget en bestuurlijke organisatie

S tra teg ische  en fina nc ië le  p lann ing , A lgem een bele id, 

O rgan isa tieon tw ikke lin g , G eb iedsw erk ing , 

C om m unicatie , W oordvoerder depu ta tie

Patrick Van Gheluwe is bevoegd voor:
• Ruimtelijke ordening en mobiliteit

R u im te lijke  orden ing , V ergunn ingen, S tru c tu u r

p lann ing, U itvo e rin gsp lan ne n , M o b ilite it, Beheer 

prov inc ia le  wegen

• Leefmilieu, natuur en landschappen
Duurzam e o n tw ikke lin g , G roendienst, m ilieu , 

Dom einen, landschappen, N a tu u r- en m ilieu ed uca tie

Toerisme en recreatie

Toerism e, T oeris tische  evenem enten, 

T oeris tische  en recreatieve p rom otie , 

B eheer recreatieve in fra s tru c tu u r

Prov inc ie  W e s t -V la an d e ren  • ja a rbo e k  ‘08 • 13



Gedeputeerde Gedeputeerde; ;
; ; Dirk De fauw (C D & V -N -V A )  ;;;  Mar leen Titeca -  Decraene ( C D & V -N -V A ) ; ;

P rov inc iehu is  Boeverbos

Koning Leopold ll l- la a n  41, 8200 S in t-A n d rie s  (B rugge] 

t 050 40 31 11 f 050 40 31 00 

e d irk .d e fau w O w es t-v la an de ren .be

P rov inc iehu is  Boeverbos

Koning Leopold ll l- la a n  41, 8200 S in t-A n d rie s  (Brugge] 

t 050 40 31 1 1 f 050 40 31 00 

e rn a rle e n .tite ca 0 w e s t-v la a n d e re n .b e

Dirk De fauw is bevoegd voor:
• Jeugd, huisvesting en welzijn

Jeugd, W elzijn, H u isvesting, Preventieve 

gezondheidszorg , Socia le en gez insvoorz ien ingen , 

Gehandicapten, A rm oede , M inderheden, 

Toeganke lijkhe id , N oord -zu idbe le id , 

V r ijw illig e rs w e rk , Socia le p lann ing

• Infrastructuur en juridische aangelegenheden
P a trim o n ium , Gebouwen, O verhe idsopdrach ten , 

Log is tiek , ICT, GIS, Econom aat, Ju rid isch e  

aangelegenheden, E red iensten , A d m in is tra tie f 

toez ich t

Marleen Ti teca-Decraene is bevoegd voor:
• Economie, streekontwikkeling, externe relaties en 

Europese programma's

Econom ie, S tre e ko n tw ikke lin g , KMO, B eroeps

op le id ing , Zee- en luch thavens, Externe re la ties , 

Europese p ro g ra m m a 's

• Sport en extern gelijkekansenbeleid

14



; ; Gedeputeerde  
; ; Gunter Pertry  (s p .a  + V I.P ro )

Gedeputeerde ; ; 
Bart Naeyaert  (C D & V -N -V A )  ; ■

P rovinc iehu is Boeverbos

Koning Leopold ll l- la a n  41, 8200 S in t-A n d rie s  (Brugge) 

t 050 40 31 1 1 f 050 40 31 00 

e g u n te r.p e rtry0 w e s t-v la a n d e re n .b e

Gunter Pertry  is bevoegd voor:
• Kunst en cultuur

B escherm ing m onum enten , s tads- en dorpsgez ich ten , 

K un s tp a trim o n iu m , M usea, C u ltu re e l aanbod, 

C u ltu re le  cen tra  en m an ifes ta tie s , Festivals, 

B ib lio theken , A rch ie f

P rov inc iehu is  Boeverbos

Koning Leopold ll l- la a n  41, 8200 S in t-A n d rie s  (Brugge) 

t 050 40 31 1 1 f 050 40 31 00 

e ba rt.n a e ya e rt0 w e s t-v la a n d e re n .b e

Bart Naeyaert  is bevoegd voor:
• Land -  en tuinbouw, integraal waterbeleid en 

milieuvergunningen
Land- en tu inbouw , Zeev isserij, La n d in rich tin g , 

In teg raa l w a te rbe le id  m .i.v. w a te rlo pen , 

W aterbeheers ing , M ilieu ve rg unn in gen

Onderwijs

P rov inc iaa l on de rw ijs , R e la ties m et en p rom otie  van 

hoger onde rw ijs , Z eew e tenschappe lijk  onderzoek, 

Basiseducatie , A fs ta nd son de rw ijs

Personeel

Alle  personeelszaken, Sociale d ienst, In te rn  ge lijke - 

kansenbe le id , PBW (Preventie en B escherm ing  op het 

Werk)

Erediensten en Morele Dienstverlening
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Jean de Bethune 

V oo rz itte r van de provincieraad



DE FE D E R E R E N D E  KRACHT VAN DE PROVINCIE

De ro l van de provincie ais re fe ren tiepa rtne r in be

langrijke  m aatschappe lijke dossiers werd de voorbije 

maanden steeds du idelijker.

In dom einen ais ru im te lijke  ordening, w a te rbeheer 

of Europese program m a's on tleent de provincie deze 

capacite it aan decreta le bepalingen of aan delegaties 

van de Vlaamse Regering.

Er is ech ter veel m eer aan de hand. Delicate dossiers 

zoals de verhouding tussen landbouw en m ilieu , de 

econom ische en toe ris tische  on ts lu iting  en de bevor

dering van het hoger en volwassenenonderw ijs, waar 

onze belangen du ide lijk  op het spe i staan, worden 

steeds m eer en ook m et succes op provinciaal niveau 

gecoördineerd.

Deze evolutie kan m.i. verk laard  worden door een sa

menloop van twee sch ijnbaar tegenstrijd ige  bewegin

gen. Het p rovinc iebestuur van W est-V laanderen heeft 

inderdaad reso luut en consequent gekozen voor een 

gebiedsgerichte aanpak, voor een beleid dat d ich

te r bij de m ensen staat en nauw er aanslu it bij lokale 

p rio rite iten . G e lijk tijd ig  hebben be le idsm akers even

w e l ingezien dat een doe ltre ffende po litiek, m instens 

op stra teg isch niveau, m et schaalvergroting gepaard 

moet gaan en dat de provinciale schaal in vele m ate

ries u ite rs t geschikt is.

Een goede il lu s tra tie  van deze beweging is het 

econom ische beleid, w aarb ij e ffic iën t functionerende 

RESOC's -  en ook h ie r onderscheidt onze provincie 

zich d ikw ijls  van de rest van Vlaanderen -  goed gedijen 

in een landschap w aar patronale organisaties, KMO- 

vorm ings inste llingen  en Vlaam se agentschappen zich 

op provinciaa l niveau s truc tu re ren .

In deze context w ord t de trad itione le  'handicap ' van de 

provincie ais in te rm ed ia ir bestuursn iveau langzaam 

m aar zeker een be langrijke  troef.

De kunst zal er dan ook in bestaan om de federerende 

ro l van de provincie, haar capacite it om krachten te 

bundelen rond be langrijke  en am bitieuze dossiers, te 

m axim aliseren.

Het Jaarboek 2008 vorm t onm iskenbaar een puike 

illu s tra tie  van de voo rtre kke rs ro l die W est-V laanderen 

op dit te rre in  vervu lt.

Jean de Bethune • V oo rz itte r van de provincieraad
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PROVINCIERAAD, BU R E AU  EN COMMISSIES

De provincieraad
De provincieraad is voor W est-V laanderen wat het 

Vlaamse P arlem ent is voor V laanderen en de gem een

teraad voor een stad of gem eente. De provincieraad 

vertegenw oord ig t de hele bevolking van de provincie, 

bepaalt het beleid van de provincie en beslis t over alle 

zaken van provinciaa l belang. De provincieraadsleden 

worden rech ts treeks verkozen door de inwoners van 

de provincie die 18 ja a r of ouder zijn. Het aanta l hangt 

af van het aanta l inw oners van de provincie. De W est- 

V laamse provincieraad te lt 84 provincieraadsleden. 

Een provincieraadslid w ord t verkozen voor een periode 

van zes jaar. De provincieraad vergadert ten m inste 

tien keer per jaar. De voo rz itte r beslis t w anneer hij 

de provincieraad b ijeenroept en s te lt de agenda van 

de vergadering vast. De agenda omvat in e lk geval de 

punten die de deputatie aan de voo rz itte r m eedeelt. 

De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar, 

behalve ais het over aangelegenheden gaat die de 

persoonlijke levenssfeer raken of ais twee derde van 

de aanwezige raadsleden beslissen to t 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 kan de vergaderingen bijwonen, m aar 

heeft geen stem rech t. De prov incieraadsvoorzitter 

le idt de vergadering.

Vooraleer de vo lta llige  provincieraad zich over de 

agendapunten buigt, worden ze besproken in de com 

m issies. Bij het begin van elke raadsvergadering kun 

nen de provincieraadsleden aan de deputatie vragen 

ste llen over het bestuur van de provincie of de haar 

toegewezen taken. De provinciegouverneur kan enkel 

bevraagd worden over de taken die hij beha rtig t voor 

de provincie. Om hun contro lebevoegdheid dege lijk  

te kunnen uitoefenen, beschikken de raadsleden ook 

over een ru im  inzagerecht. In de raad w ord t e lk  beslu it 

bij vo ls trekte  m eerderheid van stem m en genomen. 

Deze beslissingen hebben be trekking op alles wat met 

de provincie te maken heeft. Ze worden genotu leerd in 

een o ffic iee l verslag. De g r iff ie r  s te lt deze notulen op. 

Elk ja a r w ord t een provinciale begroting opgem aakt,

die bepaalt hoeveel m iddelen het bestuur mag be

steden aan de diverse opdrachten. De provincieraad 

van W est-V laanderen kom t in princ ipe m instens elke 

vierde donderdag van de maand samen om 14 uur in 

Provinciehuis Boeverbos in S in t-A ndries  (Brugge), be

halve in ju li en augustus.

Wijzigingen in 
samenstel l ing van raad en bureau

Wegens zijn in s ta lla tie  in het V laamse Parlem ent 

diende P atrick De K lerck (Open VLD) in jun i 2007 zijn 

ontslag in ais provincieraadslid . In de vergadering van 

27 sep tem ber werd Hugo De P lecker in zijn plaats ge

ïnsta lleerd. Dit ontslag bracht enkele bijkom ende ve r

schuivingen m et zich mee: Cari Vereecke werd voor

gedragen ais nieuwe frac tievo o rz itte r van Open VLD 

en Johan Kerckhof deed zijn in trede in het bureau van 

de provincieraad ais derde ondervoorzitter.

Raadslid Sofie Van Parys - B ruyn inckx (Vlaams Be

lang) beviel in ok tober 2007 en nam aanslu itend ou

derschapsverlof. Gedurende de periode van verh in 

dering werd zij vervangen door Ann Pauwaert. Deze 

vervanging is voorzien in het provinciedecreet.

Het bureau van de provincieraad
Het bureau beraadslaagt over a lle onderwerpen die 

door de voo rz itte r op de agenda geplaatst werden. In 

het bijzonder besteedt het bureau aandacht aan de 

voorbereid ing van de ka lender van de provincieraad en 

van de com m issies, de voorbereid ing van de taken van 

de voorz itte r, het fo rm u le ren  van voorste llen to t het 

oprich ten van de raadscom m issies en het onderzoek 

van de onderw erpen die verband houden m et de w e r

king van de provincieraad. A lle po litieke frac ties  zijn in 

het bureau vertegenwoordigd. Naast de voo rz itte r te lt 

het 15 leden, verkozen u it de raadsleden. A lle fra c tie 

voo rz itte rs  zijn lid van het bureau.
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De sam enste lling  van het bureau ziet e r als volgt uit:

Voorzitter

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

Ondervoorzitters

Eerste onde rvoorz itte r: Peter Roose (sp.a + Vl.Pro)

Tweede onde rvoorz itte r: Luc Vande Caveye (CD&V-N-VA)

Derde onde rvoorz itte r: Johan K erckhof (Open VLD)

Secretarissen

Eerste secre ta ris : André Debruyne (CD&V-N-VA)

Tweede secre ta ris : C hris tine  Beke (sp.a + Vl.Pro)

Derde secre ta ris : Guido Decorte (CD&V-N-VA)

Vierde se cre ta ris : Franky De B lock (sp.a + Vl.Pro)

Leden

Cari Vereecke (Open VLD)

K urt Ravyts (Vlaams Belang)

Mare Vanpaem el (Groen!)

W ilfr ied  Vandaele (CD&V-N-VA)

H endrik Verkest (CD&V-N-VA)

Pol Vandenbulcke (CD&V-N-VA)

Georgina R oets-D enolf (CD&V-N-VA)

C hris tine  Depaepe (sp.a + Vl.Pro)

De deputatie is vertegenwoordigd op de vergaderin 

gen van het bureau door gedeputeerden Durnez en 

Van Gheluwe.

De commissies van de provincieraad
In voorbereid ing op de vergadering van de provincie

raad vergaderen m aande lijks de raadscom m issies. 

Ze brengen advies u it over zaken die de raad voor on

derzoek naar hen heeft verwezen of die to t hun speci

fieke bevoegdheden behoren. Concreet bespreken de 

raadscom m issies de punten van de agenda van de p ro

vincieraad die to t hun eigen bevoegdheid behoren. Een 

sam envattend verslag van deze besprekingen w ord t in 

de provincieraad voorgelezen en vo rm t de aanzet van 

de behandeling in de provincieraad.

Naast deze adviserende taak, hebben de raadscom 

m issies vaak ook in fopunten op de agenda. Deze kun

nen een bezoek aan een provinciale ins te lling  of een 

algem ene toe lich ting  over bv. een Europees p rogram 

ma, nieuwe wetgeving, ... om vatten.

In W est-V laanderen werden na de vern ieuw ing van de

provincieraad in 2006 acht raadscom m issies opge

rich t. Ze zijn sam engesteld volgens het p rinc ipe van de 

evenredige vertegenw oord ig ing. A lle  provincieraads

leden zijn lid van twee raadscom m issies. Toelichting 

bij de bespreking van de agendapunten w ord t gegeven 

door de bevoegde gedeputeerde. Sinds de invoering 

van het nieuwe provinciedecreet zijn de vergaderingen 

van de raadscom m issies openbaar.

SAMENSTELLING RAADSCOMMISSIES 2006-2012  

1ste commissie • leefm ilieu , natuur en 

landschappen/gebiedswerking

V oorz itte r: H ilde Veulem ans ICD&V-N-VAl 

O ndervoorz itte r: W illy  Vandem eulebroucke (sp.a + V l.Pro]

2de commissie • ru im te lijke  ordening en m obiliteit

V oorz itte r: E ric De Keyser (sp.a + Vl.Pro)

O ndervoorz itte r: H ilde Decleer (CD&V-N-VAI

3de commissie • economie, streekontw ikkeling, 

externe relaties en Europese programma's

V oorz itte r: Yves Debaere (CD&V-N-VA)

O ndervoorz itte r: Veerle Declercq (sp.a + Vl.Pro)

4de commissie • la n d -en  tuinbouw, in tegraal w aterbeleid en 

m ilieuvergunningen/personeel

V oorz itte r: Bernard De Cuyper (CD&V-N-VA)

O ndervoorz itte r: Eric Cardon (sp.a + Vl.Pro)

5de commissie • toerism e, recreatie /sport en 

externe gelijkekansenbeleid

V oorz itte r: Claude Vancoillie  (sp.a + Vl.Pro)

O ndervoorz itte r: Els K indt (CD&V-N-VAI

6de commissie • jeugd, huisvesting en w elzijn /in fras tructuur  

en juridische aangelegenheden

V oorz itte r: Luc Vannieuwenhuyze (CD&V-N-VA)

O ndervoorz itte r: Jasm ijn  Bonte (sp.a + V l.P ro l

7de commissie • kunst en cultuur/onderw ijs

V oorz itte r: Berlinda  W illa e rt (sp.a + Vl.Pro)

O ndervoorz itte r: C hris tine  Vandewaetere (CD&V-N-VA]

Azf-commissie • algem ene zaken, bestuurlijke organisatie, 

communicatie en financiën

V oorz itte r: Jean de Bethune [CD&V-N-VA)

O ndervoorz itte r: Franky De B lock (sp.a + Vl.Pro)
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Barbary Georg 
Vlaams Belang 
Schoolstraat 16 
8770 Ingelmunster 
T 056 37 12 56 
georg.barbaryß 
west-vlaanderen.be

Beke Christine 
sp.a + Vl.Pro 
Hagedoornlaan 7 
8020 Oostkamp 
T 050 27 52 25 
Christine.bekeid 
west-vlaanderen.be

Blieck Johan 
CD&V-N-VA 
Kosterstraat 1 
8660 De Panne 
T 058 61 65 02 
johan. blieckß 
west-vlaanderen.be

Bogaert Jean-Marie 
CD&V-N-VA 
Eikenberg 12 
8310 Sint-Kruis 
T 050 67 67 66 
jean_marie.bogaertß 
west-vlaanderen.be

Bonte Jasmijn 
sp.a + Vl.Pro 
Hans Memlinglaan 17 

8200 Sint-Andries 
T 050 39 UU 73 
jasmijn.bonteß 
west-vlaanderen.be

Cardon Erik 
sp.a + Vl.Pro 
Scharphoutstraat 71 
8380 Lissewege 
T 050 56 65 71 
erik.cardonß 
west-vlaanderen.be

Carette Elke 
Open VLD 
Oostendestraat 25 
8820 Torhout 
T 050 22 22 32 
elke.caretteß 
west-vlaanderen.be

De fauw Dirk 
CD&V-N-VA 
Manitobalaan 29 
8200 Sint-Andries 
T 050 38 76 89 
dirk.defauwß 
west-vlaanderen.be

De Gryse Livia 
Open VLD 
Riddersstraat 22 
8000 Brugge 
T 050 36 73 91 
livia.de_gryseß 
west-vlaanderen.be

De Keyser Eric 
sp.a + Vl.Pro 
Tuinwijk 70 
8600 Diksmuide 
T 0676 31 75 97 
eric.de_keyserß 
west-vlaanderen.be

De Plecker Hugo 
Open VLD 
Achtmeilaan 32 
8300 Knokke-Heist 
T 050 51 01 87 
hugo.de_pleckerß 
west-vlaanderen.be

De Reuse Immanuel 
Vlaams Belang 
Heilig Kruisplein 8 
8800 Roeselare 
T 051 26 80 92 
immanuel.dereuseß 
west-vlaanderen.be

Debaere Yves 
CD&V-N-VA 
Bissegemstraat 85 
8560 Wevelgem 
T 056 61 38 16 
yves.debaereß 
west-vlaanderen.be

Debreuck Kelly 

sp.a + Vl.Pro 
Leeuwerikenstraat 26 
8600 Oostende 
T 0685 20 35 08 
kelly.debreuckß 
west-vlaanderen.be

Dereeper Ignace 
CD&V-N-VA 
Weststraat 16 
8660 Oudenburg 
T 059 26 68 66 
ignace.dereeperß 
west-vlaanderen.be

Deschacht Frieda 
Vlaams Belang 
Christinastraat 107 
8600 Oostende 
T 059 50 26 00 
frieda.deschachtß 
west-vlaanderen.be

Destoop-Dhont 
Yolande 
CD&V-N-VA 
Staakmolenstraat 26 
8793 Waregem 
T 056 60 26 77 
yolande.dhondtß 
west-vlaanderen.be

Devaere Franky 
Vlaams Belang 
Vinkstraat 62 
8780 Oostrozebeke 
T 0677 95 76 32 
franky.devaereß 
west-vlaanderen.be

Dumarey Anthony 
Open VLD 
Marktstraat 22/5 
8660 Oudenburg 
T 059 25 00 77 
anthony.dumareyß 
west-vlaanderen.be

Durnez Jan 
CD&V-N-VA 
Capucienenstraat 106 
8900 leper 
T 057 20 38 13 
jan.durnezß 
west-vlaanderen.be

Huyghe Eric 
CD&V-N-VA 
Moervijverweg 30A 
8680 Koekelare 
T 051 58 12 38 
eric.huygheß 
west-vlaanderen.be

Lybeer Lieven 
CD&V-N-VA 
Goedendaglaan 80 
8500 Kortrijk 
T 056 25 79 61 
lieven.lybeerß 
west-vlaanderen.be

Madoc Reinhart 
Vlaams Belang 
Zomerweg 7 
8690 Jabbeke 
T 0678 76 57 56 
reinhart.madocß 
west-vlaanderen.be

Masselis Hans 
Open VLD
Doorniksesteenweg 197 
8500 Kortrijk 
T 056 66 66 39 
hans.masselisß 
west-vlaanderen.be

Masyn Luc 
Vlaams Belang 
Logboek 27 
8301 Knokke-Heist 
T 0677 32 06 11 
luc.masynß 
west-vlaanderen.be

Matton-Spincemaille 
Eliane 
CD&V-N-VA 
Vichtestraat 5 
8553 Zwevegem 
T 056 77 79 62 
eliane.spincemailleß 
west-vlaanderen.be

Naeyaert Bart 
CD&V-N-VA 
Aartrijkestraat 38 
8820 Torhout 
T 050 22 16 06 
bart.naeyaertß 
west-vlaanderen.be

Pertry Gunter 
sp.a + Vl.Pro 
Eikenlaan 9 
8900 leper 
T 057 20 79 71 
gunter.pertryß 
west-vlaanderen.be
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Cnockaert 
Anne-Catherine 
Vlaams Belang 
Molenstraat 35 
8960 Wervik 
T 056 31 67 35 
anne-catherine. 
cnockaert (3 
west-vlaanderen.be

Castelein Charlotte 
Open VLD 
Theresialaan 17 
8670 Koksijde 
T 0697 66 56 66 
charlotte, casteleinß 
west-vlaanderen.be

Debruyne André 
CD&V-N-VA 

Diksmuidse- 
steenweg 357 
8800 Roeselare 
T 051 20 68 66 
andre.debruyne 
rawest-vlaanderen.be

Decleer Hilde 
CD&V-N-VA 
Gentpoortstraat 66 
8000 Brugge 
T 050 36 01 76 
hilde.decleeria 
west-vlaanderen.be

Croes Claude 
CD&V-N-VA 
Driesknoklaan 108 
8560 Deerlijk 
T 056 72 35 06 
claude.croesia 
west-vlaanderen.be

Crop-Rimbaut 
Jacqueline 
Open VLD
Ingelmunstersteenweg 15 
8760 Meulebeke 
T 051 68 72 05 
jacqueline.rimbautra 
west-vlaanderen.be

de Bethune Jean
CD&V-N-VA
Van Bellegemdreef 27
8510 Kortrijk
T 056 22 60 60
jean.de_bethune(a
west-vlaanderen.be

De Block Franky 
sp.a + Vl.Pro 
Albatrosstraat 22 
8600 Oostende 
T 059 80 37 26 
franky.deblocklâ 
west-vlaanderen.be

De Cuyper Bernard 
CD&V-N-VA 
Jacobus Van 
Belleghemstraat 11 
8310 Brugge 
T 050 35 61 02 
bernard.de_cuyper(â 
west-vlaanderen.be

Declercq Veerle 
sp.a + Vl.Pro 
Molenmeers 68 
8000 Brugge 
T 050 33 02 22 
veerle. declercqlâ 
west-vlaanderen.be

Decorte Guido 
CD&V-N-VA 
Polderstraat 8 
8670 Oostduinkerke 
T 058 51 67 06 
guido.decortefd 
west-vlaanderen.be

Dejaegher Christof 
CD&V-N-VA 
Beluikstraat 1 
8970 Poperinge 
T 057 33 96 58 
christof.dejaegherß 
west-vlaanderen.be

Depaepe Christine 
sp.a + Vl.Pro 
Opstal 100 
8930 Menen 
T 056 61 23 10 
Christine.depaepeia 
west-vlaanderen.be

Deraeve Dirk 
CD&V-N-VA 
Houthulstseweg 16 
8920 Langemark- 
Poelkapelle 
T 057 68 88 89 
dirk.deraeveO 
west-vlaanderen.be

Kerckhof Johan 
Open VLD 
IJzerwegstraat 7 
8670 Gistel 
T 059 27 63 66 
johan. kerckhofß 
west-vlaanderen.be

Kindt Els 
CD&V-N-VA 
Hoogwielkestraat 55 
8810 Lichtervelde 
T 051 72 67 09 
els.kindtra 
west-vlaanderen.be

Lacombe Jan 
Vlaams Belang 
Essex Scottishlaan 
12/11

8636 Middelkerke 
T 058 26 02 16 
jan.lacombeia 
west-vlaanderen.be

Laloo Boudewijn 
CD&V-N-VA 
Berenwegel 21 
8000 Brugge 
T 050 33 35 66 
boudewijn.laloold 
west-vlaanderen.be

Laridon Lies 
CD&V-N-VA 
IJzerlaan 58 
8600 Diksmuide 
T 051 50 01 00 
lies.landonia 
west-vlaanderen.be

Leenknecht Geert 
Open VLD 
Elf-Julistraat 50 
8870 Izegem 
T 051 30 02 22 
geert.leenknechtia 
west-vlaanderen.be

Lievyns Maureen 
Groen!
Morinnestraat 12 
8500 Kortrijk 
T 056 21 18 66 
maureen.lievynsia 
west-vlaanderen.be

Ravyts Kurt 
Vlaams Belang 
Molenwal 8 
8377 Zuienkerke 
T 050 62 82 36 
kurt.ravytsia 
west-vlaanderen.be

Roets-Denolf 
Georgine 
CD&V-N-VA 
Karel Mestdaghstraat 83 
8000 Brugge 
T 050 31 23 08 
georgina.denolfia 
west-vlaanderen.be

Roose Peter 

sp.a + Vl.Pro 
Brugsesteenweg 22 
8630 Veurne 
T 058 31 56 33 
peter.rooseia 
west-vlaanderen.be

Schelfhout Luk 
Vlaams Belang 
Kerkstraat 159 
8560 Deerlijk 
T 056 77 66 90 
luk.schelfhoutra 
west-vlaanderen.be

Servayge Veerle 
Vlaams Belang 
Pontstraat 93 
8551 Zwevegem 
T 056 77 67 08 
veerle.servaygeß 
west-vlaanderen.be

Pillaert Kristof 
CD&V-N-VA 
Oude Rozebekestraat 

63C
8830 Hooglede 
T 051 26 25 83 
kristof.pillaertra 
west-vlaanderen.be

Ramoudt André 
sp.a + Vl.Pro 
Warandestraat 16 
8680 Ichtegem 

T 051 58 87 23 
andre.ramoudtra 
west-vlaanderen.be
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Seynaeve Ann 
CD&V-N-VA 
Ter Elst 40 
8560 Wevelgem 

T 056 40 39 82 
ann.seynaeve0 
west-vlaanderen.be

Siegers Bercy 
CD&V-N-VA 
Speiestraat 20 
8940 Wervik 
T 0495 29 52 28 
bercy.slegers0 
west-vlaanderen.be

Titeca-Decraene 
Marleen 
CD&V-N-VA 
Klokketuin 78 
8570 Anzegem 
T 056 68 09 20 
marleen.titecaß 
west-vlaanderen.be

Van den Eynde Guy 
Open VLD 
Karelmeers 26 
8790 Waregem 
T 056 60 81 13 
guy.van_den_eynde0 
west-vlaanderen.be

Van Gheluwe Patrick 
sp.a + Vl.Pro 
Boomlandstraat 73 
8880 Ledegem 
T 056 50 00 93 
patrick.van_gheluwe0 
west-vlaanderen.be

Van Lancker Eddy 
sp.a + Vl.Pro 
Roggelaan 25 
8500 Kortrijk 
T 0475 26 01 55 
eddy.van_lancker0 
west-vlaanderen.be

Van Parys-Bruyninckx 
Sofie
Vlaams Belang 
Molenstraat 40 
8020 Oostkamp 
T 050 33 17 32 
sofie.bruyninckxia 
west-vlaanderen.be

Vandeputte Didier 
sp.a + Vl.Pro 
Nederweg 14/7 
8870 Izegem 
T 051 30 97 35 
didiervandeputteO 
west-vlaanderen.be

Vandermersch Piet 
Open VLD
Rollegemstraat 202 
8880 Ledegem 
T 056 50 47 16 
piet.vandermersch 
fawest-vlaanderen.be

Vandewaetere 
Christine 
CD&V-N-VA 
Legestraat 10 
8850 Ardooie 
T 051 74 63 78 
christine.vandewaetere 
0west-vlaanderen.be

Vanlerberghe Jurgen 

sp.a + Vl.Pro 
leperstraat 29 
8970 Poperinge 
T 057 33 89 60 
jurgen.vanlerberghe 
0west-vlaanderen.be

Vannieuwenhuyze Luc 
CD&V-N-VA 
Bruggestraat 22 
8700 Tielt
T 051 40 25 59/0494 
90 91 02
luc.vannieuwenhuyze
0west-vlaanderen.be

Vanpaemel Mare 
Groen!
Bruggestraat 154 
8730 Oedelem 
(Beernem)
T 050 79 24 46
marc.vanpaemel0
west-vlaanderen.be

Vanwalleghem Herlinde 
CD&V-N-VA 
Beversesteenweg 543 
8800 Roeselare 
T 051 24 22 70 
herlinde.vanwalleghem 
0west-vlaanderen.be
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Vancoillie Claude 
sp.a + Vl.Pro 
Krokussenlaan 1 
8930 Menen 
T 0475 64 74 92 
claude.vancoilließ 
west-vlaanderen.be

Vandaele W ilfried 
CD&V-N-VA 
Warvinge 17 
8421 De Haan 
T 059 23 95 47 
wilfried.vandaeleß 
west-vlaanderen.be

Vande Caveye Luc 
CD&V-N-VA 
Waterstraat 28 
8020 Oostkamp 
T 050 82 33 10 
luc.vande_caveyeß 
west-vlaanderen.be

Vandecasteele Noël 
Open VLD 
Clevenstraat 9/11 
8680 Koekelare 
T 059 27 87 46 
noel.vandecasteeleß 
west-vlaanderen.be

Vandemeulebroucke
Willy
sp.a + Vl.Pro
Wilgenlaan 8
8530 Harelbeke
T 056 71 04 53
willy. vandemeulebroucke
ßwest-vlaanderen.be

Vandenbulcke 
Baldwin 
Vlaams Belang 
Kattestraat 107 
8520 Kuurne 
T 056 71 10 92 
baldwin.vandenbulcke 
ßwest-vlaanderen.be

Vandenbulcke Pol 
CD&V-N-VA 
Weidestraat 91 
8800 Roeselare 
T 051 24 83 06 
pol.vandenbulcke 
ßwest-vlaanderen.be

Vereecke Cari 
Open VLD 
Populierenlaan 14 
8520 Kuurne 
T 056 70 52 54 
carl.vereeckeß 
west-vlaanderen.be

Verkest Hendrik 
CD&V-N-VA 
Kokerstraat 5 
8750 Wingene 
T 051 65 71 07 
hendrik.verkestß 
west-vlaanderen.be

Verkinderen Gilbert 
Open VLD
Zonnebekestraat 66 
8920 Langemark- 
Poelkapelle 
T 057 48 83 79 
gilbert.verkinderen 
ßwest-vlaanderen.be

Verschaete Koenraad 
Vlaams Belang 
Godfried
Devreeselaan 17/4 
8500 Kortrijk 
T 056 37 23 49 
koenraad.verschaete 
ßwest-vlaanderen.be

Veulemans Hilde 
CD&V-N-VA 
Stokkellaan 114 
8400 Oostende 
T 059 70 83 75 
hilde.veulemansß 
west-vlaanderen.be

Warnez Peter 
CD&V-N-VA 
Peerstalvoetweg 2 
8750 Wingene 
T 051 65 63 42 
peter.warnezß 
west-vlaanderen.be

W illaert Berlinda 
sp.a + Vl.Pro 
Populierenlaan 94 
8450 Bredene 
T 059 32 15 47 
berlinda.willaertß 
west-vlaanderen.be
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B E LA N G R IJK S T E  A G E N D A P U N T E N  UIT 
DE PROVINCIERAAD

De provincieraad kwam  in 2007 zeventien keer samen. 

In 2006 werd ervoor geopteerd om de begroting voor 

2007 te laten behandelen door de nieuw ge ïnsta llee r

de provincieraad. De raad keurde het provinciale be- 

g ro tingsontw erp  2007 goed in de vergadering van eind 

feb ruari dat jaar.

De nieuwe provincieraad werd op 1 decem ber 2006 

geïnsta lleerd. Naar aanleid ing daarvan w ijzigde de 

raad begin 2007 het hu ishoude lijke  reg lem ent van de 

provincieraad. De raad bepaalde ook het aantal, de 

sam enste lling  en de bevoegdheden van de raadscom 

m issies en duidde de provinciale vertegenw oord igers 

aan in de bestuursorganen van de verenigingen waarin 

de provincie vertegenw oord igd is. Zoals voorgeschre

ven in het provinciedecreet werd een reg lem ent goed

gekeurd w aarin  de Ínhoud van het begrip 'dage lijks 

bestuur' vastgelegd is. Ook het in te rne contro lesys

teem  werd vastgesteld.

De provincieraad behandelde diverse bijzondere agen

dapunten in 2007. Zo werd grond aangekocht voor de 

u itb re id ing van het P rovinciaal Onderzoeks- en Voor

lich tingscen trum  voor Land- en Tuinbouw (POVLT) en 

de provinciale dom einen De Kem m elberg en De Pa- 

lingbeek.

In 2007 werden enkele procedures voor de uitvoering 

van grote w erken in gang gezet: de gevelrenovatie van 

het PMMK in Oostende, de bouw van een onthaa lge- 

bouw in het dom ein De Gavers en de bouw van een wa- 

terspaarbekken voor de watervoorzien ing van land- en 

tu inbouw  langs de Bab illiebeek in Roeselare. Ook de 

aanleg van fietspaden in Oostrozebeke en Zonnebeke 

en de aanleg van stra ten  op het grondgebied van ln - 

ge lm unster, D iksm uide en Roeselare kregen het fia t 

van de provincieraad.

De raad keurde ook enkele reg lem enten goed, zoals 

het reg lem ent betreffende de subsid iëring  van het 

e e rs te lijns - en tw eede lijns jeugdw erk  en jeugdd ienst- 

verlen ing, het subs id iereg lem ent voor resu ltaa tge

rich te w erk ing  van kring loopcen tra , het reg lem ent be

tre ffende het ondersteunen van v r ijw illig e rs w e rk  door 

het aanbieden van een verzekering, het reg lem ent to t 

ondersteun ing van lokale besturen voor groenbeheer 

en he rs te l en onderhoud van de bedding van zacht- 

recreatieve verb indingen, en het toegangsreglem ent 

voor het Provincia le N a tuu rpa rk  Zwin.

Het reg lem ent te r  voorkom ing van koo lm onoxidever

g iftig ing  van 2006 werd in 2007 opnieuw  vastgesteld. 

Ook hief de provincieraad diverse reg lem enten op, 

zoals de provinciale verordening van 1968 op de m u- 

tua lite itsve ren ig ingen , het reg lem ent van 1993 op de 

toekenning van investeringstoe lagen aan diensten 

voor zelfstandig wonen, het subsid ie reg lem ent van 

projecten in de zorgsector en het subsid iereg lem ent 

van producties en overdracht van expertise ten behoe

ve van in itia tieven voor of door k inderen en jongeren. 

De raad keurde de beheersovereenkom sten goed met 

de POM W est-V laanderen, W esttoer en m et het WES. 

Ook werden e r sam enw erkingsovereenkom sten aan

genom en: de sam enw erk ingsovereenkom st F iets- 

fonds tussen de provincie en het V laamse Gewest, de 

sam enw erk ingsovereenkom st tussen de provincie, de 

gem eente Zwevegem en Leiedal in verband m et de site 

Transfo, de overeenkom st m et het reg ionaa l centrum  

voor jo ng e ren cu ltu u r Het Entrepot, en de sam enw er

k ingsovereenkom st tussen de provincie en het Agent

schap voor Geografische In form atie  Vlaanderen (AGIV) 

in verband m et de aanm aak en d is tribu tie  van m idden- 

schalige d ig ita le  k leurenortho fo to 's .

De provincie trad  in 2007 toe to t de regionale sociale 

verhuu rkan to ren  Veurne - D iksm uide en de W estkust. 

Eind 2007 werd ook de deelnam e van de provincie aan 

de Eurom etropoo l L ille  - K o rtr ijk  - Tournai goedge

keurd.

Het budget 2008 en het m eerja renp lan kregen in ok

tober 2007 de goedkeuring van de provincieraad. In de 

daaropvolgende m aanden werden nog andere be le ids

plannen aangenom en: het Provincia le p la tte landspro- 

gram m a 2007 - 2013, de Provinciale sportbe le idsnota
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provincieraad vergadert in principe minstens elke vierde donderdag van de maand.

2008 - 2013, het Provinciale jeugdbe le idsp lan 2008 

- 2013, het PM M K-bele idsplan, het Beleidsplan eco

nomie 2008 - 2013 en het S trateg isch bele idsplan toe

rism e en recreatie voor de W esthoek.

Op het vlak van ru im te lijke  ordening werden drie pro

vinciale ru im te lijke  u itvoeringsp lannen (PRUP's) voor

lopig en vijf PRUP's de fin itie f vastgesteld. De provin

cieraad gaf ook advies over een aanta l geweste lijke 

ru im te lijke  u itvoeringsp lannen (GRUP's) waaronder 

het GRUP Leievallei en open ru im te  om geving K or

tr ijk .

De provincie verleende ook een advies over de e rken 

ning van de is lam itische  gem eenschap 'Assounah' in 

Desselgem.

De streekpacten van de RESOC's Zuid-W est-V laande- 

ren, Oostende, B rugge en M idden-W est-V laanderen 

werden door de raad bekrachtigd.

Op voorste l van de voo rz itte rs  van de frac ties  ve rte 

genwoordigd in de provincieraad stem de de raad een 

m otie in verband m et de op rich ting  van een op le id ings

cen trum  voor brandw eer-, p o litie - en 100-diensten in 

W est-V laanderen.
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IN M EM O R IA M  H E N D R IK  OLIVIER PAUL BREYNE 10 JAAR GOUVERNEUR

H endrik O livier, tijdens zijn laa tste  bezoek aan 

het POVLT in novem ber 2007.

Op 16 decem ber 2007 overleed eregedeputeerde Hen

drik  Olivier. Hij werd 83 jaar.

Het provinc iebestuur za l zich Hendrik O livier h e rin 

neren ais een gedreven man, die zich inzette voor de 

land- en tu inbouw ers  in W est-V laanderen. Hij bouwde 

het Provinciaal O nderzoeks- en V oorlich tingscen trum  

voor Land- en Tuinbouw (POVLT) in Beitem  uit tot wat 

het vandaag is. Verder mogen zijn inspanningen voor 

de w ate rlopen niet vergeten worden. A is bezie ler van 

het provinciale jaarboek lag hij ook aan de basis van 

het com m unica tiebele id  van de provincie W est-V laan

deren.

Hendrik O liv ier werd ergedeputeerde in 1991. Ais 

C.V.P.-provincieraadslid voor het d is tr ic t Brugge was 

hij lid van de deputatie van oktober 1976 to t novem 

ber 1991. Hij was gedeputeerde van financiën en be

lastingen, land- en tu inbouw  en waterlopen. Voor hij 

lid werd van de deputatie zetelde Hendrik O livier in de 

Brugse gem eenteraad van 1972 to t 1974.

Hendrik O livier was de zoon van landbouw er A rth u r 

O livier, provincieraadslid  en gedeputeerde van 1924 

to t 1956. H endrik  werd geboren op 16 decem ber 1924 

in A a rtrijke . Aan de K.U. Leuven behaalde hij de tite l 

van doctor in de Rechten en een licentie  Notariaat.

"In opvolging van O liv ier Vanneste werd Paul Breyne, 

bij K on ink lijk  B eslu it van 15 mei 1997, benoemd tot 

gouverneur van W est-V laanderen. Op 27 mei 1997 

legde hij de eed af voor Z.M. Koning A lbe rt II en op 

1 ju n i trad hij e ffec tie f in d ienst." Zo stond het in het 

Jaarboek 1998 te lezen.

Tien ja a r na datum  werd het ju b ileu m  gevierd op za

terdag 2 jun i 2007 in het concertgebouw  van Brugge. 

T ijdens de huldeviering m ocht de gouverneur heel wat 

woorden van lof en w aardering  in ontvangst nemen. 

P rovinc ieraadsvoorz itter Jean de Bethune loofde het 

verm ogen van de gouverneur om m ensen samen te 

brengen, te verzoenen en to t oplossingen te bewegen 

ten voordele van de W est-V laam se bevolking. De hu i

dige prov inc ieraadsvoorz itte r prees ook de inspann in

gen van de gouverneur voor het hoger onderw ijs in de 

provincie, om de bra indra in  tegen te gaan.

Eerste gedeputeerde Jan Durnez haalde he rin ne rin 

gen op aan de jeugd van Paul Breyne en prees hem ais 

een heel benaderbare en open gouverneur. De eerste 

gedeputeerde in fo rm eerde het publiek dat de 'coha

b ita tie ' in W est-V laanderen, de sam enw erking tussen 

een door de centra le  overheid benoemde gouverneur 

enerzijds en het verkozen provinc iebestuur anderzijds, 

behoorlijk  luk t. Hij onderw ie rp  de gouverneur aan een 

ludieke test over zijn kennis van W est-V laanderen en 

gaf de 1100 genodigden nog mee dat de naam 'Paul 

Breyne' via Google 56.300 hits oplevert.

Na een am b ts te rm ijn  van tien ja a r kreeg ook gouver

neur Paul Breyne zijn plekje in de gouverneursga lerij 

van het P rovinciaal Hof. S ch ilde r en geboren W est- 

V lam ing Frans M alschaert m ocht het s taa ts ieportre t 

samen m et Jan Durnez en Jean de Bethune on thu l

len.

Het ensem ble C o llegium  Ins trum enta le  Brugense, 

voor de gelegenheid onder le iding van d irigen t Patrick 

Peire, bracht samen m et het koor Capella Brugensis 

de Coronation Anthem s van G.F. Händel, 

leperling  en toenm alig  m in is te r-p re s id en t van de
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J A A R L IJ K S E  REDE 
VAN DE GOUVERNEUR 
TOT DE PROVINCIERAAD

Frans M alschaert po rtre ttee rde  gouverneur Breyne.

Vlaamse Gemeenschap Yves Leterm e, vriend van de 

gouverneur, s loot de avond af. Hij loofde Paul Breynes 

a lom tegenw oordigheid in de provincie, zijn vo lksver

bondenheid, contact m et de mensen, capacite it om 

bruggen te bouwen en te bem iddelen.

West-Vlaanderen,  door de zee gedreven
W est-V laanderen en de Noordzee zijn on losm ake lijk  

m et e lkaa r verbonden. De Noordzee is een fysieke 

barriè re  die de provincie begrenst, m aar die tege lijk  

een venster op de w ere ld biedt. Bij scheepsram pen 

en overstrom ingen kan de zee een bedreiging zijn. 

Daarom hield de gouverneur aan het begin van zijn 

toespraak even s til bij de s lach to ffe rs  die de Noordzee 

in het verleden eiste. Anderzijds is de zee een partner, 

die heel wat m ogelijkheden opent.

In zijn rede on tw ikke lde de gouverneur geen u iteen

zetting rond één s te lling , m aar beschreef hij ve rsch il

lende aspecten van de zee en de kust. Het werd een 

overzicht m et heel wat in teressante gegevens.

Zo bleef de gouverneur s tils taan bij de evolutie van de 

zeespiegel, de com plexite it van de afbakening (geo

grafisch, ju rid isch , econom isch, ...) en de bevoegd

heidsverdeling tussen Vlaam se en federale diensten 

die to t sam enw erking noopt.

A is eerste u itdaging be lich tte  de gouverneur wonen 

en w erken aan de kust. Door zijn grote aan trekk ings

krach t werd de regio een s te rk  ve rs tede lijk t gebied 

m et een hoge bevolk ingsdichtheid en ste rke  veroude- 

ringsgraad, wat zijn im pact heeft op de lokale w on ing

m ark t en het sociale w eefse l van de streek. Daarop 

suggereerde de gouverneur enkele denkpistes over 

hoe de kust leefbaarder gem aakt kan worden.

Op het v lak van landbouw  tre k t de provincie de kaart 

van duurzam e on tw ikke ling  en landbouwverbreding.

De v isse rijsecto r b lijft reg ionaa l gezien van econo

m isch belang, m aar staat evenwel onder druk. De 

gouverneur p le itte  voor een sam enw erk ing  tussen de 

visveilingen. A quacu ltuu r opent voorzich tige perspec

tieven.

T ransport, scheepvaart en havens overschrijden de fy

sieke grens die de zee vo rm t en rich ten de poort van 

W est-V laanderen op de w ere ld . De Noordzee is een 

d ruk m aritiem  kru ispun t, wat anderzijds ook ris ico's 

inhoudt voor veilighe id en po llu tie . Met log is tiek en 

d is tribu tie  vorm en de kusthavens p ijle rs  van econo-

Prov inc ie  W e s t -V la an d e ren  • ja a rb o e k  ‘08 • 27



De site ‘Innovocean' in de voormalige vismijn  van Oostende.

m ische on tw ikke ling  en een bron van welvaart. H ierbij 

m oet een evenw icht gezocht worden m et de ecologi

sche pijler. O ptim alisa tie  van de verkeerstra fieken op 

het land van en naar de kusthavens is daarb ij een be

la ng rijk  aandachtspunt.

De zee is ook 'to e rism e ', een gegeven dat in be la ng rij

ke mate de leefom geving en de sociale context van de 

kust beïnvloedt. Het p rovinc iebedrijf W esttoer denkt 

na over on tw ikke lingen  op lange te rm ijn . Bij de u it

bouw van het toe rism e  m oet ook rekening gehouden 

worden m et tew e rks te lling , sociaa l weefsel, ecologie, 

cu ltuuraanbod en erfgoed.

INNOVOCEAN

De gouverneur be lich tte  ook de ontg inn ing van na tuu r

lijke rijkdom m en aan de kust. Wat zal de invloed zijn 

van de zandw inning op zee? O ffshorew indparken w ek

ken duurzam e energie op. Kustduinen zijn geschikt 

voor d rinkw a te rp roductie , m aar ecologisch evenwicht 

is broos.

Bij een complexe m aterie  a is zee en kust moeten er 

evenw ichten gezocht en com prom issen gesloten w o r

den, a ldus de gouverneur in zijn conclusie. Om tot beter 

bestuur, gro tere veilighe id en m eer w e tenschappe lij

ke kennis te komen, zijn coörd inatie  en geïntegreerde 

sam enw erking tussen versch illende niveaus en sec

toren onon tbeerlijk . Duurzam e on tw ikke ling  m oet de 

r ic h tlijn  zijn. Drie voorbeelden van derge lijke  sam en

w erk ing  zijn de Kustwacht, het C oörd inatiepunt D uur

zaam K ustbeheer en het V laam s Instituu t voor de Zee 

(VLIZl. Zo w erken het M aritiem e Reddings- en Coör

d ina tiecen trum  (MRCC) in Oostende en het M aritiem  

In form atie  K ru ispun t (MIK) in Zeebrugge samen bin

nen de kustw achtcen tra le . Het MRCC is een Vlaamse 

pijle r, die zich voo rnam e lijk  focust op de m aritiem e 

d ienstverlen ing en de search and rescue-activ ite iten 

op zee (het safety-aspect). Het MIK is de federale p ij

ler, bevoegd voor orde- en rechtshandhaving op zee, 

de security  - m et de sam enw erk ing tussen defensie, 

douane, scheepvaartpo litie  - en po llu tiebestrijd ing . Ze 

w isselen in fo rm atie  u it en w erken samen ten behoe

ve van de in tegra le  veilighe id. Ook het geïntegreerde 

kustzonebeheer had nood aan een coördinerende in 

stan tie : het C oörd inatiepunt Duurzaam  Kustbeheer. 

Het VLIZ zorgt voor w e tenschappelijke ondersteuning 

van het kustbe le id . Het ne tw erk  van wetenschappers 

in diverse d isc ip lines heeft een goede sam enw erking 

m et de Vlaam se en federale diensten die de kust en de 

zee beheren.

Deze drie sam enw erkingsverbanden zijn gevestigd op 

dezelfde site, in de gerenoveerde pakhuizen van de 

voorm alige  Oostendse v ism ijn  en omgeving. Daar zijn 

ook het oceanografisch da tacen trum  van UNESCO en 

het Provinciaal A nke rpunt Kust gevestigd, naast een 

aanta l andere diensten. Op het einde van zijn betoog 

ste lde gouverneur Breyne voor om deze bruisende 

site de naam 'Innovocean' te geven, een 'm erknaam ' 

die een belofte van excellentie, innovatie en dynam iek 

voor de toekom st inhoudt.
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M E E R J A R E N P L A N  2007 - 2012

De provincieraad keurde op 8 novem ber 2007 het 

m eerjarenp lan 'Vertrouwen wekt. Vertrouwen w e rk t' 

voor de periode 2007 - 2012 goed. Dit m eerjarenp lan 

past in de bredere am b itie  van de provincie om de be

leidscyclus (van voorbereid ing, u itvoering én evaluatie) 

tijdens deze le g is la tuu r te op tim aliseren. M eer in het 

b ijzonder w il ze de be le idsvoorbereiding verbeteren. 

Een aantal bepalingen van het provinciedecreet m oe

digen een verdere pro fessionalise ring im m ers aan 

en maken die in som m ige gevallen ook verp lich t. Het 

m eerjarenp lan is geen doei op zich. Het is een in s tru 

m ent om de rich ting  te bepalen en na te gaan of die 

ook gevolgd w ordt. Een m idde l om de voortgang van 

het beleid en de financië le  im p lica ties  ervan m eer sys

tem atisch op te volgen en w aar nodig bij te sturen.

De bele idsvoorbereiding gaat u it van drie  basisdocu

m enten. Voor de duur van de volled ige le g is la tuu r is er 

het m eerjarenp lan m et een stra teg ische nota en een 

financië le  nota. Dit docum ent bev at de grote lijnen van 

het beleid. Twaalf stra teg ische doe lste llingen vorm en 

h ierb ij het kader.

Naast het m eerja renp lan koos het provinciebestuur er 

ook voor om voor de duur van de le g is la tuu r sectorale 

bele idsnota's op te maken. Deze docum enten streven 

volledigheid na. Op een m eer u itgew erkte  w ijze geven 

ze het beleid voor de diverse be le idsdom einen weer. 

Dezelfde stra teg ische doe ls te llingen vorm en ook h ier 

het kader.

Jaa rlijks  is e r dan bij het budget (begroting) een be

leidsnota en een financië le  nota. Ze geven zowel in 

houdelijk  ais financ iee l ve rta ling  aan de uitvoering van 

het m eerjarenp lan voor het betre ffende jaar.

De 12 strategische doelstellingen 

van de provincie West-Vlaanderen

1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen

Het garanderen van rechtszekerheid , de principes van 

behoorlijk  bestuur en de bas iskw a lite it van de d ienst

verlen ing.

2 Samenwerken over de grenzen heen
De positionering van de provincie W est-V laanderen in 

een Europese context m et bijzondere aandacht voor 

de grensoverschrijdende dim ensie).

3 Kennis delen, kennis vermeerderen
De selectieve u itbouw  van de provincie a is kenn ispa rt

ner.

U Maatwerk leveren
Het to t stand brengen van een geïntegreerde, gebieds

gerich te en ged ifferentieerde bele idsvoering m et b ij

zondere aandacht voor de verscheidenheid, iden tite it 

én de sam enhang binnen en tussen de diverse s tre 

ken.

5 Streken bovenlokaal ontwikkelen
Het bevorderen van de bovenlokale on tw ikke ling  van 

de diverse streken op een in teractieve wijze.

6 West-Vlaanderen verder laten groeien

Het se lectie f bevorderen van sociaaleconom ische 

on tw ikke ling  m et inbegrip  van de sectoren toerism e, 

land- en tu inbouw  en visserij.

7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren

Het s ign ifican t b ijdragen to t een kw a lite itsvo lle  verbe

tering  van de fysieke leefom geving.
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INTERN CONTROLESYSTEEM

8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod 

versterken
Het versterken en se lectie f verder ontw ikke len van 

een aanbod op het v lak van welzijn , sport, c u ltu u r en 

hoger onderw ijs d.m.v. het scheppen van voorwaarden 

en het rea liseren van afstem m ing.

9 Iedereen volwaardig betrekken

Het versterken van ge lijke kansen en betrokkenheid 

m et het oog op een volwaardige deelnam e aan het 

m aatschappe lijke leven.

10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren
Het verbeteren van de be le idsvoorbereid ing en -u it 

voering en dit ais kerncom peten tie  ontw ikke len.

11 Steeds professioneler werken
De organ isa tieon tw ikke ling  en het professionaliseren 

van de w erk ing  op basis van m oderne methodes.

12 Een aangename en stimulerende werksfeer schep
pen

Het continu verbeteren van een positieve, fa ire  en s t i

m ulerende werkom geving voor a lle m edew erkers.

De provincieraad keurde in oktober 2007 het beslu it 

rond het in te rne contro lesysteem  goed. De beslissing 

omvat de keuze voor COSO ais systeem  voor in terne 

contro le en een aanta l p rinc ipes over hoe derge lijk  

systeem binnen het provinc iebestuur opgezet wordt. 

COSO is een m anagem entm ode l dat on tw ikke ld  werd 

door The C om m ittee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Com m ission (COSO). Met de goedkeu

ring van het bes lu it werd de s ta rt gegeven voor de 

im p lem enta tie  van het in te rne contro lesysteem , dat in 

2008 verder concreet vorm  k rijg t.

Het provinciedecreet legt aan de provincies de ve r

p lich ting  op om een systeem  van in terne contro le op 

te zetten. Interne contro le zorgt e rvoor dat de m anier 

van w erken in het provinc iebestuur verbeterd w ordt 

en de in te rne  processen beter beheerst worden. Con

creet ve rtaa lt zich dat in aangepaste procedures en 

w erkm ethodes. In terne contro le is bedoeld om een 

redelijke zekerheid te verschaffen over een aantal 

elem enten, zoals het naleven van de wetgeving, het 

beschikken over betrouw bare financië le  en beheers- 

in fo rm atie  en de bescherm ing van activa. Interne con

tro le  is niet bedoeld om de be le idsdoe lste llingen op te 

volgen. Nagaan of een bele idskeuze e ffic iën t en effec

tie f is geweest, gebeurt via beheerscontrole .

Ook budget 2008 goedgekeurd

Het m eerjarenplan vormt het kader waarbinnen  

het jaarl ijkse budget opgemaakt wordt. 'Budget' 
is de nieuwe term  voor wat voorheen 'begroting' 

heette. Analoog aan het meerjarenplan  bestaat  

het budget eveneens uit een beleidsnota en een 

f inanciële nota. Ze geven aan w elke concrete  

doelstellingen het provinciebestuur w il verw e

zenlijken. Belangrijk is dat er steeds een duide
lijk verband moet zijn met het meerjarenplan. De 

jaarl ijkse doelstellingen uit het budget moeten  

ook kaderen in de langetermijndoelstellingen die 

in het meerjarenp lan  vervat zijn.
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DE F IN A N C IË N  VAN DE PROVINCIE

gewone ontvangsten
• vorige jaren 19.074.269,34 12,24%

• belastingen 101.379.386,00 65,07%

• Vlaam s provinciefonds 15.545.549,00 9,98%

• subsid ies onderw ijs 6.668.023,64 4,28%

• overboekingen 0,00 0,00%

• overige ontvangsten 13.133.355,86 8,43%

totaa l 155.800.583,84 100,00%

•

gewone uitgaven
vorige jaren 291.766,00 0,19%

• personeel 51.104.271,20 32,90%

• w erk ingskosten 30.329.620,69 19,53%

• overdrachten 43.182.111,44 27,80%

• schuld 22.804.304,37 14,68%

• overboekingen naar btg dienst 7.608.500,9 4,90%

totaa l 155.320.574,60 100,00%

De provinciebegroting 2007
Het begrotingsbudget voor het ja a r 2007 voorzag na de 

twee begro tingsw ijz ig ingen 155,3 m iljoen euro voor de 

gewone uitgaven. De gewone ontvangsten bedroegen 

155,8 m iljoen euro. De begroting gewone dienst kon 

afgesloten worden m et een overschot van 0,5 m iljoen 

euro.

Gewone ontvangsten
Het aandeel van W est-V laanderen in het V laams Pro

vinciefonds werd voor 2007 geraam d op 15,5 m iljoen 

euro.

De tota le fiscale opbrengsten voor 2007 werden begroot 

op 101,1 m iljoen euro. Dit is een stijg ing van 5 m iljoen 

euro of 5,3 procent tegenover 2006. Deze toenam e is 

voor een deel toe te schrijven aan de aanpassing van 

de eigen be lastingtarieven aan de levensduurte en de

groeivoet van de opcentiem en op de onroerende voor

heffing. De algem ene provinciebelasting op de gezin

nen werd aangepast van 17,50 euro naar 18 euro voor 

a lleenstaanden en van 31 euro naar 31,75 euro voor 

gezinnen vanaf twee personen.

De provinciebelasting op bedrijven werd eveneens 

gewijzigd. Het ta rie f van 14 cent per v ie rkan te  m ete r 

bleef ongewijzigd, m aar het m in im um  werd verhoogd 

van 82,75 euro to t 85,25 euro. Beide be lastingtarieven 

werden aangepast aan de levensduurte.

Het aantal provinciale opcentiem en op de onroerende 

voorheffing bleef ongewijzigd op 330. Het procentuele 

aandeel van de fiscale ontvangsten steeg tegenover 

2006 m et 0,19 procent to t 65,07 procent.

De res trub rie k  van 'overige ontvangsten' daalde m et 

0,28 procent.
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Gewone uitgaven
De tota le personeelsuitgaven werden voor 2007 ge

raamd op 51,1 m iljoen euro. Het aandeel van de pe r

soneelskosten in het geheel van de begroting bedroeg 

32,9 procent. Dit is een lichte daling van het procen tu

ele aandeel tegenover 2006 m et 0,8 procent. De pe r

sonee ls last voor het gesubsid ieerde onderw ijzende 

personeel buiten beschouwing gelaten, bedroeg het 

nettoaandeel van de personeelsuitgaven 30,3 procent. 

De w erk ingskosten werden begroot op 30,3 m iljoen 

euro en vertegenwoordigen 19,5 procent van de gewo

ne uitgavenbegroting. Dit procentuele aandeel is een 

lichte daling m et 1,5 procent.

De overdrachten (w erkingstoelagen én investerings- 

toelagen) waren goed voor 63,2 m iljoen euro of 27,8 

procent van de lopende uitgaven. Tegenover 2006 is dit 

een lichte stijg ing m et 0,6 procent.

De bru toschu ld  of de schu ldu itgaven (inc lus ie f len in 

gen ten laste van de subsid iërende overheid of door- 

geefleningen) bedroegen 22,8 m iljoen euro of 16,7 

procent van de to ta le  uitgaven. Het procentuele aan

deel voor 2007 in de to ta le  begroting daalde m et 1,6 

procent tegenover 2006.

De overboekingen bedroegen 7,6 m iljoen euro (w aar

van 6,25 m iljoen euro naar het gewone reservefonds) 

en stegen to t 6,9 procent van de tota le begroting.

Buitengewone dienst
De buitengewone uitgaven bestaan in hoofdzaak uit 

investeringen.

De eigen investeringen in het eigen d ienstjaar waren 

goed voor 29,6 m iljoen euro. Dit is een lichte daling 

van 1,2 m iljoen euro tegenover 2006.

De investeringsenveloppe voor de provinciale adm i

n is tra tie  en de centra le  diensten bedroeg 3,2 m iljoen 

euro (waarvan onder m eer 1,6 m iljoen euro voorzien 

voor de provinciehuizen Boeverbos, Abdijbeke, Tol

huis en de gebouwen voor gebiedsgerichte w erk ing 

en socio-econom isch beleid en 1,6 m iljoen euro voor

de softw are en hardware van het centra le  in fo rm atica - 

park), voor w egverkeer 3,7 m iljoen euro (waarvan 2,8 

m iljoen euro voor het fie tspadennetw erk), waterlopen 

1,6 m iljoen euro (aanleg van buffe rbekkens en w a te r- 

beheersingsw erken), landbouw  en v isserij 1,5 m iljoen 

euro (POVLT in Beitem  en b iogasinsta lla tie), secundair 

onderw ijs 1,6 m iljoen euro (PTI in K ortrijk ), recreatie 

centra 3,7 m iljoen euro (verwerving en in rich ting  van 

provinciale dom einen), jeugdzorg 7 m iljoen euro (aan

koop en op rich ting  van een jeugdvorm ingscentrum ), 

sport 2,7 m iljoen euro (w a te rspo rtcen trum  De Gavers), 

kunst en na tuu r 1,6 m iljoen euro (waaronder 1,1 m il

joen euro voor het PMMK in Oostende), eredienst 0,7 

m iljoen euro (waarvan 0,6 m iljoen euro voor de verde

re restaura tie  van de S in t-Sa lva torskathedraa l), voor 

sociale en gezinsvoorzieningen 0,3 m iljoen euro [voor 

provinciale d ienstverlen ingscen tra  voor personen met 

een handicap - afde lingen Ons Erf, De Waaiberg en 't 

Venster) en ten s lo tte  0,5 m iljoen euro voor huisves

ting en ru im te lijke  ordening (ru im te lijke  u itvoerings

plannen).

Jaarrekening 2006
De jaarreken ing 2006 werd goedgekeurd in de provin

cieraad van 23 oktober 2007. In de gewone dienst werd 

het a lgem ene begro tingsresu ltaa t vastgesteld op 29,6 

m iljoen euro. Het resu ltaa t op het eigen d ienstjaar 

2006 bedroeg 1,692 m iljoen euro in min.

De buitengewone dienst s loot af m et een begro tings

resu ltaa t van 11,3 m iljoen euro in m in, ten gevolge van 

nog op te nemen leningen, en een boekhoudkundig 

resu ltaa t van 8,8 m iljoen euro.
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ARCHIEF C O M M U N IC A T IE  EN ICT

Steun aan archiefzorg en -behee r
W est-V laanderen biedt steun aan de lokale archiefzorg 

en het lokale archiefbeheer. De steun omvat een tijd e 

lijke subsid iëring (gedurende drie  kalenderjaren] van 

nieuwe arch ie fd iensten, op le iding van arch ivarissen 

door de School voor B estuursrech t (SBR) en logistieke 

ondersteuning en begeleiding vanuit het provinciale 

arch ie fconsulentschap.

Het subsid iereglem ent trad  tien  ja a r geleden (1998) in 

voege. S indsdien ontstonden e r nieuwe arch ie fd ien

sten in B lankenberge, Bredene, De Haan, D iksm uide, 

Gistel, Harelbeke, Heuvelland, H outhulst, Ingelm un- 

ster, Koksijde, K ortem ark, K o rtrijk , Langem ark-P oe l- 

kapelle, N ieuwpoort, Oostkamp, Poperinge-V leteren, 

Staden, Torhout, W aregem, W ervik, W ingene, Zedel- 

gem en Zonnebeke.

Onder de recentste subsid ieaanvragers zijn Lange- 

m ark-P oe lkape lle  en Poperinge-V leteren in teressant 

en experim entee l te noemen. In Langem ark-P oe lka- 

pelte is een sam enw erkingsverband voor het a rch ie f

beheer opgezet tussen de gem eente en het OCMW. 

Tussen Poperinge en Vleteren werd voor het eerst in 

V laanderen een in te rgem een te lijk  sam enw erk ings

verband voor arch ie fbeheer opgericht.

Samen m et de arch ie fd iensten van Brugge, leper, 

Knokke-Heist, Menen, M iddelkerke, Oostende, Roese- 

lare en Veurne, die reeds voor 1998 bestonden, is het 

a rch ie fbeheer nu in 32 of ju is t de he lft van de W est- 

Vlaamse gem eenten daadw erke lijk  georganiseerd.

De School voor B estuursrech t rich tte  de cursus a r

chiefbeheer van 50 lestijden de voorbije tien ja a r reeds 

zes keer in. Zo behaalden reeds MO am btenaren het 

ge tu igschrift. Lokale besturen die een arch ivaris in 

dienst hebben, kunnen g ra tis  beschikken over 'P ro 

bat', het Provinciaal B eheersprogram m a voor A rch ie f- 

toepassingen. Een gebru ikersgroep kom t m instens 

eenm aal per ja a r samen, om verdere on tw ikke lingen 

van het program m a te bespreken en voor te bereiden. 

Een arch ie fconsulente staat in voor de opvolging van 

de archiefaanpak en voor de praktische begeleiding 

van de lokale archieven.

w w w .w est-v laanderen .be /a rch ie fd ienst

De infostand van de cu ltuu rd ien s t tijdens de provincia le trefdagen.

Trefdagen voor gemeentebesturen
De provincie W est-V laanderen heeft de voorbije de

cennia heel wat kennis verzam eld en expertise opge

bouwd. A is kenn ispa rtne r s te lt ze die te r  beschikking 

van gem eenten, ins te llingen en organ isaties die de 

am bitie  van de provincie delen om van W est-V laande

ren een kw a lite itsvo lle , recreatieve en ondernem ende 

topregio te maken.

Om dit vern ieuwde p ro fie l van W est-V laanderen in de 

verf te zetten, organiseerde de provincie op 20 en 21 

m aart 2007 trefdagen voor gem eente- en OCMW-be- 

sturen in provinciehuis Boeverbos.

Het aanbod aan in fo rm atie  was heel u itgebre id  en d i

vers. Zo'n 1A0 dee lnem ers m aakten een keuze uit een 

ru im  palet aan w orkshops rond be langrijke  be le ids

them a's, zoals s truc tuu rp lann ing , toe rism e, econo

m ische studies, sociale p lanning, vergunningen, land

bouw, cu ltuu r, Europese program m a's, ... Ze konden 

ook op infostanden te rech t en in fo rm ee l van gedach

ten w isselen.
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De reacties van de dee lnem ers ach tera f bewezen dat 

derge lijke  on tm oetingsm om enten tussen steden en 

gem eenten enerzijds en het p rovinc iebestuur ander

zijds op heel wat b ijval kunnen rekenen. In de toe

kom st verdienen ze dan ook blijvende aandacht.

De G roothertog en de G roothertogin  van Luxem burg deden tijdens hun 

staatsbezoek ook W est-Vlaanderen aan.

Luxemburgs staatsbezoek
De Groothertog en de G roothertogin van Luxem burg 

brachten een staatsbezoek aan België van 20 to t 22 

m aart 2007. Op 21 m aart stond een bezoek aan B rug

ge op het program m a, in aanwezigheid van het B e lg i

sche vorstenpaar.

Na de ontvangst op het Brugse stadhuis w erk ten  Groot

hertog Henri en zijn echtgenote M aria-Teresa een apart 

p rogram m a af. Samen m et de G roothertog en Koning 

A lbe rt II trok  de gouverneur rich ting  Zeebrugse haven 

voor een bezoek aan Fluxys en Cobelfret, een be lang

rijke m aritiem e spe le r m et Luxem burgse roots. Ko

ningin Paola en G roothertogin M aria-Teresa brachten 

een bezoek aan de ten toonste lling  'De Schoonheid en 

de Waanzin' in de O nze-L ieve-Vrouwekerk in Brugge. 

Ze bezochten ook nog de expositie 'A lbrecht Dürer' in 

het A rentshuis, de Jeruza lem kerk  en het kantcentrum  

en -m useum . Op de m iddag m aakte het royale gezel

schap in de am btsw oning van de gouverneur kennis 

m et de leden van de deputatie en de provinciegriffier. 

Na de lunch ging het verder rich ting  Antwerpen.

Beeldbank NU en Beeldbank TOEN
Door m idde l van een onlinedatabase w il de Beeldbank 

bee ldm ateriaa l in kaart brengen, inventariseren en 

cen traa l beheren. Het bee ldm ateriaa l omvat n iet a l

leen oude postkaarten en affiches, m aar ook dia's en 

d ig ita le foto's. Het voordeel van de Beeldbank is dat 

afbeeldingen goed bewaard en sne lle r teruggevonden 

worden en ook op iedere com puter m et in te rne taan

s lu iting  te raadplegen zijn.

De Beeldbank W est-V laanderen is opgesp lits t in twee

delen: Beeldbank NU en Beeldbank TOEN.

Beeldbank NU geeft een overzicht van de vele heden

daagse in itia tieven (zoals projecten, fotoco llecties, 

ten toonste llingen) binnen het provinciebestuur. Deze 

beeldbank bevat rub rieken  ais 'evenem enten ', 'p u b li

caties', 'he t p rovinc iebestuur in b e e ld ', ...

Beeldbank TOEN bevat vooral h is to risch beeldm a

te riaa l. B innen dit deel worden co llecties in sam en

w erk ing  m et lokale overheden, erfgoedverenig ingen 

en pa rticu lie ren  in een passende vorm  gegoten. Zo 

ontstaat een d ig itaa l beeldarch ie f m et co llecties zoals 

'kunste rfgoed ', 'v las', 'v isserij', 'S tijn  S treuvels', ... In 

2007 s loot de provincie h iervoor sam enw erk ingsover

eenkom sten af m et de gem eenten Bredene, Harel- 

beke, Koekelare, K o rtr ijk , Moorslede, Oostkamp en 

M iddelkerke.

In 2007 bezochten 9.454 unieke bezoekers samen 

615.595 pagina's op de Beeldbank. Eind 2007 had de 

provincie 19.061 foto 's op de beeldbank geladen en be

schreven sinds de lancering in sep tem ber 2006.

w w w .bee ldbankw est-v laanderen.be

E-government  Award voor LoG- IN-project
Het W est-V laam se e-gove rnm en tp ro ject LoG-IN be

haalde de tweede plaats op de Europese E-governm ent 

Award 2007. Deze w edstrijd , uitgeschreven door de 

Europese Com m issie, bekroonde de beste e-govern- 

m entpro jecten van de laatste twee ja a r (2006-2007) 

in Europa. Voor de eerste keer was een W est-V laam s 

project geselecteerd ais fina lis t.

Het LoG -IN -pro ject is een sam enw erk ing  van 35
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Het provinciale logo p rom inent in beeld tijdens het WK Veldrijden in

Hooglede-Gits.

Lokale besturen u it drie Landen/regio’s in het kader 

van Interreg III B Noordzee. Het ging om het Verenigd 

K on inkrijk  (Norfo lk), Duitsland (Landkreis Rotenburg- 

W ümme) en V laanderen (K ortrijk ). Leiedal was lead- 

pa rtner en de gem eenten uit het a rrond issem ent 

K o rtr ijk  waren samen m et de provincie subpartner. 

G ezam enlijk on tw ikke lden ze een krach tige  G lS -in fra - 

structuur. Het via in te rne t te r  beschikking ste llen van 

actuele overhe ids in form atie  is heel duur, zeker ais er 

kaa rtm a te riaa l aan te pas kom t. In plaats van elk hun 

eigen kle ine in fra s tru c tu u r te kopen, brachten de 35 

lokale besturen hun financië le  m iddelen samen om 

een pe rfo rm an t systeem aan te kopen, dat een snelle 

kenn isu itw isse ling  tussen versch illende besturen, be

drijven en de burger m oge lijk  m aakt. De provincie on

dersteunde het project p raktisch en financiee l (naast 

50 procent Europese subsidies), m aakte deel uit van 

de stuurgroep en partic ipeerde in enkele dee lpro jec

ten.

Enkele toepassingen van LoG-IN zijn de bedrijvenda- 

tabank van W aregem, de consu lta tie  rond w a te rzu i

vering in Wevelgem, het pro ject rond kinderopvang in 

Kuurne, ... Dit e -governm entp ro ject p ro filee rt de p ro

vincie nog s te rke r ais kenn ispartne r van de gem een

ten. De dienst Datawarehousing neem t de LoG-IN- 

technolog ie nu over voor GISWEST.

www.giswest.be

Aanwezigheid op topsportevenementen
In haar reg iom arketingbele id  s tree ft de provincie een 

grotere z ichtbaarheid na. Ze w il dan ook graag pro

m otioneel aanwezig zijn op topevenem enten op haar 

grondgebied.

In 2007 m ocht W est-V laanderen alvast een aantal top 

sportevenem enten verwelkom en.

Op 27 en 28 januari 2007 vond in Hooglede-G its het WK 

Veldrijden plaats. Meer dan 50.000 w ie le rlie fhebbers  

zakten naar dit tweedaagse sportieve spektakel af. Op 

het drie k ilom e te r lange parcours zagen ze niet enkel 

hoe Erwin Vervecken de w e re ld tite l bij de profs won, 

m aar m erkten ze ook de provinciale vlaggen en span

doeken op. Het parcours liep overigens voor een deel 

over het provinciale domein De Waaiberg. In het cen

trum  De Waaiberg vinden 47 volwassen personen met 

een fysieke of m eervoudige handicap een onderkom en. 

Zij maakten het WK dan ook vanop de eerste rij mee. 

Op 9 en 10 ju li 2007 was W est-V laanderen dan weer 

in de ban van de Ronde van F rankrijk . Op 9 ju li fie tste 

de Tourkaravaan van Duinkerke naar Gent. Heel wat 

W est-Vlaamse gem eenten langs het tra je c t van de r it 

- van Roesbrugge to t T ie lt - zorgden voor uitgebreide 

anim atie. O pm erke lijk  daarbij was het in itia tie f van de 

gouverneurs van Oost- en W est-V laanderen. Met een 

'R e tro to u rrit' van 100 k ilom ete r tussen D iksm uide en 

Gent w ilden zij de sfeer van de grote Belgische Tour- 

dagen (de periodes van Merckx, Van Springel, Sercu en 

Museeuw) opnieuw tot leven brengen. Zo'n 800 w ie le r

toeristen, onder wie heel wat oud-renners, gingen 's 

ochtends vroeg van s ta rt op de m ark t van Diksmuide. 

Met een gem iddelde snelheid van 25 k ilom e te r per uur 

fie tsten ze langs het Tourparcours naar Gent. Enkele 

uren na het vertrek reed dit opvallende peloton, getooid 

in re trow ie le rtru ien , onder de offic ië le  aankomstboog 

van de Tour de France in Gent door.

Op dinsdag 10 ju li 2007 was W aregem gastheer voor 

de s ta rt van de volgende Touretappe rich ting  Com

piègne. Tom Boonen & co werden e r door naar schat

ting 40.000 w ie le rlie fhebbers  en een hele schare 

hoogwaardigheidsbekleders u itgew uifd. W aregem, de 

Leiestreek en de provincie W est-V laanderen stonden 

die dag volop in de sch ijnw erpers van de in ternationa le 

(sport)pers.
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P E R S O N E E L S Z A K E N

Nieuw organogram
De provincie is steeds op zoek naar verbetering van 

de w erk ing  van de organ isatie en naar on tw ikke lings

kansen voor en tevredenheid van het personeel. Het 

provinciedecreet is h ie rb ij richtinggevend. De provin

cieraad ste lde dan ook het organogram  van de pro

vinciale diensten vast in de vergadering van eind jun i 

2007. Er werd gekozen voor een ordening volgens be

le idsdom einen en beheersdom einen.

Een bele idsdom ein om vat m ateries en diensten die 

gerich t zijn op de u itvoering van het beleid. De es

sentie is d ienstverlen ing aan de bu itenw ere ld volgens 

bepaalde opties, gekozen door het beleid. Er werden 

v ijf be le idsdom einen vastgelegd: ople iding en o n tw ik 

keling, leefom geving, lee fcu ltuu r, gebiedenbeleid en 

economie.

De ondersteun ing w ord t georganiseerd in beheers

domeinen. Een beheersdom ein is in wezen ge rich t op 

het beheer, het m anagem ent van de organisatie ais 

geheel. Er werden v ie r beheersdom einen vastgelegd: 

w erk ing van de overheid, p lanning, rea liseren en lo 

g is tiek ondersteunen.

Vertrekkend vanuit deze dom einen werd een orga- 

n isatieconfigura tie  voorgesteld. Daarbij staan de 

bele idsdom einen verticaa l en de beheersdom einen 

horizontaal. Voor e lk organ isatieonderdee l werd een 

'generieke ' con figu ra tie  u itgetekend. Die bestaat uit 

het diensthoofd, de standaardiserende, ondersteu

nende en/of le idinggevende staf en de uitvoerende 

onderdelen. Binnen en /o f tussen de dom einen worden 

coörd inatie team s opgericht.

Het organ isatiedesign w ord t verder geconcretiseerd in 

de loop van 2008.

Managementteam samengeste ld
Naast het organogram  heeft de provincieraad ook de 

sam enste lling  van het m anagem entteam  bepaald. Het 

m anagem entteam  van de provincie bestaat uit de pro- 

v in c ieg riffie r (voorzitter) en zes vertegenw oord igers

Het m anagem entteam  tijdens een van 

zijn tw eew ekelijkse vergaderingen.

van de beheersdom einen en een secre taris.

Volgens het provinciedecreet ondersteun t het m a

nagem entteam  de coördinatie van de provinciale d ien

sten bij de be le idsvoorbereid ing, de be le idsu itvoering 

en de be le idsevaluatie . Het bewaakt de eenheid in de 

w erk ing , de kw a lite it van de organ isatie en de werking 

van de provinciale diensten, a lsook de in terne com m u

nicatie. In het team  worden geen po litieke beslissingen 

genomen. Het is w e l de bedoeling om de organisatie 

zo goed m ogelijk  te besturen. Het m anagem entteam  

w il de m edew erkers op een productieve en aangena

me m an ie r laten sam enw erken.

Personeelsstatuut  en personeelsformat ie
De Vlaam se Regering keurde op 7 decem ber 2007 het 

beslu it voor de m in im a le  rech tspositie rege ling  van het 

gem eente- en provinciepersonee l de fin itie f goed. Dat 

gebeurde na uitvoerige onderhande lingen m et de vak

bonden en de w erkgeversorgan isa ties W P  en WSG.

Op de valreep werd het beslu it nog in 2007 gepub li

ceerd in het Belgisch Staatsblad. De publicatie bete

kende het s ta rtscho t voor de opm aak van een nieuw 

personee lssta tuut en een nieuwe personeelsform atie .

Die worden in de loop van 2008 aan de provincieraad 

voorgelegd.

Provincies en gem eenten hebben één ja a r de tijd  om 

alle p laa tse lijke  reg lem enta ire  bepalingen over de 

rech tspositie  en de personee lsfo rm atie  in overeen-
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stem m ing te brengen m et de bepalingen van het be

s lu it. Zolang dit niet gebeurd is, blijven de bestaande 

p laatse lijke personeelssta tuten van kracht, voor zover 

ze niet s trijd ig  zijn m et andere w e tte lijke  bepalingen. 

Een lijv ig 'Verslag aan de regering ' geeft toe lich ting  bij 

e lk a rtike l. Die m oet de besturen toe laten om de ju is te  

keuzes te maken bij de om zetting van de 241 a rtike len  

van het beslu it in de p laa tse lijke  rech tspositie rege

ling.
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CULTUUR
www.west-v laanderen.be/cul tuur
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AL G E M E E N

Cultuurpri js voor Patrick Peire
In 2007 werd de v ijfja a rlijkse  C u ltuu rp rijs  van de pro

vincie W est-V laanderen (goed voor 12.500 euro] u itge 

re ik t aan P atrick Peire. De prijs  bekroont een persoon 

of organisatie die ais W est-V lam ing op u itzonderlijke  

wijze b ijgedragen heeft to t de u its tra lin g  en versp re i

ding van de Nederlandse cu ltu u r, in de ru im ste  zin van 

het woord.

Zijn verdiensten ais s tich te r-d ir ig e n t van het 'C o lle 

gium  Instrum enta le  B rugense' en de 'Capella B ru- 

gensis’ , zijn gedreven onderzoek naar oude m uziek

handschriften en m uziektrak ta ten , zijn eigenzinnige 

hercreaties m et het o rkest en koor, a lsook zijn s terk 

in terna tiona le  u its tra lin g  waren voor de ju ry  doors lag

gevende argum enten om P atrick Peire to t laureaat uit 

te roepen. Een provinciale erkenn ing voor deze gepas

sioneerde m usicus, d irigen t en muziekpedagoog, die 

m et het C o llegium  Instrum enta le  Brugense ais eerste 

Belgisch k lassiek ensem ble reeds een Gram m y Award- 

nom inatie (categorie opera] in de wacht sleepte.

Culturele u itwissel ingen
Het them a 'am ateurkunsten ' stond in 2007 centraa l in 

de cu ltu re le  u itw isseling m et Oost-Vlaanderen en Zee

land. De professionele kunstenaar Ben Benaouisse, 

verbonden aan het productiehu is V ictoria (met N ieuw- 

poortthea te r Gent gefuseerd to t Campo) begeleidde 

een m asterclass van 9 to t 11 novem ber 2007, m et een 

kenn ism akingsm om ent vooraf en een toonm om ent 

voor het publiek op zondag 11 november. 23 am ateur- 

kunstenaars uit de drie provincies leverden een ge

slaagde presenta tie af.

Sinds 1959 onderhouden de provincie W est-V laande

ren en de Landschaftsverband W estfa len-Lippe in ten-

I
 sieve cu ltu re le  contacten. In augustus 2007 bracht een

W est-V laam se groep specia listen een studiebezoek 

rond actuele kunst aan s k u lp tu r projecte m ünste r 07’ 

in M ünster, een tie n ja a rlijk s  pro ject rond hedendaagse 

kunst, en aan Docum enta XII in Kassei.

Patrick Peire, een gepassioneerde m usicus, 

d irigen t en m uziekpedagoog.

Een beslissend ja ar  voor TiNCK 
TiNCK is het cu ltuurcom m un ica tiecen trum  van de 

provincie. Het zorgt e rvoor dat (W est-)Vlam ingen op 

de hoogte blijven van de cu ltu re le  activ ite iten binnen 

de provincie. Anderzijds ondersteun t TiNCK organisa

toren door ze lf de ticke tverkoop te verzorgen en /  of de 

pa rtners  een ticke tin gp la tfo rm  te r beschikking te s te l

len tegen in teressante voorwaarden. Eind 2007 telde 

TiNCK 15 partners.

De cu ltuu rcom m un ica tie  gebeurde via de geschre

ven pers, de regionale te levisie en het in te rne t (www. 

tinck.be). Door in lassing van het provinciale logo werd 

TiNCK nog m eer (h)erkend ais provinciaa l in itia tie f.

Het aanta l abonnees van de heropgefris te  digita le 

n ieuw sbrie f, een w eke lijkse  selectie uit het cu ltu re le  

aanbod van w w w .tinck.be , steeg van 4.565 in 2006 to t 

7.204 eind 2007.
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21.0 9 - 23 .09.07
West-Vlaamse cultuurhuizen vieren feest

Op 16 augustus 2007 besloot de deputatie om de tic - 

ketingactiv ite iten te laten uitdoven tegen 30 jun i 2009. 

H ierdoor kon vanaf de tweede he lft van 2007 enkel nog 

sam engew erkt worden m et organisatoren die a l een 

beroep deden op de ticke tingd iensten van TiNCK. Toch 

m aakten in 2007 nog een de rtig ta l organisatoren ge

bru ik  van het ca llcen te r en de website van TiNCK voor 

hun ticketverkoop.

TiNCK verkocht in 2007 nog ru im  38.000 tickets, on

der m eer voor evenem enten in Oostende, Brugge, 

N ieuwpoort, Knokke-H eist, Ruiselede, Damme, 

Ingelm unster, Gullegem, Koksijde, D iksm uide, 

Bredene, Geluwe, Veurne, Passendale, Koekelare, 

Poperinge, W ervik en A lveringem . 

w ww.tinck.be

BROK maakt  mensen wa rm  
CULTUURHUIZEN VIERDEN FEEST 

Voor de vijfde keer op rij vierden de W est-V laam se c u l

tuurhu izen feest. Van 21 to t en m et 23 sep tem ber 2007 

werd de spetterende s ta rt gegeven van het nieuwe 

cu ltu re le  seizoen. Met het openingsweekend wou de 

provincie W est-V laanderen het pub liek w arm  maken 

voor de producties van het seizoen 2007 -  2008.

De cu ltuurhu izen serveerden een veelheid van voor

ste llingen , concerten, fuiven, ten toonste llingen , ... Zo 

konden cu ltu u rlie fhe bb e rs  genieten van klassieke 

m uziek, zang en piano, jazz, flam enco, pop, stand- 

upcomedy, beeldend w erk, c irc u s ,...

Het openingsweekend was een in itia tie f van BROK, 

het sam enw erkingsverband dat het C u ltuu rcentrum  

Brugge, het Concertgebouw Brugge, De Spil Roesela- 

re, de cu ltuurd ienst Oostende en het C u ltuu rcen trum  

K o rtr ijk  verenigt onder im pu ls  van en m et de steun 

van de provincie W est-V laanderen. De BRO K-partners 

komen m eerdere keren per ja a r samen om in fo rm a

tie uit te w isselen over onder m eer de p rogram m ering 

voor het komende seizoen en om gem eenschappelijke 

in itia tieven op te zetten rond publieksverbreding.

DANS EN MUZIEKTHEATER IN DE KIJKER 

Om m ensen to t deze vorm  van cu ltuurbe lev ing te s t i

m uleren, lanceerden de BRO K-partners de brochure 

'Dans en m uziekthea te r in W est-V laanderen '. De pro

vincie kent im m ers ja a r lijk s  een groot aanbod van 

dans- en m uziektheatervoors te llingen . Ook tijdens 

het seizoen 2007 -  2008 staat in de cu ltuurhu izen 

weer heel wat op de planken: van kle ine, onbekende 

dansproducties gebracht door enthousiaste jongeren, 

to t fenom enale klassieke voo rste llingen van dansge

zelschappen m et in te rna tiona le  faam, van lie flijk  m u

zikaal poppentheater voor de a lle rk le ins ten  to t spec

tacu la ire  opera's.

se lz o e n u ta rt 2007-2008
www.west-vlaanderen.be/brok 
TiNCK-lijn 070 22 50 05

Concertgebouw
Cultuurcentrum
Brugge
Cultuurcentrum De Spil 
Roeselare
Cultuurdienst 
Oostende
Cultuurcentrum 
Kortrijk

I  1 west-Vlaanderen”
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C U LTU R E EL ERFGOED

Versterkte  steden ‘ju n io r ’ in Dover
Op 14 sep tem ber 2007 vond in Dover (Engeland] een 

in te rna tiona le  scholendag plaats. Zo'n 350 Franse, 

Engelse en W est-V laam se scho lie ren beleefden een 

toffe en le e rrijke  dag in en rond het indrukw ekkende 

Dover Castle. Het evenem ent was een in itia tie f van de 

provincie W est-V laanderen en de vzw Horizon Edu

catief. Het paste binnen het grensoverschrijdende 

In terregpro ject 'N e tw e rk  van vers te rk te  steden' dat 

historische steden en sites omvat in W est-V laanderen, 

Engeland en F rankrijk . Eerder m aakten de scholieren 

uit de drie  regio 's a l kennis m et e lkaa r en eikaars e r f

goed in Oostende (2005) en Gravelines (2006). Met de 

scholendag in Dover werd het pro ject afgesloten. De 

provincie zette e r m eer dan tien ja a r lang haar schou

ders onder.

Het project ‘V ersterkte Steden' s loot af m et een in te rna tiona le  scholen

dag in Dover Castle.

De derde W est-V laam se erfgoedg ids presenteert een beeld van de

bouw stijlen aan de Kust.

Modern bouwen tussen strand en duin 
In Résidence Beau-S ite aan de Zeedijk van Oostende 

werd op 17 augustus 2007 'M odern bouwen tussen 

strand en du in ', de derde W est-V laam se erfgoedgids, 

aan het publiek voorgeste ld. De uitdagende vraag voor 

deze publicatie  was: Is de V laam se kust de laatste v ijf

tig  ja a r enkel m aar le lijk e r geworden? Het antwoord 

is verre van eenduid ig. Het m assatoerism e van na 

de Tweede W ereldoorlog lie t du ide lijk  zijn sporen na.

De riante be lle -époquevilla 's  werden gesloopt en de 

zeedijk veranderde beetje bij beetje in een m uu r van



'Een stad vol sporen ': d rie  k ilo m e te r wandelen langs 

de erfgoedhoogtepunten van K o rtrijk .

appartem entsgebouw en. De Kust bleef ech ter ook een 

regio w aar arch itecten ais Gaston Eysselinck of Léon 

Stynen naar ha rten lus t konden experim enteren met 

nieuwe vorm en en m ateria len. Een inleidend hoofd

stuk schetst de gevolgen van de Tweede W ereldoorlog, 

de wederopbouw van Oostende, de opkom st van het 

m assatoerism e en de nieuwe tendensen in de w on ing

bouw tussen 1945 en 1975. De volgende hoofdstukken 

belichten de toe ris tische  in fra s tru c tuu r, openbare ge

bouwen, het w e rk  van de m odern is t Gaston Eysselinck 

en de a rch itec tuu r van de duizenden vakantiew on in

gen. De bloei van het appartem entsgebouw , de m oei

zame bouwgeschiedenis van het Oostendse stadhuis, 

de S im liw ijk  van Peter Callebout in N ieuw poort en de 

m erkw aard ige kinderhom es in Oostduinkerke komen 

a llem aal aan bod. A rch itec tuurteken ingen  brengen de 
drom en van arch itecten in beeld en oude foto's bren

gen het verleden w eer to t leven.

Erfgoedwandelroutes in Kortr i jk  en Poperinge  
De provinciale dienst C u ltuu r en W esttoer sloegen in 

2007 opnieuw de handen in e lkaa r om het aanbod van 

erfgoedw andelroutes in de W est-V laam se steden uit 

te breiden. Het voor de kust on tw ikke lde  concept werd 

ook naar andere toe ris tische  regio 's vertaa ld : een lus- 

vorm ige w andeling laat de toe ris t kennis m aken met 

s tedelijke erfgoedhoogtepunten. Zo werd een drie k i

lom eter lange w andeling u itgew erk t doorheen de gu l- 

densporenstad K o rtr ijk  en de hoppestad Poperinge. 

Een stad vol sporen ' (K ortrijk ) neem t de bezoeker mee 

langs de be langrijks te  sporen van het roem rijke  m id 

deleeuwse verleden van de Leiestad, m et getuigen van 

arm enzorg, het industrië le  verleden en de negentien- 

de-eeuwse bu rge rlijke  luxe. De erfgoedw andelrou te 

'Stad van hop' in Poperinge voert de toe ris t langs spo

ren van laken, hop en de Eerste W ereldoorlog ach ter 

het fron t. Beide nieuwe erfgoedw ande lrou tes werden 

in sep tem ber 2007 fees te lijk  ingewandeld.
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B R U G E S  et e n v iro n s . - I.e  C hâ teau  de T e n  T o r re  à M . J.
de M eester de R avenste in  à O ede le ra -lez-B ruges

4 i  NT 4 V7

Boeken en prenten w aar woningen het onderw erp van u itm aken, stonden 

centraa l in de ten toonste lling  'Huizen van papier.'

Huizen van papier
De Provinciale B ib lio theek van W est-V laanderen 

toonde naar aanleid ing van Open M onum entendag 

2007 enkele stukken uit haar rijke  co llectie  boeken en 

iconografie. Het jaa rthem a 'wonen' van OMD vorm de 

het u itgangspunt bij de se lectie  van de stukken voor 

de ten toonste lling  'Huizen van papier'. C entraa l s ton

den boeken en prenten w aar w oningen het onderwerp 

van u itm aken. De boeken, foto's, prenten, tekeningen 

en docum enten werden in v ie r them atische blokken 

gegroepeerd. Twee them a's focusten op de studie en 

het gebru ik  van regionale en streekeigen arch itec

tuur. Boeken over a rch itec tuu r en p la tenalbum s uit 

de 19de en het begin van de 20ste eeuw vorm den 

een be langrijke  insp ira tieb ron voor de W est-V laam se 

bouwm eesters. Na de Eerste W ereldoorlog werden ze

bovendien ais m odel voor de wederopbouw  gebru ikt.

Een derde groep docum enten besteedde aandacht aan 

de inven ta risa tie  en de stud ie van waardevolle h is to ri

sche huizen tijdens de Eerste W ereldoorlog. Ten slo tte 

werd e r een ga le rij van kastelen en landhuizen in het 

Brugse O m m eland sam engesteld . Deze vaak p itto 

reske gebouwen vorm den een gelie fkoosd onderwerp 

voor kunstenaars, lithogra fen, fotografen en uitgevers 

van prentkaarten. Het verhaa l van de ten toonste lling  

werd verte ld  in een the m a nu m m er van het provinciale 

e rfgo ed tijd sch rift 'In de S te igers’ . De rea lisa tie  was in 

handen van de ploeg van de Provinciale B ib lio theek en 

van de afdeling Erfgoed van de provinciale dienst C ul

tuur.

www.west-v laanderen.be/b ib l io theek

CqnTrsbvtion Â L’hisToiRC. 
d e  L' H a b it a T i o n  P m V é e
(UN B e u & iq u e  *  *  *  *

Armamd 
:IN5

de l’Académie 
RoyaIe 
d'Archéologie 
de B e lg iq u e
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C U LTU U R S P R E ID IN G

Monumentenwacht  inspecteert  
Brugs Concertgebouw

Het Concertgebouw in Brugge werd in decem ber 2007 

voor de eerste keer geïnspecteerd door M onum enten

wacht W est-V laanderen. De inspecteurs stelden vast 

dat e r een du ide lijk  onderhoudsbele id gevoerd wordt. 

Ze verwachten evenwel dat het onderhoud van de u it

wendige dak- en w andbedekking van te rraco tta , die 

m oe ilijk  te inspecteren va lt zonder te beschadigen, 

zal toenem en. De inspecteurs onderzochten ook de 

enge ru im ten w aarin  de veertoeste llen zich bevinden. 

Het gebouw staat inderdaad op veren, wat een Ja

panse u itvind ing is. Ze betraden ook de donjontoren 

voor onderzoek, w aar het toepassen van industrië le  

touwtechnieken gevaarlijk  is door de scherpe randen 

van de schuin geplaatste pylonen. Industrië le  touw 

technieken zijn een w erkm ethode waarb ij getra inde 

hoogtewerkers m et verankerde k lim touw en en va l

beveilig ing technische w erkzaam heden uitvoeren op 

m oe ilijk  bereikbare plaatsen (ais a lte rna tie f voor s te i

gers, hangbakken of hoogwerkers].

Interact ief  Verkeren bij EduWEST.be  
Omdat het onderw ijs rege lm atig  de behoefte s igna

leert aan goede verkeerseducatie , on tw ikke lde Edu- 

WEST.be samen m et de pa rtners  KHBO, PIH, het Ver- 

keerspedagogisch Ins tituu t en het so ftw arehu is AP&P 

de in te rne tcu rsus 'In te rac tie f Verkeren ' voor de derde 

graad van het basisonderw ijs. Deze e -lea rn ingcu rsus 

is tege lijk  le e rrijk  en pre ttig  om te gebru iken in de 

klas. De leersto f w o rd t aangebracht in overzich te lijke 

m odules m et veel foto's, tekeningen, audio- en video

fragm enten en daarna getest in speelse oefeningen. In 

het schooljaar 2006 -  2007 gebru ik ten 1.500 leerlingen 

uit Vlaamse scholen deze cursus in de klas, waarvan 

33 procent in W est-V laam se scholen. Leerkrachten 

vinden 'In te rac tie f Verkeren ' een w e lkom e aanvulling.

De gra tis  cursus is innovatief, levert boeiend s tud ie

m ateriaa l om verkeerseducatie  in het basisonderw ijs 

een extra s tim u lans  te geven en biedt een op po rtun i

te it om com putervaardigheden te com bineren m et in 

houdelijk  leren. Scholen kunnen bovendien gra tis  ge

bru ik  maken van het EduW EST.be-leerplatform  en de 

auteurstoo l, om eigen leerinhouden en oefeningen te 

ontw ikke len, m et g ra tis  advies en ondersteun ing van 

EduWEST.be.

www.eduwest.be

In tergemeente l i j ke  cul ture le  samenwerking  
Met 16 cu ltuurcen tra , 35 gem eenschapscentra en een 

tien ta l on tm oetingscentra te lt nagenoeg elke W est- 

Vlaamse gem eente een cu ltu u rh u is . Jaa rlijks  worden 

m et deze sector sam enw erk ingspro jecten opgezet. 

Daarbij worden m iddelen aangewend om de creatie, 

spreid ing en pub lieksw erk ing  te ondersteunen, met 

oog voor W est-V laam s ta lent.

Tijdens het w e rk jaa r 2007 werden drie projecten ge

lanceerd: 'K uns tw erks ta tion ', 'Guided by noises’ en 

'Theater, m ijn ding!'

Tussen oktober2007  en mei 2008 reisden 12 jonge he

dendaagse kunstenaars m et hun 'K unstw erks ta tion '
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(tentoonste lling m et jonge hedendaagse kunst) naar 

19 W est-V laam se cu ltuurhu izen , m et ais u itva lsbasis 

Provinciehuis Boeverbos. In de cu ltuurhu izen  brach

ten ze een reeks w orkshops, speciaal u itgedacht voor 

de laatste graad van het lage r onderw ijs  en de eerste 

graad van het secunda ir onderw ijs. De scholieren w e r

den aangezet om ze lf kunst te maken, onder pro fes

sionele begeleiding van de kunstenaars.

Het kunsteducatieve jongerenpro ject 'Guided by N oi

ses' was een dans-, m uziek- en theaterproductie  voor 

jongeren van de tweede en derde graad secundair 

onderw ijs. Het werd on tw ikke ld  door de vzw Klein- 

verhaal. M ateriaa l uit het verleden (experim enten en 

artis tieke  vern ieuw ing in het Parijs van de ja ren  1920) 

vorm de de aanle id ing om raakvlakken te zoeken met 

het heden. Via am bassadeursklassen werden scholen 

uit de provincie naar de voo rs te lling  in het cu ltu u rh u is  

gehaald. De leerlingen  werden voorbereid aan de hand 

van twee w orkshops in het cu ltu u rce n trum  en één in 

de klas. Het pro ject 'Guided by Noises' liep van sep

tem be r 2007 to t m aart 2008.

'Theater, m ijn d ing !' was dan w eer een kan t-en- 

k laa r pakket voor leerkrach ten, naar een concept 

van Casa Blanca en vorm  gegeven door Letterhoofd. 

Het educatieve m ateriaa l werd in 2007 door de pro

vincie verspreid onder de scholen, via de c u ltu u r- en 

gem eenschapscentra. Het bevat drie educatieve spe l

len waarm ee leerlingen van het eerste, derde en vijfde 

lee rjaar v ijf dagen lang een ha lf uu rtje  voorbereid kun

nen worden op een bezoek aan een thea te rvoo rs te l

ling. De kinderen leren wat e r a llem aa l bij een thea

te rp roductie  kom t k ijken, ze ervaren hoe het is om zelf 

op het podium  te staan, bespreken wat w e l en niet kan 

in een theaterzaa l en zoeken naar een ju is te  m anier

I
om hun m ening over de voo rs te lling  te uiten. Het pro

jec t w ord t na de voo rs te lling  beëindigd m et een evalu

atie. Het pakket, m et handle id ing voor de leerkrach t 

en dvd voor de school, kan gekoppeld worden aan de 

e ind te rm en m uzische vorm ing.

‘Theater, m ijn  d ing !' bevat d rie  educatieve spellen die kinderen 

voorbereiden op een theaterbezoek.

Bibtiotheekwerking  
LETTERSTREKENIN WOORD EN BEELD 

Wat vind jij zo eigen en mooi aan de streek w aar je 

bent opgegroeid? Dat was de opdracht die de curs is 

ten van de vijf W est-V laam se Centra voor Basiseduca

tie m eekregen. Ze gaven elk op persoonlijke w ijze hun 

k ijk  op de provincie, in een gedicht, k ru isw oordraad

sel, verhaal, ... Een beroepsfotograaf zorgde te lkens 

voor een passende foto. De reizende ten toonste lling  

'Le tte rs treke n ' m et foto 's en sch rijfse ls  over de pro

vincie was in de loop van 2007 [en ook nog in 2008) in 

de W est-V laam se b ib lio theken te bezichtigen.

Met de ten toonste lling  w ilde  het provinciebestuur, in 

sam enw erking m et de p laa tse lijke Centra voor Ba

siseducatie, de p rob lem atiek van laaggeletterdheid 

in de k ijke r p laatsen. In Vlaanderen beschikt 1 op 7

e r
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LETTERSTREKEN
M X *

Een reizende tentoonstelling 
met foto's en schrijfsels over onze provincie

VJcd' v i/n tk jij  A®- ¿i^e/ru e / n / m / smsk/ a a /n / <ù/ i& i¿ ¿ k/ w a a A je / k e /n t 

D a ¿  w a û  <U/ syuO uM Jit' <tie/ <U/ o t fw M m / vo av  cCù  C/tsnPuh v&sP/ ß ap iM d M C aiie / w e ^ k M ^ n /.

7.1/ ^¿ve/n/ M s  &yi/ ¡¡leMo^niijke/ wijZû (vatw k ijk / ts^nJte/phwCrvcie/.

Dû kûlothtfi/ kMj^t/ wn/ veWaAWnÀA/, jfivM/ k ijk / ®p Wûtf/- VtaamtteMv/.

pi ufa w(X(/n/ eve/i ÁM4/ tt/ntow itteltûrify?  /S u ty  nua/v www . w i/nok. Ire/

Lette rs treken ’ zette laaggeletterden aan om een bezoek te brengen aan de b ib lio theek.

volwassenen over onvoldoende basisvaardigheden om 

volwaardig mee te draaien in de m aatschappij, thu is  

en op het w erk. Ruim 800.000 V lam ingen zijn laagge- 

le tterd. De expositie 'Le tte rs treke n ' kaderde binnen 

een sensib iliseringscam pagne om laaggeletterden 

aan te zetten om een bezoek te brengen aan de b ib lio 

theek. Voor de b ib lio theken was ze een ideale m anier 

om deze m oe ilijk  te bereiken doelgroep te in form eren 

over de ta lr ijk e  m ogelijkheden van de b ib liotheek.

14 ja a r op het B uda-e iland aan de m acht en konden 

ze het them a 'avon tuur' beleven in film , s traa tan i- 

matie, theater, m uziek, w orkshops, lezingen, ... Voor 

d it avon tuurlijke  lite ra ire  parcours w erk ten  de b ib lio 

theken in de K ortrijkse  regio samen m et de provincie 

W est-V laanderen, UIT in Regio K o rtr ijk , het K ortrijkse  

stadsbestuur, Kunstencentrum  Buda en diverse an

dere partners.

LITERAIR KINDERPARCOURS OP BUDA-EILAND 

Het Provinciaal Jeugdboekenfeest vond plaats in K or

t r ijk  op zondag 11 m aart 2007. Tijdens dit hoogtepunt 

van de Jeugdboekenweek 07 waren kinderen van 3 tot

WONDERLIJKE VERTELLINGEN 

Het S teunpunt S treekgerich t B ib lio theekbe le id  van de 

provincie W est-V laanderen organiseerde in het najaar 

van 2007 in sam enw erking m et Van Stoel to t Stoel 

(Steunpunt Verte lkunst V laanderen] een ve rte lc ircu it
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,

Joe Baele bracht w onderlijke  ve rte llingen  in 16 b ib lio theken.

in 16 W est-V laam se bib lio theken. H oofdverte lle r Joe 

Baele verte lde verhalen vol hum or en passie, angst en 

tegenslag, hoop en kw ijnende g lorie . Elke avond kreeg 

hij het gezelschap van een ga s tve rte lle r die de m yste

ries van de eigen streek ontslu ierde. Het geheel werd 

m uzikaa l begeleid door de Mexicaan Luiz Marquez.

K U N S T E N

Letteren en taal
DICHTERS SPINOY, DELMOTTE 

EN LEROY BEKROOND

De Prijs Le tte rkunde van de provincie W est-V laan- 

deren was in 2007 bestem d voor het genre poëzie. Er 

werden 50 gepubliceerde en 105 nie t-gepub liceerde 

werken ingediend. De proc lam atie  vond plaats op 

26 novem ber 2007 ín het P rovinciaal Hof in Brugge.

In de categorie gepubliceerd w e rk  werd de prijs  van 

2.500 euro toegekend aan E rik Spinoy voor zijn d ich t

bundel 'L'. A la in De lm otte  kreeg een prem ie van 1.200 

euro voor 'Lieve W islawa /  O nderschrift 2' en 'Verste

kelingen /  O nderschrift 3'.

In de categorie n ie t-gepub liceerd  w erk  werd de prijs  

[2.500 euro) toegekend aan Frédéric Leroy voor 'Luc i

fe r en het grote belang (van kle ine ritue len)'.

NEDERLANDSE JEUGDAUTEURS OP BEZOEK 

Naar aanle id ing van de Jeugdboekenweek nodigde 

het S teunpunt S treekgerich t B ib lio theekbe le id  v ie r 

Nederlandse jeugdau teurs  uit voor een lezingenreeks. 

Edward Van De Vendel, Bibi Dumon Tak, Nanda Roep 

en Karlijn  S toffe ls gaven in het to taa l 54 lezingen, ge

spreid overzes dagen in 52 bib lio theken. De kenn ism a

king m et grote Nederlandse namen uit de k inde r- en 

je u g d lite ra tu u r was een schot in de roos. Nanda Roep 

kwam in ju n i 2007 zelfs een tweede keer naar West- 

Vlaanderen, om de leerlingen  van het vierde leerjaar 

van het Roeselaarse S in t-L u tg a rtin s titu u t te bekro

nen. Ze werden w innaar van de Plaza Pata ttaw edstrijd  

die Nanda Roep op haar website u itschreef.

WOORDEN OVER GRENZEN HEEN 

Het ja a rlijk se  lite ra tu u rfe s tiva l 'P ar Monts et Par Mots' 

op het dom ein van de V illa  M arguerite  Yourcenar, het 

departem entaa l cen trum  voor Europese schrijvers in 

residentie in S in t-Jans-C appel, vond plaats van 20 tot 

en m et 24 ju n i 2007. Het vijfdaagse gebeuren had ais 

them a 'Van Venetië naar B rugge '.

Op vrijdag 22 ju n i 2007 presenteerden de provincie 

W est-V laanderen en het D épartem ent du Nord de 

tw eeta lige bloem lezing 'M ots sans fron tiè res /  W oor

den zonder grenzen' in 't Folk M uziekcentrum  in 

Dranouter. Voor deze publicatie  brachten alle W est- 

V laamse provincieraadsleden en alle verkozenen van 

de Conseil généra l du Nord hun favoriete gedicht aan. 

François Beukelaers en Luc Vanderm aelen brachten 

een se lectie  u it deze om vangrijke anthologie.

WEST-VLAAMSE POEZIE IN GENUA 

De bloem lezing 'Langs het hoogriet /  langs de laag- 

wei -  Lungo l'a lto  canneto /  e i l  basso prato ' werd op 

16 jun i 2007 voorgeste ld in Genua. Ze is een blijvende
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Gedeputeerde Gunter P ertry  Ir.] m ocht de d ich te rs  (v.l.n.r.l E rik Spinoy, 

Frédéric Leroy en A lain  D elm otte  bekronen.

Ed Franck hertaalde de S treuve lsk lass ieke r 'P ru tske '.

getuigenis van de W est-V laam se aanwezigheid op het 

In ternationaa l Poëziefestival van Genua. De tw eeta

lige publicatie bevat gedichten van Hugo Claus, Lut de 

Block, Luuk Gruwez, Hanna K irsten, Herm an Leen- 

ders, Renaat Ramon, Hedwig Speliers, E rik Spinoy, 

Jan van der Hoeven en Toon Vanlaere.

De sam enw erking m et Genua, m et de bedoeling de 

Vlaamse poëzie aan het Ita liaanse publiek v o o rte  s te l

len, ontstond in 2004 toen Genua en R ijsel cu ltu re le  

hoofdsteden van Europa waren. De overeenkom st tu s 

sen de provincie W est-V laanderen en het Départem ent 

du Nord, om in tense r samen te w erken op cu ltu ree l 

vlak, dateerde al van 1989.

STREUVELSVOOR KIDS

De provincie W est-V laanderen en het Davidsfonds 

sloegen de handen in e lkaa r om de k lass ieke r 'P ru ts 

ke' (1922) van Stijn S treuvels om te vorm en to t een 

hedendaags jeugdboek, geschikt voor lezers vanaf 10 

ja a r of te gebru iken ais voorleesboek.

In 'P ru tske ' beschrijft S treuvels, geïnspireerd door 

de eerste levensjaren van zijn eigen doch te r Dina, de 

leefwereld van een opgroeiend kind in het landelijke 

Vlaanderen van rond de Eerste W ereldoorlog. Het ve r

haal is een un iversele sfeerschets van een ideale k in 

de rtijd  in een periode dat k leu terscho len nog v rijw e l 

onbestaande waren.

Het verhaa l kan de hedendaagse lezer nog a ltijd  boei

en. Voor de jongere generaties is de taa l van Streuvels, 

doorspekt m et woorden en u itd rukk ingen  die niet lan 

ger gemeengoed zijn, ech te r s tilaan een ernstige h in 

dernis geworden. Daarom hertaa lde Ed Franck het o r i

ginele verhaa l m et respect voor S treuvels. Hij las het 

m et de ogen van een je ug dsch rijve r u it de 21ste eeuw 

en lie t de verworvenheden van de m oderne je u g d lite 

ra tu u r in zijn eigen versie van 'P ru tske ' doorsijpelen. 

Het resu ltaa t is een p ittige  tekst m et korte hoofdstuk

ken over de s leu te lm om enten  in het leven van een 

kind (S interklaas, Kerstm is, N ieuw jaar, de kerm is, ...) 

die ook prachtige passages bevat over het contact van 

de ondernem ende k le u te r m et haar schrijver-vader.
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De onthaalpavil joenen bij de oor logsbegraafp laatsen in Langemark (l.J en Passendale (r.) werden bekroond met de v ier jaar l i jkse architectuurpr i js .

Beeldende kunsten
PRIJS VOOR ARCHITECTUUR UITGEREIKT 

Voor de V ie rjaa rlijkse  P rijs  voor A rch ite c tuu r In 2007 

dienden m aar lie fs t 29 arch itecten of a rch itec tenbu

reaus één to t drie projecten in. Er w erden e r 60 aan de 

ju ry  voorgelegd.

De drie laureaten ex aequo waren Jonas Beckers en 

M atthias Verhuist uit Bornem  voor hun project 'Tran- 

s ithu is ' in Oostende, het A rch itec tuurburo  Govaert & 

Vanhoutte uit Brugge voor hun projecten 'O nthaal- 

paviljoen bij de Duitse m ilita ire  begraafplaats' in 

Langem ark-P oe lkape lle  en 'O n th aa lin fra s tru c tuu r 

en san ita ir blok bij Tyne Cot Cem etery' in Passendale 

(Zonnebeke), en L.u.s.t. A rch itecten uit Gent voor de 

rea lisa tie  van de woning V.N. in Vichte. Er werden twee 

prem ies ex aequo toegekend, aan Buro aRCHITEC uit 

W evelgem voor hun pro ject 'AAD' in D iksm uide en 

ARJM & Kathy Vanhulle uit B russe l voor hun project 

'Bouw en renovatie K on ink lijk  A theneum  /  M idden

school' in Oostende.

De proclam atie  vond plaats op 8 novem ber 2007 in het 

Provinciaal Hof in Brugge, naar aanle id ing van de ten 

toonste lling  Actuele A rch ite c tuu r in W est-V laanderen.

Podiumkunsten
TWAALF ENSEMBLES 

KLASSIEK THEATER GESELECTEERD 

Het eerste Provinciale Thea terfestiva l m et een v ie rja 

rige cyclus 12006 -  2009) vervangt de vroegere tra d it i

onele to rnoo ifo rm u le  voor theatergezelschappen, met 

klassering in a fdelingen. Op die m an ie r m odern isee r

de de provincie haar beleid ten aanzien van de am a

teu ris tische  kunstbeoefening. Daardoor werden ook 

de subsid ies m eer gediversifieerd en opgewaardeerd.

A lle gezelschappen, ongeacht hun sam enstelling, 

kunnen deelnem en. De eerste selectieronde in 2006 

rich tte  zich to t het volkstheater. Uit de aud itievoorste l- 

lingen werd Theater OTO uit Oostduinkerke ais lau 

reaat geselecteerd. In de tweede ronde Inajaar 2007 

-  voorjaar 2008) voor k lass iek thea te r selecteerde de 

vakjury (Els Van Steenberghe, Els Trio, Bob Vanden 

Eynde en voo rz itte r Herm an Verschelden) m aar lie fs t 

tw aa lf ensem bles voor de aud itievoorste llingen : Kunst 

Adelt (Assebroek), W onnebronne (Beernem), Toneel

kring  W erkgroep 66 (Brugge), De Snuifdoos (Ichte- 

gem), leperse K unstkring  Richten (leper), Kon inklijke 

C ornee lkring  B rie len (leper), Toneelvereniging Man- 

de lga lm  (Izegem), De Gulden Toren (Gistel), Karei van 

M ander-G hesellen (Meulebeke), K on ink lijk  Lyrisch
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Ook voor muziekensembl.es verving de provincie de trad itione le  

to rnoo ifo rm u le  d oo re e n  m odern festivalgebeuren.

Gezelschap Kunst Veredelt (Roeselare), Spiegelthe

a te r (Roeselare) en Kon ink lijke  Toneelgroep Streven 

iVichte).

Deze gezelschappen krijgen tijdens een van hun voo r

ste llingen onaangekondigd een provinciale ju ry  op be

zoek. Ongeacht de beoordeling van de opvoering on t

vangen de tw aa lf geselecteerden een prem ie van 1.000 

euro. Bij een positieve beoordeling kan een gezelschap 

ook nog eens rekenen op een eenm alige pro jectsubsi- 

d iëring. De drie beste ensem bles stoten, samen met 

het eerste geselecteerde Theater OTO, door naar het 

presen ta tiem om ent van het Provinciale T hea te rfes ti

val in 2009.

Am ateurgezelschappen die niet deelnem en aan of 

geselecteerd worden voor het Provinciale Thea ter

festival, blijven evenwel niet in de kou staan. Via een 

convenantovereenkom st kan Opendoek W est-V laan

deren, de erkende koepelorganisatie en m eteen ook 

be langenbehartige r en d ienstve rlener voor het W est- 

Vlaamse am ateurthea te r, ja a rlijk s  rekenen op aan

zienlijke financië le  ondersteun ing voor haar w erk ing : 

voor het s tim u le ren , in fo rm eren, ondersteunen en be

geleiden van de secto r van het W est-V laam se lie fheb- 

berstheater.

Muziek
DRIE MUZIEKENSEMBLES GENOMINEERD 

Ook voor de ins trum en ta le  am ateurm uziekensem bles 

[m et m in im aa l 12 leden) stapte de provincie af van de 

trad itione le  to rnoo ifo rm u le  m et het systeem van de 

afdelingen. Ze koos voor een m odern festiva lgebeuren 

in een v ie rja rige  cyclus.

De eerste selectie ronde op basis van een ingediend 

dossier (m et presenta tie van de w erk ing  en program - 

m avoorstel) vond plaats in 2006. In het voo rjaar van 

2007 vonden gedurende v ie r weekends op ve rsch illen 

de plaatsen in W est-V laanderen se lectiew edstrijden 

plaats, waarop ensem bles een zelfgekozen p rogram 

ma ten gehore brachten. A lle ensem bles ontvingen een 

deelnem ingsprem ie. De dee lnem ers werden gerang

sch ik t op basis van de resu lta ten. V ijftien ensem bles 

uit Beveren, Bissegem, G ullegem , Harelbeke, Hees- 

te rt, leper, Izegem, K o rtr ijk , L ichterve lde, Roeselare, 

S in t-E loo is-W inke l, T ie lt, Torhout en V ichte kregen 

de t ite l 'p rovinciaa l geselecteerd ensem ble '. De ju ry  

bestond uit Karei De W olf, Johan Evenepoel, Jean Se- 

gers, Piet Swerts en voo rz itte r Roland Coryn. De drie 

hoogst genoteerden werden 'p rov inc iaa l genom ineerd 

ensem ble ' en nemen deel aan het M uziekfestiva l op 

7 decem ber 2008 in CC De S pil in Roeselare.
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De drie provinciaa l genom ineerde ensem bles zijn het 

K on ink lijk  H arm onieorkest Vooruit u it Harelbeke, de 

K on inklijke Harm onie Het G ildem uziek uit Roeselare 

en de K on ink lijke Fanfare S in t-C ecilia  uit Vichte. Har

m onieorkest Vooruit won ook de prijs  voor de beste 

uitvoering van het w e rk  van een Vlaam se com ponist: 

'Tom belène' van Godfried Devreese. In het kader van 

haar K unstenreglem ent kende de provincie W est- 

V laanderen in 2007 zo'n 530.429 euro subsid ies toe 

aan ta i van W est-V laam se kunstenorganisa ties, om 

hun kw a lite itsvo lle  w erk ing  te consolideren en te s t i

m uleren.

Subsidies voor kwal itei tsvol le  kunsten
De al in 2006 erkende kunstenam bassadeurs, w a a r

onder het Brugse Cinema Novo, het V laam s Sym fo

nieorkest, de theaterhu izen Antigone uit K o rtr ijk  en 

M alpertu is  uit T ie lt, 4AD uit D iksm uide, Cactus uit 

Brugge, Ons E rfdeel uit Rekkem, ... ontvingen in 2007 

de subsid ies die in de convenanten overeengekomen 

waren. Eén organisatie , De W erf u it Brugge, werd ais 

nieuwe kunstenam bassadeur erkend voor de periode 

2008 -2 0 1 1 .

Ook de s tru c tu re e l erkende kunstenorganisa ties die 

een aanvraag indienden, ontvingen een subsidie. 

Nieuwe erkenn ingen in deze categorie waren: Lessen 

in het donker (Brugge), Passerelle (K ortrijk ) en Laba- 

doux (Inge lm unster).

Twaalf pro jecten werden gesubsid ieerd en drie w ed

s trijden  konden een 'P rijs  van de provincie West- 

V laanderen' toekennen. Daarnaast konden diverse au

teu rs  rekenen op subsid ie voor de uitgave van lite ra ire  

publicaties.

-

Buren bij 
kunstenaars
19, 20 en 21 oktober 2007

Info : Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis 0800 20 021 
www.west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars

m k / Pas de Calais n V T l
W /Z /A . Conseil Général

le relief-*"«talents

820 W est-V laam se kunstenaars zetten hun a te lie rs  open

voor het grote publiek.

Buren bij kunstenaars succesvol  
In 2007 organiseerde de dienst C u ltuu r in sam enw er

king m et de dienst Economie, Externe Relaties en Ge

biedsgerichte W erking (EEG) en de Franse partners 

Départem ent du Nord en D épartem ent Pas-de-Calais 

voor de vierde keer het pro ject 'Buren bij kunstenaars', 

wat in F rankrijk  de naam 'P ortes Ouvertes des A te lie rs  

d 'A rtistes ' draagt.

Op 19, 20 en 21 oktober 2007 zetten m aar lie fs t 820 

W est-V laam se kunstenaars hun a te lie rs  open voor 

het grote publiek. Dit betekent dat het aanta l deelne

mende kunstenaars m et ru im  een kw art toenam . Ze 

ste lden samen precies 440 a te lie rs  open (10 procent 

m éér dan in 2006).

w w w .w est-v laanderen .be /burenb ijkunstenaars
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BE-PART pakte u it m et So C lose/ So Far Away', over de re la tie  van de 

w esterling  to t andere cu ltu ren  en m et de groene 'Z in tu ig e n sa te llie t' van 

A te lie r Van Lieshout,

Een ri jk jaar  voor BE-PART
2007 was opnieuw een r ijk  ja a r voor BE-PART, het 

P la tfo rm  voor Actue le Kunst in W aregem, In het voor

ja a r toonde de expo 'Lost Form at' hoe dia's in kunst

werken aangewend kunnen worden. Els Opsomer en 

Johan Van Geluwe lie ten zich om ringen door w erk  van 

bekende buiten landse kunstenaars.

T ijdens de zom er toonde BE-PART de ins ta lla tie  'In te 

r io r ' van Lucy McKenzie (° 1977, Glasgow) en w e rk  van 

Thomas Lerooy (°1981, Roeselare). Beide jonge kun 

stenaars grijpen terug naar h is to rische referenties en 

verwezen in de ten toonste lling  ook naar het paard en 

paardenrennen. Hun expositie opende dan ook op de 

vooravond van de 160ste editie  van W aregem Koerse. 

Op de parking van BE-PART stond speciaal voor jonge

ren de 'S ate llite  des Sens' (de Z in tu igensate llie t), een 

m obiele un it ontw orpen door het Nederlandse kunste

naarsco llectie f A te lie r Van Lieshout. Het groene m on

s te r opende zijn bu ik voor m eer dan 6.000 kinderen

Werk van Thom as Lerooy tijdens de ten toonste lling  

'In search of past tim es, new spaces, strange w orlds...'

en volwassenen uit de regio W aregem, onder m eer via 

a te lie rs  voor klassen van het basisonderw ijs en een 

w ijkp ro ject. Op een a rtis tie ke  en leerzam e m an ie r 

konden ze hun zin tu igen verkennen en ontdekken.

Voorts bracht de presenta tie van zes recente video- 

werken van Yves Coussem ent, de w andtekening van 

kunstenaar David N e irings in het A te lie r, a lsook het 

s traa tnam enpro ject van a rtis t- in -res id en ce  Yvan Der- 

wéduwé nog m eer varia tie  in het BE-PART-program - 

ma.

In de na jaarstentoonste lling  'So Close /  So Far Away' 

stelden 16 be langrijke  hedendaagse kunstenaars de 

re la tie  van de w este rling  to t andere cu ltu ren  in vraag. 

C entraa l stonden w erken u it de H+F C ollectie van de 

Nederlandse kunstverzam e laa r en m ecenas Han Nef- 

kens, aangevuld m et een aantal topw erken uit privé- 

co llecties uit de W aregem se regio.

w w w .be-part.be
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MUSEA

Provinciaal Museum voor Moderne Kunst  
ENSOR EN DE AVANT-GARDES AAN ZEE 

Op 25 feb rua ri 2007 s loot de ten toonste lling  'Ensor en 

de avant-gardes aan zee' haar deuren voor het grote 

publiek. De expositie, gerealiseerd naar aanleiding 

van de tw in tig ja rig e  aanwezigheid van het Provinciaal 

Museum voor M oderne Kunst [PMMK] in Oostende, 

kon rekenen op m aar lie fs t 80.000 bezoekers, zowel 

uit b innen- ais bu itenland.

TENTOONSTELLING BERNARDI ROIG 

In het voo rjaar van 2007 (24 m aart to t 3 jun i] kon het 

publiek kennis m aken m et het in trige rende w e rk  van 

Bernard i Roig, via de ten toonste lling  'The Light Exer

cises Series'. B ernard i Roig (° 1965, Palma de M al

lorca) woont en w e rk t op M allorca en in M adrid. Deze 

Spaanse kunstenaar werd al heel vroeg in zijn carriè re  

opgem erkt. Hij geniet in te rna tiona le  faam en kon al 

over de hele w ere ld  exposeren. B ernard i Roig w e rk t 

m et versch illende m edia: tekening, video, scu lp tuu r 

en object. Hij rea lisee rt 'm ises en scène', waarin het 

accent lig t op het c rea tie f aanwenden van neonlicht. 

De ten toonste lling  'The Light Exercises Series' werd 

gerealiseerd in sam enw erk ing m et het D irectoraa t- 

generaal van C u lture le  en W etenschappelijke Relaties 

van het Spaanse M in is terie  van Buitenlandse Zaken 

en de Spaanse openbare ins te lling  voor de prom otie 

van de Spaanse c u ltu u r in het bu iten land (SEACEX), in 

het kader van het p rogram m a 'Arte Español para el 

Exterio r'.

EEN NIEUWE DIRECTEUR-CONSERVATOR 

2007 kan ais een overgangsjaar beschouwd worden 

voor het PMMK. Conservator W illy  Van den Bussche, 

die het PMMK leidde sinds de opening in 1973, werd in 

janua ri 2007 op rus t gesteld. Hij werd opgevolgd door 

P h illip  Van den Bossche (° 1969 Brussel) die effectie f 

aan de slag ging in Oostende op 1 oktober 2007. Met

B ernard i Roig bracht zijn in trige rende  ten toonste lling  

'The L ight Exercises Series' ook naar Oostende.*

zijn op le iding kunstgesch ieden is aan de Universite it 

Gent, w e rk te  P h illip  Van den Bossche aanvankelijk bij 

ga lerie Mot & Van den Bogaard in B russe l en volgde 

hij een cura to renop le id ing  bij S tichting De Appel in 

Am sterdam , w aar hij enkele ja ren w erkte . Tussen 1998 

en 2001 was hij d irec teu r van Exedra, een centrum  

voor hedendaagse kunst en a rch itec tuu r in H ilversum . 

Sinds 2001 was hij aan het w e rk  ais conservator in het 

Van Abbem useum  in Eindhoven.

De eerste taak van de nieuwe d irecteu r-conserva to r 

bestond in de opm aak van het nieuwe beleidsplan 

2009 -  2014 van het PMMK en het Provinciaal Muse

um Constant Perm eke (PMCP), in 1999 voor het eerst 

erkend op lande lijk  niveau. Meteen een gelegenheid 

voor zowel het provinc iebestuur ais voor de sta fm ede

w e rkers  om kennis te m aken m et zijn m issie, visie en 

stra teg ische doe lste llingen.

Het PMMK w il hét m useum  zijn voor Belgische m o

derne en hedendaagse kunst m et een m axim ale open

heid en toeganke lijkhe id , en fungeert ais een actieve 

ru im te  voor kunstenaars en publiek. Het PMMK ver

te lt verhalen m et een unieke co llectie  Belgische kunst 

vanaf 1900 en staat via een toonaangevend tentoon-
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P h illip  Van den Bossche volgde W illy Van den Bussche op als 

d irec teu r-conserva to r van het PMMK.

s te llingsprogram m a en co llectiebe le id  in dialoog met 

bet in te rna tiona le  kunstgebeuren. Het PMMK streeft 

daarbij naar verbred ing door gastvrijhe id  en naar ve r

dieping door onderzoek.

Volgens stra teg ische doe ls te lling  1 stree ft het PMMK 

naar een m axim ale openheid, gastvrijhe id  en toegan

ke lijkheid van m useum  en co llecties en w il het zo de 

partic ipa tie  van welgekozen doelgroepen aan de m u- 

seum ervaring s tim uleren . Om van de perm anente 

presentatie een aan trekke lijk  m useaal v is itekaa rtje  te 

maken, w ord t ze grondig herzien.

Volgens stra teg ische doe ls te lling  2 w il het PMMK zich 

m eer pro file ren ais kenn ispa rtne r en onderzoekscen

trum , van de verdere u itbouw  van de m useum b ib lio 

theek, over de doorgedreven co llec tie reg is tra tie  en de 

toepassing van hedendaagse conserveringstechn ie

ken to t het ten toonste llingsarch ie f.

Met s tra teg ische doe ls te lling  3 am b ieert het PMMK 

een verdere pro fessionalise ring van het m anagem ent, 

om de a rtis tieke  visie te rea liseren, het m useale con

cept w aar te maken en de publieksacties u it te voeren. 

Daartoe worden effectieve procedures, m ethodieken 

en instrum enten on tw ikke ld.

www.pm m k.be

Provinciedomein Raversijde  
MARITIEME ARCHEOLOGIE IN DE KIJKER 

Op het provinciedom ein Raversijde werd in 2007 de 

ten toonste lling  'Verdronken Verleden' opgesteld. Deze 

expositie gaf een beeld van diverse soorten m aritiem  

onderzoek aan land en op zee. Daarbij verscheen ook 

een publicatie , opgem aakt in sam enw erk ing m et d i

verse partners, zoals het V laam s Ins tituu t voor het 

Onroerend Erfgoed (VlOE), het havenbestuur van Zee- 

brugge en het V laam s Ins tituu t voor de Zee (VLIZ). De 

tweede ten toonste lling  'GeW rakt en gewogen' ging 

d ieper in op het onderzoek van een achttiende-eeuw s 

scheepswrak op de zandbank Buiten Ratel. Deze ten 

toonste lling  is nog to t eind oktober 2008 in de inkom 

van het m useum  W alraversijde te bezoeken en w ordt 

daarna overgenom en door het vern ieuwde Nationaal 

V isserijm useum  in Oostduinkerke. 

in de loop van 2007 werden op het provinciedom ein 

Raversijde ook twee academ ische z ittingen georgani

seerd: een over het onderzoek naar het scheepswrak 

op de Buiten Ratel en een over s trands ites  zoals die 

van Raversijde die nog to t de ja ren 1970 z ich tbaar was, 

m aar nu onder een zandpakket bescherm d ligt. Over 

het s trandonderzoek in Raversijde w aarin  de 'am a- 

teurarcheologen ' Etienne Cools en Agnès M ortie r een 

heel groot aandeel hadden, verzorgden het VlOE en de 

provincie eveneens de pub lica tie  'De archeologische 

site Raversijde-strand'.

N iet toevallig  groeide het VIOE-team in Raversijde 

u it to t de cel m aritiem e archeologie van het ins tituu t. 

Daardoor ontstonden voor het provinciedom ein Raver

sijde kansen om in itia tieven te on tw ikke len in de sfeer 

van de ru im ere  m aritiem e archeologie, een them a dat 

het publiek steeds m eer aanspreekt. De provincie en 

het VlOE vern ieuwden begin 2007 hun sam enw erking, 

w aarb ij het ru im ere  m aritiem e archeolog ische onder

zoek in de kustreg io  en op de Noordzee du id e lijke r aan 

bod kom t, naast het archeolog ische onderzoek op het 

provinciedom ein.
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ook een evocatie te zien van het voorm alige  m useum  

in Zeebrugge. Daar werd bijzondere aandacht besteed 

aan de du ikbotenoorlog en de B ritse  b lokkadepogin- 

gen in Oostende en Zeebrugge [ap ril - mei 1918). Met 

au then tiek m ate riaa l u it d it verdwenen m useum  w e r

den een aanta l zalen ervan opnieuw  opgebouwd. Zo 

kon de bezoeker de s fee r van een echt oo rlogsm u

seum ’ uit het in te rbe llu m  opnieuw  beleven.

Ter gelegenheid van de ten toonste lling  verscheen de 

publicatie  'De Kust bezet 1914 - 1918'. Dit boek over 

het M arinekorps F landern besteedt bijzondere aan

dacht aan de Duitse kustverdedig ing en het fron ttoe - 

rism e tijdens het in te rbe llu m .

De ten toonste lling  en het boek waren het laatste grote 

pro ject van conservator Alex Deseyne, die eind 2007 

m et pensioen ging.

w w w .w est-v laanderen .be /ravers ijde

C onservator Alex Deseyne le id t gouverneur Paul Breyne en gedeputeerde 

Jan Durnez rond op de ten toonste lling  'K usttoe rism e  Fronttoerism e 

1914-1918'.

Sinds 1992 voert de provincie W est-V laanderen, in sa

m enw erking m et het VlOE, onderzoek naar de arche

ologische site W alraversijde, die zich grotendeels op 

het provinciedom ein Raversijde bevindt. Gaandeweg 

bleek de site van steeds g ro te r belang. De site en het 

m useum  dat eraan gewijd is, werden door de provincie 

voor het publiek opengesteld.

KUSTTOERISME FRONTTOERISME 19 14 -191 8

In de Bovenzaal van het M em oriaa l P rins Karei op het

I
 dom ein Raversijde liep van 10 mei to t 11 novem ber

2007 de ten toonste lling  'K us ttoe rism e  Fronttoerism e 

1914 - 1918'. De expositie schonk aandacht aan het 

fron ttoe rism e  langs de kust tijdens het in te rbe llum . 

Er was een databank aanwezig m et 'oo rlogsa ttrac ties '

In West-Vlaanderen wordt het fronttoerisme  

1914-1918 automatisch geassocieerd met de 

IJzer en de leperse regio. Daar hebben zich de 

meest bloedige confrontaties afgespeeld en zijn 

veel m ater ië le  getuigenissen bewaard gebleven. 

Niettemin kende ook de Vlaamse kust in de w e 
reldoorlogen een bewogen geschiedenis. Hoewel  
de kust meestal doet denken aan vakantie, zon, 

zee en belle époque, werd ze in 1914 - 1918 door 

de Duitse troepen bezet en verdedigd. De Duitse 

kustverdediging vormde in feite het afsluitstuk  

van de loopgravenlinie langs het westelijke front. 
De resten van hun kustverdedigingsstelsel w e r 
den tijdens het interbellum  opgenomen in het 

opbloeiende fronttoerisme. In 1940 herhaalde de 

geschiedenis zich. De bouw van de Atlantikwall  

veegde meteen de herinnering aan de kustverde
diging 1914 -1918 weg. De musea en historische 

plaatsen die naar de Eerste Wereldoorlog aan de 

kust verwezen, verdwenen uit de belangstelling.
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T H E  A T  E R I N  T M U S E U M

M out- en Brouw huis de Snoek, een van de W esthoekm usea w aarvoor 

een thea te rs tuk  werd geschreven.

Westhoek Streekmuseum
TOM TOM, THEATER IN HET MUSEUM?

Het ne tw erk van streekeigen, am bachte tijke musea 

werd in 2004 op In itia tie f van de provincie W est-V laan

deren opgestart. Het heeft to t doei om musea m et de

zelfde them atiek  beter op e lkaa r af te stem m en op het 

vlak van pub lieksw erk ing en het voeren van gezam en

lijke prom otie. Diverse acties zorgden inm idde ls voor 

een du id e lijke r inhoude lijke en vorm e lijke  p ro file ring  

van het W esthoek S treekm useum  binnen het m use- 

um landschap in Vlaanderen.

Het evenem ent 'T(3M TOM, Theater in het m useum ?' 

w ilde in 2007 de gem eenschappelijke pub lieksw erk ing 

bevorderen. Het werd u itgew erk t door de vzw Code, 

het co llec tie f voor thea te rve rru im ing . De deelne

mende musea waren het B akkerijm useum  in Veurne, 

het M out- en B rouwhuis de Snoek in A lveringem , het

Kasteel Beauvoorde, het Tabaksm useum  in Wervik, 

het Hopm useum  in Poperinge, de Oude Kaasm akerij 

in Passendale en het F ransm ansm useum  in Koeke- 

lare. Er vonden in het to taa l 14 voo rste llingen plaats, 

twee per m useum . Zowel auteurs, acteurs ais reg is

seurs werden in de eigen regio gerekru teerd . Elk 

van de zeven thea te rs tukken  werd speciaal voor het 

project geschreven, m aar s loot inhoude lijk  toch heel 

nauw aan bij het betre ffende m useum  binnen het ne t

w erk  W esthoek S treekm useum . Deze unieke com 

binatie van erfgoed en thea te r bekoorde m aar lie fs t 

1.200 bezoekers.
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TOERISME
www.west-v laanderen.be/ toer isme
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UIT DE TOERISTISCHE REGIO'S

Nieuwe afgevaardigde bestuurder bij 
Westtoer

Op 1 januari 2007 startte  Stefaan Gheysen (¿3) in 

zijn nieuwe functie ais afgevaardigde bestuurder  

bij Westtoer. Hij begon zijn loopbaan in de 

toeristische sector ais vormingsverantwoordelijke  

en diensthoofd bij Vakantiegenoegens. Later 

werd hij In te rreg-secretaris  van de provincie 

W est-Vlaanderen en regiocoördinator toerisme  

en recreatie voor de Westhoek bij de provincie. 
Bij Westtoer was hij sinds 2002 actief ais hoofd 

Toeristische Productontwikkeling en directeur  

Productontwikkeling.

Het Brugse Ommeland
VERSTILDE FOTO'S

Van feb ruari to t en m et mei 2007 organiseerde Toe

rism e Brugs O m m eland voor het eerst een ten toon

s te lling . Een selectie van een tw aa lfta l beelden die 

fotografe Layia A erts  in de regio m aakte, werd ten 

toongeste ld onder de t ite l 'De Verstilde Tijd in het 

Brugse O m m eland '. De reizende ten toonste lling  was 

g ra tis  te bezichtigen in de bezoekerscentra M ulle de 

Terschueren [T ielt], Bulskam pveld (Beernem), Kas

tee l W ijnendale (Torhout] en Huyse de Grote Sterre 

(Damme],

CULINAIR PROEVEN

De reg iow erking Brugs Om m eland gaf een extra 

pocket 'Proeven in het B rugse O m m eland ' u it in de 

marge van het pro ject V laanderen Lekker Land van de 

Vlaamse m in is te r van Toerism e. Per gem eente uit de 

regio w erd één che f-kok uitgenodigd om aan de slag te 

gaan m et s treekproducten, zoals Torhoutse m osterd, 

Damse mokke, A rno ldusb ie r uit Oudenburg en hoe-

De verstilde  tijd  in het Brugse Ommeland.

veproducten uit het Brugse O m m eland. Hun cu lina ire  

kunsten mondden uit in een brochure. Die werd aan

gevuld m et algem ene in fo rm atie  over de regio en met 

een verw ijz ing naar het logiesaanbod. De brochure 

vorm de ook de basis voor m arke tingacties  gedurende 

de w in terperiode .

w w w .brugseom m eland.be

De Leiestreek
NIEUWE RECREATIEVE ROUTES 

In sam enw erk ing  m et de afdeling Recreatieve Pro

ductontw ikke ling  van W esttoer rea liseerde Toerisme 

Leiestreek in 2007 diverse nieuwe recreatieve routes, 

w aaronder de eerste erfgoedw ande lrou te en de eerste 

them atocht.

De erfgoedw ande lrou te  'Een stad vo l sporen ' in 

K o rtr ijk  (2,9 km), geopend op 21 sep tem ber 2007, gidst 

w andelaars langs de be langrijks te  sporen van het
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De V lasthem afie tsroute  werd op 20 a p ril 2007 geopend.

De Orveytwandelroute in Zwevegem.

roem rijke  m iddeleeuwse verleden van de stad, zoals 

getuigen van arm enzorg, industrie  en negentiende- 

eeuwse bu rge rlijke  luxe. De Zwevegemse Orveytwan

de lroute werd op zondag 3 jun i 2007 geopend in Moen. 

Ze verkent het na tuurlandschap via de oude spoorweg 

naar het kanaal Bossuit - K o rtrijk . De V lasthem a

fie tsrou te  werd op 20 a p ril 2007 geopend. Deze eerste 

them atische fie ts rou te  op het fie tsn e tw e rk  doorkru is t 

vlasgem eenten zoals Wevelgem, Heule, Gullegem en 

K o rtr ijk  en be lich t de sociale aspecten van het rijke 

vlasverleden uit de streek. De nieuwe, stevige Sjou- 

w ersm ounta inb ikerou te  (Menen - K o rtr ijk ] voor spo r

tieve bikers werd op 29 a p ril 2007 in gebru ik genomen. 

De route laat de streek van sjouw ers en seizoenarbei

ders langs de Franse grens ontdekken en voert langs 

de Murisson, den Dronkaard, de Potijzer, ...

SUCCESVOLLE EVENTS

De boottochten op de Leie, de Schelde en de kanalen 

Roeselare - Leie en Bossuit - K o rtr ijk , georganiseerd 

door Toerism e Le iestreek en de deelnem ende Leie- 

s treekgem eenten, werden m et een bezetting van 90 

procent b ijzonder gesm aakt. Dankzij hun crea tiv ite it 

en vernieuwd aanbod b lijf t de in teresse voor de toch 

ten na 10 ja a r nog a ltijd  groot. Zo'n 3.000 passagiers 

voeren mee en ontdekten de Leiestreek op een unieke 

manier.

De vierde editie van het F ietsfeest Le iestreek op 1 ju li 

2007 verw elkom de 3.500 fie tse rs . Ze verkenden het 

knooppuntennetw erk vanuit de s ta rtp laa tsen  Bossuit, 

Ingelm unster, K o rtrijk , Roeselare, W aregem en S in t- 

Denijs-W estrem  (bij Gent].

Op zondag 2 sep tem ber 2007 vond de eerste W est- 

Vlaamse S tart to B ike-happening plaats in Roeselare.

3.700 fie ts lie fhebbers  genoten van een sportieve laa t

ste dag van de grote vakantie. Naast afstanden van 50,

75 en 100 k ilom ete r waren e r ook fam ilia le , k inde r- en 

m ounta inb iketochten, m et steun van de provincie en 

Toerism e Leiestreek.

IN DE KIJKER
Via het program m a 'Langs Vlaam se Wegen' van VTB 

C u ltuu r werd de Le iestreek zes m aanden lang in al 

haar aspecten in de k ijke r geplaatst. In a p ril 2007 werd 

een heus Vlasweekend georganiseerd, m et bezoeken 

aan een v lasbedrijf, v lasw andeling en fie ts toch t langs 

vlassites. In mei stond een kennism aking m et de 

Grensleie op het program m a, naast boottochten naar 

R ijsel en Roubaix. Juni was de maand van de indus

tr ië le  archeologie, m et bezoeken aan het Tabaksm u

seum, Schoeiselm useum , Luchtvaartm useum , Pomp- 

gebouw B o s s u it,... T ijdens de zom erm aanden werd de 

zom erfie ts tocht 'Een stroom  van kunst' georganiseerd 

in de Oost-Vlaamse Leiestreek.

w w w .toe rism e-le ies treek.be
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Om de Kust u it te bouwen to t een kw alita tieve, toe ris tische  bestem m ing werden onder m eer subsid ies toegekend 

voor de nieuwbouw en renovatie van strandclubs.

De Kust
PROMOTIE IN HET BUITENLAND 

Temidden van het in te rna tiona le  aanbod houdt de 

Kust ais toe ris tische  regio aardig stand. Er w ord t dan 

ook zo'n 1.500.000 euro besteed aan de prom otie  van 

de Vlaamse kust in het bu iten land, voora l Neder

land, Duitsland, F rankrijk , het Verenigd K on inkrijk  en 

Luxem burg. Deze fondsen zijn a fkom stig  van de kust- 

gem eenten (via de Regiowerking Kust], een g e lijkaa r

dige inbreng van de provincie en een bijdrage van de 

m in is te r van Toerisme.

NIEUWE PROJECTEN VOOR DE KUST

I
 Dankzij de globale inspanning van de afdelingen Re

g iow erking Kust, Recreatieve P roducton tw ikke ling  en 

Kwalite itszorg Kust van W esttoer keurde de m in is te r 

van Toerism e vie r nieuwe projecten voor de Kust goed, 

voor een to taa l bedrag van 975.750 euro. Deze fina n 

ciële m iddelen bevorderen de verdere u itbouw  van de

Kust ais kw a lita tieve toe ris tische  bestem m ing, zowel 

voor de binnenlandse ais de bu iten landse m arkt.

450.000 euro subsid ie werd toegekend voor de nieuw

bouw, renovatie en /o f he rloca lisa tie  van strandclubs 

(op een globale pro jectkost van 3,3 m iljoen euro). 

Daardoor kan de voorbijgaande recreant ook gebru ik 

maken van de fac ilite iten  die door de strandclubs ge

boden worden.

Het pro ject 'De Vlaam se Kust: een zee van kw a lite it' 

kreeg 350.000 euro. Het bedrag is bestemd voor een 

globale kw a lite itsupg rad ing  van de dienstverlen ing 

u it de private en publieke secto r aan de Kust, zoals 

horeca, Recread (de federatie  van kam peeronder- 

nem ers in Vlaanderen), vakantiewoningen en toe

ris tische diensten. Het nieuwe 'K ustfie tsenpro ject', 

een com binatie  van fie tsen en openbaar vervoer, be

kwam 139.750 euro subsid ie. De recreant stapt de 

fie ts  op, verkent een aanta l kustgem eenten en geeft 

de fie ts  af op het eindpunt, waarna hij m et het open

baar vervoer te rug kee rt naar de plaats van vertrek.
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Met de pocket ‘The Great W ar in F landers ' werd de B ritse  m ark t bewerkt.

Ten slo tte kreeg het lopende pro ject inzake leefbare 

kam peerbedrijven aan de Kust een extra dotatie van

40.000 euro, opdat zoveel m oge lijk  kustgem eenten 

hun kam peerbedrijven zouden kunnen in rich ten m et 

de nodige ju rid ische  ondersteuning.

NIEUW REGIONAAL OVERLEGPLATFORM 

Sinds 2007 vervangt het Regionaal O verlegp latform  

Kust het vroegere Regionaal Adviescom ité Kust. Via dit 

ove rleg instrum ent treden burgem eesters en toe ris - 

meschepenen van de kustgem eenten in overleg met 

de Regiowerking Kust over de optim ale aanwending 

van de financië le  m iddelen te r  prom otie en on tw ikke

ling van de Kust ais toe ris tisch-recrea tieve  regio. Het 

nieuwe p la tfo rm  omvat ook een vertegenwoordig ing 

vanuit de provincie en de Raad van B estuur van W est

toer. In 2007 vonden e r drie vergaderingen plaats.

FIETSNETWERK KUST ERG IN TREK 

Sinds de opening van het F ie tsne tw erk  Kust m idden 

2006, werden reeds 30.975 nieuwe fie tsn e tw e rkka a r- 

ten Kust verkocht aan fie ts lie fhebbers . Dit bew ijst dat 

de Kust een aangename bestem m ing is bij de recreant 

en de fie ts  het ideale vervoerm idde l om de kustge

m eenten te verkennen.

w w w .dekust.org

De Westhoek
NIEUWE BROCHURES EN ROUTES 

In 2007 werden opnieuw heel wat brochures voor de 

W esthoek uitgegeven, zoals: 'Log iesbrochure W est

hoek 2007’ (40.000 ex.), 'W esthoekjes 2007' (130.000 

ex., v ie r talen), 'Den Grooten Oorlog in de W esthoek' 

(15.000 ex. Nederlands, 15.000 ex. Engels), 'W esthoek 

Voordeelpas 2007' voor ve rb lijfs to e ris ten  (m et k o r

tingbonnen) en een chronolog ische 'W esthoek Eve

nem entenka lender' van 15 jun i to t 31 decem ber 2007 

[20.000 ex.).

Omdat de Eerste W ereldoorlog in het Verenigd K on ink

rijk  de eerste tre k k e r b lijf t voor de W esthoek, werd de 

B ritse  m ark t bew erkt m et de pocket 'The Great W ar in 

F landers'. De acties verliepen in sam enw erk ing met 

Toerism e Vlaanderen in Londen en B russel. Samen 

m et leper en Zonnebeke werd een financië le  pool ge

vorm d om de herdenking van 90 ja a r Derde Slag bij 

leper en de Slag bij Passendale te prom oten.

In 2007 werden ook ta i van nieuwe recreatieve routes 

geopend, zoals de vern ieuwde G asthuisbossenwan- 

de lroute, de Galgebossenwandelroute, de them atische 

POP-fietsroute, de them atische M ijnenslagfie tsroute, 

de Rodebergru ite rroute, de K ra te rs  en M ijnenw ande l

route, en het w ande lnetw erk  leperboog.

w w w .toerism ew esthoek.be
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P R O D U C T O N T W IK K E L IN G

Recreatieve productontwikkel ing
NIEUWE LUSVORMIGE RECREATIEVE ROUTES 

Het ru im e aanbod aan lusvorm lge, recreatieve routes 

werd in 2007 nog verder op punt gezet en uitgebreid. 

Heel wat rou tebrochures kregen een nieuwe vo rm 

geving, conform  de W esttoerhu iss tijl. De Orveytwan- 

de lroute [Moen], de K ra te rs en M ijnenwande lroute 

(W ijtschate), de B raban thoekw ande lrou te (Vleteren) 

en de erfgoedw ande lrou tes van Poperinge en K o rtr ijk  

werden toegevoegd aan het rijke  wandelaanbod, dat 

inm idde ls 50 provinciale kw a lite its rou tes  omvat. Sinds 

sep tem ber 2007 kunnen ru ite rs  Heuvelland verkennen 

via de nieuwe R odebergru ite rroute. In de regio Menen

- K o rtr ijk  hebben vele honderden m ounta inb ikers in 

tussen de weg gevonden naar de S jouw ersm ounta in- 

bikeroute.

NETWERKEN VOOR RECREANTEN 

Het succes van de fie tsne tw erken  vertaa lde zich ook 

in 2007 in een grote be langste lling  voor de herdrukte  

fie tsne tw erkkaarten . Speciaal voor de 'm eerw aarde- 

zoekers' on tw ikke lde W esttoer v ie r nieuwe them a- 

fie ts tochten op de fie tsne tw erken : De M ijnenslag van 

1917 (leper - Heuvelland], Forten en Dijken (Brugge

- Damme), Vlas (K ortrijk ) en POP (Poperinge). De 

w andelaars werden verwend m et het gloednieuwe 

w ande lnetw erk  leperboog, ru im  100 k ilom e te r w an

delwegen in een groene en h is to risch  beladen streek, 

m et w egw ijzers op de knooppunten.

Begin 2007 werd ook een volled ig vern ieuwde over

z ich tskaart 'F ietsen en Wandelen in W est-V laanderen' 

gepubliceerd, m et a lle recreatieve routes en ne tw er

ken in de provincie. De kaart vo rm t een aanvulling op 

de Recreatiegids, die in 2007 in twee talen en op 70.000 

exem plaren verspre id werd.

Them afie ts tochten vorm en een perfecte aanvulling op de 

populaire fie tsnetw erken.

STRUINEN IN DE DUINEN

In het kader van het project 'Recreatie f m edegebru ik 

van de Vlaam se Kustduinen ' (Kustactieplan II) werd 

een grondige inventaris opgem aakt van de fa c ilite i

ten van en de problem en m et open luch trecrea tie  in 

de duinen. Voor diverse zeewerende duingebieden 

werden in rich tingsp lannen opgem aakt. Het w ande l

ne tw erk W estkust, in de duinen tussen De Panne en 

N ieuwpoort, kreeg concrete vorm .

GRENSOVERSCHRIJDENDE RECREATIE 

Het Interreg III A -pro ject RANDO werd eind 2007 a f

gerond. RANDO is een Frans-V laam s program m a met 

Europese subsid ies (In terreg III A) w aarin  het opw aar

deren, s truc tu re ren  en prom oten van de grensover

schrijdende toe ris tische  ru im te  door routegebonden 

recreatie cen traa l staat. Partners zijn de Conseil Gé

néra l du Nord, het Com ité D épartem enta l du Tourism e 

du Nord, Toerism e V laanderen en Westtoer. Samen 

m et de Noord-Franse pa rtners  w erd tijdens het laatste 

w e rk jaa r gefocust op de prom otie  van de gezam enlijk  

gerealiseerde recreatieve producten (zoals het Grote 

Routepad IJzer, het w ande lnetw erk  leperboog, de Or- 

veytwandelroute, de K ra te rs en M ijnenwandelroute,

WÊsFVlaanderen

POProute
Fietsen achter het front

TH E M A T IS C H E  FIETSTO CHT
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Het vernieuwde fietspad langs het go lfte rre in  aan De Palingbeek. Een ontw erpw edstrijd  gaf de aanzet to t een aan trekke lijke r in rich ting

van de groene assen.

de R odebergru ite rroute, ...). Er werd deelgenom en 

aan beurzen in Parijs (Salon de Randonnée) en A m 

sterdam  (F iets- en W andelbeurs). Voor de grensover

schrijdende recreatieve kaart voor W est-Vlaanderen 

en N oord -F rankrijk  bestond ru im e be langste lling . Ook 

de hanger m et het knooppuntkaartje  v ie l bij de w ande

laars in de smaak.

Toeristische productontwikkel ing  
NIEUWE VERBINDINGEN

Door de invu lling  van 'm iss ing links ' w il W esttoer be

staande routes en netwerken voor w andelaars en f ie t

sers op tim aliseren. In S in t-Baafs-V ijve werd een fie ts- 

verb inding aangelegd tussen het A. Dem edtshuis en 

de Leie (een fietspad en een pontonbrug over de oude 

Leiearm ). Op het fie tsn e tw e rk  W esthoek werd het 

fietspad langs het go lfte rre in  aan De Palingbeek inge

graven, zodat zowel go lfspe lers ais fie tse rs  hun sport 

ongehinderd kunnen beoefenen. Voorde Beneluxlaan 

in Flarelbeke m aakte W esttoer een in rich tingsp lan  op. 

In Poperinge werd voort gew erkt aan de rea lisa tie  van 

een recreatieve verb ind ing langs de V leterbeek, met 

onder m eer het on tw erp van een brug.

INRICHTINGSPLAN VOOR HET NORDICDUINGEBIED 

In opdracht van de dienst Kust van de Vlaamse Ge

meenschap m aakte W esttoer een in rich tingsp lan  voor 

het duingebied Nordic, te r hoogte van het na tuu r

gebied De Fonteintjes in B lankenberge. Het in r ic h 

tingsp lan omvat zowel m aatregelen op het vlak van 

na tuu rhe rs te l (uitgraven van een v ijver en he rs te l van 

p las-d rass itua ties  aan de duinvoet) ais op het v lak van 

recreatie (wandelpad in k le ische lpen te r  on ts lu iting).

AANTREKKELIJKER GROENE ASSEN 

Samen met de provincie koos W esttoer ervoor om alle 

groene assen, zoals de Groene 62 of de Vrijbosroute, 

aantrekke lijker, beleefbaarder en vooral zichtbaarder 

te maken in het landschap. Daartoe werd in het voor

ja a r van 2007 een ontw erpw edstrijd  georganiseerd. Di

verse ontwerpbureaus ontw ikke lden een catalogus met 

soorten in fra s tru c tuu r voor de aankleding van de as

sen: banken, fie tsensta llingen, in form atiedragers, m ijl

palen, oversteken van wegen, ... Het ontwerp van het 

bureau TECHNUM uit Gent droeg de voorkeur weg. Het 

ontwerp van de catalogus zou m idden 2008 k laar zijn.
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M AR K ETIN G

W esttoer schake lt d rie  ploegen in voor het onderhoud van de 

recreatieve routes.

DATABANK ROUTES EN NETWERKEN 

De voorbije ja ren on tw ikke lde W esttoer een groot 

aanbod van recreatieve routes en netwerken in W est- 

V laanderen. W esttoer beschikt over drie ploegen die 

kne lpunten op het te rre in  oplossen, op aangeven van 

de peters en m eters. Om het beheer op een e ffic iën te 

re m an ie r te laten verlopen, besliste W esttoer in 2007 

om een databank van routes en netw erken te laten 

bouwen.

In de media  
Het productiehu is Sylvester rea liseerde in 2007 in sa

m enw erk ing  m et Telenet het p rogram m a 'B es tem 

m ing V laanderen'. Het program m a werd uitgezonden 

op v ijf regionale te levis iezenders. Vanuit diverse in 

valshoeken kwam het toe ris tisch-recrea tieve  aanbod 

in W est-V laanderen in de reportages uitgebreid aan 

bod.

'V laanderen Vakantie land' rea liseerde toeris tische re 

portages over de W esthoek, het Brugse Ommeland, 

de Le iestreek en de Kust. De provincie kwam u itge

breid aan bod op Eén. In 2007 werden 29 onderwerpen 

uitgezonden, voor gem iddeld 500.000 k ijkers. Ook het 

p rogram m a 'Duizend Zonnen & Garnalen' (juni - ju li - 

augustus] besteedde aandacht aan W est-Vlaanderen.

Via ww w.storyideas.be insp iree rt W esttoer de media 

bovendien m et reportage-ideeën, om vanuit diverse 

invalshoeken bijdragen te rea liseren over de v ie r 

W est-V laam se regio 's.

BEDANKT PETERS EN METERS!

Op zondag 30 sep tem ber 2007 organiseerde W esttoer 

in Gits een bijeenkom st voor de peters en m eters van 

de W est-V laam se fie ts lussen  en ATF-routes, om hen 

te bedanken voor hun inspanningen. Er kwam en ru im  

200 m ensen op af. De peters en m eters zijn v r ijw il l i

gers die een oogje in het zeii houden op alle recre

atieve routes en netwerken. Hun aanta l groeide de 

voorbije jaren uit to t een groep van bijna 800 mensen. 

Ze geven hun opm erkingen door aan het autonoom  

provinc iebedrijf W esttoer dat d rie  ploegen inschakelt 

voor onderhoudsinterventies. Elk ja a r w ord t een an

dere groep peters en m eters bedankt m et een evene

ment.

West-Vlaanderen Lekker  Land 
Naast de regu lie re  regiocam pagnes ontw ikke lde 

W esttoer p rom otieactiv ite iten  rond twee specifieke 

speerpunten: fie tsen en W est-V laanderen Lekker 

Land. De fie tscam pagne in 2007 was de voortzetting 

van de cam pagne 2006. Op 6 sep tem ber 2007 vond in 

het B rugse Concertgebouw de lancering plaats van 

W est-V laanderen Lekker Land, het nieuwste toe

ris tische top them a. Om de toe ris tische  secto r en de 

horeca grondig te in fo rm eren, werd op orig ine le w ij

ze een feeste lijke  avond georganiseerd voor zo'n 300 

gasten. V ier W est-V laam se topchefs presenteerden er 

à la '1.000 seconden' v ie r nieuwe streekgerechten.

In 2007 tro f W esttoer de voorbereid ingen op het vlak 

van productontw ikke ling  en prom otie  voor 2008. W est- 

Vlaanderen Lekker Land (w w w .w estvlaanderenlekker- 

land.be) m aakt deel uit van Vlaanderen Lekker Land, 

een in itia tie f van de Vlaamse m in is te r van Toerisme.
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Op w w w .w estvlaanderenlekkerland.be zijn alte gastronom ische troeven 

van de W est-Vlaamse regio te vinden.

Dit is het basisthem a voor 2007 -  2009 van de to e ris 

tische secto r en de horeca in Vlaanderen. Met v ie r ac

tie lijnen  (Lekkerw eg, Lekker beleven, Lekker actie f en 

Lekker te rro ir) zet W est-V laanderen zijn gastronom i

sche troeven in de kijker. Het is de am b itie  van Toeris

me Vlaanderen, Federatie Horeca V laanderen en alle 

toeris tische federaties van de v ijf V laamse provincies 

om de ta fe l- en ee tcu ltuu r in de Vlaam se regio's ais 

een to taa lbe leving van gastronom ie, gastheerschap 

en gezelligheid uit te dragen naar de consum ent. De 

coördinatie op V laam s niveau gebeurt door de vzw Ta

felen in Vlaanderen.

w w w .w estvlaanderen lekkerland.be

In duet met Neder land
De actie 'D uetten ', in sam enw erk ing m et Toerisme 

Vlaanderen, bracht bekende N ederlanders in contact 

m et bekende of typische V lam ingen, die hun liefde 

vooreen Vlaamse regio u itd rukten . T ijdens de on tm oe

tingen stond 'gen ie ten ' centraa l. Wandelen, fietsen,

Rick de Leeuw trok  sam en m et charm ezangeres 

Lucy Loes door Oostende.

culina ire  ontdekkingen, ... leverden leuke verhalen en 

beelden op voor het g ra tis  Duettenboek, dat op 6.000 

exem plaren verspreid werd, en voor de website www. 

duetten.n l. De actie had to t doei de le z e r /  k ijke r via de 

ervaringen van de bekende N ederlanders zin te laten 

krijgen om ook de W est-V laam se reg io 's (de Kust, het 

Brugse Ommeland, de Leiestreek en de W esthoek) te 

bezoeken. De media speelden erop in.

Twee nieuwe MICE-websi tes  
W esttoer nam in 2007 twee nieuwe M ICE-websites in 

gebru ik: w w w .m eetingw estflanders.be (landingspa- 

gina W est-V laanderen) en w w w .greenw estflanders.be 

(Groene Regio's). Naast de brochures vorm en ze im 

m ers een be langrijke  prom otie  voor MICE (Meetings, 

Incentives, Congresses, Exhibitions).

Van de brochure 'M eetcentives Kust' werden 4.800 Ne

derlandse en 800 Franse exem plaren voorzien, van de 

'M eetcentives G roen '-brochure respectieve lijk  4.500 

en 600. De website w w w .dekust.o rg/m eetcentives no

teerde een gem iddelde van 4.855 unieke bezoekers 

per dag. V oo rw w w .greenw estflanders.be gold een ge

m iddelde van 4.604.

De M ICE-prom otiecam pagnes vorm en a ltijd  een m ix 

van printcam pagnes, e -m arke ting , netwerken, beur

zen, persbewerking, m ailings, advies en te rugkop

peling. In 2007 werd extra aandacht geschonken aan 

on lineprom otie  en e -m arke ting , onder m eer door het 

aanwenden van Google-adwords te r  prom otie  van de 

websites.
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STRATEGISCHE P L A N N IN G ,  
O N D E R ZO E K  EN DATABEHEER

Regiowebsites m eer  ingezet
Om de regio 's te prom oten, worden de regiowebsites 

steeds m eer ingezet. Via cam pagnes worden to e ris 

ten en recreanten u it b innen- en buiten land aangezet 

om de reg iowebsites te bezoeken. Daar vinden ze alle 

praktische in fo rm atie  over logies, evenementen, (wa- 

te rlrecrea tie , daguitstappen, gastronom ie, ...

De W esttoerwebsites te lden in 2007 in het to taa l 

2.369.574 unieke bezoekers, goed voor 3.119.289 v i

sits. Het ging om de w ebsites w w w .dekust.o rg , www. 

toe rism e-le ies treek.be , w w w .brugseom m eland .be , 

w w w .to e ris m e w e s th o e k .b e ,ww w.westtoer.be, www. 

fie tsen-w ande len.be, w w w .dag tripsgroepen.be, www. 

randonner.be en w w w .greenw estflanders.be.

Meten is weten
Met de steun van de provincie en de gem eentebestu

ren van D iksm uide, Heuvelland, leper, Langem ark- 

Poelkapelle, Poperinge en Zonnebeke rea liseerde 

W esttoer het onderzoek 'Oorlog en Vrede in de W est

hoek 2006'. Het onderzoeksrapport werd offic iee l 

voorgesteld in mei 2007. Het onderzoek leverde heel 

wat in teressante c ijfe rs  en aanbevelingen op voor de 

verdere on tw ikke ling  van het W .O .I-toerism e in de 

W esthoek. Zo w ord t het to ta le  aanta l oorlogstoeris ten 

op 326.900 geschat, samen goed voor een ja a rlijkse  

om zet van zo'n 31,2 m iljoen euro.

In het onderzoek 'Evaluatie toeris tisch-recrea tieve  

Doelste lling 2 Kustgebiedprojecten vanuit de appreci

atie van de kus ttoe ris t' evalueerde W esttoer de Doel

s te lling  2-pro jecten die verband houden m et de to e ris 

tisch-recrea tieve secto r aan de kust. De ve rb lijfs to e ris t 

w aardeert vooral de aanleg van recreatieve fietsassen 

langs de kust en in het h in terland , naast de kw a lite it 

en in rich ting  van de d ijk  en van de stra ten. Voorzienin

gen voor k inderen en jongeren, a lsook w eersonafhan- 

ke lijke  voorzieningen, scoren m inder.

In w e lke m ate w is t de Europese steun rond toerism e 

in de W esthoek de voorbije 15 ja a r op econom isch en 

sociaal vlak een stem pe l te drukken op de regio? Dat 

ging W esttoer na in het onderzoek 'Evaluatie van 15 

ja a r Europese steun rond toe rism e in de W esthoek'. 

Vooral grote projecten in steden ais leper en D iks

muide werden gesteund, zo b lijk t. De nadruk lag in het 

bijzonder op de u itbouw  en vern ieuw ing van attracties 

en op recreatieve productontw ikke ling .

Het 'M eet- en onderzoekspro ject fie tsne tw erk  W est

hoek' probeerde het effect in te schatten van het 

fie tsn e tw e rk  op de regio. W esttoer ontw ikke lde een 

m ethode om het aanta l fie tse rs  te te llen , zowel het 

globale aanta l a is het aantal recreatieve fie tse rs. Een 

uitgebreide enquête in het fietsseizoen 2006 peilde
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Westtoer  ontwikkelde een methode om het aanta l (recreatieve) f ie tsers op de fie tsnetwerken te tel len

naar profiel, tevredenheid en bestedingen van de re 

creatieve fie tse rs  op het fie tsne tw erk  van de W est

hoek. In 2007 werden de te llingen  verw erk t en de en

quêteresulta ten geanalyseerd. De resu lta ten worden 

uitvoerig besproken in het onderzoeksrapport.

Tussen mei 2006 en a p ril 2007 was het fie tsne tw erk  

in de W esthoek goed voor ru im  één m iljoen recrea

tieve fie tse rs. Van dit aantal kiezen 350.000 fie tse rs  

om bewust het ne tw erk  te volgen. Eén derde van deze 

fie tse rs  zijn kusttoeris ten . Twee vijfde zijn W est-V la- 

m ingen die vanuit hun woonplaats vertrekken en 15 

procent zijn ve rb lijfs to e ris ten  in de W esthoek. Vooral 

jonge senioren fietsen op het fie tsne tw erk . Wie bewust 

voor het fie tsn e tw e rk  kiest, fie ts t gem iddeld 45,3 km. 

70 procent van alle fie tse rs  op het ne tw erk houdt on

derweg halt in een café, res tau ran t of taverne. F ietsers 

op het ne tw erk zijn tevreden over dit nieuwe recrea

tieve product in de W esthoek. Ze waarderen vooral de 

aan trekke lijke  dorpen en het fie tsve ilige gevoel op het 

netwerk. Aandachtspunten zijn het voorzien van p ick

nicktafe ls, de w egdekkw a lite it van vrijliggende fie ts 

paden en de in fo rm atie  over de omgeving. In het to taa l 

genereert het fie tsn e tw e rk  in de W esthoek een om zet 

van 13,1 m iljoen euro, waarvan 12,6 m iljoen euro van 

buiten de regio komt.

Westhoekbele idsplan geactual iseerd
Het S trateg isch Bele idsplan voor Toerism e en Re

creatie in de W esthoek u it 1999 werd in 2007 volledig 

herzien en geactua liseerd. De W esthoek w ord t verder 

duurzaam  on tw ikke ld  en geprom oot a is toe ris tisch - 

recreatieve regio w aar heel veel te beleven valt en ais 

een Vlaam se Groene Regio van topkw a lite it. In de loop 

van 2007 werd voor dit nieuwe plan een draagvlak ge

creëerd via overleg en raadpleging.

KITS-project ontwikkeld
In 2007 werd een set indica toren voor het KITS-project 

on tw ikke ld. KITS staat voor K ust-lnd ica to ren -Toeris - 

tisch-S tra teg isch . Het pro ject on tw erp t een s te rk  in 

form atiesysteem  voor het toe rism e en de stra teg ische 

on tw ikke ling  van de kustgem eenten en Brugge. KITS 

w il op een sne lle  en effic iënte m an ie r een perm anent 

overzicht bieden van de sociaa leconom ische betekenis 

van het kusttoe rism e (verb lijfs toe rism e in com m erc i

ële logiesvorm en, tw eedeverb lijfs toe rism e en dag- 

toerism e) en van de toe ris tisch-recrea tieve  on tw ikke 

lingen, om door verge lijk ing  be ter te worden. In 2008 

worden de indicatoren en verw erk ingsm odu les verder 

u itgew erkt. F inanciële steun van het derde Kustactie- 

plan, de provincie, W esttoer, a lle  kustgem eenten, de 

stad Brugge en p rivépartners  m aken het pro ject m o

gelijk.
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SPORT
www.west-v laanderen.be/sport
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SPORT VOOR JO N G E R E N

Kick op Sport
De G em eenschapsinste lling voor B ijzondere Jeugd

zorg in Ruiselede vorm de op 11 en 12 oktober 2007 

opnieuw het kader voor K ick op Sport. Er namen 43 

scholen m et 202 klassen of 3.160 jongeren u it het 

secundair onderw ijs  aan dit vakoverschrijdende pe

dagogische pro ject deel. A von tuu rlijk  sporten werd 

gecom bineerd m et in fo rm atie  over m idde lengebru ik. 

De jongeren m aakten ook kennis m et de bijzondere 

omgeving en werden aangezet om genuanceerd na te 

denken over d rugsgebru ik , je ug dcrim ina lite it, het ge

rech te lijke  apparaat, gevangeniswezen, ra c is m e ,...

w w w .kickopsport.be

Doe Aan Sport -beurs
In de hallen van K o rtr ijk  werd op 26, 27 en 28 jun i 2007 

voor de v ijftiende keer op rij de W est-V laam se Doe Aan 

S port-beu rs  georganiseerd, een in itia tie f van de pro

vincie W est-V laanderen, de S tichting Vlaamse School

sport en de stad K o rtr ijk , m et de steun van K o rtr ijk  

Xpo. Zo'n 10.500 k inderen uit het zesde leerjaar m aak

ten actie f kennis m et een grote w aa ie r aan sporten. 

Het hedendaagse aanbod op de spo rtm a rk t werd ge

leverd door de sportfedera ties, die e r m et hun provin

ciale bestuur of lokale sportve ren ig ing hun spo rtd is 

c ip line kwam en prom oten. De voorbije 15 ja a r namen 

m eer dan 140.000 leerlingen aan de DAS-beurs deel.

Jeugdsportdag
Op 5 mei 2007 zakten 1.200 jongeren u it ve rsch il

lende jeugdbewegingen naar L ichterve lde af, om er 

de W est-V laam se Jeugdsportdag mee te maken. T ij

dens d it sportevenem ent konden jongeren uit jeugd 

bewegingen, sportveren ig ingen en vriendenkringen 

zich spo rtie f uitleven in ta i van aan trekke lijke  sp o rt

standen. Er werden ook sportproeven in team verband 

afgelegd, die teg e lijk  behendigheid en conditie ve r

eisten. De beste ploegen speelden de fina le tijdens 

de apotheose. Sportieve ontspanning, gezelligheid en 

am biance m aakten van dit evenem ent een sporthoog- 

dag en p rikke lden ook jongeren m et een m inde r goede 

conditie om samen m et vrienden aan spo rt te doen.

w ww .w est-v laam se jeugdsportdag.be

Tijdens Kick op Sport werd avon tuu rlijk  sporten gecombineerd 

m et in fo rm atie  over m iddelengebru ik.

74

http://www.kickopsport.be
http://www.west-vlaamsejeugdsportdag.be


De W est-Vlaamse Jeugdsportdag vond in mei 2007 

plaats in Lichtervelde.

‘Een zee van sp o rte n ’ com bineert sport en spei m et cu ltu re le

en m ilie u the m a ’s.

Een zee van sporten
De Stichting V laamse Schoolsport (SVS), de provincie 

W est-Vtaanderen, de stad Oostende en Horizon Educa

tie f vzw organiseerden op 24 en 25 mei 2007 de achtste 

editie van 'Een zee van sporten ', voor de derde m aal in 

Oostende. Dit ne t- en vakoverschrijdende project voor 

alle V laamse leerlingen van 5 to t 18 ja a r van het Ne

derlandsta lige onderw ijs  p laatst bewegen en sport in 

een ru im ere context.

K leuters en eerste graad van het lage r onderw ijs g in 

gen op 'P ira ten rock '. De tweede en derde graad van 

het lager onderw ijs en de leerlingen van het secun

da ir onderw ijs konden kiezen uit een aanta l them a's 

(cultureel, m aritiem , h is to risch of na tuur- en m ilieu - 

educatief], gecom bineerd m et sport en spei onder be

geleiding. Ze konden diverse sites bezoeken, zoals het 

PMMK, m useum  De Plate, het Ensorm useum , de M er

cator, de vuurto ren Lange Nette, het Noordzeeaqua- 

rium , het M aritiem  Instituu t M ercator, het M aritim e 

Rescue and Coordination Centre (MRCC) of de A tlan- 

tikw a ll. Zeeanim atoren gaven de leerlingen een aantal 

korte w orkshops rond het them a 'na tu u r', in sam en

w erk ing m et de dienst N a tuu r- en M ilieueducatie en 

het Provinciaal N oord-Zu id-C entrum .

P rov inc ie  W e s t -V la a n d e re n  • j a a rb o e k  ‘08 • 75



SKATEN EN S K E E LE R E N M O B IE L  S P O R TEV ALU ATIEC EN TRU M

In 2007 stonden opnieuw Rolle rparades op het spo r

tieve program m a in Brugge en K o rtrijk . In Brugge 

werden e r zes toe rtochten georganiseerd, te lkens 

op de eerste vrijdag van de m aanden mei to t en met 

oktober. In K o rtr ijk  waren e r v ijf tochten vanaf jun i tot 

ok tober op zondagnam iddag.

De Brugse en K o rtrijkse  Rolle rparades zijn een reeks 

van rondritten  voor skaters, skeelers, ro lschaatsers 

en longboarders, am ateurs  en com petitie rijde rs , jong 

en oud, in en om de stad. Ze zijn in de eerste plaats ge

rich t op ska tep lez ier en de tochten com bineren sport 

en ontspanning. Door hun m ix zijn ze geschikt voor 

zowel sportieve ling a is recreant. Door het skaten kun 

nen m ensen enthousiast sporten op een ontspannen 

m anier, m aar n ie ttem in  m et een uitdaging. Door de 

sam enw erking m et de Rolle rparades w il de provincie 

de skatesport een steuntje  in de rug geven.

Vanaf het voorjaa r 2007 trok  een m obie l sporteva luatiecen trum  rond om

diverse testen af te nemen.

In 2007 trok  de provincie W est-V laanderen opnieuw de 

sportieve kaart. In navolging van de provinciale s p o rt

test van 2005 ging het provinc iebestuur nog een stap 

verder. In sam enw erk ing  m et het erkende spo rtm ed i- 

sche labo Mensana, Lotto en de Vlaamse topsportm a- 

nagerw erd  een m ob ie l sporteva lua tiecen trum  on tw ik 

keld. Vanaf het voorjaar van 2007 trok  de 'Sports Talent 

Coach' in de provincie rond om te r plaatse diverse tes

ten af te nemen, op vraag van gem eenten, spo rtfede

raties, scholen, spo rtc lubs of bedrijven. Naast de be

kende basistesten (lopen, wandelen en fietsen) kregen 

de dee lnem ers ook de kans om een lactaatm eting of 

een volledige sportm edische screening te ondergaan.

Ook m eer gespecia liseerde testen zoals osteoporo- 

sescreening, stap- en loopanalyse behoorden to t de 

m ogelijkheden. Het m obie le sporteva luatiecen trum  

werd een 25 -ta l keer ingehuurd, w aarb ij te lkens en

kele tien ta llen  spo rte rs  getest werden.

w ww .test-v laanderen.be

«»UNICO
IDtSBniD

In 2005 lanceerde de provincie de provinciale 

sporttest. Het accent werd gelegd op het afnemen  

van een basistest bij de W est-Vlaamse bevolking. 

Wegens het succes kreeg de provinciale sporttest 

in 2006 een vervolg. De klemtoon werd gelegd op 

het afnemen van lactaatmetingen bij de sportende  

West-Vlaming. In eerdere medische testen werd  

immers vastgesteld dat veel sporters te intens 

trainen en dat ze hun hart te zwaar belasten. Via 

een lactaatmeting kan wetenschappeli jk bepaald  

worden binnen w elke hartslagzones er getraind  

moet worden om een maxim aal resultaat van de 

inspanningen te verkrijgen.
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P A ARDRIJDEN MET H A N D IC A P

Personen m et een handicap kunnen sinds 2007 in ne

gen W est-Vtaamse m aneges te rech t om paardrijden 

ais hun favoriete spo rt uit te bouwen. Tot voorheen 

behoorde het paardrijden voor deze doelgroep vooral 

to t de the rap iesfee r (h ippotherapie l. Het provinciale 

prom otiepro ject 'S po rtie f paardrijden voor personen 

m et een handicap' bracht daar verandering in. A lle 

personen m et een handicap m et voldoende rom pfunc- 

tie  en evenwicht om zelfstandig te z itten en te sturen, 

konden zich inschrijven bij één van de betrokken m a

neges: Hippo D 'haenegem  in Beernem , De Blauwe 

Zaal in Brugge, R u iterschool Rodeberg in Heuvelland, 

De nieuwe Canadahoeve in Koksijde, Domein Leiedal 

in Bissegem, R u iterschool Don Bosco in N ieuwpoort, 

Manege W esthoek in T ie lt, De V le terranch in W est- 

Vleteren en De Gaverbeek in W aregem.

Het project kaderde binnen het beleid van de Vlaamse 

m in is te r van Sport om de spo rtpa rtic ipa tie  van per

sonen m et een handicap en hun aanslu iting  bij een 

sportc lub  te bevorderen. Vandaar dat de provincie 

W est-V laanderen het pro ject rea liseerde in sam en

w erk ing m et de V laamse Liga Paardensport vzw (VLP) 

en de Vlaamse Liga G ehandicaptensport vzw (VLG). 

Doei van het project was in acht regio 's van W est- 

V laanderen een perm anent aanbod spo rtie f paard rij

den op te starten  voor personen m et m otorische, v isu

ele, auditieve en /  of verstande lijke  handicap. Daartoe 

werd bij a lle  erkende W est-V laam se m aneges naar de 

interesse gepeild en werden toegankelijke maneges 

gezocht (door m idde l van een toeganke lijkhe idsonder- 

zoek o.l.v. W estkans). In de geselecteerde maneges 

moest m instens één lesuu r per week perm anent voor

behouden worden voor personen m et een handicap en 

de lessen m oesten gegeven worden door een bevoeg

de rij- in s truc teu r. Voor de opstart kregen de maneges 

een financië le  ondersteun ing van de provincie en van 

de spo rtfedera ties VLP en VLG, en een s ta rte rspakke t 

met aangepast m ateriaa l. Ze kregen ook deskundige 

begeleiding van twee clubondersteuners.

De provincie lanceerde in negen m aneges een aanbod voor 

personen m et een handicap.

Vanuit de in tegra tiegedachte betaalt de ru ite r m et een 

handicap net a is een valide ru ite r  het lesgeld en het 

huurgeld voor het rijpaard. Het is im m ers  de bedoe

ling dat het project ze lfbedru ipend w ord t en op ze lf

standige basis rendabel kan draaien. In het voorjaar 

van 2008 werden de lesgevers van de negen maneges 

verder b ijgeschoold tijdens een driedaagse w orkshop 

in W aregem. De aanbieders worden verder onder

steund m et prom otionele acties.
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START TO B IK E -A P O T H E O S E  
IN ROESELARE

W E S T -V L A A M S E  SP O R TPR IJZ EN  2007 
U ITGEREIKT

tT,: v , , .

S tart to Bike eindigde op 2 septem ber 2007 in Roeselare.
De winnaars van 2007

De provinciale Sportprijzen werden op donderdag 

20 decem ber 2007 in Evenem entenhal Schiervelde 

in Roeselare u itg e re ik t aan de W est-V laam se top- 

spo rta tle ten die in 2007 in te rna tionaa l puike prestaties 

neerzetten. De regionale te levis ie Focus /  WTV was 

m edeorgan isa tor en breidde de kring van sportgasten 

u it via een te ru g b lik  op het sportse izoen, beter bekend 

ais hun 'S port West Jaaroverzicht'. De herdenking 

van de overleden duatlonlegende Benny Vansteelant, 

die tijdens zijn sportloopbaan v ier keer de trofee van 

Sportm an b innenrijfde , vorm de een onderdeel van 

de avond, naast diverse acrobatische, sportieve en 

kom ische acts. De bekroning van de W est-V laam se 

topsporta tle ten  in acht categorieën bleef evenwel het 

centra le them a van de avond.

De W est-V laam se S tart to B ike-apotheose, georgan i

seerd door een sportevenem entenbureau m et steun 

van de provinciale overheid, W esttoer en de stad Roe

selare vond plaats op zondag 2 sep tem ber 2007, in het 

kader van 'Roeselare F ie ts t'. Judoka Gella Vandeca- 

veye en m uzikant Ozark Flenry (Piet Goddaer) waren 

m eter en peter van het W est-V laam se project.

Het evenem ent S ta rt to Bike w ilde  het grote publiek 

voor de w ie le rspo rt m ob iliseren en zo aan zijn conditie 

laten w erken. Daarbij konden de deelnem ers gedu

rende een tie n ta l weken gespecia liseerde tra in in g s 

schem a's volgen. Op een gezam enlijke slotdag in elke 

provincie v ie l het doek over de actie. De S tart to B ikers 

hadden in Roeselare de keuze uit een r it  van 50, 75 of

1
100 kilom eter. S tart en aankom st lagen in Schiervelde, 

w aar zo'n 3.000 dee lnem ers ook van a llerhande ne

venactivite iten genoten.

Sportverdienste Dirk Crois (roeien)

Sportloopbaan Nico Mattan (wielrennen)

Minder bekende sporte r Jore Van Den Berghe (skeeleren)

Sporter /  ploeg met handicap Belgisch goalbalteam

Beloftevolle jongere Indra Verstraete (karate)

Sportploeg Knack Randstad Roeselare (volleybal)

Sportvrouw Veerle Dejaeghere (atletiek)

Sportman Steve Ramon (motorcross)
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Bloemen en een kunstw erk  voor de W est-V laam se topsporters , eind decem ber in Roeselare
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ECONOMIE
www.west-v laanderen.be/economie
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S O C IAA LEC O N O M ISC H  BELEID  
UIT DE ST A R T B LO K K E N

Een vernieuwd economisch beleid
De provincieraad keurde de Beleidsnota Economie 

2007 - 2012 goed op 20 decem ber 2007. Deze be le ids

nota zet de bakens uit voor het vern ieuwde provinciale 

econom ische beleid. De algem ene pro file ring  van de 

provincie ais kenn ispa rtne r en reg iobestuu r w ord t erin 

concreet vertaa ld  onder het m otto 'sam enwerken aan 

een doordacht provinciaa l sociaa leconom isch beleid 

m et duurzaam heid, innovatie en du rf voorop'. Om de 

nota uit te voeren, p ro file e rt de dienst Economie zich 

ais een netw erkd ienst. Daarbij is de eigen Provinciale 

O ntw ikke lingsm aatschapp ij (POM) de meest bevoor

rechte partij. De dienst Economie zal zich toeleggen op 

econom isch databeheer en de afstem m ing binnen het 

sociaaleconom ische w erkveld . De beleidsnota focust 

verder op v ijf them a's: transp o rt - d is tribu tie  - log is

tiek  (TDL), ru im te lijke  econom ie, bedrijfsversterk ing , 

a rbe idsm ark t en ople id ing en sociale economie.

Beheersovereenkomst met de POM
In z itting  van 21 jun i 2007 keurde de provincieraad 

de beheersovereenkom st 2007 - 2012 m et de POM 

W est-V laanderen goed. Deze overeenkom st is een 

be langrijk  e lem ent in de uitvoering van het sociaa l

econom ische beleid van de provincie. De voornaam ste 

inhoude lijke categorieën van de overeenkom st zijn: 

transp o rt - d is tr ibu tie  - log is tiek  (TDL), ru im te  voor 

ondernem erschap, duurzaam  ondernem en (via in- 

te rbedrijfssam enw erk ing  en bedrijfsvers terk ing) en 

in te rna tiona lise ring . Voor a lle them a's werden con

crete resu ltaa tgeb ieden m et du ide lijke  en am bitieuze 

indicatoren opgesteld. Voor het rea liseren van de op

genom en doe ls te llingen  kent de provincie de POM een 

toelage van zo'n 1.576.000 euro toe op jaarbasis  (deels 

variabel, gekoppeld aan een jaarp rogram m a).

Via de beheersovereenkom st geeft de provincie haar 

am b ities vorm , om effectie f en gerich t te werken aan 

de sociaa leconom ische on tw ikke ling  van W est-V laan

deren. Meer nog dan vroeger w ord t gefocust op spe d -

De Beleidsnota Economie 2007-2012 zet de bakens uit voor het 

vernieuwde provincia le econom ische beleid.

fieke projecten w aarde  provincie een reëel ve rsch il kan 

maken. De actievelden zijn: duurzaam  ondernem en, 

ru im te  voor ondernem erschap, verduurzam ing van 

bedrijven te rre inen , innovatief ondernem en, transport 

en logistiek, sociale econom ie en in te rna tiona lisering .

De opgenomen acties weersp iegelen overigens, naast 

de eigen bele idsvisies, ook de them a's die door de RE- 

SOC's in de streekpacten geform uleerd  werden.

www.pom wvl.be

Vier  streekpacten bekrachtigd
De streekpacten van Brugge, Oostende, Zuid-W est- 

V laanderen en M idden-W est-V laanderen werden in 

2007 door de provincieraad bekrachtigd. H ierm ee 

keurde de provincie de stra teg ische doelste llingen 

goed die voor de betrokken regio 's in het streekpact 

naar voren geschoven worden.

Sinds de opstart van de RESOC's werd aan de s treek

pacten gew erkt. In de v ie r regio 's gebeurde dit op ba

sis van een ru im e consu lta tie  en betrokkenheid van di-
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verse actoren u it het m iddenveld. Deze voorbereid ing 

resulteerde in een visie op en een aanzet to t de nodige 

streekgebonden sociaa leconom ische on tw ikke lingen. 

De RESOC-partners scharen zich ach ter deze visie en 

engageren zich, om er binnen hun ve ran tw oorde lijk 

heden uitvoering aan te geven.

Voor de provincie k rijg t deze uitvoering onder m eer 

vorm  via haar sociaa leconom ische beleid, dat een g ro

te cohesie m et de streekpacten nastreeft. De rea lisa 

tie van provinciale engagem enten vindt haar verta ling 

in beheersovereenkom sten, in eerste instantie m et 

de POM W est-V laanderen, m aar ook m et het W est- 

V laams Economisch S tudiebureau [WES] en andere 

partners.

EC ON OM ISCH E INFORM ATIE  
EN K E N N IS O N T W IK K E L IN G

West-Vlaanderen sociaaleconomisch
De publicatie 'W est-V laanderen sociaa leconom isch 

- Feiten en C ijfers - 2006' verscheen voor het eerst 

in 2007, ais opvolger van de ja a rlijk se  uitgave 'W est- 

Vlaanderen in Feiten en C ijfers ' van de GOM West- 

Vlaanderen van 2001 to t 2006. De nieuwe publicatie 

is een naslagw erk van ru im  160 bladzijden, dat de 

recente sociaaleconom ische toestand van de provincie 

weergeeft, zowel in beknopte teksten ais in grafieken, 

kaarten en tabellen.

FHet deel 'Fe iten ’ s te lt de sociaa leconom ische situa tie  

van de provincie W est-V laanderen en haar a rro nd is 

sem enten in tekst en beeld voor. FHet deel 'C ijfers' 

brengt het be langrijkste  c ijfe rm a te ria a l uit het eerste 

deel samen in gedeta illeerde tabellen, som s to t op ge

m eente lijk  niveau.

De publicatie behandelt them a's ais dem ografie, hu is

vesting, welvaart, tew e rks te lling , w erk looshe id  en

W e s t - V l a a n d e r e n  s o c i a a l e c o n o m i s c h

feiten en cijfers
2006
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sociale econom ie, ople iding, indicatoren van econom i

sche activ ite it, transport, d is tribu tie  en log istiek, land

en tu inbouw , zeevisserij en toerism e. 

'W est-V laanderen sociaa leconom isch - Feiten en C ij

fe rs - 2006' geeft invu lling  aan het p ro fie l van de p ro

vincie a is kennispartner. Voor het on tw ikke len van 

kennis en het m aken van gepaste beleidskeuzes is het 

verzam elen, bijhouden, analyseren en verw erken van 

gegevens im m ers  van p rim ord iaa l belang. Daarnaast 

w il de provincie, ais in te rm e d ia ir bestuur, de gegevens 

aan zoveel m ogelijk  pa rtners  en belanghebbenden be

kendm aken, om ook hen te helpen bij hun kennisop- 

bouw en bele idsvoorbereid ing.

De provincie en het WES s ta rtten  een onderzoek naar het economische

gew icht van de landbouwsector.

Agrocomplex ter  studie
Ais landbouwprovincie bij u its tek  kent W est-V laan

deren reeds enkele decennia een afnem end aantal 

land- en tu inbouw bedrijven en een terug loop van het 

aanta l agrarisch tew erkgeste lden. Om een correct 

beeld te krijgen van het w e rke lijke  econom ische ge

w ich t van de secto r in te rm en van tew e rks te lling  en 

toegevoegde waarde, besloot het provinciebestuur het 

WES een w etenschappe lijk  onderzoek te laten uitvoe

ren naar het belang van het Agrocom plex. Daarbinnen 

is de landbouw er een schakel in de productieketen, 

naast toe leveringsbedrijven, verw erkende bedrijven, 

handels- en d is tribu tieondernem ingen. De resultaten 

worden in 2008 verw acht.
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RUIMTE OM TE O N D E R N E M E N

Behoefte aan bedr i jventerre inen 2007 - 2022
De vijf W est-V laam se RESOC's en het provinciebe

s tuu r gaven voor het eerst de opdracht to t een onder

zoek naar de ru im tebehoefte  voor bedrijventerre inen. 

Het ging om een ram ing van de langeterm ijnbehoefte  

van 15 ja a r (periode 2007 - 2022], zowel op provin

ciaal niveau ais gebiedsgericht volgens de v ijf RESOC- 

gebieden.

De studie werd uitgevoerd door de professoren Peter 

Cabus en W im Vanhaverbeke, die opdrachthouders 

waren van het S trateg isch Plan voor R u im te lijke  Eco

nomie (SPRE), een Vlaam s p iloo t- en onderzoekspro

gram m a dat liep van 2001 to t 2004. In de W est-Vlaamse 

studie vergeleken ze de SPRE-m ethode (gebaseerd op 

de groei van de werkge legenheid in bepaalde econo

m ische sectoren] m et de u itg iftem ethode (gebaseerd 

op de verkoop van bedrijfsperce len bij te rre inb ehe e r

ders Le iedal en wvi].

Het basisresultaa t van de behoefteram ing laat voor 

heel W est-V laanderen een ru im tevraag van 1.391 hec

tare zien, of een jaarvraag van gem iddeld 93 hectare. 

Deze prognose is gebaseerd op de SPRE-methode, 

w aarb ij de resu lta ten verge lijkbaa r zijn m et bereke

ningen op basis van de u itg ifte  van Leiedal en wvi in 

het verleden.

Van de RESOC-gebieden binnen W est-V laanderen 

is M idden-W est-V laanderen de grootste ru im tevra - 

ger (30%). Zuid-W est-V laanderen volgt op de tweede 

plaats (23%) en de W esthoek op de derde plaats (19%). 

Daarna volgen de RESOC-gebieden Brugge (16%) en 

Oostende (12%). De industrie  vraagt 37% van de ru im 

te, gevolgd door diensten (25%), vervoer (19%), bouw 

(11%) en handel (8%).

De verdeling van de ru im tevraag over de sectoren 

kan per regio s te rk  versch illen . Zo w ord t de ru im te 

vraag in de regio Oostende en in de W esthoek sterk 

gedom ineerd door de industrie . In tegenste lling  to t de 

verwachtingen weegt de industrie  in Zuid-W est-V laan- 

deren m inder door, te rw ijl vervoer en bouw daar een 

grotere vraag genereren. In de regio Brugge zijn de

Een studie van de RESOC's en de provincie 

bepaalde de ru im tebehoe fte  aan bedrijventerre inen.

m a rk t- en handelsd iensten s te rke r vertegenwoordigd. 

Bedrijven die ru im te  vragen horen het m eest thu is  in 

de dim ensieklassen tussen 5 en 50 w e rknem ers  (38%) 

en tussen 50 en 200 w e rknem ers  (35%). Bedrijven van 

200 w erknem ers  en m eer vragen een kw art van de 

ru im te .

www.resoc.be

Inventarisatie van onbenutte bedri jfsgronden
In opdracht van het Agentschap Economie voerde de 

POM W est-V laanderen in 2007 een onderzoek naar de 

onbenutte bedrijfsgronden in de provincie. Aanle iding 

voor het onderzoek was de vasts te lling  dat bedrijven 

vaak op zoek zijn naar beschikbare gronden [voor ves

tig ing, he rloka lisa tie  of u itb re id ing), te rw ijl percelen 

op bedrijven te rre inen d ikw ijls  ongebru ik t blijven. Het 

op tim aa l benutten van de bestaande voorraad aan be

d rijven terre inen is ech ter een absolute p rio rite it.

Het detailonderzoek had to t doei zowel een kw an tita 

tie f ais kw a lita tie f beeld te krijgen van a lle  onbenutte 

bedrijfsperce len in W est-V laanderen. Het gaat om alle 

te rre inen die via plannen van ru im te lijke  ordening een 

industrië le  of am bach te lijke  bestem m ing kregen. De 

resu lta ten  van het de ta ilonderzoek waren voorzien 

voor mei 2008.
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W est-Poort w il de troeven van de W est-Vlaamse havens 

en luchthavens nog beter u itspelen.

Potenties ais logistieke regio
Met de havens van Zeebrugge en Gent, de in te rcom 

m unales wvi en Leiedal en de in fra s tru c tuu rb eh ee r

ders In frabe l en W aterwegen & Zeekanaal sloot de 

provincie in 2007 een sam enw erkingsovereenkom st af 

voor de financ ie ring  van een logistieke stud ieopdracht.

De provincie treed t op ais aanbestedende overheid, de 

dienst Economie draagt het pro jectm anagem ent van 

de studie.

De stud ie draagt de w e rk tite l 'W est-V laanderen: po

ten ties ais log istieke regio - S trateg ie en U itvoerings

plan' en kadert binnen het concept van de Extended 

Gateway® Vlaanderen van het V laam s Instituu t voor de 

Logistiek [VIL). Ze bestaat uit v ie r fasen, van analyse 

over benchm arking to t po tentiebepaling en concreet 

actieplan. De stud ie heeft to t doei een ach te rlandstra - 

tegie te on tw ikke len te r  ve rs te rk ing  van het econo

m ische en logistieke w eefse l in W est-V laanderen en 

geeft verdere inhoude lijke  invu lling  aan W est-Poort.

Het m asterp lan zal ook het ins trum en t vorm en om 

nieuwe investeringen aan te trekken.

W ES T-P O O RT VERDER UITGEDIEPT

Meerwaarde van West-Vlaamse poorten
De provincie W est-V laanderen ging in 2004 van s ta rt 

m et een cam pagne rond de goed uitgebouwde en vlot 

bereikbare econom ische in fra s tru c tu u r in de regio on

der de tite l'W e s t-P o o rt, Europees k ru ispun t van econo

m ische groei en tew e rks te llin g '. W est-Poort overkoe

pelt de in te rna tiona le  luchthaven K o rtr ijk  - Wevelgem, 

de in te rna tiona le  luchthaven Oostende - Brugge, de 

zeehavens van Oostende en van Zeebrugge, evenals 

het T ransportcen trum  LAR K o rtr ijk  - Menen, Avelgem 

Container T erm ina l en River Term inal W ielsbeke.

De campagne werd in 2007 geëvalueerd. De resu lta 

ten van de bevraging tonen aan dat de W est-V laam se 

ondernem ers overtu igd zijn van de m eerwaarde van 

de W est-V laam se poorten. De provinciale prom otie 

ervan, ook in het bu iten land, zien ze ais een noodzaak. 

Uit de enquête b lijk t evenwel ook dat bedrijven zelf 

nog te weinig gebru ik  m aken van de W est-V laam se 

poorten. Daarom ging de provincie eind 2007 van start 

met een stra teg ische logistieke studie, die moet u it

monden in een m asterp lan Logistiek voor de provin

cie W est-V laanderen. De bedoeling is zo de bestaande 

troeven te valoriseren, m et ais be langrijkste  focus het 

versterken van de synergie tussen de gateways en het 

h interland.

w w w .w est-poort.be

http://www.west-poort.be


A R B E ID S M A R K T  EN O PLEID ING:  
N IEUW E INITIATIEVEN

Steun aan LED’s in hogescholen
De deputatie besliste op 6 decem ber 2007 om de op

rich ting  en on tw ikke ling  te ondersteunen van laag

drem pelige expertise - en d ienstverlen ingscentra 

(LED's) in de drie  W est-V laam se hogescholen. In de 

schoot van HOWEST, KHBO en KATHO worden in een 

eerste fase te lkens twee LED's u itgebouwd, inspelend 

op de bestaande expertise en op het econom ische 

weefsel. De LED's hebben to t doei ais laagdrem pelige 

pa rtner toegepast w e tenschappe lijk  en technologisch 

onderzoek aan te leveren, inspelend op concrete no

den en behoeften van de W est-V laam se KMO's. Bij de 

drie hogescholen zijn de volgende LED's voorzien: 'Lo 

gistieke innovatie en kenn isc ircu la tie ' en 'N etw erken 

in voertu igen ' (KATHO), 'M echatron ica ' en 'K uns ts to f

fentechnologie ' (KHBO) en 'W ater' en 'N etw erkecono- 

mie (HOWEST). Door sam enw erk ing tussen de drie De drie  W est-V laam se hogescholen ontw ikke lden w etenschappe lijk  en

hogescholen w ord t gestreefd naar reg ionaa l com ple- technologisch onderzoek dat inspee lt op de noden van kmo's.

m enta ire expertisedom einen. Door a fs tem m ing en sa

m enwerking tussen de LED's w ord t ook ingespeeld op 

de steeds toenem ende nood aan een geïntegreerde en 

m u ltid isc ip lina ire  aanpak van onderzoeksvragen en 

innovatie-ondersteuning bij KMO's.

De provinciale steun bedraagt 200.000 euro en m aakt 

het m ogelijk  dat e r binnen de hogescholen in 2008 

op een s truc tu re le  m an ie r aan de LED's gew erkt kan 

worden. De toelage is gekoppeld aan het e ffectie f be

reiken en ondersteunen van W est-V laam se KMO's.
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VERSTERKING VAN 
SOCIALE ECONOM IE

Startcentra  Sociale Economie in de k ijker
Om de W est-V laam se ondernem ingen w egw ijs  te m a

ken in de d ienstverlen ing van de s ta rtcen tra  Sociale 

Economie (Kanaal 127 voor K o rtrijk , Vaart! voor Roese

lare - T ielt, De Kaap voor Brugge en De W erkhoek voor 

Oostende - Veurne - D iksm uide - leper) on tw ikke lde de 

provincie samen m et hen in 2006 de fo lde r 'O nderne

men in duurzaam  pe rspectie f' en de gem eenschappe

lijke po rtaa ls ite  w w w .w est-v laanderen .be /s ta rtcen tra . 

2007 betekende de s ta rt van een nieuwe p u b lic ite its 

campagne rond de W est-V laam se S tartcen tra  via een 

affiche, advertenties en een pancarte.

w w w .w est-v laanderen .be /s ta rtcen tra

Studiedag over sociale economie
De POM W est-V laanderen en het WES nodigden op 

19 jun i 2007 heel wat vertegenw oord igers uit het 

werkveld sociale econom ie uit voor een studiedag in 

de nieuwe bedrijfsgebouwen van de beschutte w e rk 

plaats Arcotec in Brugge. De ta lr ijk e  aanwezigen k re 

gen antwoord op de vraag hoe de provincie m et de 

laagste w erk looshe idsgraad om gaat m et kansengroe- 

pen (a llochtonen, laaggeschoolden, personen m et een 

arbeidshandicap, ...), hoeveel m ensen uit de kansen- 

groepen tew erkgeste ld  worden in de vele w erkvorm en 

van de sociale econom ie, hoe en waarom  reguliere be

d rijfs le ide rs  deze groepen tew erkste llen , ... POM- en 

W ES-studies over tew e rks te lling  van kansengroepen 

werden toege lich t en geduid. Ook het nog onbekende 

them a van sociale c lausu les in overheidsopdrachten 

werd behandeld.

De v ier S ta rtcen tra  voor Sociale Economie voerden in 2007 

gezam enlijk  campagne gerich t op de W est-V laam se ondernem ingen.

W est-Vlaanderen streeft naar een zinvolle deel

name aan het economische en maatschappelijke  

leven voor iedereen, ook de minder goed ge
schoolden en m oeilijker p laatsbare werklozen.  
Daarom kent het provinciebestuur jaarlijks  een 

premie toe aan de vier W est-Vlaamse Startcentra  

Sociale Economie. Deze Startcentra zijn vooral 

actief in het oprichten van invoegbedrijven en 

-afdelingen en het aanbieden van m anagem ent

ondersteuning aan deze bedrijven. Een invoegbe-  

drijf is een startend bedrijf  dat mensen aanwerft  

die op de arbe idsm arkt  ondervertegenwoordigd  

zijn (kansengroepen). Invoegafdelingen zijn a f

delingen binnen een bestaand bedrijf waarvoor  

dezelfde principes gelden.
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INITIATIEVEN VOOR 
BEDR IJFSVERSTERKIN G

Troeven voor m ultinationals  onderzocht
In sam enw erking m et Voka onderzocht de provincie in 

2007 de com petitiv ite it van de m u ltina tiona ls  in W est- 

Vlaanderen. Het onderzoek wou de cruc ia le  param e

te rs  in kaart brengen, die het ve rsch il maken om een 

m u ltina tiona l in eigen streek te houden of een inves

teringsbesliss ing  binnen te halen. De lokale d irectie 

van 58 in W est-V laanderen gevestigde m u ltina tiona ls  

werd gevraagd naar de s te rk tes  en zwaktes van hun 

eigen vestig ing in verge lijk ing  m et de in te rna tiona le 

concurrentie.

Ais opvallende s te rk tes  beklem toonden de d irecties 

de productiv ite it en de arbeidsinzet van de m edew er

kers en hun loya lite it ten opzichte van het bedrijf. Op 

dat vlak is W est-V laanderen een topregio. Het be lang

rijks te  kne lpunt, dat a lle  andere vastste llingen over

schaduwt, is evenwel de geringe beschikbaarheid van 

arbeidskrachten. Dit ge ld t in het algem een (voor alle 

profie len], m aar heel in het b ijzonder voor technisch 

geschoolden. Voor de toekom st vorm en de prom otie 

van het technisch onderw ijs en de afstem m ing tussen 

onderw ijs en bedrijfs leven de be langrijks te  opportu - 

nite iten. De W est-V laam se m u ltina tiona ls  w ijzen ook 

op een aantal bedreigingen. Het ins troom teko rt aan 

nieuwe m edew erkers w ord t voor de toekom st nog 

p rob lem atischer ingeschat dan in het verleden. Het 

teko rt aan mensen vorm t im m ers een ernstige rem op 

de groei. De jongere generatie zou ook een a ttitude- 

probleem  hebben, w aardoor de voorsprong op het vlak 

van knowhow verder w egs link t.

De bevindingen van de bevraagde d irecties zijn niet 

alleen be langrijk  voor m u ltina tiona ls , m aar ook voor 

de economie ais geheet. De bloei van m u ltina tiona ls  

is im m ers een be langrijke  barom eter voor het eco

nom ische klim aat. Doordat ze w ere ldw ijd  vergelijken, 

hebben m u ltina tiona ls  een scherp zicht op evoluties 

en snelheden in andere landen.

Voor de provincie zijn de onderzoeksresulta ten be

langrijke  in fo rm atie  voor het huidige en toekom stige 

beleid.

C harter Duurzaam Ondernemen
Eind 2007 werd het nieuwe 'W est-Vlaams Charter Duur

zaam Ondernemen' gelanceerd met zes gloednieuwe 

bele idsprincipes en tien nieuwe them a's voor zowel de 

dienstensector ais de productiesector. Door deelname 

aan het Charter Duurzaam Ondernemen engageert het 

bedrijf zich tot proactieve in tegratie van duurzaam  on

dernem en in het bedrijfsbeleid, invoering van relevante 

prestatie-indicatoren, duurzam e groei en continue ver

betering, het opnemen van de m aatschappelijke verant

woordelijkheid, het werken aan con form ite it met de w e t

geving, open com m unicatie en dialoog, en het uitdragen 

van de voorbeeldfunctie. Het Charter is voor bedrijven 

een praktisch hulpm iddel, om een proactief duurzaam - 

heidsbeleid uit te bouwen en continu bij te sturen. De 

deelnemende bedrijven engageren zich om ja a rlijks  te 

werken rond diverse thema's, w aar concrete doelste l

lingen en acties aan gekoppeld zijn. De tien nieuwe 

thema's zijn: opvolging van de wetgeving en uitw erking 

van prestatie-indicatoren, com m unicatie en dialoog 

met de stakeholders, m ensvriende lijk  ondernemen, 

integratie van duurzaam heid in product, proces, dienst 

of in frastructuur, eco-effic iënt gebru ik van grondsto f

fen en afvalpreventie, rationeel energiegebruik, ra tio 

neel watergebruik, noodprocedures, m in im aliseren van 

de om gevingshinder en een duurzam e m ob ilite it. Een 

comm issie van deskundigen onder leiding van de POM 

W est-Vlaanderen beoordeelt ja a rlijk s  de inspanningen 

en denkt constructie f mee over verbeteropties. Bij een 

positieve evaluatie ontvangt het bedrijf een jaarce rti- 

ficaat. Het W est-Vlaams Charter Duurzaam Onderne

men is de opvolger van het W est-Vlaams M ilieucharte r 

dat in 1993 gelanceerd werd. Het is een in itia tie f van de 

POM West-Vlaanderen, Voka - Kam er van Koophandel 

W est-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification.

In 2007 behaalden 32 bedrijven het jaarce rtificaat van 

het W est-Vlaams M ilieucharte r voor de productiesec

tor. Vijf bedrijven behaalden voor het eerst het c e rtif i

caat voor de dienstensector.
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De publ icatie 'Kwali tei tsvol le  bedri j fsgebouwen' biedt inspiratie voor n ieuwbouw- en renovatieprojecten.

Kw aliteitsvolle  bedrijfsgebouwen
De provincie w il bedrijven stim u le ren  om m eer aan

dacht te schenken aan een duurzam e arch itec tuu r 

in een kw a lite itsvo lle  omgeving. Daartoe bracht ze 

voor de derde keer een publicatie  uit. 'K w alite itsvo lle  

bedrijfsgebouwen in W est-V laanderen 2006 - 2007' 

bundelt zeven inspirerende n ieuwbouw - en renova

tiepro jecten van ondernem ingen: Fabrim ode - Promo 

Fashion (Deerlijk), P ro-M echatronica (K ortrijk ), Ac

cent Jobs fo r People (Roeselare), Castelein - S to r'it 

(Veurne), Danië l Seru & Zonen (Veurne), Delta Light 

(Wevelgem) en Sales Prom otion In te rna tiona l (Zweve- 

gem). A lle projecten blinken uit in hun aandacht voor 

een aangename werkom geving, duurzaam  ru im tege

bru ik, f le x ib ilite it en u itb re idbaarheid . 

w w w .w est-v laanderen .be /bedrijfsgebouw en

lepers doorgangsgebouw gerenoveerd
De POM W est-V laanderen investeert volop in de ve r

nieuwing en m odern ise ring  van haar on thaa lin fra - 

s tru c tu u r voor s tartende ondernem ingen. Aangezien 

een groot deel van de bedrijvencentra en doorgangs- 

gebouwen in de ja ren  1980 opgerich t werden, beginnen 

aanpassingswerken zich op te dringen. Zo werden in 

2007 de verfraa iingsw erken  in het doorgangsgebouw 

van leper beëindigd. Dit doorgangsgebouw, dat uit v ier 

en tite iten  bestaat, werd in 1988 opgericht. Voorgevel, 

dak, kantoren en san ita ir werden aangepakt en twee 

niet voorziene en tite iten  kregen een aparte eetplaats.
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DIENST ECONOM IE 
VERLEGT G REN ZEN

Grensoverschrijdende projecten en missies
De dienst Economie was in 2007 m eer dan ooit be trok

ken bij grensoverschrijdende of in te rna tiona le  pro jec

ten. De meeste werden georganiseerd door de dienst 

Externe Relaties.

Zo nam de dienst deel aan de econom ische m issie 

naar de Chinese zusterprovincie  Zhejiang en Sjanghai, 

in sam enw erking m et F landers T rade link (het in te rna 

tionale departem ent van Voka] en m et deelnam e van 

een v ijft ig ta l bedrijfs le iders . De dienst Economie was

H M t*  « I  «S  i i i  * tft V

Gouverneur Breyne leidde een econom ische m issie 

naar Zheijang en Sjanghai.

ook vertegenwoordigd op een log istieke m issie naar 

Indië, in sam enw erking m et het V laam s Instituu t voor 

de Logistiek (VIL) en F landers Investm ent and Trade 

(FIT).

Tussen de provincie, het Hongaarse Békés en het Roe

meense Arad werd het project 'M anagem ent w ithou t 

Frontiers' opgezet. Een W est-V laam se delegatie gaf 

Hongaarse en Roemeense lokale am btenaren in Arad 

tra in ing  over overheidsm anagem ent en econom ische 

en toe ris tische  on tw ikke lingen. De buiten landse de

legatie bezocht W est-V laam se econom ische en toe 

ris tische projecten in het na jaar van 2007. De dienst 

Economie nam ook deel aan diverse transnationa le  

projecten in het kader van In terreg, zoals Impacte, 

Europlane, Energize Regional Economies (ERE) en 

Facilita ting Sustainable Innovation (FSI) die in verband 

staan m et econom ische them a's zoals transport, d is 

trib u tie  en log istiek, energie en innovatie. Daarin werd 

sam engew erkt m et wvi, POM, W esttoer en Innovatie

cen trum  W est-V laanderen.

In een econom ische bevoegdhedenstudie werden de 

activ ite iten van de provincie W est-V laanderen en het 

Départem ent du Nord opgesomd. Met de POM werd 

een werkbezoek gebracht aan diverse vorm en van be- 

d r ijfso n th a a lin fra s tru c tu u r in N oord -F rankrijk .

W inkelen over de grens
In 2007 werd het g rootscha lige onderzoek afgerond 

naar de bezoekersstrom en binnen en tussen de pro

vincies W est-V laanderen, Oost-V laanderen en Zeeland, 

in opdracht van de Euregio Scheldem ond. M eer dan 45 

procent van de W est-V lam ingen b lijk t wet eens over de 

grens te w inkelen. Omgekeerd komen ook de inwoners 

van Zeeland graag op bezoek naar W est-V laanderen. 

Verder biedt het onderzoek alle W est-V laam se steden 

en gem eenten in fo rm atie  over hun positie ais w in ke l

stad (koopbinding van eigen inwoners, aan trekk ings

krach t voor inwoners u it andere gem eenten, ...). Het 

onderzoek verliep  in sam enw erk ing m et versch illende 

pa rtners  (WES, Econom ische Raad Oost-Vlaanderen, 

Kam er van Koophandel Zeeland] en werd m ogelijk  

dankzij de financië le  steun van de betrokken provin

cies, de Europese Unie en het V laam se Gewest.
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LAND - EN TUINBOUW
www .west-v laanderen.be/landentu inbouw
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PROVINCIAAL O N D E R Z O E K S -  EN 
V O O R L IC H T IN G S C E N T R U M  VOOR 
L A N D -  EN T U IN B O U W  (POVLT)

Het hoofdgebouw van het POVLT kreeg een grondige face lift.

Vernieuwd hoofdgebouw in gebruik
Het vern ieuwde hoofdgebouw van het Provinciaal 

Onderzoeks- en V oorlich tingscen trum  voor Land- en 

Tuinbouw (POVLTl in Rumbeke werd o ffic iee l heropend 

op 16 novem ber 2007. Voor het eerst in gebru ik  geno

men in 1959, was het aan renovatie toe. V roegerw aren

Experim ent met zilte  groenteteelt
Het POVLT ging in 2007 van s ta rt m et een kle in project, 

dat nagaat of z ilte  groenten zoals zeekraal en lam soor 

(zeeaster) geschikt zijn om het hele ja a r rond te telen 

onder bescherm ing. Buiten het w ildsn ijse izoen is de 

p rijsvorm ing  im m ers  een heel stuk lucratiever. Dan 

kunnen te le rs  genieten van de beste prijzen.

S tarten m et de tee lt van z ilte  groenten veronderste lt 

verhoging van het zoutgehalte  in de bodem, door zout 

te strooien of opgelost mee te geven via de berege

ning. Het verzitten van een areaal onder glas is boven

dien een investering voor m eerdere seizoenen die ook 

niet m eteen ongedaan gem aakt kan worden.

De eerste experim enten leren dat de tee lt van zilte 

groenten onder bescherm ing zeker vervroegd of ve r

laat kan worden. Of de tee lt het ja a r rond m ogelijk  

zal zijn, m oet nog b lijken. M ogelijk  brengen het ve r

eiste b ijbe lich ten en bijstoken de rendab ilite it dan in 

het gedrang. Een verkenn ing van de potentië le a fze t

m ark t toont w e l aan dat zowel de gespecialiseerde 

groentehande l a is de v ishandel dit product vraagt, 

voo rnam elijk  voor levering aan restauran ts die de zilte 

groenten ook het ja a r rond w illen  afnem en. De handel 

is dus w e l dege lijk  geïnteresseerd in producenten die 

buiten het w ildsn ijse izoen kunnen leveren.

e r ook de m eest diverse functies  in ondergebracht. De 

voorbije halve eeuw vonden constant evoluties plaats, 

zowel op het v lak van onderzoeksoriën ta ties en ke rn 

taken ais van s truc tuu r, pe rsoneelsom kadering en in 

fras truc tuu r. Na de renovatie bleef alleen het adm in i

stratieve gebru ik  van het hoofdgebouw behouden. De 

hele indeling, de nutsvoorzieningen, ram en en deuren 

werden grondig aangepast of vervangen. Het POVLT 

beschikt nu ook over een ru im e re fte r en een b ijko

mende polyvalente vergaderzaal. De grondige face lift 

van het hoofdgebouw is een onderdeel van het globale 

renovatieplan van de POVLT-campus.
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Het POVLT sta rtte  een onderzoek naar het te len van zeekraal. De bem estingsboulevard voor vollegrondsgroente.

In 2008 probeert het POVLT een eerste kle inschalige 

p raktijkp roductie  van voo rnam elijk  lam soor op te zet

ten.

Succesvolle bemestingsboulevard
Samen m et het P rovinciaal P roe fcentrum  voor de 

G roentetee lt Oost-V laanderen vzw (PCG) en het P roef

station voor de G roentetee lt te S in t-K a te lijne -W aver 

(PSKW) organiseerde het POVLT op 31 augustus 2007 

de 'bem estingsboulevard voor de vo lleg rondsgroen te - 

tee lt'. Dit evenem ent vond plaats op de te rre inen  van 

de W erktu igdagen in Oudenaarde en kaderde binnen 

het ge lijknam ige pro ject van de A fde ling Duurzame 

Landbouw ontw ikke ling (ADLO) van de Vlaam se over

heid, mee gefinancierd door het V laam se departem ent 

Landbouw en V isserij en de Europese Unie.

Ruim 275 geïnteresseerden namen aan het dem om o- 

m ent deel. Ze konden de dem ovelden bem esting in prei 

en bloem kool bezoeken, een stud ienam iddag bijwonen 

of tijdens de bem estingsbeurs contacten leggen m et 

diverse exposanten van m achines en toebehoren (25 

standhouders en constructeurs). Op de demovelden 

konden de bezoekers m et eigen ogen het resu ltaa t 

nagaan van diverse toedien ingstechnieken (breedwer- 

pige toepassing van m eststo ffen en bem esting toege

diend in rij of band), het effect zien van diverse bem es- 

tingsstra teg ieën (eenm alige voorraadbem esting net 

voor het p lanten of s tiks to fb ijm estsystem en m et een 

of m eerdere stiksto ftoed ien ingen tijdens de tee lt) en 

het resu ltaa t beoordelen van enkele soorten m ests to f

fen (Entec of am m on ium nitraa t).

De stud ienam iddag behandelde de gevolgen van het 

nieuwe m estdecreet voor de vo ltegrondstee lt, de d i

verse aspecten van de s tiks to fba lans (vooral de m i-

Z e e k ra a l  en la m s o o r

Zeekraal en lamsoor (zeeaster) zijn zouttoterante  

planten, die van nature in het overgangsgebied  

tussen zee en land groeien. Deze pioniersplanten  

uit de schorren hebben dan ook een typisch zilte 

smaak. Ze worden in de gastronomie gebruikt en 

zijn ook in diverse warenhuizen te koop. Deze t ra 
ditionele lekkernij wordt in bepaalde kustregio’s, 

zoals in Zeeland of in de vallei van de Somme, in 

het wild gesneden tussen begin juni en eind au
gustus. Wildsnij is vandaag nog steeds de belang
rijkste vorm van bevoorrading van zilte groenten. 
Toenemende vraag bedreigt evenwel het ecolo
gische systeem en de natuurwaarden, waardoor  

in Nederland zowel ais in Frankrijk regionaal 

met snijvergunningen gew erkt wordt. Een ander  

gevolg was dat in Nederland reeds vier onder
nemers van start gingen met buitenteelt in na

tuurlijke zilte omstandigheden, dicht bij de kust. 
Lamsoor geeft een opbrengst van 30 tot 50 ton 

vers per hectare, zeekraa l van 20 tot 25 ton. Het 
snijden is arbeidsintensief. De oogst van geteelde  

zilte groenten valt samen met het w ildsnijsei

zoen (juni - augustus). Buiten dit seizoen wordt 
de markt voor een stuk bevoorraad door aanvoer  

van geteelde zilte groenten vanuit Mexico en Is

raël. Op dat ogenblik zijn de verkoopprijzen heel 

wat gunstiger dan tijdens het wildsnijseizoen.
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Veel belangstell ing voor de nieuwe biogasinsta lla tie in het POVLT.

nera lisa tie  en de beperking van het n itraatresidu), 

beredeneerde bem esting m et reductie van rests tiks to f 

m aar zonder opbrengstverlies en het testen en a fs te l

len van rijenbem este rs  en vo lleve ldstroo ie rs in de 

groente teelt.

Biogasinstallatie  opgestart
Binnen het In terreg lll-p ro je c t N orth Sea Bio Energy 

verleenden Europa, de provincie W est-V laanderen en 

de Vlaamse overheid steun voor de bouw van een bio

gas insta lla tie  op de cam pus van het POVLT in Beitem. 

De bouw van de in s ta lla tie  s ta rtte  in mei 2006. Ze werd 

op 16 novem ber 2007 o ffic iee l in gebru ik  genomen en 

is een gezam enlijk  pro ject van de provincie, de POM 

W est-V laanderen, de Hogeschool W est-V laanderen 

- departem ent PIH, het V laams Coörd inatiecentrum  

voor M estverw erking (VCM] vzw en Aspiravi.

Bij verg isting zetten m icro -organ ism en biomassa om 

in biogas. Groene stroom  en groene w a rm te  zijn het 

resu ltaa t van de verdere om zetting van biogas in een 

WKK (w arm tekrachtkoppe ling). De POVLT-biogasin- 

s ta lla tie  is gedim ensioneerd op een WKK van 30 kWe 

(k ilow att e lektrisch). Het is de bedoeling om m et 1.300 

ton biomassa (mest, p lan taard ig afval en energ iege

wassen) ja a r lijk s  260 MWh groene stroom  en 630 MWh 

groene w a rm te  op te wekken. De w a rm te  gaat gedeel

te lijk  terug naar de verg is tingstank, om de gewenste

tem pe ra tuu r te behouden. De rest d ient om de serre 

van het POVLT te verw arm en.

De b iogasinsta lla tie  van het POVLT is een kle ine in 

s ta lla tie , te kle in voor de prak tijk . De k le inschaligheid 

zorgt e r evenwel voor dat de ins ta lla tie  vlo t inzetbaar 

is voor onderzoek. Op aanvraag kan ze ook bezocht 

worden, niet alleen door landbouwers, die w illen  na

gaan of anaerobe verg isting w e l past binnen hun be

drijf, m aar ook door burgers die zich vragen stellen 

bij de m oge lijke  inp lan ting  van een b iogasinsta lla tie  in 

hun buurt.

www.povlt.be

Gratis onlineadvies voor tuinders
Via de website w w w .tu inbouw forum .be kan elke tu in 

der sinds oktober 2007 zijn problem en voorleggen aan 

de experts van de Vlaam se P roeftu inen en aan co lle - 

gatelers. Het POVLT was de aanvrager en de prom o

to r van d it innovatieve vorm ingspro ject, dat door de 

V laam se overheid gefinancierd w ordt. De praktische 

u itw erk ing  van het fo rum  werd m ogelijk  dankzij de 

m edew erking van EduWEST.be.

Het on lineadvies is gra tis . Registra tie is de enige voor

waarde die gesteld w ord t voor deelnam e. De fo rum - 

an im ato r, een m edew erker van het POVLT, bewaakt de 

kw a lite it en de relevantie van nieuwe vragen op het fo 

rum  en geeft toestem m ing to t publicatie  van de vraag
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L A N D B O U W  EN M IL IEU

Tuinders krijgen onlineadvies over 'beschu tte ' teelten.

op de website. Elke gereg istreerde gebru ike r kan op 

een vraag reageren. Het fo rum  w il zoveel m ogelijk  

te le rs m et e lkaa r in contact brengen. Heeft een te le r 

een probleem , dan is het heel nu ttig  om te weten of 

andere te le rs  erm ee te m aken kregen en hoe zij het 

oplosten. Het fo rum  w il ech ter ook een objectief en 

correct antwoord bieden, gesteund op onderzoek en 

feiten. Daarom s tu u rt de an im a to r de vragen ook door 

naar gepaste experts, in eerste instantie  van de proef

centra, m aar in tweede instantie  ook van bedrijven of 

un iversite iten. De antwoorden worden voor iedereen 

zich tbaar op het fo rum  geplaatst. De an im a to r be

ëindigt elke vraagste lling  m et een eindconclusie, die 

goedgekeurd w ord t door de deelnem ende experts.

In de projectfase was de doelgroep beperkt to t 'be 

schu tte ’ tee lten : serregroenten, w itloo f en s ie rtee lt. 

Hun vragen worden op één forum  gemengd, om dat ze 

aan een ge lijkaard ige prob lem atiek onderhevig zijn, 

inzake hydrocu ltuur, k lim aatrege ling , biologische be

s trijd ing , ... Zijn de ervaringen positie f, dan w ordt het 

forum  in een la tere fase aangevuld m et een subforum  

voor open luch ttu inbouw tee lten  en m isschien zelfs 

voor akkerbouw  en eetbare paddenstoelen.

w w w .tuinbouw forum .be

Hern ieuw bare  energie  op bedrijven
Met de hulp van externe experts voert het Provinci

aal Centrum  voor Landbouw en M ilieu (Proclam  vzw) 

van het POVLT sinds m idden 2008 energ ieaud its uit bij 

landbouwbedrijven in de provincie W est-V laanderen.

Deze adviesdienst voor energie, bestem d voor gespe

cia liseerde akkerbouw bedrijven, veetee ltbedrijven en 

gemengde bedrijven, lu is te rt naar de naam 'Enerpe- 

dia'. De dienst adviseert de landbouwers ech ter niet 

alleen om e ffic iën t m et energie om te gaan. Daarnaast 

worden ook hernieuw bare a lte rnatieven voor het in 

vullen van de energievraag gesuggereerd en w ordt 

de inpasbaarheid van energiegewassen op het bedrijf 

onderzocht. Opvolging van het advies kan im m ers le i

den to t een besparing van 5 to t 10 procent. In het ka

der van het Enerpediapro ject van het Ins tituu t voor de 

aanm oediging van innovatie door wetenschap en tech 

nologie in Vlaanderen (kortweg IWT) m aakt Proclam  

ook gedeta illeerde innovatiep lannen op en helpt het 

centrum  bedrijven bij de invoering van nieuwe tech 

nologieën.

De lange naam van het Enerpediapro ject lu id t: 'Van 

energ ieaudit naar productie van hernieuw bare ener

gie op gem engde en geclusterde landbouwbedrijven '.

Het ging van s ta rt op 1 ju li 2007 en loopt voor v ie r ja a r 

(2007 - 2011). In de beginfase w e rk te  Proclam  op vijf 

proefboerderijen een auditm ethode uit, om het ener- 

g iepro fie l van bedrijven in kaa rt te brengen en de e f

fic iën tie  van het ve rb ru ik  na te gaan. Om ais referen- 

tievoorbeeld te dienen, worden 70 bedrijven in heel 

Vlaanderen aan een energ ieaud it onderworpen.

Enerpedia kwam tot stand m et de hulp van het Land

bouw centrum  granen, e iw itr ijke  gewassen, o liehou

dende zaden en kle ine indus trie tee lten  V laanderen 

vzw (LCG), het In terp rov inc iaa l proefcen trum  voor de 

aardappe ltee lt vzw (PCA) en de Vereniging varkens

houders vzw (VEVA). Het pro ject w ord t gefinancierd 

door het IWT en v ijf sponsors.
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Bestrijding van bodemerosie loont
Samen m et Waalse en Noord-Franse pa rtners  pro

beerde Proclam  vzw de voorbije v ie r ja a r oplossingen 

te vinden voor de p rob lem atiek van bodem erosie. Be

gin 2003 s ta rtte  het In terreg III A -p ro ject 'M aatrege

len tegen Erosie en Sensib ilisatie  van de A gra rië rs  

te r  bescherm ing van het M ilieu ' (MESAMJ. De provin

cies W est- en O ost-V laanderen, de U n ivers ite it Gent, 

het departem ent Leefm ilieu , N a tuur en Energie van 

de Vlaamse overheid (LNE) en het Europees Fonds 

voor Regionale O ntw ikke ling IEFRO] financierden het 

V laamse lu ik . Het doei bestond erin de bodem erosie 

aan te pakken over de regionale, provinciale en na tio

nale grenzen heen.

De m an ie r waarop de bodem bew erkt w ordt, beïn

vloedt de in tens ite it van de bodem erosie door water. 

De resu lta ten van het in te rreg iona le  onderzoek tonen 

aan dat n ie t-kerende bodem bew erking (ploegloos 

boeren] een e ffic iën te  m aatrege l vo rm t in de s trijd  te 

gen bodem erosie. Toename van organisch m ateriaa l 

en goede doorw orte ling  resu lte ren op lange te rm ijn  

in een verbetering van de bodem structuur, w aardoor 

m eer w a te r kan in filtre ren  en de bodem deeltjes m in 

der sne l losgem aakt en verp laa ts t worden. A chterge

bleven vegetatieresten bescherm en de bodem tegen 

rechtstreekse druppe lins lag  en rem m en de snelheid 

van afstrom end regenwater, w aardoor de erosieve 

krach t van het w a te r s te rk  gereduceerd wordt. 

Bodem bedekkers bescherm en de bodem 's w in ters  

tegen a fs trom ing en erosie, zelfs to t 90 procent, zo

b lijk t uit het M ESAM -onderzoek, door het verm inde

ren van de vers lem ping van de bodem en het verhogen 

van de in filtra tie . Hun w o rte ls te ls e l is erg be langrijk  

om de bo de m struc tuu r op een perceel te behouden. 

Ingezaaide g rasbu ffe rs troken  van 5 to t 6 m ete r breed 

houden w a te r en sed im ent tijd e lijk  op.

Heel wat landbouw ers b lijken bereid te zijn om agrom i- 

lieum aatregelen op het te rre in  te rea liseren, a l is e ro

sie niet noodzakelijk de hoofdreden. Uit het MESAM- 

onderzoek b lijk t dat een becijfe ring van het financiële 

verlies  door erosie op bedrijfsniveau noodzakelijk is, 

om de bewustw ording in de secto r te vergroten. Ook 

dient nog du id e lijke r becijferd te kunnen worden wat 

de invloed is van erosiebestrijdende m aatregelen (be

heersovereenkom sten, aanschaf van nieuwe m ach i

nes, ve rlies aan oppervlakte, ...) op het bedrijfseco

nom ische resu ltaa t. In afwachting van een du ide lijk  

antwoord zijn financië le  s tim u li van de overheid voor 

erosiebestrijdende m aatrege len zeker welkom .

D riftreductie  en preventie van puntvervuiling
Het POVLT prom oot via versch illende projecten de 

toepassing van m ilieubew uste  spu ittechn ieken en het 

ge rich te r gebru ik  van gewasbescherm ingsm idde len.

Het Europese TOPPS-project (Training the Operators 

to prevent P ollu tion from  Point Sources] is hiervan het 

m eest am bitieuze project. Het voorziet in opleiding 

en dem onstra tie  rond het verm ijden van puntvervu i

ling. Het IJzerbekken is het pilootgebied waarbinnen 

in tensie f gew erkt w ord t aan de bewustm aking van de 

gevolgen van puntvervu iling en hoe m et die vervu iling 

om gegaan moet worden. Om de kne lpunten te bepa

len, werden enquêtes afgenom en bij 250 landbouwers 

in het IJzerbekken. In het kader van het TOPPS-pro- 

je c t werd op een TOPPS-boerderij in Koksijde een bio- 

filte rsysteem  geplaatst. Een b io filte r is een eenvoudig 

systeem dat gevuld is m et organisch m ateriaa l en 

dat resten van gew asbescherm ingsm idde len op een 

biologische m an ie r a fbreekt.

Op hellende leem - of zandleemgronden treedt  

vaak bodemerosie of afspoeling van vruchtbare  

bodemdeeltjes op. Op korte termijn  betekent ero

sie voor de landbouwer opbrengstverlies door het 
wegspoelen of onderspoelen van (kiem)ptanten,  
meststoffen, bestrijdingsmiddelen, ... Op lange  

termijn  brengt bodemerosie een achteruitgang  

van de bodemkwalite it en een vermindering van 

de gewasopbrengsten met zich mee. De landbou

w er heeft er dan ook alle belang bij maatregelen  

te nemen om de vruchtbare landbouwgrond op 

zijn percelen te behouden.
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Afhankelijk  van het doptype, zorgt een spu ittoes te l m et luch tondersteun ing  voor een d riftre du c tie  van 75 to t 90 procent 

ten opzichte van de klassieke spuittechn iek.

Daarnaast lopen op het POVLT nog vie r dem onstra

tieprojecten van de A fdeling Duurzam e Landbouw

ontw ikke ling van de Vlaam se overheid, die vanuit het 

POVLT gecoördineerd worden of w aarin  het centrum

een actieve ro l speelt. Het gaat om de projecten 'D rift 

beperken in de akkerbouw ', 'R eductiem aatregelen 

voor chem ische gewasbescherm ing en puntvervu iling 

bij de tee lt van bladgroenten onder glas', 'D em onstra 

tie en voo rlich ting  rond d riftreduc tie , puntvervu iling 

en bescherm ing van de toepasser', en 'D em onstraties 

rond spu ittechn iek versus puntvervu iling door gewas

bescherm ingsm iddelen '.

Naast deze pro jectw erk ing insta lleerde het POVLT een 

fytobak op het proefcen trum  en op een landbouwbe

drijf. Deze fytobakken w erken volgens hetzelfde p rin 

cipe ais de b io filte rsystem en, m aar kunnen grotere 

hoeveelheden w a te r verw erken dat vervu ild  is met 

resten van gewasbescherm ingsm idde len. Op die m a

n ier kunnen het POVLT en de landbouw er het spoe l

en re in ig ingsw a te r van het spu ittoes te l op een b io log i

sche m an ie r verw erken.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  

staat de laatste jaren m eer en m eer onder m aat

schappelijke druk. Niet alleen de impact ervan 

op de volksgezondheid, m aar ook op het milieu 

maakt dat producten aan steeds strengere eisen 

moeten voldoen. Voorat de invloed op de w a te r 
kwaliteit is een belangrijke parameter. De be
langrijkste oorzaken van waterverontreiniging  

zijn puntvervuiling en drift. Puntvervuitingen zijn 

directe verliezen die Ios staan van het eigenlijke  

gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen, 

maar die het gevolg zijn van handelingen met de 

middelen. Kritieke punten zijn vullen, spoelen  

en reinigen van het spuittoestel en omgaan met 

overschotten. Drift is dan w eer de ongewenste  

verplaatsing van gewasbeschermingsmiddelen  

buiten het perceel door de wind en wordt mee  

bepaald door de toegepaste spuittechniek (zoals 

keuze van de doppen of het type spuittoestel).
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'Met de klas de boer op' vierde een succesvolle vij fde verjaardag.

LA N D B O U W E D U C A T IE

Met de klas de boer op
Na v ijf ja a r w erk ing  b lijk t het in itia tie f 'M et de klas 

de boer op' een succes te zijn: ja a rlijk s  gaan zo'n 600 

klassen op boerderijbezoek. Voor 'M et de klas de boer 

op' bouwde de provincie een landbouweducatief aan

bod uit, bestaande uit les- en fo tom ateriaa l, navorm ing 

en n ieuw sbrie f voor de leerkrach ten, evenals een ne t

w erk  van bezoekboerderijen. Het in itia tie f brengt het 

aanbod niet alleen naar de school, m aar staat ook in 

voor de selectie , begeleiding en vorm ing van de deel

nemende land- en tu inbouw bedrijven. Deze actieve 

en duurzam e bedrijven weersp iegelen de d iversite it

binnen de sector, van trad itione le  m elkvee- en ak- 

kerbouw bedrijven to t paardenm elkerijen  en fru itk w e 

kers. 'M et de klas de boer op' kon de voorbije v ij f ja a r  

groeien dankzij Europese steun in het kader van een 

Interreg lll-p ro je c t. Daarbij werd sam engew erkt en 

uitgew isseld m et Le Savoir Vert, een ge lijkaard ig net

w erk  in de departem enten Nord en Pas-de-Calais.
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Ja a rlijk s  gaan zo’n 600 klassen op boerderijbezoek,
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ONDERWIJS
w w w .w est-v laanderen.be/onderw ijs
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PROVINCIAAL T E C H N IS C H  INST ITUUT 
(PTI)

GOK scoort goed
De provinciale school PTI in K o rtrijk  maakte de voorbije 

drie ja a r w erk van Gelijke Onderwijskansen (GOK) voor 

alle leerlingen. Bij evaluatie door de onderw ijsinspectie 

op 28 januari 2008 behaalde het PTI de gunstige score 

van 72,5 procent.

Het decreet Gelijke Onderwijskansen zag het levens

licht in septem ber 2002. Dit geïntegreerde ondersteu- 

ningsaanbod w il alle kinderen dezelfde optim ale moge

lijkheden bieden om te leren en zich te ontw ikkelen. Het 

GOK-decreet w il tege lijk  u its lu iting , sociale scheiding 

en d iscrim inatie  tegengaan. Daarom heeft het speciale 

aandacht voor kinderen uit kansarm e m ilieus.

Om rond te werken, koos het PTI twee thema's: socio-

em otionele ontw ikke ling en taalvaardigheidsonderwijs. 

Het them a 'soc io -em otione le  on tw ikke ling ' w erkte 

m et een P T I-'pestactiep lan '. De oudere leerlingen 

werden e rb ij betrokken via een pe te r- en m ete r- 

schapsproject op de cam pus Tuinbouwschool en een 

spee lp laa tsw erk ing  op de cam pus Karei de Goede. Bij 

het oplossen van pesterijen werden zowel leerlingen, 

ouders ais leerkrach ten betrokken. W aar nodig werd 

de hulp van externen ingeroepen. B innen het thema 

'taa lvaard igheidsonderw ijs ' liep het 'poste rpro ject'. 

Regelm atig werden nieuwe woorden en hun betekenis 

aangebracht op de m uren. De leerlingen van de eerste 

graad vorm den de doelgroep. Op die m an ie r werd het
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Leerlingen van het PTI bekwam en zich in het produceren van appelw ijn

Leerlingen produceren appelwijn
De leerlingen van het zesde ja a r B iotechnische We

tenschappen van het PTI in K o rtr ijk  produceerden in 

oktober 2007 ze lf appelw ijn. B io technische W eten

schappen is een w etenschappelijke op le iding m et een 

groot aanta l uren exacte wetenschappen, w aarb ij de 

theorie  ve rdu ide lijk t en aangevuld w ord t m et labo

ratorium proeven. Zo leent het 've rw ijnen ' van appels 

zich uitstekend om basisbegrippen uit fysica, sche i

kunde en biologie in te oefenen en d ieper in te gaan 

op analysem ethodes ais t itra tie , spectro fo tom etrie  of 

gaschrom atografie.

In 2007 werd het sche ikunde lokaa l he ringerich t, met 

de steun van de provincie. Een gaschrom atograaf, 

geschonken door Janssen Pharm aceutica, werd ge- 

insta lleerd door het Research Institu te  fo r Chrom a

tography, dat ook ople iding voorzag. De K.U. Leuven 

Campus K o rtr ijk  leverde een u itgebreid assortim ent 

hoogstam appels voor de productie van appelw ijn.

www.pti.be

taa lbe le id aan het PTI verder uitgebouwd.

De onderw ijs inspectie  kwam de GOK-werking van het 

PTI op 28 januari 2008 doorlich ten . De inspecteurs 

m aakten hun rapport op aan de hand van vasts te l

lingen in verband m et de beg ins itua tiean layse, de 

zelfevaluatie , de keuze, de concrete u itvoering en het 

bereiken van de doe ls te llingen. De school scoorde op 

alle dom einen gunstig.
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SCHOOL VOOR B E S T U U R S R E C H T  
(SBR)

De cijfers
In het w e rk jaa r 2006 - 2007 te lde  de School voor Be

s tuu rsrech t (SBR] 1.896 individuele cursisten, a fkom 

stig uit de provincie W est-V laanderen, 62 W est-V laam - 

se gem eenten en 41 W est-V laam se OCMW's. Daarvan 

zaten er 183 in het basisjaar, 180 in de m odules en 

1.598 in nieuwe of in te rne  op le idingen die buiten het 

reguliere c ircu it georganiseerd werden. 65 cursisten 

volgden zowel cursussen uit het basisjaar ais uit de 

modules of de nieuwe op le idingen. De groep vertegen

woordigde een to taa l van 30.612 lestijden.

15 cursisten sloten hun volledige ople iding aan de 

School voor B estuursrech t m et v ruch t af en behaal

den het e indge tu igsch rift. 24 curs is ten behaalden het 

ge tu igschrift van het tweede jaar. De ge tu igschriften  

werden op 19 oktober 2007 aan de laureaten overhan

digd tijdens een academ ische z itting  in de raadzaal 

van het stadhuis van W aregem.

In het w erk jaa r 2006-2007 te lde de School voor B estuursrech t 1.896 

individuele cursisten .
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Herstructurering
De he rs tru c tu re ring  van de School voor B estuursrecht 

op basis van de vorm ingsbehoeften van de lokale be

sturen neem t steeds m eer vorm  aan. In het na jaar van 

2007 werd gesta rt m et de nieuwe basisople id ing. Met 

deze op le iding zet de SBR een eerste stap om het aan

bod nog m eer af te stem m en op de vragen van de loka

le besturen. Ondertussen w ord t voo rtgew erk t aan het 

m odula ire  aanbod, w aarb ij a lle  vakken sam engebracht 

worden in kennisdom einen, die nauw aanslu iten bij de 

versch illende activ ite iten  van een lokaa l bestuur. In 

2007 werd ook de website  w w w .schoo lvoorbestuurs- 

recht.be volled ig vern ieuwd, om de in te ractiv ite it m et 

de lokale besturen te verhogen.

Nieuwe initiatieven
In sam enw erking m et diverse diensten en instanties 

lanceerde de SBR in het w e rk ja a r 2006 - 2007 ook een 

hele reeks nieuwe in itia tieven: Basisopleiding voor 

stadswachten, In terne ople iding gem eentedecreet, 

Duitse en Franse taa l en c u ltu u r (toerism e), Kw ali

te it in openbaar groen, K lan tvriende lijke  omgang met 

personen m et een handicap voor m useum personeel, 

Deontologische code en afsprakennota en Opleiding 

hu isvestingsconsulenten.

w w w .schoo lvoorbestuursrecht.be
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WIVO, S C H A K E L  TUSSEN 
MENS EN BESTUUR

Nieuwe dienstverlening
Het W est-V laam se Ins tituu t voor Vorm ing van Over

he idspersoneel (WIVO) m aakte in 2007 zijn s trateg isch 

plan op voor de kom ende acht jaar. Daarbij koos WIVO 

ervoor om de v ie r w erkdom einen verder te verdiepen: 

'vorm ing, tra in ing  en op le id ing ', 'consu lting ', 'coa

ching' en 'assessm ent en se lectie '. Dit gebeurt aan 

de hand van een n ieuw ontw ikke ld  com petentiem odel 

én een nieuw com petentiespel, w aardoor het gebru ik 

van com petenties voor iedereen toeganke lijk  wordt. 

'Com petenties in Kaart' werd op 12 en 19 novem ber 

voorgesteld op de klantendagen in Gent en Roeselare, 

waarop WIVO 49 besturen bereikte.

In het kader van het gem eentedecreet en de rech ts

positie rege ling on tw ikke lde WIVO een aantal nieuwe 

diensten. 'In te rne con tro le ' werd voorgesteld op het 

ja a rlijkse  congres van de Vlaamse Federatie van Ge

m eentesecretarissen. Zo'n 120 geïnteresseerden 

woonden de w orkshop bij. De 'evaluatie van de decré

ta le graden' is eveneens een nieuwe vorm  van d ienst

verlening. Het gem eentedecreet bepaalt dat een b ij

zondere gem eenteraadscom m issie  de secre taris, de 

ad junct-secre ta ris  en de financ iee l beheerder beoor

deelt. WIVO kan h ierb ij optreden ais externe deskun

dige die m aatw erk aflevert.

WIVO organiseerde in 2007 ook een tweedaagse op

leiding voor am btenaren die veran tw oorde lijk  zijn voor 

het u itw erken van sam enw erk ingsvorm en tussen ge

m eente en OCMW. A is ze beter, m eer of anders w illen  

sam enwerken, kunnen ze voortaan gebru ikm aken van 

een stappenplan.

Na het verk iez ingsjaar 2006 ste lde WIVO in 2007 een 

nieuwe A lgem ene Vergadering (88 leden) en een nieu

we Raad van B estuur (35 leden) samen voor zes jaar.

www.wivo.be
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WELZIJN
ww w .w est-v laanderen.be /welz ijn

Prov in c ie  W es t -V la an d e ren  • ja a rb o e k  ‘08 • 113

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


GELIJKE K A N S E N

Een k lare  kijk op diversiteit
Met de cam pagne 'Een kla re  k ijk  op d ive rs ite it' wou 

de provincie a lle W est-V lam ingen, in het kader van 

het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen, 

w ijzen op de voordelen van de toenem ende d ivers ite it 

in onze sam enleving. De stad Brugge was m ede-o r- 

ganisator. De cam pagne bestond uit twee lu iken: een 

ten toonste lling  en v ie r ge film de portre tten .

Tussen 17 sep tem ber en 23 oktober 2007 gidste een 

ten toonste lling  in het G rootsem inarie  in Brugge zo'n 

1.500 bezoekers - voora l jongeren - door de leefw e

reld van personen m et een handicap. De m odule 

'Ontm oeting m et het donker', verzorgd door 'Z icht op 

C u ltuu r' van B lindenzorg Licht en Liefde, leidde de 

bezoeker doorheen een volled ig verduisterde ru im te , 

m et nagebouwde straat, bar en park. De tweede m o

dule 'S ch ijnw erpers op Inclusie  & D ivers ite it' was een 

fo to ten toonste lling  sam engesteld door Ouders voor 

Inclusie en fo tograaf N orbe rt Maes. Ze gaf een beeld 

van 13 inc lus iem om enten van kinderen m et een han

dicap in hun dage lijkse leven. Beide m odules werden 

aangevuld m et uitleg door het K on ink lijk  Medisch Pe

dagogisch Ins tituu t (KMPI) Sperm alie  lover handicaps] 

en Handicap In te rna tiona l (over landm ijnen en c lus- 

terbom m en).

Aanvullend werden v ie r film p o rtre tte n  vastgelegd van 

W est-V lam ingen die e lk een divers ite itsaspect ve rte 

genwoordigen. De v ie r positieve verhalen werden t i j 

dens de '10 dagen voor Gelijke Kansen' uitgezonden 

op de regionale televisie, van 20 tot 30 oktober 2007. 

Nadège, een n ie t-begele ide m inde rja rige  v luchte linge 

uit Rwanda is volled ig geïntegreerd in leper. Charlo tte 

is e rnstig  fysiek gehandicapt, m aar volgt gewoon de 

activ ite iten van Chiro Oudenburg. Guido volgt de op

leiding 'vroedvrouw ' (de te rm  'vroedm an ' bestaat 

niet) aan de Katho in K o rtr ijk  en leert de k ijke r iets 

over gender, de sociale ro lverdeling tussen mannen 

en vrouwen. Chantai ten slo tte , een ho lebivrouw uit 

Oostende, re la tiveert het belang dat som m igen aan 

seksuele geaardheid hechten.

Een te n toonste lling  in het G rootsem inarie  loodste zo'n 1500 bezoekers 

door de lee fw ere ld  van personen m et een handicap.

Armen krijgen stem
In 2007 gaf de provincie W est-V laanderen het s ta rt

schot voor het P rovinciaal Arm oedeoverleg m et alle 

W est-V laam se erkende Verenigingen w aar A rm en het 

Woord nem en: W ieder (Brugge), t ' Hope (Roeselare),

't Schoederkloptje (Zarren), 't  K ringske (Izegem), Uze 

Plekke (Brugge), Aktie (K o rtrijk ) en de Beweging van 

Mensen m et een Laag Inkom en en Kinderen (Oos

tende). Op d it overleg komen vertegenw oord igers uit 

de verenigingen samen, zowel m ensen die in arm oede 

leven ais andere betrokkenen (v rijw illig e rs  en /o f p ro

fessionele m edew erkers).

Via dit overlegorgaan w il de provincie van het a rm oe

debeleid een 'gedragen ' beleid m aken. Ze w il haar be

leid onder m ee rto e tsen  aan de ervaringen van mensen 

die arm oede van b innenu it kennen. In het Provinciaal 

A rm oedeoverleg komen m ensen in arm oede zelf aan 

het woord, worden ze gehoord en actie f betrokken bij 

de be le idsvorm ing. Rond de ta fe l worden concrete be

le idsvoorste llen besproken, m aar kunnen ook kne l

punten aan bod kom en. Samen gaan de gespreks

pa rtners  op zoek naar provinciale in itia tieven die een 

antwoord kunnen bieden op de noden van mensen in 

arm oede. Het overlegorgaan draagt bovendien bij to t 

on tm oeting en u itw isse ling  tussen de W est-Vlaamse 

verenigingen w aar A rm en het Woord nemen en schept 

ru im te  om tot gem eenschappelijke acties te komen.
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Samenwerking met t ’ Hope in Roeselare
Met de vzw t' Hope uit Roeselare ging de provincie 

W est-V laanderen in janua ri 2007 in zee om een erva

ringsdeskundige in arm oede en sociale u its lu itin g  te 

w erk  te ste llen . T' Hope is een Vereniging w aar A rm en 

het Woord nemen. De vereniging brengt m ensen sa

men die in arm oede leven. Via de sam enw erking m et 

t ’ Hope w il de dienst W elzijn zijn arm oedebele id to e t

sen aan de ervaringen van m ensen die in arm oede en 

sociale u its lu itin g  leven. Bovendien w il de dienst een 

kw a lita tie f vorm ingsaanbod rond kansarm oede u it

bouwen en prom oten naar andere arm oedeverenig in - 

gen en naar de hu lpverlen ing in W est-V laanderen.

Studiedag ‘Arm oede en Energ ie ’
Voor de vijfde studiedag over arm oede koos de dienst 

W elzijn in 2007 het actuele them a 'Arm oede en Ener

gie'. Aan de stud ienam iddag in het O penluchtcentrum  

Duin en Zee in Oostende namen zo'n 150 mensen 

deel.

Energie is een basisbehoefte en zou voor iedereen 

toeganke lijk  m oeten zijn. Sinds de vrijm ak ing  van 

de energ iem arkt in 2003 stegen de prijzen evenwel, 

w aardoor m ensen die in arm oede leven extra kw e ts

baar werden. De dee lnem ers aan de studiedag m aak

ten kennis m et projecten die oog hebben voor deze 

kwetsbare groep bij energ iedossiers.

Er is nog heel wat w e rk  aan de w inke l. Diverse d ien

sten van de provincie w erken dan ook actie f rond dit 

them a. Dit ve rtaa lt zich in projecten ais de 'K lim a a t- 

w ijken ', een vorm ingsaanbod voor kansengroepen en 

de ondersteuning van sociale verhuurkanto ren. De 

provincie ondersteunt ook het pro ject 'Energ iesnoei- 

ers'. Daarbij voeren socia le -econom iebedrijven ener- 

giescans en g ra tis  kle ine energ iebesparende m aa tre 

gelen u it bij kwetsbare bewoners.

Het verhaal van Monique
Sinds haar geboorte ondervond Monique uit Roe- 
setare kansarmoede aan den lijve. Zowel in haar  

jeugd ais tater leerde Monique alle facetten van 

de armoede kennen: ze kreeg geen kansen om 

te studeren en kon am per rondkomen met haar  

inkomen. Haar woning was in slechte staat en ze 

voelde de misprijzende blikken van andere m en

sen. Door in Gent een vierjarige opleiding van vzw 

De Link te volgen, kon Monique de cirkel door
breken. Vandaag w erk t  ze ais ervaringsdeskun
dige in de armoede en sociale uitsluiting samen  

met Joke van t' Hope vzw rond kansarmoede en 

hulpverlening. Met haar doorleefde kennis helpt  

Monique de provincie om haar armoedebeleid uit 
te werken.
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PREVENTIEVE G EZO ND HEIDSZO RG

Clean ship, No shit
Alcohol en d ruggebru ik  zijn een hedendaags m aat

schappelijk  probleem . Ook de zeevisserij ontsnapt 

h ie r niet aan. Die w ord t geconfronteerd m et een spe

cifieke prob lem atiek: het varende bedrijf, weg van de 

veiligheid van het land. A lcohol en andere drugs kun 

nen een w eers lag hebben op het veilig functioneren 

van alle opvarenden. M isb ru ik  verhoogt ook s te rk  de 

kans op arbeidsongevallen en de w erke ffic iën tie  kom t 

in het gedrang.

Diverse betrokkenen en vertegenw oord igers van de 

v isse rijsecto r (M aritiem  Ins tituu t M ercator, Kon ink

lijk  W erk Ibis en Rederscentrale) engageerden zich 

daarom to t de opm aak van een a lcoho l- en drugsbe- 

le idsplan specifiek voor de sector. Vanuit de provincie 

w erkten de diensten W elzijn en Economie (Landbouw 

en Visserij) mee. Het plan s te lt du ide lijke  regels en 

voorzie t stappen om w e rknem ers  te oriën te ren naar 

hu lpverlening, naast vorm ing en sens ib ilise ringscam - 

pagnes. De voordelen zijn: een ve ilig e r w erkom geving, 

verbetering van het w e lz ijn  op het w erk, behoud van 

werk, verbetering  van de econom ische situa tie  en een 

positiever im ago voor de visserijsector.

De campagne 'Clean ship, No sh it' werd gefinancierd 

door de provincie W est-V laanderen. Ze gaf het s ta rt

sein voor de im p lem enta tie  van het beleid. De pos- 

tercam pagne werd gelanceerd op 12 decem ber 2007, 

samen m et het ontvouwen van een spandoek in het 

M aritiem  Ins tituu t M ercator in Oostende. Leerlingen 

van het in s titu u t on tw ie rpen de spandoeken m et de 

slogan 'Clean ship, No sh it'. Daarmee gaven de toe

kom stige zeelieden een signaal aan de sector, dat ze 

w illen  werken aan een d rugvrije  w e rkp lek  m et een po

s itie f imago. 

w w w .w est-v laanderen .be /d rugpreven tie

NO SHICLEAN SHIP
Leerlingen van het M a ritiem  In s titu u t M ercator ontvouwden een 

spandoek a is s ta rt van de 'C lean Ship, No Shit'-cam pagne.

Drugm obiel rijdt verder uit
De 'H ippe Kick(er) Zonder ...', be ter bekend onder 

zijn roepnaam  'D rugm ob ie l', was een in itia tie f van de 

W elzijnsraad A rro  leper, mee gefinancierd en sterk 

geprom oot door de provincie W est-V laanderen. De 

D rugm ob ie l is een in teractieve, didactische, m obiele 

ru im te  m et a lle rhande pakketten, video's, in teractieve 

spellen, ... rond sociale vaardigheden. Ze maken k in 

deren en jongeren sociaa l vaardig en s te rke r om geen 

drugs te gebru iken.

Drie ja a r lang organiseerde de D rugm ob ie l preventie- 

activ ite iten in het basisonderw ijs. Hij bezocht 74 van 

de 77 basisscholen in het gerech te lijke  a rrond isse

m ent leper. K inderen van het derde k leu te r to t en met 

het zesde lee rjaa r w e rk ten  m et preventiepakketten 

en s leu te lfigu ren  (gem eente lijke bele idsvoerders en 

diensten, po litie , betrokken hu lpverleners en preven

tiew erke rs , ...) werden rond de ta fe l sam engebracht.

Voor de opm aak van een s tra teg isch m idde lenbe le ids

plan kunnen de lokale besturen van de tien betrokken 

gem eenten een beroep doen op de deskundige bege

leiding van een preven tiew erker van M iddelpunt CGG 

Preventie a lcohol & drugs W est-V laanderen. Dit is een 

sam enw erkingsverband van twee Centra Geestelijke 

Gezondheidszorg, nl. Largo in Roeselare en Oostende.

De provincie subs id iee rt de vo ltijdse preventiew erker 

van 'M idde lpun t'.

Een bevraging toonde aan dat 78 procent van de basis

scholen vragende pa rtij was voor een 'tra jec tbege le i

ding op maat van de school'. De scholen ondervinden 

im m ers m oe ilijkheden om de preventiepakketten e f

fectie f en e ffic iën t in de schoolw erk ing te integreren.
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De D rugm obie l bezocht de basisscholen van de leperse regio. Interactieve spellen maken kinderen sociaa l vaardig en s te rke r om het

gebru ik  van drugs te voorkom en.

Daarom investeren de betrokken lokale besturen de 

komende ja ren verder in D rugm ob ie l 2.

Na de eindevaluatie is een e indrapport m et dvd en 

draaiboek te r  beschikking, voor kennis- en e rvarings- 

overdracht in andere W est-V laam se regio's.

w w w .drugm obiel.be
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ZORG

Niet te jong voor verlies
De w erkgroep Kinderen en Pallia tie  van de Federatie 

Pallia tieve Zorg V laanderen, de v ie r netwerken pa lli- 

atieve zorg van de provincie W est-vlaanderen en het 

prov inc iebestuur ste lden in het na jaar van 2007 het 

project 'N ie t te jong voor ve rlies ' voor. Dit sens ib ilise- 

ringspro ject werd op v ie r locaties voorgesteld IK ort- 

rijk , Roeselare, Brugge, D iksm uide] en bereikte ru im  

450 geïnteresseerden. Het w ilde  hu lpverleners en 

leerkrach ten een aanzet geven, om kinderen en jo n 

geren bij pa llia tieve zorg te betrekken.

Kinderen en jongeren bij een ziekteproces en nade

rend sterven betrekken, is im m ers  geen vanze lfsp re

kendheid. Vanuit een na tuu rlijke  bescherm ingsre- 

flex worden kinderen vaak afgescherm d. Verbergen 

helpt evenwel niet. Praten wel. De meeste kinderen 

beschikken bovendien over voldoende veerkrach t om 

m et ziekte en sterven om te gaan, op voorwaarde dat 

ze psycho-em otionele ondersteun ing ondervinden van 

volwassenen u it hun omgeving.

Ouders verw achten van hu lpverleners ruggensteun en 

deskundigheid bij de opvang van hun kinderen. H u lp

verleners hoeven geen therapeuten te worden, m aar 

m oeten w e l in staat zijn om het gezin zo te ondersteu

nen dat ouders en kinderen verder kunnen. Daartoe 

werden drie  w e rk ins trum e n ten  gem aakt: een sensi- 

b ilise ringspakke t voor hu lpverleners, het k inderboek 

'Een bed bij het raam ' van Sylvia Vanden Heede en de 

w ebsite w w w .pa llia tieve -zorg -en-k inde ren .be .

w w w .pa ltia tieve -zo rg -en -k inderen .be .

Palliatieve dagopvang doorgelicht
In 2007 werd een kw a lita tie f en kw an tita tie f onderzoek 

ve rrich t naar de aard van en de behoefte aan pa llia 

tieve dagopvang in de provincie W est-V laanderen. Het 

onderzoek, ge financierd door de provincie, ging na of 

de pallia tieve dagcentra een m eerwaarde bieden, zo

w e l ten aanzien van de ge ria trische  dagverzorgings- 

centra ais binnen het geheel van de pallia tieve zorg.

r
De m eeste k inderen beschikken over voldoende veerkracht om met

ziekte en sterven om te gaan.

Ook werd onderzocht of e r binnen de provincie West- 

Vlaanderen nog reg io 's zijn m et behoefte aan pa llia 

tieve dagopvang.

Uit het onderzoek b lijk t dat e r versch illen  zijn in be

zoekerspro fie l tussen de pa llia tieve en ge ria trische 

dagopvang. In een pa llia tie f dagcentrum  is de bezoe

ker gem iddeld 63 ja a r oud, m et een (levensbedrei

gende) oncologische diagnose. Hij woont binnen een 

s traa l van 20 km  van het dagcentrum  en bezoekt dit 

een beperkt aanta l keren. Zijn m enta le toestand is 

goed, hij is op de hoogte van zijn diagnose en op een 

bewuste m an ie r bezig m et het levenseinde. Een be

zoeker van een ge ria trisch  dagverzorgingscentrum  

is gem iddeld 79 ja a r oud, m et een n iet-oncologische 

diagnose. Hij woont niet ve rder dan 10 km van het dag

cen trum  en bezoekt d it m eesta l m eer dan 80 maal. 

Verbale com m unica tie  en o riën ta tie  in tijd  en ru im te  

vorm en vaak een probleem . Aangezien ze een ander 

type van patiënten opvangen, hebben pallia tieve dag

centra dus een reden van bestaan naast de g e ria tr i

sche dagverzorgingscentra. Er b lijk t ook een du ide lijk  

ve rsch il in het aanbod van zorg en activ ite iten tussen 

de twee settings. In de ge ria trische  dagverzorgings

centra is e r een groot aanbod van gezelschapsspelen 

en bewegingsactiv ite iten voor de (re)activatie van de 

bezoekers. Hen w ord t evenwel geen kans geboden 

s til te staan bij ziekte, afscheid, dood, ... wegens ge

brek aan personeel dat e r ook niet voor opgeleid is.

De conclusie is dan ook dat de meeste palliatieve 

patiënten niet op hun plaats z itten in een geria trisch  

dagverzorg ingscentrum . In een pa llia tie f dagcentrum  

is de fysieke zorg ook com plexer, gezien de aard en het
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Stadium van de aandoeningen. De ondervraagde hu lp 

verleners uit een ne tw erk m et pa llia tie f dagcentrum  

ervaren d it in itia tie f ais een m eerwaarde. De hu lpver

leners uit een ne tw erk  zonder pa llia tieve dagopvang 

zouden zo'n dagcentrum  een waardevolle aanvulling 

vinden op het bestaande pa llia tieve zorgaanbod. Een 

pa llia tie f dagcentrum  biedt patiënten de kans om het 

einde van hun leven op een m eer kw alitatieve m an ie r 

in te vullen, door het aanbieden van com fortzorg , ac ti

viteiten, contact m et lo tgenoten en een open sfeer.

De studie gaf ook een aanta l be langrijke  aandachts

punten voor een eventuele u itb re id ing  van de pa llia 

tieve dagopvang binnen de provincie. Het is niet evi

dent om patiënten w arm  te maken voor een pa llia tie f 

dagcentrum  en om aan voldoende bezoekers te ko

men, wat de centra m eteen in een kwetsbare finan 

ciële positie plaatst. Aan de drem pelverlag ing moet 

nog gew erkt worden. Een pa llia tie f dagcentrum  heeft

Het Heidehuis in S in t-A ndries. een voorbeeld van pallia tieve dagopvang.

bovendien een beperkte actie rad ius: m eer dan 80 

procent van de bezoekers woont niet verder dan 20 

km en ze komen nauw elijks  u it andere netwerken. 

Nieuwe pallia tieve dagcentra zouden zo ingeplant 

kunnen worden, dat ze m eerdere netw erken be s trij

ken. Aan de eventuele u itb re id ing  van de pallia tieve 

dagopvang moet ook een grondige com m unica tie  

voorafgaan tussen de versch illende spe le rs binnen 

een ne tw erk over de toe le id ing van patiënten. Aange

zien het om een re la tie f kle ine groep patiënten gaat, 

is het financiee l gezien w e llich t niet aangewezen om 

volledig nieuwe accom m odatie voor pa llia tieve dag

opvang te voorzien. W ellich t zijn e r tussenoplossingen 

m ogelijk  in ge ria trische  dagverzorgingscentra of Pal

liatieve Zorgeenheden.

www.pzwvl.be
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Behoeften van senioren in beeld gebracht
Onder grote be langste lling  van bele idsvoerders en se

nioren werden in S treekhuis T illegem  op 19 jun i 2007 

de resu lta ten voorgesteld van een bevraging naar de 

behoeften van senioren in de eerste 20 W est-V laam se 

gem eenten. De voorbije ja ren kregen het provincie

bestuur en het W est-V laam s Overleg Adviesraden 

van Senioren IWOAS) rege lm atig  de vraag to t onder

steuning bij de opm aak van een gem eente lijk  oude

renbele idsp lan. Daarom boden ze de lokale besturen 

een to taa lpakket aan waarm ee ze de behoeften van 

de p laa tse lijke  senioren in beeld konden brengen. 

Het pakket om vatte een gestandaardiseerde vragen

lijs t (rond them a's a is huisvesting, buurtkenm erken , 

m ob ilite it, onveiligheidsgevoelens, in fo rm a tieve r

strekk ing , zorg- en dienstverlen ing, m aatschappe lijke 

partic ipatie , v rije tijd sac tiv ite iten , ...), een draaiboek 

voor de onderzoeksbegeleiders en de verw erk ings- en 

analysesoftware.

Los van de resu lta ten  vers te rk te  het proces ook de 

sam enw erk ing tussen de lokale seniorenadviesraden 

en gem eentebesturen. In een volgende fase zu llen nog 

een tie n ta l lokale besturen aan het onderzoek deel

nemen.

Monitor voor lokaal ouderenbeleid
Op 6 novem ber 2007 werd in het provinciehuis Boe- 

verbos 'Schaakm at of aan zet? M on ito r voor lokaal 

ouderenbeleid in V laanderen' voorgesteld aan lokale, 

provinciale en V laam se be le idsverantw oordelijken en 

aan de ouderengroep zelf. Deze publicatie  is het re 

su ltaa t van een sam enw erk ing tussen de Vereniging 

van de Vlaam se Provincies (VVPI, het W est-V laam s 

Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS), de Vrije 

U n iversite it B russe l en uitgeverij Vanden Broele. Het 

p ion iersw erk dat aan de basis lig t van deze publicatie, 

gebeurde in W est-V laanderen en werd in een la te r s ta 

dium  overgenomen door de andere provincies.

Het boek presen teert de kernc ijfe rs  van diverse oude-

M eer dan 35.000 ouderen werden bevraagd voor de 

M onito r voor lokaa l ouderenbeleid.

renbehoeftenonderzoeken. De kernc ijfe rs  of indica to

ren hebben be trekk ing op de them a's uit de vragen lijs t 

en zijn gegroepeerd in v ijf hoofdstukken: sociodem o- 

gra fische factoren, w oonsitua tie  en buurt, gezondheid, 

zorg en hu lpverlen ing, welbevinden, en m aatschappe

lijke partic ipa tie . Dit boek is het eerste in een reeks 

rond verg rijz ing  in V laanderen en geeft voornam elijk  

algem ene c ijfe rs. De volgende boeken zullen m eer 

them atisch in de diepte gaan.

B ele idsm akers zijn m ee r en m eer vragende partij 

om hun beleid te baseren op w etenschappe lijk  on

derbouwde indicatoren. Met het oog op de opmaak 

van lokale (gem eente lijke ] ouderenbeleidsplannen 

werden daartoe m eer dan 35.000 ouderen bevraagd.

Bij het verzam elen van de gegevens (antwoorden op 

de gestandaardiseerde vragen lijs t) kregen de lokale 

besturen zowel inhoude lijke  ais m ethodologische 

ondersteun ing van de provinciale ouderendiensten en

UDERENBELEID IN VLAANDEREN

Dominique Verté 
Nico De Witte 

Liesbeth De Donder
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De gebroeders Verreth figureerden in een tonee ls tuk  over 

ouderen(m is)behandeling.

de provinciale Steunpunten Sociale P lanning. H ierbij 

speelden de provincies ten vo lle  hun ro l ais kennis

pa rtner uit. De onderzoeksresulta ten en de analyse 

ervan zijn terug te vinden in 'Schaakm at of aan zet? 

M onitor voor lokaa l ouderenbeleid in V laanderen'. Ze 

vorm en de basis voor het beleid om, samen m et de 

ouderen, een w etenschappe lijk  gefundeerd ouderen

beleid uit te bouwen.

De provincie bood het tonee ls tuk  'Georges' gra tis 

aan de W est-V laam se bevolking aan. De nam iddag- 

voorste lling  in de K on inklijke  Zaal van de leperse La

kenhallen vond plaats op 21 novem ber 2007 en werd 

bijgewoond door ru im  200 geïnteresseerden. Het to 

neelstuk laat zien dat ouderenm is jbe lhande ling  vele 

gezichten heeft: lich a m e lijk  of seksueel, m ate riee l 

of financiee l, psychisch m isb ru ik , schending van de 

rechten, v e rw a a rlo z in g ,...

Ouderenmis(be)handeling in de schijnwerpers
De dienst W elzijn van de provincie zet zich a l m eer dan 

tien ja a r in om hu ise lijk  geweld te bestrijden en de op

vang van en hulp aan s lach to ffe rs  en daders te verbe

teren. In het kader van de W itte Lintjescam pagne 2007 

tegen in tra fa m iliaa l geweld zette de dienst het them a 

ouderenm is jbe lhande ling  extra in de sch ijnw erpers.
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JEUGD

J eugd ra ad  v r a a g t  aand ac h t
De provinciale jeugdraad vatte op 21 jun i 2007 post 

aan de deuren van de provincieraadzaal in P rovincie

huis Boeverbos in Brugge. Met een speelse campagne 

vroeg hij de aandacht van de raadsleden om de West- 

Vlaamse jongeren niet uit het oog te verliezen. De 

jeugdraad v indt het be langrijk  dat het beleid rekening 

houdt m et het aandeel van 30 procent jongeren onder 

de W est-V laam se bevolking. Met de actie w ilde  de 

jeugdraad zijn eigen w erk ing  kenbaar maken en zich 

aanbieden voor beleidsadvies. Elk raadslid kreeg een 

geheugensteuntje in de vorm  van een bladwijzer.

Over leg  rond r e p e t i t i e r u i m t e s
De provinciale jeugdd ienst en de vzw R epetitie ru im tes 

organiseerden in 2007 in het reg ionaal cen trum  voor 

jo ng e ren cu ltu u r Het Entrepot in Brugge een overleg 

rond het beheer van rep e titie ru im tes  voor (kandidaat-) 

beheerders. Muziek vo rm t im m ers  een essentieel on

derdeel van de jongerencu ltuur. Een geschikt repe ti

tie lokaa l draagt bovendien bij to t een m eer actieve en 

kw a lite itsvo lle  creatie. Op het overleg kwam en diverse 

noodzakelijke en p raktische onderwerpen aan bod, 

zoals het beheer van repe titie ru im tes , contracten en 

hu ishoudelijke reg lem enten, kosten en baten, ver- 

huursystem en, prom otie , het betrekken van m uzikan

ten, aankoop en onderhoud van m ateriaa l, ...

Subsidie  voor  fest iva ls
Jonge pro jectenm akers of m uziekfestiva lorgan isa- 

toren kunnen een beroep doen op de provincie voor 

financië le  ondersteun ing bij het opzetten van hun pro

jec t of festiva l. Zo zagen in 2007 tw in tig  projecten en 

festiva ls het levenslich t dankzij de provinciale steun. 

De adviescom m issie adviseerde de deputatie om in 

het to taa l zo'n 24.000 euro ondersteun ing te bieden 

aan startende m uziekfestiva ls. Het gaat te lkens om 

n ie t-com m erc ië le , o rig ine le  in itia tieven door en voor

De provincia le jeugdraad vroeg de provincieraadsleden om rekening te 

houden m et de 30 procent jongeren onder de W est-V laam se bevolking.

jongeren, m et een regionale u its tra ling . Zo vond in OC 

't K lokhu is in Beveren-Leie in feb ruari 2007, m et de 

steun van de provincie, de tweede editie plaats van 

Job*Rock, een com binatie van een m uziekfestiva l en 

een jobbeurs m et in te rim kan to ren , bedrijven, V D AB,...

De doelgroep bestond u it 16- to t 30-ja rigen. W erkzoe

kenden kregen g ra tis  toegang.

W e e r b a a r  m e t  Rots en W a te r
A rktos vzw en de provincie W est-V laanderen organ i

seerden in 2007 samen m eerdere g ra tis  in itia tieda- 

gen 'Rots en W ater' voor m ensen uit het jeugdwerk, 

de jeugdhu lpverlen ing en het onderw ijs. Ze vonden 

plaats in Roeselare, Brugge en K o rtrijk . De sessies 

handelden over een psychofysieke m ethodiek, die 

de w eerbaarheid ve rs te rk t en de m enta le en sociale 

vaardigheden bij jongeren trach t te verbeteren. Om-
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De provinciale jeugddienst organiseerde een overleg rond het beheer van 

repe titie ru im tes.

De w eerbaarheid van jongeren ve rste rken  was een van de doe ls te llingen

van de in itia tiedagen 'Rots en W ater'.

dat 'Rots en W ater’ op die m an ie r agressieregulerend 

w e rk t en to t een g ro te r em pathisch verm ogen leidt, 

heeft de m ethode een preventieve waarde ten aanzien 

van geweld en pestgedrag.

Herkenning bij echtscheiding
Scheiden is lang geen u itzondering meer. Op elke drie 

huwelijken w ord t e r één ontbonden. Daardoor groeit 

één op de v ie r k inderen volgens de statis tieken op m et 

gescheiden ouders. O nderzoeks lite ra tuur laat zien dat 

de scheiding van de ouders voor k inderen bijna a ltijd  

een ingrijpende en in veel gevallen een p ijn lijke  ge

beurten is is, waarvan de verw erk ing  ja ren kan duren. 

Ze komen som s ook in vervelende of p ijn lijke  s itua ties 

terecht, w aar ze zelf geen schu ld aan hebben. Ze voe

len zich vaak niet of verkeerd begrepen.

Om kinderen van gescheiden ouders een hart onder

de riem  te steken en andere k inderen m eer begrip te 

laten opbrengen, m aakte de provinciale jeugddienst 

twee kran tjes aan m et herkenbare s itua ties, ge tu i

genissen, verhalen, u itspraken, ... Het kran tje  'Een op 

de v ie r kinderen heeft gescheiden (sch)ouders' was 

bestemd voor k inderen uit de lagere school (8 to t 12 

jaar). Het andere kran tje  'echtSCHEIDEN - wanTROU- 

WEN' m ik te  op tiene rs  (13 to t 16 jaar). De g ra tis  k ra n t

jes werden e lk  op 35.000 exem plaren gedrukt en ru im  

verspreid in de provincie via scholen, Jongerenad

viescentra (JAC's), Centra voor leerlingenbegele id ing 

(CLB's), b ib lio theken en jeugdorgan isaties.

Bijstand voor bijzondere jeugd
De vzw O ranjehuis w e rk t in de streek van K o rtr ijk  - 

leper m et jongeren en gezinnen, die om w ille  van een 

'prob lem atische opvoedingssituatie ' thu is, op school
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Met de steun van de provincie kocht de vzw Oranje 

de H eerlijkhe id  van Heule aan.

N O O R D /ZU ID

of op het w e rk  m et ernstige  problem en te m aken k r i j

gen. Ze m oeten vaak de na tuu rlijke  omgeving van het 

eigen, ondersteunende gezin m issen en krijgen hulp 

vanuit de 'b ijzondere jeugdb ijs tand '. De vzw O ranje

huis is een van deze voorzieningen. Voor haar w erk ing 

kocht de vzw net buiten de dorpskom  van Heule 'De 

H eerlijkhe id van Heule' aan, m et steun van de provin

cie W est-V laanderen, de stad K o rtr ijk  en de Vlaamse 

overheid. In deze bescherm de vierkantshoeve uit de 

dertiende eeuw worden diverse in itia tieven sam enge

bracht ten behoeve van de jongeren in de bijzondere 

jeugdbijstand, zoals een biologische boerderij, te- 

w e rks te lling sa te lie rs , een dagcentrum  en gastenver

blijven.

Het project 'De H eerlijkhe id ' w ord t samen m et m en

sen u it de om geving uitgebouwd, aangezien e r ook een 

gem eenschapscentrum  in ondergebracht zal worden. 

H ierdoor k r ijg t zowel de H eerlijkhe id  ais de secto r 'b ij

zondere jeugdb ijs tand ' een geïntegreerde plaats in de 

m aatschappij. De provinciale subsid ie zal u ite inde lijk  

ru im  250.000 euro bedragen. Daarmee ondersteunt 

de provincie de woonzorg voor een 'b ijzonder' deel van 

haar jeugdige bevolking. 

w ww .w est-vtaanderen.be/jeugd

Tien ja a r  K leur Bekennen
In 1998 s ta rtte  de toenm alige  s taa tssecre taris  voor 

O ntw ikke lingssam enw erk ing Réginald M oreels 'K leu r 

Bekennen' op, om het aanbod rond m ondiale vorm ing 

te prom oten in scholen en jeugdw erk. Bij d it opzet 

vorm de de provincie van m eet af aan een be langrijke 

partner. Het pro ject evolueerde intussen to t een pro

gram m a dat scholen ondersteun ing biedt, om m et hun 

leerlingen op een gestructu ree rde  m an ie r aan w e re ld 

burgerschap te w erken. Vandaag is 'K leu r Bekennen' 

een actieve spe le r in het Provinciaal Noord-Zuid Cen

trum .

'K leu r Bekennen' bere ikte  in 2007 in de provincie 

W est-V laanderen 78 scholen. Meer dan 29.000 k inde

ren en jongeren m aakten op die m an ie r samen m et 

hun leerkrach ten kennis m et them a's ais Noord/Zuid, 

duurzam e on tw ikke ling , m ensenrechten, vrede, ...

Op een actieve m an ie r probeert 'K leu r Bekennen' de 

k ijk  van jongeren op het Zuiden te nuanceren, hun so

lid a rite it te versterken en hun horizon te verru im en. 

O m wille van hun u itstekende m ondiale pro jectw erking 

wonnen F re inetschool De K lim op uit Oostkamp en de 

Vrije Basisschool u it Zedelgem  in 2007 de ja a rlijkse  

W edstrijd  voor w ere ldburgers.
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Een W est-Vlaamse delegatie bracht een bezoek aan een tw in tig ta l k le in 

schalige ontw ikke lingspro jecten  in Congo.

'K leu r Bekennen' vierde zijn tiende verjaardag met 

een W ereldburgercongres op 29 novem ber 2007 in 

Brusse l en drie nieuwe publicaties: '30 visies op 

w ere ldburgerschap. W ere ldburgers bekennen k leur' 

(30 in terviews over w ere ldburgerschap en de opvoe

ding to t w ere ldburger). 'Expeditie Exchange' (tips over 

het opzetten van projecten m et scholen in het Zuiden) 

en 'W ereld(w )onderw ijs ' (denk- en doeboek voor het 

lager onderw ijs).

Op werkbezoek  in Congo
Een delegatie van het provinc iebestuur bracht in au

gustus 2007 een bezoek aan een tw in tig ta l k le inscha

lige on tw ikke lingspro jecten die door W est-V laanderen 

in Congo gesteund worden. De delegatie bestond uit 

gedeputeerde D irk De fauw en coörd inator D irk De 

Tem m erm an van het P rovinciaal Noord-Zuid Centrum . 

Ze s tartten  hun w erkbezoek in de hoofdstad Kinshasa 

w aar ze diverse onderw ijs - en gezondheidsprojecten 

bezochten. Na drie  dagen Kinshasa ging het rich ting  

Bas-Congo, naar Bateke, K isantu en Seke Banza, tot 

Tshela aan de grens m et Angola. Ook daar kwamen

projecten m et W est-V laam se steun to t stand. Terugge

keerd in Kinshasa nam de delegatie het v lieg tu ig  naar 

Gemena in de noordelijke Equateurprovincie. In de 

moerassen en het gebied van de riv ie r N g iri ontm oette  

ze heel wat enthousiaste Congolezen. In reg io 's ais 

Gemena, Bangabola, Ngbelenge, Yakamba, Lipoko en 

Bwamanda rea liseren ze projecten m et W est-V laam se 

verankering.

Het werd een reis vol a fw isse ling . De delegatie leden 

kregen schrijnende toestanden onder ogen in k lin ie 

ken en scholen. Anderzijds stonden ze ook in bewon

dering voor de krach t van de vele Congolezen, die zich 

inzetten om het leven van hun gem eenschap te verbe

teren, ais ze daar de kans toe krijgen .

w w w .w est-v laanderen.be/pnzc
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LEEFOMGEVING
w w w .w est-v laanderen.be/leefom geving
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MIL IEU

Domeinen
DOMEINEN UITGEBREID

De provinciedom einen De Kem m elberg en De Paling- 

beek werden in 2007 respectieve lijk  m et één en zes 

hectare u itgebreid.

De provincieraad zette ook het licht op groen voor de 

aankoop van een voorm alige schoolhoeve in Diksmuide. 

De provincie w il e r een dom ein on tw ikke len van zo'n 

23 hectare.

NATUURTECHNISCHE EN RECREATIEVE INRICHTING 

Langs de centra le  dreef naar de parking van De Paling- 

beek werden in de w in te r van 2007 - 2008 v ijf hectare 

landbouwpercelen ingerich t. Naast drie  hectare in 

heems bos werden ook twee hectare hoogstam boom - 

gaarden aangeplant, m et voora l notenbom en m aar 

ook andere hoogstam fru itbom en. Andere landschaps

elem enten zijn dreven, hagen en een grote poel.

In W allem ote werd een kle ine hectare bos aangeplant. 

Dat gebeurde tijdens de Dag van de Natuur, in sam en

w erk ing  m et de Izegemse m ilieu raad en de natuurver- 

enig ing De Buizerd.

De h is to rische w allen van het Fort van Beieren in 

Koolkerke werden te r  hoogte van de hoeve gerecon

s trueerd. Daarvoor werd grond gebru ik t die vrijkw am  

bij na tuurtechn ische graafw erken aan de s tadsw a l

grachten in Damme. Het Fort van Beieren da teert uit 

de tijd  van Napoleon. De w a llen  werden in de vorige 

eeuw gedee lte lijk  afgegraven.

In het Zeebos w e rk te  de gem eente B lankenberge de 

cen traa l gelegen jeugdlokalen af. Rond de gebouwen 

w ordt in sam enw erk ing m et de provincie groen aan

geplant.

Naast het personee ls lokaa l in De Gavers werd een 

loods gebouwd, om het beheersm ate riaa l be ter te

kunnen stockeren. Het gebouw is bekleed m et FSC- 

gelabeld lo rkenhout, w aardoor het be ter past in de 

groene omgeving van De Gavers. In het zu ide lijke deel 

werd gestart m et de verlegging van de Gaverbeek. Het 

huidige gebetonneerde kanaal, w ord t enkele tien ta llen  

m ete r verlegd en k r ijg t een na tuu rv riende lijk  pro fie l 

m et zachthe llende oevers en m eanders. Met grond- 

overschotten w ord t een hectare rie tm oeras aangelegd 

in de Gavervijver.

Naast het personeelsgebouw  van het dom ein T illegem  

legde het Regionaal Landschap Houtland een hoog- 

s tam boom gaard van een hectare aan. In de boom 

gaard werd een veedrinkpoe l gegraven, evenals op 

twee andere plaatsen in het dom ein. Op het he ideter- 

rein van drie hectare te r  hoogte van de parking aan de 

Torhoutsesteenweg grazen een v ijfta l Houtlandscha- 

pen, om te voorkom en dat gras en bomen de s tru ik - 

heide gaan overwoekeren.

Zoals voorzien in het goedgekeurde beheersplan, werd 

in L ippensgoed-Bu lskam pveld een he idecorrido r van 

twee hectare aangelegd, tussen het bosreservaat van 

de Eendenputten en het na tuurreservaa t Heideveld- 

Bornebeek. Tussen de twee na tuurte rre inen  lig t een 

donkere bosstrook, m et onder m eer lo rk  en A m e ri

kaanse eik. Over een lengte van 700 m e te r werd een 

strook bomen van 30 m e te r breed gekapt. De bovenste 

laag van de bodem werd opperv lakkig afgegraven. Op 

de afgegraven zone verschenen na de zom er reeds de 

eerste k iem p lan tjes  van s tru ikhe ide, brem en zegge- 

soorten. Langs de langgerekte heidebiotoop kunnen 

soorten zoals de levendbarende hagedis, he idelibe llen 

en diverse he ideplanten m igreren.

Langs de T rim aarzate in het In te rflu v ium  tussen Leie 

en Schelde werd de vo lle  breedte van het tracé u it

gepaald tussen het kanaal Bossuit - K o rtr ijk  en S int- 

Denijs. Aanpalende landbouw ers zaaiden de vrijge -
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Een nieuwe uitvalsbasis voor de groenarbeiders van provinc iedomein d'Aertrycke.

komen akkerstroken (ongeveer twee hectare) tegen 

vergoeding m et graan en graszaad in, om akkervogels 

(zoals patrijs , geelgors of ve ld leeuw erik) van beschut

ting en w in tervoedse l te voorzien. Op dezelfde oude 

spoorw egberm  kreeg het fietspad te r hoogte van de 

Ijze ren  Bareel in S p iere -H elk ijn  een nieuwe boven

laag. Naast het fie tspad werden bomen en s tru iken 

aangeplant samen m et de gem eente Spiere-H elkijn , 

in het kader van de Dag van de Natuur.

Het fietspad op de oude spoorw egberm  van Moen naar 

Heestert werd eveneens voorzien van een nieuwe bo

venlaag. Daardoor werd het fie tscom fo rt verhoogd.

Langs de Frontzate tussen D iksm uide en N ieuw poort 

werden versch illende bunkers u it de Eerste W ere ld

oorlog gerestaureerd in sam enw erking m et de V laam 

se Landm aatschappij (VLM) en het V laam s Instituu t 

voor Onroerend Erfgoed (VIOE). 

w ww .w est-v laanderen.be/dom einen

NIEUWE LOODS VOOR GROENBRIGADE 

DAERTRYCKE

De groenarbe iders van de brigade P rovinciaal Domein 

dA e rtrycke  namen in 2007 hun in trek  in een nieuw- 

aangekochte loods aan de H endrik  Consciencestraat 

18A in Torhout, die voldoende ru im te  biedt voor het 

personeel en de m achines. Deze aanw inst past in het 

beleid van de provincie om de u itva lsbases van de b r i

gades system atisch te vern ieuwen of opnieuw in te 

richten en ook m ate riee l en m achines up -to -da te  te 

houden.

De groendienst staat in voor het groenonderhoud van 

de provinciale dom einen en groene assen, verspreid 

over het grondgebied van de provincie. Elk van de 

onderhoudsploegen heeft een eigen uitva lsbasis. De 

brigades zijn gevestigd in Knokke (Provinciaal N a tu u r

park Zwin), Harelbeke (De Gavers), leper (De Paling- 

beek), Beernem  (Bulskam pveld), B rugge (Tillegem ), 

Oostende (Raversijde), Roeselare (Sterrebos) en Tor

hout (Provinciaal Domein dA ertrycke ).
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Kikker & co': een overzicht van het leven in en rond een poel.

Natuur en landschap
NATUURLIJK WEST-VLAANDEREN 

W est-V laanderen te lt heel wat na tuurpare ls , zoals het 

Zwin, Bulskam pveld, De Palingbeek, De Kem m elberg, 

De B la n k a a rt,... Het zijn a llem aa l gebieden m et naam 

en faam, zelfs to t over de provinciegrenzen heen. Elke 

W est-V laam se gem eente te lt ech ter w e l een na tuu r

gebied dat de m oeite waard is, m aar dat to t nog toe 

aan de aandacht ontsnapte. Om deze gebieden onder 

de aandacht te brengen, w e rk te  de provincie mee aan 

het boek 'N a tu u r lijk  W est-V laanderen ': een gebieds- 

dekkend overzicht per gem eente van na tuu rrijke  p lek

jes, m et m eer dan de bekende natuurgebieden alleen. 

Het boek te lt 150 W est-V laam se natuurgebieden, 

waarvan vete bewaard bleven dankzij de inspanningen 

van de overheid, verenig ingen, eigenaars of v r i jw il l i

gers die blijvend een lans breken voor natuurbehoud. 

Ze zijn opgesom d gem eente per gem eente, m et de 

natuurtroeven en in fo rm a tie  om ze ze lf te bezoeken.

HOOGSTAM FRUITBOM EN IN WEST-VLAANDEREN 

Fruitbom en behoren al eeuwen to t het vertrouwde 

landschapsbeeld in onze streken. Ze bevinden zich 

op de grens van de zuivere 'na tu u r' (streekeigen w il

de planten) en de zuivere 'c u ltu u r ' (landbouw). Jaren 

van intense fru itc u ltu u r  hebben ervoor gezorgd dat er 

heel wat rassen bestaan die typisch W est-V laam s zijn, 

zoals de Brugse ko rts tee l of de Veurnse parein. De 

brochure 'H oogstam fru itbom en in W est-V laanderen' 

beschrijft m eer dan 100 rassen en geeft een verhaal 

van hoogstam fru itbom en m et een W est-V laam s ge

tin te  stam boom , m et een h is to risch  gebru ik  of zelfs 

herkom st. De ge ïllus treerde gids geeft stapsgew ijs 

in fo rm atie  over hoe aanplanten, snoeien, ziekten be

strijden , oogsten en fru it  verw erken. De uitgave werd 

gem aakt samen m et de Nationale Boom gaardenstich

ting en m et een kritische  re flectie  door een W est- 

V laam s e expertencom ité .
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KIKKER & CO

Het boeiende en actuele boekje 'K ikke r & co' handelt 

over het w ilde  leven in en om het water. Het biedt een 

k le u rr ijk  ge ïllustreerd  en vrij volledig overzicht van het 

d ie rlijke  en plantaardige leven in en rond de poel en 

bespreekt de ecologische verbanden die e r tussen al 

deze schakels bestaan. Het verhaa l behandelt de zu i

de lijke W esthoek, m aar de Ínhoud geldt quasi volledig 

voor de rest van W est-V laanderen. 'K ikke r & co' be

sch rijft ook hoe eigenaars van hun private tu inv ijve r 

een ecologisch pare ltje  kunnen maken.

DAG VAN DE NATUUR

Heel wat v r ijw illig e rs  h ielden op 17 en 18 novem ber 

2007 hun ja a rlijkse  'na tuu rw e rkdag '. Op deze 'Dag 

van de N a tuur' staken duizenden na tuurlie fhebbers  in 

heel W est-V laanderen de handen u it de m ouwen, om 

iedereen kennis te laten maken m et actie f na tuurbe

heer en op te roepen to t na tuurzorg. H iervoor slaan 

de organisatoren d ikw ijls  de handen in e lkaa r m et so- 

c iocu ltu re le  verenig ingen u it de regio. De editie 2007 

van de 'Dag van de N a tuur' te lde m eer dan 80 ac ti

viteiten, verspreid over 64 W est-V laam se gem eenten, 

gaande van het aanplanten van houtkanten of knotten 

van knotw ilgen, over du inenhers te l to t het p lanten van 

geboortebom en. Dit actieve na tuurbeheer door vele 

v rijw illig e rs  he lp t de verscheidenheid aan planten en 

dieren in de na tuur en de steden te behouden, te he r

ste llen én te bevorderen. Een groene, na tuu rrijke  om 

geving is bovendien een troe f voor zowel de inwoner 

ais de recreant, om er te wandelen, te fie tsen, to t rust 

te komen, kortom  ... te genieten.

w w w .w est-v laanderen.be/dagvandenatuur

BERMBEHEER VOOR VRIJWILLIGERS 

Samen m et de lokale m ilieu raden van het Regionaal 

Landschap I jz e re n  P o lde rorgan iseerde het provincie

bestuur in 2007 een cursus be rm beheer voor v r ijw il

ligers. Inhoudelijk  gevorm de v r ijw illig e rs  kunnen hun 

gem eentebestuur im m ers  van onder u it input leveren 

over berm beheer, te beginnen m et de aanduid ing van 

p rio rita ire  berm en die bijzondere aandacht verd ie

nen, suggesties geven over het m aa ireg im e van deze 

p rio rita ire  berm en, ... Doordat de provincie de lokale 

m ilieu raden aanspreekt, bevordert ze de sam enw er

king tussen de v r ijw illig e rs  en het gem eentebestuur. 

Zij wenden hun opgedane kennis en ervaring aan, om 

hun gem eentebestuur te overtu igen van de botanische 

waarde van soo rtenrijke  berm en en de recrea tie f-toe - 

ris tische m eerwaarde van b loem rijke  graskanten.
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De provincie m aakte sch ilde rs  en decora teurs w egw ijs op m ilieuv lak.

Afvalbeleid, m il ieucom m unicatie  en 
gem eente li jke  ondersteuning

MILIEUWEGWIJS VOOR BEDRIJFSSECTOREN 

In 2007 werden opnieuw drie M ilieuW egW ijsbrochures 

uitgegeven. De brochure 'M ilieuW egW ijs voor s c h il

ders en decora teurs ' werd verspreid bij be langheb

bende bedrijven, bij gem eente lijke  m ilieudiensten 

en scholen die een derge lijke op le iding aanbieden. 

'M ilieuW egW ijs voor bouw aannem ers' in fo rm ee rt en 

sens ib iliseert de bouw sector over afval (preventie, 

hergebru ik en selectieve afvoer), m ilieuwetgeving en 

grondverzet. A is dé toe ris tische  provincie bij u itstek 

nam W est-V laanderen het in itia tie f om de 'M ilieuW eg

W ijs voor log iesu itba ters ' u it te w erken. Daarvoor werd 

sam engew erkt m et het V laam s Agentschap Onderne

men (VLAO), W esttoer, POM, Federatie Floreca, Toe

rism e V laanderen en de andere V laamse provincies. 

De brochure bundelt m ilie u -in fo rm a tie  op maat van 

de log iesu itba ters: e igenaars en u itba ters van hotels, 

verhuurders van gastenkam ers (bed & breakfast) en 

verhuu rders  van vakantiewoningen. Naast de w e tte lij

ke verp lich tingen  [m ilieuvergunn ing , afval en leg ione l

la) geeft de brochure heel wat praktische in fo rm atie  

en haalbare tips rond afvalpreventie, w aterbesparing 

en ra tionee l energ iegebru ik.

Elke M ilieuW egW ijs bevat vragen en antwoorden met 

be trekking to t a fva lbeheer en m ilieuw etgeving, alsook 

diverse preventietips, ach te rg rond in fo rm a tie  over pro

ducten en een m ilieu che ck lis t om na te gaan of a lle 

regels nageleefd worden. Bedrijven vroegen al langer 

naar een overzicht van de geldende m ilieuw e tten  en 

-regelgeving. Bovendien werden recent een aantal

Tijdens de 'M aand van de N ethe id ' zam elden 16.709 vrijw illige rs

72.250 kg afval in.

w ijz ig ingen doorgevoerd m et verregaande gevol

gen voor bepaalde sectoren. Daarom besloten de vijf 

V laamse provincies om m ilieuw egw ijzers  samen te 

s te llen voor v ijf specifieke bedrijfssectoren. In 2005 

verscheen de eerste, 'M ilieuW egW ijs voor garages 

- ca rrosseriebedrijven ', gecoördineerd door V laam s- 

Brabant.

MAART, MAAND VAN DE NETHEID 

Met de in te rgem een te lijke  sam enw erkingsverbanden 

voor a fva linzam eling en -verw erk ing  en de gemeenten 

organiseerde de provincie W est-V laanderen in m aart 

2007 voor de tweede keer een provinciale opruim actie.

De grote opkom st van 2005 zette de provincie e r toe 

aan om opnieuw de v r ijw illig e  acties te ondersteunen, 

m aar dan gedurende een volledige maand. De maand 

m aart werd dan ook om gedoopt to t de 'Maand van de 

Netheid'. Gemeenten, verenigingen, scholen, jeugd

bewegingen en v r ijw illig e rs  van over de hele provincie 

werden uitgenodigd om een actie op touw  te zetten en 

tijdens die maand in te plannen.

De 'Maand van de Netheid 2007' werd een groot suc

ces. 16.709 v r ijw illig e rs  namen gedurende de maand 

m aart deel aan de zw erfvu ilac tie  [w w w .stopzw erfvu il. 

be). Ze zam elden om en bij de 72.250 kg afval in. De 

deelnem ers m aakten kans op prachtige prijzen, zoals 

fie tsen, weekendjes, bioscooptickets, boekenbonnen, 

d v d 's ,...

w ww .stopzw erfvu il.be
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De prom otiecam pagne ‘A fva larm  w inke len ' ging gepaard met een 

fo towedstrijd .

DE KRINGLOOPMAN DUIKT OP 

De W est-V laam se kring loopcen tra  waren ook in 2007 

één van de speerpunten van het provinciale a fva lbe

leid. Het provinc iebestuur b lijf t ze ondersteunen om 

w ille  van hun duurzam e m ix van sociale en ecologische 

doelste llingen, gekoppeld aan econom isch besef. Er 

werden opnieuw heel wat cam pagnes opgezet. Rode 

draad doorheen die cam pagnes was de 'K ring loop- 

m a n j een figu u rtje  dat a ltijd  in de bres spring t voor 

hergebru ik en dat in 2007 in het leven geroepen werd. 

In het voorjaar was e r een grootse inzam elactie on

der de slogan 'Lang leve uw gebru ik te  spu llen '. In ru il 

voor nog he rbru ikbare  spu llen werden de mensen ge

trakteerd  op een leuke verrassing . De boodschap werd 

verspreid via advertenties en duizenden broodzakken. 

De zom eractie was vooral ge rich t op studenten. Op 

vertoon van hun s tudentenkaart genoten ze 20 procent 

korting op a lle  a rtike len. Ter ondersteun ing van de ac

tie werden gra tis  m in ikookboekjes verspreid m et een

voudige (kot)gerechtjes. Via een w edstrijd  op de reg io

nale televisie konden de studenten ook waardebonnen 

van 300 euro w innen.

T ijdens de 'Dag van de K ring loopw inke l' op 20 oktober 

organiseerden de kring loopcen tra  ta i van activ ite iten. 

De klanten kregen een g ra tis  insp ira tieg ids, m et leuke 

ideeën om tweedehandse spu llen, die vaak voor een 

prik je  in de k rin gw inke l te koop zijn, in een fr is  nieuw 

jasje te steken. De gids was opgefleurd m et cartoons 

van Le c trr en bevatte gegevens over de W est-V laam se 

kring loopcentra .

Naast de prom otionele ondersteun ing van de k r in g 

loopcentra kende de dienst MiNaWa (M ilieu, N a tuur 

en W aterbeleid) de subsid ies voor gespecialiseerde 

ople idingen verder toe. De tonnageprem ies werden 

herzien in functie  van m eer duurzam e doe lste llingen 

(niet enkele tonnageprem ie voor hergebru ik , m aar ook 

subsid ies voor bereikbaarheid) en het nieuwe V laam 

se U itvoeringsplan Huishoudelijke A fvalsto ffen (UHA). 

Het UHA beoogt een evolutie in de tew e rks te lling  naar

3.000 vo ltijdse equivalenten, een s tijg ing  van het aantal 

betalende klanten to t A m iljoen en bij de inw oners een 

verhoogde pa rtic ipa tie  aan en tevredenheid over de 

d ienstverlen ing van de kring loopcen tra . Verder sprong 

ook de dienst W elzijn financ iee l bij in in fra s tru c tu u r

w erken voor op le id ings- en tew erks te llings in itia tieven  

voor laaggeschoolden en langdurig  werklozen.

De ja ren lange financië le  ondersteun ing van de k r in g 

loopcentra w e rp t du ide lijk  vruch ten af. Ze kennen een 

gestage groei qua hoeveelheid ingezam elde goederen, 

w erkgelegenheid, aanta l w inke ls  en verkoopcijfers.

PROMOTIE VOOR AFVALARM WINKELEN 

In sam enw erking m et de lokale besturen en de afva lin - 

tercom m una les voerde de provincie W est-V laanderen 

van 22 sep tem ber to t en m et 17 novem ber 2007 voor 

het tweede ja a r op rij prom otie  voor a fva larm  w inkelen 

onder de slogan 'Verm ijd wegwerpzakjes en w in fan

tastische prijzen '. T ijdens de cam pagne konden alle 

W est-V lam ingen deelnem en aan een fo tow edstrijd . In 

heel w at gem eenten liep e r ook nog een spaaractie. A l 

w ie in de cam pagneperiode ze lf een boodschappentas, 

p loo ikra t of zak m eebracht (en dus de aangeboden 

wegwerpzakjes weigerde), kreeg na v ie r s tem pe ls een 

duurzam e boodschappentas. Wie tien  s tem pe ls verza

melde, m aakte kans op een extra prijs . De spaaractie 

werd een groot succes: m eer dan 1.500 handelaars 

namen e ra an  deel en e r werden m eer dan 80.000 volle 

spaarkaarten ingediend.
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De Week van de Zee vroeg ook aandacht voor duurzam e vis. Het Provinciaal N atuurpark  Zwin nam deel aan het

educa tie f-w etenschappe lijke  project 'Ooievaars zonder Grenzen'.

N atuur- en m il ieueducatie
DE ZEE SMAAKT NAAR MEER

'Sm aak' was het cen tra le  them a van de elfde Week van 

de Zee, van 27 a p ril to t 13 m ei 2007. Geen m oe ilijk  th e 

ma, zo bleek, w ant diverse nieuwe in itia tieven konden 

de deelnem ers bekoren.

Leerlingen uit het basisonderw ijs konden koken en 

proeven. Ook werd hun aandacht gevraagd voor d u u r

zame vis. In m eer dan honderd activ ite iten konden 

toeris ten en recreanten kennism aken m et u iteen lo

pende aspecten van het zeegebeuren: wandelingen 

langs duin, strand of v loed lijn , kru ien , strand labo's, 

zeeverhalen, zeeliederen, c rea tie f om gaan m et de zee 

(zoals m arinesch ilde ren  of v liegers maken], de zee in 

op een zeilboot, p lezierboot of catam aran, ...

Onder het m otto 'W atertanden aan de Kust' hadden 75 

restauran ts een Week van de Zee-m enu op de kaart 

staan. Daarbij kozen ze voor vis en schaald ieren w a a r

van de stocks nog voldoende groot zijn en waarvan de 

gebru ik te  v isse rij- of kweektechnieken niet te veel ne

gatieve b ijw erk ingen hebben op het zeem ilieu. Dit th e 

ma werd hernom en via schoolrestaurants. Door hun 

deelnam e aan de Goede Visdag m aakten zo'n 20.000 

leerlingen e r kennis mee.

www.weekvandezee.be

EXPEDITIE OOIEVAAR

In het P rovinciaal N a tuurpark  Zwin in Knokke liep van 

12 a p ril to t 24 decem ber 2007 de ten toonste lling  'Ex

peditie Ooievaar'. Deze expositie bracht het volledige

re isverhaal van enkele m et sa te llie tzenders  u itgeruste 

ooievaars, gevolgd door een team  van onderzoekers, 

vanuit V laanderen to t het zuiden van Spanje.

In V laanderen loopt a l zo'n 20 ja a r een onderzoek naar 

de ooievaar. Uit d it onderzoek groeide het educatief- 

w etenschappelijke pro ject 'Ooievaars zonder Grenzen', 

een sam enw erk ingsp ro ject tussen het Provinciaal Na

tu u rp a rk  Zwin, D ierenpark P lanckendael, N a tuurpunt 

en de Vlaam se overheid. Diverse ooievaars van het 

Zwin en P lanckendael werden de voorbije jaren reeds 

gevolgd m et sa te llie tzenders , to t in Spanje en zelfs tot 

in de valle i van de N iger in W est-A frika. In augustus 

2006 volgde een team  van v ie r onderzoekers de trek  

van een paar bezenderde ooievaars dw ars door Frank

rijk  en Spanje, to t Tarifa bij de M iddellandse Zee, de 

oversteekp laats voor vogels die in A frika  gaan over

w interen. De toch t van de ooievaars door w isselende 

landschappen en m et verrassende ontm oetingen vond 

zijn neerslag in de ten toonste lling  'Expeditie Ooievaar' 

die in 2007 aan het publiek voorgesteld werd.

w ww .w est-v laanderen.be/zw in

HET KASTEEL VAN VLERK

De ten toonste lling  'Het kastee l van V le rk ' over de w on

dere w ere ld  van de vleerm uizen werd op 25 augustus 

2007 geopend op het dom ein L ippensgoed-B u lskam p- 

veld, voorafgaand aan de 'N ach t van de v leerm uis '. 

Meer dan 150 geïnteresseerden m aakten in het Sehe

rn

http://www.weekvandezee.be
http://www.west-vlaanderen.be/zwin


m erdonker kennis m et het verborgen leven van deze 

kleine, vliegende zoogdieren.

De expositie bestond u it twee delen: een in fo rm atie f 

lu ik  en een in teractieve doe-ten toonste lling . De be

zoekers konden een gro t binnenstappen en ze lf e r

varen hoe de v leerm u is  leeft. Ze wogen zichzelf na 

de w in ters laap , vergeleken hun harts lag m et die van 

de v leerm uis, on tdekten hoe de v leerm u is  de w in te r 

overleeft, probeerden ondersteboven te slapen, te s t

ten het gehoor van de v leerm uis, m aakten de hoge 

vleerm uisge lu iden hoorbaar m et de 'ba tdetector', 

leerden bij over het in tiem e leven van de v leerm uis, 

... Aan de ten toonste lling  waren ook twee zoektochten 

gekoppeld, een voor gezinnen en een voor k lasgroe- 

pen, wat het geheel nog aan trekke lijke r m aakte voor 

kinderen.

De v leerm u izen ten toonste lling  was een sam enw er

king tussen de provincie W est-V laanderen, de V leer

m uizenwerkgroep van N a tuurpun t en het Regionaal 

Landschap Houtland. Door het succes werd ze ve r

lengd to t eind feb rua ri 2008, om daarna het P rovinci

aal N a tuurpark  Zwin en De Palingbeek aan te doen.

OPENDEUR LIPPENSGOED-BULSKAMPVELD 

De provincied ienst N a tu u r- en M ilieueducatie en het 

Bezoekerscentrum  Bulskam pveld organiseerden op 

14 oktober 2007 een opendeur in het provinciedom ein 

L ippensgoed-Bu lskam pveld . Andere provinciale d ien

sten, zoals de dienst C u ltuur, de dienst Com m unicatie 

en de Sportd ienst verleenden hun m edew erking aan 

de publieksdag, onder m eer m et u itleg in het ka rren- 

museum , bij de dem onstra tie  van een boomezel, voor 

de feeste lijke aankleding van het dom ein en m et ses

sies c ircus in itia tie .

In en rond het bezoekerscentrum  liepen ta i van activ i

teiten, zoals ten toonste llingen, w orkshops, een zoek

toch t of g idsbeurten. Loca Labora organiseerde een 

bioboerenm arkt, bezoekers namen een k ijk je  achter

«

De bezoekers van het dom ein L ippensgoed-Bu lskam pve ld  konden 

ze lf ervaren hoe de v leerm uis leeft.

de scherm en van het O pvangcentrum  voor Vogels en 

W ilde Dieren, N a tuurpunt Beernem  zette een w o rk 

shop en ten toonste lling  op bij het na tuurreservaat 

Heideveld-Bornebeek, boswachters van de Afdeling 

N atuur en Bos verzorgden geleide wandelingen in de 

Eendenputten, hoeve C olpaert legde de link  naar de 

la n d b o u w ,...

Ook ta i van regionale verenig ingen verleenden hun 

m edew erking, m et in fo rm atie  over bosbeheer, het 

waterleven in de poel, im ke rij, u ilen, fru itrassen , ... en 

m et oude volksspelen. De sam enw erk ing  tussen de 

provinciale diensten en de verenig ingen werd een suc

ces. Zo'n 7.000 bezoekers namen aan m eerdere activ i

te iten deel. Het in itia tie f w ord t in 2009 herhaald.

HELDERE NACHT VAN DE DUISTERNIS 

Op de 'Nacht van de D u istern is ' (zaterdag 3 m aart 

2007) v ie l in W est-V laanderen opnieuw heel wat te be

leven. Een b lik  op de s te rrenhem e l en de m aansver

du istering  door een telescoop werd op diverse p laa t

sen gecom bineerd m et een geleide wandeling, uitleg 

over lich th in de r en lich tvervu iling , info over na tuurge
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De archeolog ische w andeling 'Van S in t-R icqu ie rs  naar (H)oeren' biedt 

c u ltuu rh is to rische  verpozing langs verkeers luw e polderwegen.

? ï f  ï ï  f l  Si l ï  f? fa i f  rü

bieden en de ke rku il, een bezoek aan een opblaasbaar 

p lanetarium , een orgelconcert, ... In het Regionaal 

Landschap IJzer & Polder was de grote opkom st niet 

alleen te danken aan de heldere hem el, m aar ook aan 

de sam enw erking tussen de provincie, gem eented ien

sten, de gidsen, A stro lab Iris, de w erkgroep Preventie 

L ich th inde r en N a tuurw erkgroep De Kerku il.

VERHALEN VOOR ONDERWEG

Onder de noem er 'Verhalen voor O nderweg’ lanceren 

de Regionale Landschappen W est-V laam se Heuvels 

en IJzer & Polder nieuwe them aw andelroutes. In de 

bijbehorende wandelboekjes in pocketform aat, met 

u itk lapbare kaart, w ord t de wandeling beschreven. 

Het gaat im m ers om nie t-bew egw ijzerde w ande lrou

tes rond dorpen of op het p la tte land. De pocket bevat 

ook in fo rm atie  en uniek them atisch  fo tom ateriaa l.

In a p ril 2007 werden twee nieuwe them atische w an

delingen feeste lijk  ingewandeld. De opening van beide 

w andelroutes was een groot succes, m et 490 deelne

m ers langs het kanaal leper - IJzer en zo'n 120 dee l

nem ers in A lveringem .

'Onthaasten op jaagpaden' voert de w ande laar langs 

de autoluwe of verkeersvrije  oevers van het kanaal 

leper - IJzer, w aar hij kan genieten van de prachtige 

natuur, de s tilte  en de rust, diverse re lic ten  en m o

num entjes, ... De w ande lb rochure  beschrijft twee 

aaneenslu itende tra jec ten, die te betreden zijn in 

Steenstrate, nabij Boezinge-Dorp of aan de D riegrach-

tenbrug (tussen Noordschote en M erkem ).

De archeologische wandeling 'Van S in t-R icqu ie rs naar 

(H)oeren' biedt de w ande laar cu ltu u rh is to risch e  ve r

pozing langs verkeers luw e polderwegen op het grond

gebied van de gem eente A lveringem . S in t-R ijke rs  kent 

alleen nog lande lijke  bewoning. Dorpskern en kerk 

zijn verdwenen. Parochiekerk, gem eentehuis, do rps

kroeg, h is to rische polderhoeven ... overspannen in 

Oeren honderden ja ren  s treek- en dorpsgeschiedenis. 

De w ande lb rochure  houdt ook halt bij de vele getu ige

nissen uit de Eerste W ereldoorlog langs het tra ject.

MERKEM O PZ'N  ZONDAGS

Op zondag 6 mei 2007 organiseerden het Regionaal 

Landschap IJzer & P older (RLIJ&P), de provincie 

W est-V laanderen, de gem eente H outhulst, vzw De 

Boot samen m et diverse M erkem se verenigingen, het 

Agentschap N a tuu r en Bos en N atuurw erkgroep De 

K erku il 'M erkem  op z'n Zondags'.

In 2005 had RLIJ&P a l 'Regionaal Landschap op z'n 

Zondags' georganiseerd, om alle geïnteresseerden 

kennis te laten maken m et de na tuurlijke , cu ltu re le  

en landschappe lijke waarden van het pas opgestarte 

Regionaal Landschap.

Voor de tweede editie  beet de H outhulstse deelge

m eente M erkem  de sp its  af. Diverse locaties waren 

voor het publiek opengesteld, zoals de Langewadeka- 

pel, de Iseraboot, de B euckelaerem olen en de toren 

van de S in t-B avokerk. W andelaars en fie tse rs  konden
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L ie fst 236 van de ru im  750 W est-V laam se basisscholen behaalden inm idde ls  een MOS-logo.

een tra jec t afleggen, m et bijzondere aandacht voor na

tu u r en c u ltu u r in het landschap. Met 450 deelnem ers 

werd 'M erkem  op z'n Zondags' een groot succes.

MOS-LOGO'S UITGEREIKT

In De Spil in Roeselare werden op woensdag 26 sep

tem be r 2007 de MOS-logo's u itge re ik t aan de deelne

mende scholen van het basis- en secundair onderw ijs. 

De resu lta ten van het schoo ljaa r 2006 - 2007 m och

ten gezien worden: 39 basisscholen en 14 secundaire 

scholen u it W est-V laanderen kregen hun eerste of 

tweede logo in Roeselare. De W est-V laam se scho

len die het derde en laatste MOS-logo behaalden 

(14 basisscholen en 3 secundaire scholen) m ochten 

dit op 8 novem ber 2007 in B russe l gaan afhalen.

MOS staat voor 'M ilieuzorg Op School', een m ilie u 

zorgpro ject van k le u te r- to t hogeschool. MOS helpt de 

scholen om op een teg e lijk  leuke, duurzam e en peda

gogisch verantwoorde m an ie r een eigen m ilieuzo rg 

systeem u it te bouwen. M ilieuzorg op school is m eer

dan een nette speelp laats, een gezond on tb ijt of een 

veilige fiets. De hele le e r- en leefom geving heeft m et 

m ilieuzorg te maken en nodigt u it om keuzes te m a

ken die een duurzam e w ere ld  ondersteunen. Scholen 

die in het pro ject stappen, worden stap voor stap voor 

hun m ilieu -inspann ingen beloond m et het driedelige 

MOS-logo.

Inm idde ls behaalden 236 van de ru im  750 West- 

Vlaamse basisscholen een logo. Van de in het to taa l 

259 W est-V laam se secundaire en hogescholen be

haalden e r reeds 103 een logo. Dit succes is onge tw ij

feld te danken aan het en thousiasm e van tien ta llen  

M O S-verantwoordelijken en honderden leerlingen, 

gesteund door gedreven directies, leerkrach ten, ou

ders en personeel.

De steun van de W est-V laam se M OS-begeleiders en 

de gem eente lijke m ilieud iensten geven een extra im 

puls. In heel wat gem eenten krijgen de scholen vaak 

ook een extra m aterië le  of financië le  ondersteuning 

via een cha rte r of het organiseren van gem eenschap

pelijke acties.
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V E R G U N N IN G E N

Milieuvergunningen voor m estverw erk ing
De deputatie verleende in 2007 in to taa l 677 m ilieu ve r

gunningen, waarvan 65 voor de op rich ting  van nieuwe 

m estverw erk ings ins ta lla ties  of de gevoelige u itb re i

ding van bestaande ins ta lla ties  in het agrarische ge

bied. Hiervan werden e r v ie r beslissingen door om w o

nenden of adviesinstanties bij de m in is te r in beroep 

aangevochten. Tegen drie provinciale w e igeringen 

stelde de exp lo itant beroep in.

In het agrarische gebied vergunde de deputatie ook 

zeven verg is tings ins ta lla ties , waarvan e r drie  aange

vochten werden in beroep. Drie ve rg is tings ins ta lla ties  

werden door de provincie ongunstig beoordeeld en 

één w eigering werd door de exp lo itant in beroep aan

gevochten.

De deputatie vergunde ook drie grootscha lige in s ta l

la ties in industriegebied, waarvan e r één in B russel 

aangevochten werd door het bestuur van een aanpa

lende gem eente.

In het to taa l verleende de deputatie m ilieuvergunn in 

gen voor de verw erk ing  van zo'n 900.000 ton m est per 

jaar.

Bij de aanpak van gevoelige dossiers ging de provin

cie niet over één nacht ijs. Op vele tien ta llen  hoorz it

tingen van de Provincia le M ilieuvergunn ingscom m is- 

sie kregen voor- en tegenstanders de kans om hun 

argum enten naar voren te brengen. Er werden veel 

plaatsbezoeken ve rrich t en diverse stud ies en rap

porten werden nauwgezet opgevolgd. De provincie 

streefde e rnaa r om de dossiers zo ob jectie f en g e lijk 

m atig m ogelijk  te benaderen, m et de nodige aandacht 

voor de beperking van de h inder en de visuele im pact. 

Daarbij werden te lkens nauwgezet het a fw egingska

der en de randvoorwaarden van de om zendbrie f van 

19 mei 2006 toegepast, ook op het vlak van m ob ilite it. 

Met deze om zendbrie f m aakte de V laamse overheid 

het m oge lijk  om ins ta lla ties  voor m estbehandeling 

en verg isting in te p lanten in agrarisch gebied. Eer

der was im m ers gebleken dat de m estverw erk ing  op 

indus trie te rre inen  niet echt van de grond kwam. Bij

de beoordeling van som s gevoelige dossiers w ord t de 

provincie ech ter in toenem ende mate geconfronteerd 

m et de concrete gevolgen op het te rre in  van een a lge

mene beleidsvisie.

Groeiend aantal beroepsprocedures
De deputatie heeft be langrijke  taken in het s teden

bouwkundige vergunningenbele id. In graad van be

roep beslist de deputatie over bouwaanvragen van 

pa rticu lie ren . Hoewel het nieuwe decreet op de ru im 

te lijke  ordening al da teert van 18 mei 1999, werden de 

eerste gem eenten pas in 2006 en 2007 'ontvoogd'. In 

W est-V laanderen kregen de gem eentebesturen van 

Avelgem, leper, Wevelgem en Zwevegem autonom ie 

inzake vergunningenbele id.

De nieuwe procedure heeft be langrijke  gevolgen voor 

de deputatie. Vroeger konden enkel de aanvragers in 

beroep gaan. Nu kunnen ook derden en adviesinstan

ties beroep aantekenen. In tegenste lling  to t vroeger is 

de beslissing van de deputatie in principe een e indbe

slissing . Enkel het Agentschap R u im te lijke  Ordening 

('S tedenbouw ') kan nog in beroep gaan bij de m in is te r 

voor w ettighe idsgronden. De gevolgen zijn ingrijpend.

De v ie r ontvoogde besturen zorgden in 2007 voor een 

verdubbeling van het aanta l beroepen uit die gem een

ten. De deputatie handelde al deze beroepen af b in

nen de voorziene en heel s tr ik te  te rm ijnen . A is ook 

de andere gem eenten ontvoogden en deze trend zich 

voortzet, dan zal het provinc iebestuur geconfronteerd 

worden m et een exponentiële groei aan beroepen.
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W ATERLOPEN

22 projecten op komst voor w a te rb eh eer
De provincie W est-V laanderen staat in voor het onder

houd en beheer van 955 k ilom e te rw a te rlope n , gelegen 

buiten het poldergebied (230.000 hectare]. Binnen het 

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

de provincie de onderhoudskosten financieren van 

648 k ilom e te r w ate rlopen van tweede categorie m et 

bijbehorende pom pgem alen. Deze onderhoudskosten 

moeten terugbe taald worden aan de po lderbesturen, 

die zelf instaan voor het beheer.

In 2007 keurde de deputa tie 22 projecten goed voor 

onderhouds- en in fra s tru c tuu rw e rken  voor w a te r

beheer, voor een to taa l bedrag van 4,2 m iljoen euro. 

Het b ijzonderste project is het bouwen van een wa- 

terspaarbekken op de Bab illiebeek in het POVLT in 

Rumbeke, w aarvoor een budget van 695.000 euro 

vastgelegd werd. Dit pro ject w ord t in de loop van 2008 

uitgevoerd.

Buffercapaciteit en veiligheid in V lam ertinge
De provincieraad keurde in 2000 reeds de aanleg goed 

van een w aterspaarbekken op de K em m elbeek in V la

m ertinge voor de watervoorzien ing van land- en tu in 

bouw. De w erken gingen van s ta rt in 2001, m aar kon

den door een ju rid isch  geschil m et een pachter slechts 

op 14 mei 2007 hervat worden. Ondertussen werden 

door de watersnood van 4 ju li 2005 in het cen trum  van 

V lam ertinge 88 woningen door w a te roverlast ge tro f

fen. In de Jan De C erfw ijk  bleek het overstrom ingspe il 

één m eter hoger te zijn dan in het na tuu rlijke  over

s trom ingsgebied stroom afw aarts .

Het w a terspaarbekken werd uitgegraven naast de 

Kem m elbeek. Het is d riehoekig van vorm , 1,43 hectare 

groot en 4,50 m e te r diep. Voor de w aterbevoorrading 

van de landbouwers is een afzonderlijke  put gebouwd, 

m et een op- en a fr it langs de Jan De C erfstraat. Het 

beschikbare vo lum e bedraagt 20.000 m 3. Boven het 

norm ale s tree fpe il b lijf t e r een bijkom ende bu ffe r van

26.000 m 3 beschikbaar voor opvang bij w ate roverlast

Werken aan het w aterspaarbekken in V lam ertinge.

en vertrag ing van de afvoer naar Elverdinge.

Een studie over de w a te rove rlas t in V lam ertinge (re

su lta ten 2007) ste lde een verbeterde doorstrom ing 

van de K em m elbeek voor te r  hoogte van de Jan De 

Cerfw ijk, evenals het gebru ik van het w a te rspaarbek

ken ais bu ffe r via een instroom zone. De Kem m elbeek 

werd over 300 m e te r aangepast, vanaf de bestaande 

overwelving onder de dorpskern  van V lam ertinge tot 

voorbij de Jan De C erfw ijk  w aar de w erken aanslu iten 

op het w aterspaarbekken. De uitvoering bestond in 

een lokale beekverbreding m et na tuurtechn isch pro

fie l voorzien van paalw erk en rie ttege ls . Ter beveilig ing 

van de w oonw ijk werd in de aanpalende onderhouds- 

s trook een verhoogde berm  aangelegd. Daardoor kan 

de K em m elbeek niet m eer overlopen naar de lager 

gelegen woonw ijk.

De w erken werden uitgevoerd in sam enw erking met 

de stad leper, die de nodige gronden voor de beekver

breding en de verhoogde berm  te r beschikking stelde. 

De tota le kostp rijs  van het w a te rspaarbekken en de 

beveilig ingswerken te r hoogte van de Jan De Cerfw ijk 

in V lam ertinge bedroeg 910.000 euro, volled ig ten las

te van de provincie.

W aterspaarbekken  langs de 
Roobeek in Ardooie

De bouw van het w a te rspaarbekken langs de Roobeek 

te r  hoogte van de Izegem sestraat in Ardooie was het 

gevolg van een stud ie  van de POM W est-V laanderen.

Die bracht de w a te rp rob lem atiek  bij de groente te le rs 

en diepvriesgroentebedrijven in kaa rt en zocht naar
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Het w aterspaarbekken in Ardooie, tijdens en na de werken.

oplossingen. De beste oplossing voor de groen te te le rs 

bestaat in de aanleg van w ate rspaarbekkens langs 

w aterlopen die het overto llige  zuivere w a te r in pe rio 

des van hoge regenval kunnen opslaan. De verp lich te  

reductie van sokke lw a te rgebru ik  in de groen teverw er- 

kende en de tex tie lverede lingssecto r noopt bedrijven 

over te schakelen op a lte rna tieve w aterbronnen. Een 

andere oplossing is w a te rhe rgeb ru ik  op be d rijfsn i

veau. Bij in te rn  w a te rhe rgeb ru ik  w ord t ech ter m inde r 

w a te r geloosd. Daardoor kunnen landbouwers m inder 

w a te r capteren langs de beek, wat opnieuw pleit voor 

de aanleg van grote collectieve w aterspaarbekkens 

voor de landbouw.

In W est-V laanderen leveren vele g roen te te le rs aan 

diepvriesgroentebedrijven in Ardooie en Staden. In 

langdurige droogteperiodes hebben ze behoefte aan 

w a te r voor het beregenen van hun groenten. Door de 

klim aatsveranderingen zu llen e r in de toekom st m eer 

periodes voorkom en m et extrem e regenval, a fgew is

seld m et periodes van langdurige  droogte. Door de 

droogte ondervinden veel land - en tu inbouw ers pro

blemen m et de beschikbaarheid en kw a lite it van hun 

ondiepe w a te rpu tten , v ijvers of steenputten. Daarom

moeten e r a lte rna tieven gezocht worden.

Het w a te rspaarbekken langs de Roobeek werd u itge

graven over een lengte van 260 m eter en een breedte 

variërend van 30 to t 70 meter. De diepte van de u itg ra - 

ving bedraagt zo’n 5,50 m eter, voor een w aterdiepte 

van 4 meter. Voor het visbestand w ord t e r steeds een 

m in im ale  w ate rstand van één m e te r gerespecteerd. De 

ne ttobuffercapacite it voor de w aterbevoorrad ing be

draagt m in im aa l 35.000 m 3. Na de on tw ikke ling  van de 

rie toevers kan het s tree fp e il verhoogd worden. Daar

door kan de buffe rcapacite it voor de w atervoorzien ing 

opgevoerd worden to t 4-5.000 m 3. In periodes van w a

te roverlast kan het spaarbekken in nevenfunctie ook 

w a te r bufferen, to t 28.000 m 3 boven het s treefpe il. Dit 

heeft een positieve invloed op het w a te rreg im e van het 

s troom afw aartse  gedeelte van de Roobeek in «ach t

em. Voor de w ate rbevoorrad ing werd een a fzonder

lijke put gebouwd te r  hoogte van de Izegem sestraat, 

voorzien van een aanzuig le id ing m et debietm eter. Voor 

v ie r aanpalende landbouw ers werd een afzonderlijke 

w ate rtapp ing voorzien door de aanleg van een bu is le i- 

ding to t op hun eigendom . In het kader van de na tuu r

on tw ikke ling  is e r ook een ecologisch bekken aange

legd van 30 bij 50 meter. Ter hoogte van de w a te rlijn  

werden 4.000 rie tp lan ten  aangeplant.

Het w a te rspaarbekken op de Roobeek m aakte deel uit 

van het Europese In terreg III B -pro ject TRUST (Trans

form ation  of Rural and Urban Spacial sTructures), dat 

focust op in tegraa l w a te rbeheer en m u ltifunc tionee l 

w a te rgebru ik . In jun i 2007 waren de w erken u itge

voerd. Er w erd een m axim ale Europese toelage van 50 

procent bekom en. De e indafrekening van de werken 

bedroeg 685.000 euro.

In 2006 werden er in de gemeente Ardooie vol
gens de meitelling 595 ha groenten geteeld. Dit 

komt overeen met 17 procent van de totale opper

vlakte. Hiervan is ongeveer 70 procent bestemd  

voor industriële verwerking.
750.000 ton of een vierde van de diepvriesgroen

ten in Europa (2006) zijn afkomstig van 14 Bel
gische bedrijven. Dertien ervan situeren zich in 

W est-Vlaanderen, waarvan acht in Ardooie en 

Staden. De groenten worden aangeteverd vanuit 

Vlaanderen, m aar ook uit Noord-Frankrijk  (30 %) 
en Wallonië (8 %).
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Nieuw pompgemaal in De Moeren
De S in t-K are lsm olen, een bescherm de stenen w in d 

molen voor bem aling u it 1841, vo rm t een van de be

lang rijks te  bem alingspunten voor de Belgische po lder 

De Moeren. De site lig t langs de D ebarkestraat op het 

grondgebied van Veurne en te lt  twee pom pgem alen 

(de S in t-K are lsm olen ze lf en het pom pgem aal Bau

douin], Beide pompen zijn noodzakelijk voor de bem a

ling in de verhoogde R ingsloot van het noordelijke en 

oostelijke deel van de po lder De Moeren. Ze hebben 

respectievelijk  een capacite it van 35 en 40 m 3 per m i

nuut.

In 2007 werd in de S in t-K a re lsm o len  een nieuw pom p

gem aal gebouwd, te r  vervanging van de bestaande en 

te verw ijderen ijzeren vijzelpom p. Tegen de w in te r

periode was het nieuwe pom pgem aal reeds fu n c ti

oneel. Het bestaat uit twee vijze ls m et een d iam eter 

van 1,50 m eter en een debiet van twee keer 36 m 3 per 

m inuu t (één vijze lpom p en één reservevijzelpom p om 

de bedrijfszekerheid te garanderen]. Op advies van 

het Agentschap voor N a tuur en Bos werd de onderste 

schoep van de vijzels speciaal ontworpen, om de scha

de aan m igrerende vissen to t het u ite rste  m in im um  te 

beperken. Het groengecoate a lum in ium  bedienings- 

huisje werd v isuee l in het landschap geïntegreerd, in 

sam enspraak m et M onum enten & Landschappen.

De site S in t-K a re lsm o len  werd ook toeganke lijk  ge

m aakt voor toe ris tisch -re c re a tie f m edegebru ik. Er 

werd een parkeerzone aangelegd van 26 bij 13 m eter 

voor één bus en negen auto's. Zowel de parking ais het 

nieuwe pom pgem aal werden ingekleed m et s treeke i

gen beplanting.

De kostp rijs  van deze eerste fase bedroeg 430.000 

euro, naar een on tw erp  van de dienst W aterlopen. In 

het kader van het In rich tingspro ject De Moeren was 

een subsid ie van de Vlaam se overheid voorzien van

20.000 euro voor toeganke lijkhe id , parkeergelegen-

Het bed ieningshuis je  van het pom pgem aal aan de S int-K are lsm olen 

werd visuee l in het landschap geïntegreerd.

heid en landschappe lijke inkled ing.

In de toekom st w ord t de S in t-K a re lsm o len  verder ge

restaureerd en w ord t een in fo rm a tie ru im te  ingericht 

over de his to rische geografie van De Moeren.
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R U IM T E L IJ K E  O R D E N IN G  EN 
MOBIL ITEIT

Ruim telijke planning
VERDERE UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL 

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

Afbakening kleinstedelijke gebieden

Binnen het R u im te lijk  S truc tuu rp lan  Vlaanderen 1RSV] 

kreeg de provincie de ro l toebedeeld om de k le ins te 

de lijke gebieden af te bakenen. De afbakening legt de 

toekom stvis ie voor de kom ende ja ren vast en du idt aan 

w aar er, indien nodig, ru im te  voorzien w ord t voor b ij

komende woonzones, bedrijvenzones, groen, recrea

tiem oge lijkheden, ... Dit gebeurt in nauw overleg met 

de betrokken stadsbesturen. In 2007 werden de reeds 

lopende afbakeningsprocessen voor de stedelijke ge

bieden leper, B lankenberge, Knokke-H eist, D iksm uide 

en Poperinge voortgezet. Het afbakeningsproces van 

Veurne, W aregem, Menen en T ie lt werden eind 2007 

opgestart. Samen m et dat van Torhout worden ze in 

2008 verder u itgew erkt.

Een overzichtsbeeld van de geplande ontw ikke lingen  op de rechteroever

van de IJzer in N ieuwpoort.

Strategische projectgebieden
Naast de afbakening van k le ins tede lijke  gebieden is 

de provincie ook actie f in een aantal specifieke s tra 

tegische projectgebieden. Dergelijke projecten bieden 

potentië le ru im te  voor grootscha lige ontw ikke lingen. 

Reeds eerder werd een stra teg isch project in N ieuw 

poort opgestart. In 2007 werd het stedenbouwkundige 

ontwerp a fgew erkt voor de rechteroever van de IJzer. 

Concreet w ord t de jachthaven uitgebreid m et honder

den nieuwe aanlegplaatsen en kom t e r extra w oonge

legenheid (perm anente bewoning, tweede verb lijven 

en vakantiewoningen]. Eind 2007 werden e r s tra teg i

sche projecten opgestart in B lankenberge en Veurne. 

De visie kadert binnen de afbakening van het stede

lijke gebied in kwestie. In B lankenberge gaat het over 

het gebied tussen het s tadscentrum  en het Zeebos. 

Voor Veurne be tre ft het de reconversie van de site van 

de voorm alige su ike rfab riek .

Ruimte voor regionale bedrijven

Bijkom ende ru im te  voor bestaande bedrijven in W est- 

V laanderen is een ja a r lijk s  terugkerend aandachts

punt van de provincie. De Vlaamse m in is te r bevoegd 

voor ru im te lijke  ordening keurde in 2007 provinciale 

ru im te lijke  u itvoeringsp lannen goed voor bedrijven in 

Kortem ark, Poperinge, W ervik en Veurne. Andere dos

siers in voorbere id ing s itueren zich onder m eer in A r

dooie, Moorslede, Staden, Hooglede en Meulebeke.

Aanpak van actuele problemen
In 2007 werd gestart m et de aanpak van een aantal 

problem en die een oplossing vragen op het vlak van 

ru im te lijke  ordening. Het gaat onder m eer over de 

prob lem atiek van perm anente bewoning in weekend- 

ve rb lijfsparken  verspreid over de provincie en het tint 

van autohandelszaken langs de N32 tussen Roeselare 

en Menen.

w w w .w est-v laanderen .be /s truc tuu rp lan
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HET DECOBAIIEHUIS

De N32 tussen Roeselare en Menen, een lin t van autohandelszaken.

BEGELEIDING EN ADVIES BIJ PLANPROCESSEN 

Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
De deputatie staat in voor de begeleiding, advisering 

en fina le  goedkeuring van de gem eente lijke  ru im te 

lijke s truc tuu rp lannen. Deze bele idsvisies geven aan 

hoe het grondgebied van een gem eente de komende 

jaren verder inge rich t w ordt. In 2007 werden acht 

s truc tuu rp lannen goedgekeurd: voor de gem eenten 

De Haan, Kuurne, W aregem, T ie lt, K o rtrijk , Moorslede, 

Inge lm unste r en D eerlijk . In het to taa l beschikken nu 

4-0 W est-V laam se gem eenten over een goedgekeurd 

struc tuu rp lan .

Gewestelijke planningsprocessen

Ook het V laamse Gewest legt zijn plannen te r  advies 

voor aan de provincieraad. In 2007 gebeurde dit onder 

m eer voor het gew este lijk  ru im te lijk  u itvoeringsp lan 

voor het bedrijf Pasfrost in Zonnebeke, het gebied 

B lankaart - M erkem broek en de Leievallei.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

De ru im te lijke  opties uit de gem eente lijke s tru c tu u r

plannen worden vertaa ld in ru im te lijke  u itvoerings

plannen. Ook voor deze dossiers staat de deputatie in 

voor de e indbeslissing. In 2007 werden e r 32 gem een

te lijke  ru im te lijke  u itvoeringsp lannen goedgekeurd. In 

het kader van een tussenstap in de procedure werden 

83 andere dossiers geadviseerd.
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De campagne 'Veilig F ie tsen ' benadrukte in 2007 ook de a le rthe id  voor gevaarlijke s ituaties.

Mobiliteit
FIETSFONDS WEST-VLAANDEREN OPERATIONEEL 

De provincie W est-V laanderen lag, op dit te rre in  

ais voo rtrekke r reeds actie f sinds 2001, mee aan de 

basis van het F ietsfonds, dat de V laam se m in is te r voor 

M ob ilite it lanceerde op het F ietscongres in 2006. In het 

F ietsfonds leggen de Vlaam se overheid en de provin

cie hun m iddelen samen, om de gem eenten te onder

steunen bij de aanleg van f ie ts in fra s tru c tu u r op het 

bovenlokale fie ts rou tene tw erk , dat u itgetekend werd 

voor w o on -w e rk - en woon-schoolverkeer. De W est- 

Vlaamse gem eenten worden h ierb ij voor 100 procent 

gefinancierd en in veel gevallen treed t de provincie ook 

op ais bouwheer. Voor de gem eenten worden de lasten 

zo to t een m in im um  herle id . In m aart 2007 keurde de 

provincieraad de ju rid ische  en adm in is tra tieve rege

lingen in verband m et het F ietsfonds goed. Eind 2007 

werd tussen H outhu lst en M erkem  het eerste fietspad 

ingereden dat de provincie m et F ietsfondsm iddelen 

aanlegde.

'VEILIG FIETSEN' IN EEN NIEUW KLEEDJE 

Sinds 2003 organ isee rt de provincie in sam enw erking 

m et de diensten van de gouverneur en de West- 

V laam se politiezones de cam pagne 'Veilig Fietsen'. De 

campagne rich t zich to t de be langrijke  fie tsdoelgroep 

van de secundaire scho lie ren en is een com binatie van 

preventie en handhaving. De eerste ja ren werd bijzon

dere nadruk gelegd op het belang van fie tsve rlich ting  

tijdens de donkere w in term aanden. Bekende W est- 

V lam ingen zoals Nico M attan, Evy Gruyaert en Brahim  

waren boegbeelden van de sensib iliseringsacties.

In 2007 werd de cam pagne 'Veilig F ietsen' hervorm d. 

Naast de kw a lite it van de fie tsu itru s ting  w ord t de f ie t

sers ook aandacht en op le ttendheid in het verkeer 

gevraagd, evenals a le rthe id  voor gevaarlijke s ituaties. 

Vandaar de cam pagneslogan 'Veilig Fietsen, hou je 

hoofd e rb ij! ' Het bekende gezicht op het cam pagne- 

m ate riaa l is vervangen door het gam ing figuurtje  Ruby.

Het kom t n iet alleen voor op posters, fo lders en bus- 

flanken, m aar ook in de educatieve in te rne tgam e die 

de provincie speciaal lie t on tw ikke len, om jongeren de 

goede boodschap mee te geven.

w w w .houjehoofderb ij.be
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DVV
'  v e rz e k e r in g e n

veiLiq pieTsen

West-Vlaanderen^
Door mensen gedreven

G am ingfiguurtje  Ruby is het nieuwe gezicht van de cam pagne 'Veilig Fietsen'.
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Een gegraveerde blauwe hardstenen g rafze rk uit de 

S int-S a lva torskathedraa l.

Verdoken schatten in S in t-Sa lvatorskathedraal
In het kader van het tien ja renp rog ram m a voor de to ta 

le renovatie van de S in t-S a lva to rskathedraa l in Brugge 

werd in 2007 de voorlaa tste  fase van de bu iten restau

ratie  voltooid. Het gaat om de restaura tie  van de w est

en zuidgevel aan het zu ide lijke  transept. Ook werd er 

een vooronderzoek van het in te rie u r uitgevoerd. De 

resu lta ten dienen ais basis voor de toekom stige bin- 

nenrestaura tie . T ijdens de w erken werden u itzonder

lijke verdoken schatten m et kunsth is to rische  waarde 

teruggevonden: twee gegraveerde blauwe hardstenen 

gra fzerken en een goed bewaarde m uursch ilde ring  

van engelen. Beide vondsten zullen geconserveerd en 

tentoongeste ld  worden.

Verlichting voor T illegem
In Domein T illegem  werd in 2007 bijkom ende bu iten

verlich ting  geplaatst op beide parkeerp laatsen Izowel 

aan de dom einhoeve ais aan de W ittem olenstraa t), op 

de verb indingsweg naar de domeinhoeve en langs de 

verb indingswegen van beide parkeerp laatsen naar ca

fe taria  De Trutselaar. De verlich ting  moet de veiligheid 

ten goede komen en vanda lism e en valgevaar ve rm ij

den. Er werd gekozen voor een functione le  bu itenver

lich ting , die toch verenigbaar is m et de om geving en zo 

w einig m oge lijk  lic h tp o llu tie  veroorzaakt. Het Domein 

T illegem  is im m ers parkgebied.

Nieuw Streekhuis in K ortr i jk
Tegen e indejaar 2007 kon de gebiedsgerichte w erk ing 

Zuid-W est-V laanderen de O rangerie Broei in het cen

tru m  van K o rtr ijk  verla ten voor een nieuwe vestiging 

nabij 't Hoge aan de rand van K o rtr ijk . Het nieuwe 

s treekhu is  biedt n iet a lleen een onderkom en aan de 

provinciale gebiedsw erkers, m aar geeft ook onder

dak aan de vzw Toerism e Leiestreek, RESOC-SERR 

Zuid-W est-V laanderen en het W elzijnsconsortium . De 

ach terliggende gedachte is dat w aar m ensen en in-

Het S treekhuis Zuid-W est-V laanderen.

stanties sam enzitten , e r sam enspraak, in te ractie  en 

nieuwe ideeën ontstaan.

Het voorm alige  Syntragebouw m et een oppervlakte 

van zo'n 1.000 m 2 om vat onthaal, kan toorru im tes, ve r

gaderzalen en bijbehorend sanitair. De indeling werd 

aangepast, de bu itenkan t opgefrist, het in te rie u r en 

de databekabeling vern ieuwd. Een nieuwe hefpla teau- 

lif t  overbrugt een in te rn  n iveauverschil en m aakt het 

gebouw beter toeganke lijk  voor m inde r m obiele m en

sen.

Vogelopvangcentrum in Domein Raversijde
In het dom ein Raversijde werd in 2007 gestart m et de 

bouw van het Vogelopvangcentrum . De werken zouden 

tegen het einde van 2008 voltooid zijn. Het nieuwe ge

bouw staat enerzijds in voor de opvang en verzorging 

van zeevogels, m aar heeft anderzijds ook een educa

tieve functie . Het verzorgingsgedeelte is volledig af-
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Het Vogelopvangcentrum  in opbouw.

Nieuw dienstgebouw in De Gavers
De voorm alige cafetaria en een aanpalende w e rk 

plaats in Provinciaal dom ein De Gavers in Harelbeke 

werden in 2007 om gebouwd to t een volwaardig d ienst

gebouw voor de dienst Domeinen en groene assen. 

H iertoe werd een bijkom ende loods opgerich t m et een 

w erkbare  oppervlakte van 550 m 2, in d irecte re latie 

m et de bestaande ge bo uw en in fras truc tuu r die m axi

m aal behouden bleef. De loods - polyvalent in gebru ik 

en m odu la ir opgebouwd - is hoofdzakelijk  bedoeld 

a is s te lp laa ts voor d ienstvoertu igen en aanhangwa

gens en ais a te lie r voor houtbew erk ing . Het bestaan

de gebouw werd gedee lte lijk  verbouwd en opgefrist.

Het omvat nu personeelshuisvesting, een w erkp laa ts  

m etaa l en kle inere opslagplaatsen. Ook het publieke 

sa n ita irvo o r bezoekers van de trekke rshu tten  en w an

delaars werd onder handen genomen.

De polyvalente en m odu la ire  loods in De Gavers.

gesloten van het bezoekersgedeelte en is enkel toe

ganke lijk  via een sas. De buitenkooien zijn voorzien in 

het verlengde van het hoofdgebouw. Ze worden visueel 

volledig afgescherm d, om de rust van vogels en kleine 

zoogdieren te bewaren. Mensen die gewonde of u itge 

putte dieren brengen, kunnen on m idde llijk  ontvangen 

worden in de EHBO -ruim te die aanslu it op de inkom 

hal. Bezoekers voor het vogelopvangcentrum  kunnen 

doorgestuurd worden naar de eerste verdieping. Via de 

beglaasde wanden krijgen ze e r een in k ijk  in de d iver

se ru im tes van het opvangcentrum . In de polyvalente 

ru im te  kom t e r ook een perm anente ten toonste lling  

en zullen er ook tijd e lijke  exposities gehouden worden. 

Het gebouw is toeganke lijk  voor ro ls toe lgeb ru ike rs  en 

schenkt ru im  aandacht aan ra tionee l energ iegebruik. 

Het project werd gerea liseerd m et de steun van de 

stad Oostende, Europa, de V laamse en federale over

heid en de Nationale Loterij.
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R ec rea t ieve  si te G av er s -Z ui d  inger icht

De Gavers in Harelbeke zijn vanouds be
kend ais een complex van laaggelegen w e i
den (‘Gaverm eersen’) langs de Gaverbeek. 
In 1968 werd de E17 aangelegd en werden  
80 hectare van deze weiden voor zandwin
ning onteigend. De autosnelweg werd daar  
immers in ophoging aangelegd. Door de 
sterke verschillen in zandkwaliteit  kreeg  
de put een grill ige  vorm met landtongen en 
inhammen. Ook de diepte van de zandwin
ning varieerde. Eind 1970 was het grootste  
gedeelte van het oorspronkelijke landschap  
verdwenen. In de plaats lag er een vijver 
van 62 hectare. De provincie West-V laan-  
deren kocht het gebied in 1976 en bouwde  
het uit tot een polyvalent recreatieoord  
met diverse functies: w aterrecreatie , na
tuurreservaat, bosplantsoen met paden 
voor wandelaars, f ietsers en ruiters, ... 
Door opeenvolgende aankopen groeiden De 
Gavers uit tot een domein van 190 ha.

Na de op rich ting  van een zwem paviljoen (om kleed- en 

sanita ire accom m odatie) nabij de zwem - en duikzone 

in 2006, w e rk te  de provincie in 2007 verder aan de in 

rich ting  van de recreatieve site in het zu ide lijke deel 

van het P rovinciaal dom ein De Gavers. Omgevings- 

aanleg van de zw em - en duikzone, inc lus ie f ponton, 

werden in jun i 2007 ingehuld igd.

Ter voorbereid ing van het verleggen en saneren van 

de Gaverbeek werden een aanta l a fbraakw erken u it

gevoerd. Zo werd een oud keukengebouw gesloopt, 

evenals diverse paviljoenen, verhard ing en om he in in 

gen. De w erken voor de verlegging van de Gaverbeek 

gingen eind 2007 van s ta rt. Ze s itueren zich vooral aan 

de zu idooste lijke kant van de plas en zijn gelegen in 

het recreatiegebied. Aan het verloop van de Gaverbeek

Het zu ide lijke  deel van De Gavers k r ijg t een nieuwe inrich ting .

zal een n a tu u rlijk e r u itz ich t gegeven worden m et enige 

m eandering en verw ijdering  van overbodige betonele

m enten. De Gaverbeek is een w ate rloop van eerste 

categorie en va lt onder het beheer van het Vlaamse 

Gewest, dat bouw heer en financ ie r zal zijn. De provin

ciale dienst W aterlopen verleent zijn m edew erking.

Er werd ook gesta rt m et de eerste fase van de aanleg 

van een nieuwe hoofdweg doorheen de site Gavers- 

Zuid. Deze hoofdweg moet, samen m et de energiesleuf, 

de ruggengraat vorm en w aarlangs diverse gebouwen 

ingeplant zu llen worden: het nieuw op te rich ten ont- 

haalgebouw (sport en na tuu r- en m ilieueducatie), 

een w a te rspo rtgebouw  (te r vervanging van het oude 

Blosogebouw) en een a ltw eathergebouw  (overnach- 

t ings- en sportaccom m odatie  voor sportkam pen). De 

nieuwe hoofdweg kreeg een voorlopige a fw erk ing. De 

defin itieve a fw erk ing w ord t aangebracht bij aanleg van 

het tweede deel.

R e g e n w a t e r d i s t r i b u t i e  voor  tu inbo uws chool
In de tu inbouw schoo l in K o rtr ijk  werden twee b ijko

mende w a te rops lags ilo 's  van e lk  600.000 lite r  ge

p laatst. Een ne tw erk  van buizen en pompen brengt het 

w a te r van de versch illende daken naar de silo 's van 

w aaru it het naar de ve rb ru ikpun ten  gepom pt wordt.

De tu inbouw schoo l heeft door haar specifieke activ ite it 

een heel groot w a te rve rb ru ik . De versch illende tee lten 

moeten het ja a r door nauwgezet van w a te r voorzien
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Twee extra w ateropslags ilo 's  voor de tu inbouwschool.

worden. De oorspronke lijke  opslag van 4-00.000 lite r 

regenwater was in periodes van droogte onvoldoende. 

Om tu inen en serres te besproeien m oest dan over

geschakeld worden op kostbaar drinkw ater. Met de 

bouw van twee extra w a te ropslagsilo 's  is daar nu aan 

verholpen.

aangekocht worden: lijn  58 (Abdijenroute van Sijsele 

naar Brugge], lijn  63 (Vrijbosroute van Kortem ark 

naar leper] en lijn  74 (Frontzate van D iksm uide naar 

N ieuwpoort). Na aankoop zal de provincie overgaan 

to t de volled ige opm eting en afpa ling, om de volledige 

breedte van de spoorlijnen te kunnen vrijm aken voor 

de in rich ting  ais pad en natuurgebied.

In 2007 werd ook de afpaling voltooid van de oude m i

lita ire  spoorwegbedding V loethem veldzate, tussen het 

V loethem veldbos en de spoorlijn  K o rtr ijk  - Brugge in 

Zedelgem. Deze lijn  is door de provincie opnieuw in 

gebru ik genomen ais een w ande l- en fietsas, m aar 

vorm t ook een natuurverb ind ing tussen het V loethem 

veldbos en het M erkem veldbos.

Provincie koopt oude spoorwegbeddingen
De provincie is in 2007 het overleg gestart m et de 

NMBS over de aankoop van een aanta l oude spoor

wegbeddingen, die to t nog toe gehuurd werden. Ze 

hebben im m ers zow el op het v lak van natuur, toe rism e 

en recreatie ais ve rkeer en vervoer een waardevolle 

functie. Ze worden opgenomen te r rea lise ring  van het 

functionee l provinciaa l fie ts rou tene tw erk , lenen zich 

to t toe ris tisch -re c re a tie f gebru ik, m aar komen ook 

in aanm erking voor natuurbehoud en -on tw ikke ling . 

De provincie w il deze groene assen ais na tuurve rb in - 

dingsgebieden in rich ten.

In eerste instantie  w il de provincie de discontinue lijnen 

aankopen: lijn  64 (S troroute van lepe r naar Róesela re], 

lijn  65 (Keselbergroute van Menen naar Roeselare), 

lijn  83 (Guldenspoorpad van K o rtr ijk  naar Avelgem) 

en lijn  85 [Trim aarzate van Avelgem naar Spiere- 

H elk ijn], D iscontinue lijnen zijn oude spoorlijnen die 

niet m eer rech tlijn ig  zijn of ze lfs volled ig onderbroken 

door bestaande gebouwen en reeds verkochte gedeel

ten. In een volgende fase zouden de continue lijnen
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Damme, met zi jn h istorische stadswallen

GEBIEDSG ERICHTE W E R K IN G

Brugge - Oostende
LEADER+ BRUGSE OMMELAND AFGEROND 

Het Leader+-program m a liep van 2003 to t jun i 2008. 

In het streven naar een betere lee fkw a lite it op het 

p la tte land werd ook in 2007 voortgebouwd op de p ijle r 

's tim u le ren van duurzam e landbouw '. Enkele pro jec

ten die van Leader+ financië le  ondersteuning kregen, 

werden afgerond.

D ierengezondheidszorg V laanderen vzw |DGZ) en Uni- 

vers ite it Gent voerden een stud ie uit rond het voor

komen van leverbot in het Brugse Om m eland en het 

s te llen van een diagnose op basis van coprologische 

(mest) en sero logische (bloed) testen. Leverbot ís een 

parasita ire  aandoening bij runderen, die aanzienlijke 

econom ische schade veroorzaakt door verm inderde 

m e lk - en vleesproductie  en een verlengde tussen- 

ka lftijd . De ziektesym ptom en brengen het w e lz ijn  van 

zwaar aangetaste dieren in het gedrang.

Op een landbouw bedrijf in Ruddervoorde werd een 

zonneverwarm ingssysteem  voor houtsn ippers opge

zet.

Een oud ka lvers ta lle tje  van een bescherm de hoeve in 

Zuienkerke werd om gebouwd to t een rustieke on t

vangstru im te .

De steun van Leader+ werd ook gebru ik t om het 'po l- 

dervarkensvlees' uit S ta lh ille  bekend te maken en de 

afzet te s tim u le ren . Door kru is ing  van varkensrassen 

en aangepaste voeders werd de sm aak van het va r

kensvlees verbeterd.

Landbouwers kregen verder steun en advies binnen de 

netwerken 'Hoeveproducenten', 'Samen de boer op' of 

'M et de klas de boer op’ inzake prom otie , aangepaste 

vorm ing en e tike tte ring . Het project 'M ilieuzorg in de 

landbouw ' bood m ilieubew uste  landbouwers bijstand 

inzake m ilieudoorlich ting , landschapsbedrijfsp lan, 

wetgeving, ...

STAATS-SPAANSE LINIES

De he rin rich ting  van de stadsw allen van Damme, in 

het kader van het In terreg III A -pro ject 'S taats-Spaan- 

se Linies 1' werd in 2007 a fgew erkt. Het project ging 

in 2005 van s ta rt en brengt vergeten c u ltu u rh is to r i

sche pare ltjes opnieuw  to t leven. De Staats-Spaanse 

lin ies bestaan u it m eer dan 160 forten, redoutes, l i 

nies en vers te rk te  stadjes, die tijdens de Tachtig jarige 

Oorlog (1568 - 1668) en de Spaanse Successieoorlog 

(1702 - 1713) aangelegd werden in de grensstreek van 

Zeeuws-V laanderen m et W est- en Oost-Vlaanderen. 

In dit grensgebied werden heel wat veldslagen u itge

vochten voor de heerschappij over de Lage Landen. 

De provincie W est-V laanderen is een van de partners 

die m eehelpt aan de opwaardering ervan. In Damme 

werden een gedeelte van de binnengracht en de bu i

tengracht, een ha lf bastion, een halve maan, een rave

lijn  en het g lacis gerestaureerd. Vanaf de Damse Vaart 

werd een wandelpad aangelegd, zodat de bezoeker
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Glunderende prom inenten bij de ondertekening van het p rotocol voor het 

Coörd inatiepro ject Duurzaam  Kustbeheer.

kennis kan m aken m et de m ilita ire  resten uit het ve r

leden en m et de na tuu rlijke  rijkdom  van vandaag. Door 

het uitgraven van de b innengracht werd opnieuw open 

w a te r gecreëerd, wat nieuwe kansen biedt aan a lle r 

lei watervogels. De bu itengrach t werd omgebouwd 

to t een rie tve ld . Een gedeelte van de grond 18.000 m 3) 

werd afgevoerd naar het nabijgelegen Fort van Beie

ren in Koolkerke. Met de grond werd een gedeelte van 

de b innenw al van het fo rt opnieuw gevisualiseerd.

In novem ber 2007 werd het nieuwe Europese project 

'S taats-Spaanse Linies 1 bis' opgestart. Daarin w o r

den nieuwe in rich tingsp ro jecten  in W est-V laanderen, 

Oost-Vlaanderen en Zeeland voorbereid en een nieu

we website on tw ikke ld.

w w w .brugge-oostende.streekhuis .be

De Kust
NAAR EEN DUURZAAM KUSTBEHEER 

De provincie W est-V laanderen, de V laamse overheid 

en het V laams Instituu t voor de Zee (VLIZ) engageer

den zich in 2007 gezam enlijk  in het Coörd inatiepunt 

Duurzaam Kustbeheer. Ook de federale overheid is be

trokken partij. Met het opste llen van een protocol werd 

het Coörd inatiepunt opgewaardeerd van een project 

to t een s truc tu re le  sam enw erk ing tussen de partners. 

Door de onderteken ing in sep tem ber 2007 bevestigen

ze dat ze het Coörd ina tiepunt zu llen inzetten ais hét 

ins trum en t om aan een goed beheer van de kust te 

werken. Daarmee kiest de provincie ook du ide lijk  voor 

een gebiedsgericht beleid aan de kust.

Het Coörd inatiepunt Duurzaam  K ustbeheer zet in 

op lokale en in te rna tiona le  s tra teg ische dossiers, op 

com m unica tieopdrachten en op lokale acties m et de 

kustgem eenten. De doelgroepen waarop het zich rich t 

zijn vooral overheden en sectora le  organisaties. Voor 

hen is het Coörd inatiepunt hét aanspreekpunt in ve r

band m et de kust. Ze kunnen e r te rech t voor a lle rh a n 

de inhoude lijke in fo rm atie , c ijfe rm a te riaa l, verzoeken 

om coördinerend op te treden bij com plexe situaties. 

Daarnaast kan het Coörd ina tiepunt overleg forum s o r

ganiseren en ingezet worden voor com m unicatie  en 

sens ib ilise ring  in verband m et de kust.

www.kustbeheer.be

Zu id-W est-V laanderen
WOONREGIEBOEK ALS WERKINSTRUMENT 

Op vraag van het RESOC m aakte de Regionale Cel 

Woonbeleid (RCW) het W oonregieboek voor Zuid- 

W est-V laanderen op. De RCW is een sam enw erk ings

verband tussen de provincie en Leiedal, dat voor de 

gelegenheid ve rs te rk t werd m et het W elzijnsconsor- 

tium .
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Contacten en beelden

Niet alleen de Leiestreek dankt haar w e l
vaart aan haar vlasverleden. Ook in de 
Mandelvallei werd van oudsher vlas ge
teeld. In opdracht van de provincie w erkte  
het Centrum voor Agrarische Geschiedenis 
aan een snelinventaris van het vlaserfgoed  
in de Mandelvallei. Deze studie leverde tai 
van waardevolle contacten op met mensen 
die in de vlasindustrie w erk(t)en  en zorgde 
voor een grotere kennis van het v laspatri-  
monium in Izegem, Dentergem, Oostroze-  
beke, Ingelm unster en Meubeke. 
Wervingscampagnes voor de vlasbeeld-  
bank in Oostrozebeke en groot-Waregem  
(Desselgem, Beveren-Leie, Waregem, Sint-  
Eloois-Vijve) brachten de te l le r  van www. 
beeldbankvlas.be ondertussen op 2.400 
beelden. Meer dan 80 particuliere foto-ei-  
genaars werken reeds mee aan dit initiatief  
om vlasfoto's voor het ru im e publiek te ont
sluiten.

De Leiestreek, m aar ook de Mandelvallei, 

laten hun vlasverleden niet Ios.

Het W oonregieboek is een handig w e rk ins trum e n t 

voor het uitbouwen en versterken van het lokale w oon

beleid. De p rio rite ite n  voor de kom ende ja ren zijn: de 

va lorisa tie  van 'slapende' gronden en panden in w oon

gebied, het toepassen van een aanta l bas iskw a lite its 

eisen bij woonprojecten, het system atisch opdrijven 

van het aanta l sociale huurw oningen en het nemen 

van m aatregelen voor een goed beheer van het sociale 

pa trim on ium , kw a lite itsve rbe te ring  van de huurm ark t, 

het in tegreren van de princ ipes van levenslang wonen 

in woningen en woonom gevingen, en het op tim a lise 

ren van de d ienstverlen ing aan de burger rond wonen. 

Het betrekken van alle woonactoren in het voorbere i

dende overleg, zorgde ervoor dat het W oonregieboek 

gedragen w ord t door zowel lokale besturen, OCMW's, 

sociale hu isvestingsm aatschapp ijen, sociale ve rh uu r

kantoren (SVK 's),...

Het W oonregieboek werd op 20 feb ruari 2008 voorge

steld in het nieuwe s treekhu is  Zuid-W est-V laanderen 

nabij 't Hoge in K o rtrijk .

w w w .zu id-w est-v laanderen .streekhu is .be

VLASERFGOED ROND LEIE EN MANDEL 

Het cu ltu u rtoe ris tische  in itia tie f 'Langs Vlaamse We

gen' zet te lkens een andere regio in de kijker. In 2007 

streek VTB-VAB daarvoor neer in het gebied van Leie 

en Mandei. Het Vlasweekend eind a p ril 2007 bracht 

bijna 3.000 m ensen op de been. Daarvoor w e rk te  VTB- 

VAB samen m et het V lasm useum , gem eentebestu

ren en de provincie. Wandelen en fietsen stonden een 

weekend lang in het teken van vlas. Toonaangevende 

bedrijven uit de v lassector zetten hun deuren open 

voor geïnteresseerden. Een busrondrit bracht bezoe

kers langs de m ooiste v lassites u it de streek.
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De d rie trapss lu is  in Ooigem werd gerestaureerd.

Midden-W est-V laanderen
AANTREKKELIJKER KANAALZONE 

R0E5ELARE- LEIE

Voor het geïntegreerde pro ject van de kanaalzone 

Roeselare - Lele was 2007 een overgangsjaar. Na de 

succesvolle afronding van het Europese Interreg III B- 

project 'Canai L ink ' in 2006, werd gestart m et de voor

bereidingen voor een nieuw transna tionaa l Interreg IV 

B -pro ject 'W aterways fo r Growth'.

In 2007 stond de provincie ech ter in voor con tinu ïte it in 

de kanaalzone. Zo werden een praktische handleiding 

opgesteld en concepten on tw ikke ld  voor de landschap

pelijke en arch itecton ische in tegra tie  van bedrijfscom - 

plexen. Voor drie grootscha lige bedrijven in W ielsbeke 

en twee in Oostrozebeke werden cases u itgew erkt. De 

provincie en RESOC M idden-W est-V laanderen fina n 

cierden de studie.

Een andere b likvanger was de feeste lijke  opening van 

de gerestaureerde d rie trapss lu is  in Ooigem op Open 

Monum entendag. Naast de offic ië le  opening w erkte  

de provincie samen m et de v ijf kanaalgem eenten een 

recreatie f p rogram m a uit voor het grote publiek, met 

onder m eer een boottocht en een fie ts toch t langs 

opengestelde m onum enten in Roeselare, Izegem, ln - 

ge lm unster, Oostrozebeke en W ielsbeke.

SAMEN WERKEN AAN WOONBELEID 

De huisvesting in M idden-W est-V laanderen kent en

kele hardnekkige problem en: de kw a lite it is gem id

deld lage r dan in de rest van V laanderen, e r zijn weinig 

sociale huurw oningen, de vergrijz ing van de bevolking 

gaat e r erg sne l en veel senioren wonen in onaange

paste en com forta rm e woningen. De gem eentebestu

ren zijn zich van deze problem en bewust, m aar hebben 

niet a ltijd  genoeg personeel en specia lisa tie  in huis 

om ze aan te pakken. Sam enw erking tussen ve rsch il

lende gem eenten kan een oplossing bieden om kennis 

en m ankrach t te delen, en pro fessione ler en e ffic iën 

te r in te zetten. W oonvragen houden im m ers niet op 

aan de gem eentegrens en regionale antwoorden zijn 

vaak effectiever.

De provincie p ion iert a l enkele ja ren m et in te rge

m eente lijke sam enw erk ing. Sociale verhuurkanto ren 

(SVK) m et een regionale w erk ing  zijn daar een voor

beeld van. Van a lle  provincies heeft W est-V laanderen 

de meeste sociale verhuu rkan to ren  en worden e r via 

die SVK’s ook het m eest woningen verhuurd.

In M idden-W est-V laanderen is onder im pu ls  van de 

gebiedsw erking ook geëxperim enteerd m et een ve r

dergaande in te rgem een te lijke  sam enw erk ing rond 

lokaa l woonbeleid. Er tekenen zich inm idde ls drie 

c lus te rs  van sam enw erkende gem eenten af. Izegem, 

Ledegem, Inge lm unste r en Oostrozebeke rich tten  sa

men een regionale hu isvestingsd ienst op. Die he lpt het 

lokale bestuur in zijn woonplann ing, m aar in fo rm eert, 

adviseert en begeleidt ook indiv iduele burgers via een 

woon loket en huisbezoek. Provincie en V laam s Gewest 

voorzien inm idde ls een subsid ie voor in te rgem een te

lijke sam enw erking rond wonen.

De hu isvestingsprob lem atiek in M idden-W est-V laan

deren enerzijds en het succesvolle Izegemse sam en

w erkingsverband anderzijds m otiveren de visie van 

de provincie om a lle  gem eenten in de regio de kans 

te bieden het lokale woonbeleid te versterken via in 

te rgem eente lijke  sam enw erk ing. Roeselare, Ardooie,
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Hooglede, L ichterve lde, M oorslede en Staden w erkten 

reeds samen in een reg ionaal sociaal ve rh uu rkan 

toor. Op vraag van de k le inere gem eenten werd deze 

sam enw erking verder u itgebreid . De provincie en de 

wvi zetten e r mee hun schouders onder een d rie ja ren 

program m a. Dat houdt onder m eer de opm aak in van 

een lokaa l w oonplan, het doorlich ten en op tim a liseren 

van prem ies en heffingen en de herbestem m ing van 

gebouwen en sites. Ook de gem eenten Dentergem, 

Meulebeke, P ittem , Ruiselede, W ielsbeke en W ingene 

staan positie f tegenover een sam enw erk ing naar Ize- 

gems model.

ATTRACTIEF TIELTS MOLENLAND 

Door overleg en sam enw erk ing m et het provincie

bestuur kunnen de gem eenten Ardooie, Dentergem, 

Meulebeke, P ittem , Ruiselede en T ie lt de komende 

ja ren investeren in een aa n trekke lijk  lande lijk  gebied 

w aar het aangenaam  wonen, w erken en recreëren is. 

In de loop van 2007 werden m et de diverse gem een

tebesturen in het arrond issem ent T ie lt afspraken 

gem aakt om de w erk ing  rond natuur, landschap en 

recreatie (zoals behoud en on tw ikke ling  van kle ine 

landschapselem enten: bom enrijen, houtkanten, ha

gen, poelen, ...) vast te leggen in aandachtsgebieden, 

zoals heuvelruggen en beekvalle ien. Ook landschaps- 

bedrijfsp lannen, bij land- en tu inbouw ers uitgevoerd 

op kosten van gem eente en provincie, vorm en een be

la ng rijk  in s tru m en t om de landschappe lijke a ttra c tiv i

te it van het T ie ltse M olenland te versterken.

w w w .m idden-w est-v laanderen.s treekhu is .be

Westhoek
JONGEREN HOUDEN EN AANTREKKEN 

Om de betrokkenhe id van jongeren in de W esthoek op 

hun omgeving na te gaan, werden in 2005 in het zu i

den van de W esthoek in terview s afgenom en. Dit on

derzoek werd uitgevoerd door studenten en stafleden 

van de ople iding Sociale Geografie van de Universite it 

van A m sterdam , In het rapport 'B lijven of W ijken. De 

betrokkenhe id van jongeren in de W esthoek op hun 

om geving' (2007) worden de be langrijks te  bevindingen 

van het onderzoek gepresenteerd.

Een be langrijke  vasts te lling  is dat m eer en m eer jo n 

geren kiezen voor een hogere ople iding. Dit is een po

sitieve evolutie. De keerzijde is evenwel dat die jonge

ren daarvoor vaak W est-V laanderen en de W esthoek 

m oeten verla ten en ook niet a ltijd  naar hun streek te 

rugkeren na het beëindigen van hun ople iding. Ook het 

aantrekken van nieuwe, creatieve jongeren is m oe ilijk  

en b lijft een uitdaging voor de toekom st.

Het onderzoeksrapport fo rm u le e rt een aanta l aanbe

velingen, zoals de vers te rk ing  van het jeugdbele id, de 

verhoging van de streekgebondenheid en het s treek- 

gevoel bij de jongeren, de u itbouw  van een afdoend en 

gediffe rentieerd  voorzieningenaanbod voor deze doel

groep (m et inbegrip  van hoger onderw ijs) en de vlotte 

toeganke lijkhe id  ervan. Daar w ord t nu aan gewerkt. 

Het onderzoek kaderde in de uitbouw  van een bredere 

leefbaarhe idsstra teg ie  voor de W esthoek. Het werd 

uitgevoerd in opdracht van de provincie W est-V laande

ren in nauwe sam enw erk ing m et het W esthoekoverleg 

en RESOC W esthoek. Het werd gefinancierd door de 

provincie, de V laam se overheid en de Europese Unie in 

het kader van het 5B Phasing O ut-program m a.

INSPIRATIE VOOR EUROPESE RURALE 

ONDERNEMERS

In het kader van het in te rreg iona le  project 'Praxis:
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Europese belangste lling  voor duurzam e landbouw  in de Westhoek.

Making Rural E ntrepreneursh ip  W ork', waarin West- 

V laanderen pa rtic ipeert, bezochten de legaties uit 

diverse Europese landen de provincie voor een tw ee

daags sem inarie  (23 - 24 a p ril 2007] rond het s tim u 

leren van ondernem erschap in platte landsgebieden. 

Er werd een bezoek georganiseerd aan de Westhoek, 

een van de p la tte landsreg io 's  bij u its tek in de provincie 

en zelfs in V laanderen. T ijdens bedrijfsbezoeken w e r

den de provinciale acties, om de on tw ikke ling  van een 

duurzam e landbouw in de W esthoek te s tim uleren , 

voorgesteld. Het bezoek aan v ijf ru ra le  ondernem ers 

illus tree rde  ook de resu lta ten  van deze acties. Op het 

program m a stonden een kle in  in tensie f tu inbouw be

d rijf gespecialiseerd in de tee lt van raba rbe r in Gij- 

verinkhove (A lveringem ), een spe lle tje  boerengolf in 

Lo-Reninge, een Poperings m elkvee- en akkerbouw - 

bedrijf dat zich spec ia liseert in hoevetoerism e, een 

hopbedrijf in V lam ertinge (leper) en een zorgboerderij 

in D ikkebus (leper). De Europese bezoekers kregen 

onder m eer in fo rm atie  over het W est-V laam se p la tte 

landsbeleid, w e rk ing  rond bezoekboerderijen, m ilie u 

zorg in land- en tu inbouw , hoeveproducten, hoevetoe

rism e en -recreatie , en andere vorm en van verbreding 

zoals de zorg voor m ensen m et een handicap of in pro

bleem situaties.

KWALITEIT VAN HOEVEPRODUCTEN 

De provincie W est-Vlaanderen begeleidt de hoevepro- 

ducenten op het gebied van kw a lite it door de uitvoering 

van gegroepeerde m icrobio logische analyses op ver

w erkte  hoeveproducten (hoofdzakelijk hoevezuivelpro- 

ducten). Bij afw ijkende resu lta ten w ordt de producent

De U nivers ite it Gent ve rrich tte  onderzoek naar de kw alite it

van hoeveproducten.

aangespoord om passende m aatregelen te nemen. 

Het bewaken van kw a lite it is een proces dat continu in 

on tw ikke ling is en opvolging vereist. In 2007 lich tte  de 

Universite it Gent de resu lta ten van de m icrobio logische 

analyses grondig door. Deze doorlich ting  geeft een in 

d irect beeld van de w erkp rak tijken  van de hoevepro- 

ducent en de kw a lite it en veiligheid van de hoevepro

ducten. In het to taa l werden 521 hoevezuivelm onsters 

(afkom stig van Ul  bedrijven) onder de loep genomen, 

gaande van rauwe m elk van koeien, geiten en scha

pen to t verw erkte producten ais yoghurt, karnem elk, 

diverse kazen, boter, room ijs en andere desserts. De 

positieve resu ltaten tonen aan dat e r een du ide lijke hy

giëne aanwezig is bij de deelnem ende hoevezuivelpro- 

ducenten en dat de voorafgaande procesvoering goed 

beheerd wordt. Bij de productie werken ze im m ers met 

verse grondstoffen, die een goed groeim edium  vormen 

voor bacteriën en schim m els. Bij de analyses werden 

er nauw elijks z iekteverwekkende bacteriën te rugge

vonden. Naast een paar productgebonden ove rschrij

dingen werden de meeste afw ijk ingen veroorzaakt 

door een te groot aantal tota le co liform en, die via con

tam inatie  u it het m ilieu  op het product terechtkom en. 

De aanwezigheid van deze groep m eesta l onschuldige 

bacteriën kan w ijzen op de aanwezigheid van andere, 

ziekmakende organismen. Door de nodige aandacht 

op te brengen voor goede hygiënische werkpraktijken 

en het respecteren van de koudeketen (koeling bij 2 tot 

7°C) kunnen ze evenwel beperkt worden. Het onderzoek 

concludeert dan ook dat het w el degelijk m ogelijk  is om 

smaakvolle hoeveproducten m et een authentiek karak

te r te produceren, die een goede m icrobiologische kwa

lite it en veiligheid waarborgen.
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HERBESTEMMING VAN DORPSPATRIMONIUM 

Heel w at dorpen in de W esthoek hebben te maken met 

leegstand van grote, cen traa l gelegen, onbescherm de 

m aar a rch itec tu raa l waardevolle en beeldbepalende 

gebouwen. Ondanks zijn vroegere u its tra lin g  en rijk  

verleden kwam dit erfgoed leeg te staan na de fusies 

van gem eenten m et een concentra tie  van d ienstve r

lening en centra le  functies  in de hoofdgem eente. Het 

gaat over gem eentehuizen, rusthu izen, schoolgebou

wen, postkantoren, pastorieën, k loosters, ...

Een nieuwe functie  vinden voor d it iden tite itsbepa- 

lend erfgoed is ech ter niet a ltijd  evident. Hoe kan 

het lokale bestuur een afgewogen keuze m aken bij 

het zoeken naar een nieuwe functie  voor leegstaand 

pa trim on ium ? Om tot een kw alita tieve he rbestem 

m ing te komen, he lpt de provincie samen m et de wvi 

(overlegforum  R u im te lijke  K w a lite it] gem eenten in de 

W esthoek m et een haalbaarhe idsonderzoek door het 

aanstellen van een bureau dat over de nodige experti

se beschikt. Na grondig onderzoek van de context, het 

p lanologische kader, de bouwfysische toestand van de 

gebouwen, pa rtic ipa tie  m et gebru ikers  of de vo lta llige  

lokale bevolking, ... worden versch illende scenario 's 

u itgew erkt, zodat het bestuur een du ide lijke  keuze 

kan maken.

Zo w orste lde het s tadsbestuu r van Lo-Reninge m et de 

vraag of het k loos te r op de m ark t van Lo herbestem d 

kon worden to t n ieuw gem eentehuis. Het krappe en te 

verla ten gem eentehuis zou dan een nieuwe bestem 

m ing krijgen . Ook voor de aangrenzende oude brand

w eerkazerne m oest een oplossing gevonden worden. 

Een arch itectenbureau onderzocht de functione le  en 

financië le im p lica ties  van de inpassing van gem een- 

te - en OCMW -diensten op de oude k loosters ite  en van 

m ogelijk  nieuwe functies  in het huidige gem eentehuis 

en de aanpalende brandw eerkazerne (woningen, so

ciale woningen of sen io renfla ts ]. A lle  e lem enten voor 

een globale afweging werden in één docum ent sam en

gebracht, op basis waarvan het schepencollege een

Provincie en wvi helpen gem eenten bij de herbestem m ing van erfgoed,

zoals in Lo-Reninge.

goede en doordachte keuze kon maken. Het bestuur 

neem t a lle aspecten van dit onderzoek nu mee in het 

verdere proces.

Het aanta l vragen naar begeleiding neem t toe. In de 

toekom st zu llen dan ook steeds m eer haa lbaarhe ids

onderzoeken uitgevoerd worden. Steeds m eer lokale 

besturen raken e r im m e rs v a n  overtu igd dat onderzoek 

en overleg de kw alita tieve invu lling  van het beeldbepa

lende m aar leegstaande erfgoed m et nieuwe functies 

ten goede kom t. Daarbij b lijf t ook het typische do rps

beeld behouden. Dit beeld is onder m eer be langrijk  

voor het aantrekken van recreanten, nieuwe inwoners 

en vaak ook bedrijven, wat de algem ene leefbaarheid 

van de dorpen bevordert. Op vraag van de provincie en 

de wvi w e rk te  het overleg forum  R u im te lijke  Kwalite it, 

op basis van een aanta l cases, een m ethodiek uit die 

nu ook aan gem eentebesturen gegeven kan worden 

die ge lijkaard ige problem en kennen.

w ww .w esthoek.streekhu is.be
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EXTERNE RELATIES EN 
EUROPESE PR OG RAM M A'S

Nieuwe Europese middelen
In het najaar van 2007 werd het s ta rtscho t gegeven 

voor diverse Europese program m a's. Voor de periode 

2007 - 2013 is de provincie W est-V laanderen actie f op 

twee te rre inen : binnen het D oelste lling 2- en Doel

s te lling  3-program m a.

Het Doelste lling 2-p rog ram m a k rijg t voora l sturing 

vanuit V laamse hoek. Toch speelt de provincie een 

be langrijke ro l bij de pro jectw erving en -begeleiding. 

Het accent zal voo rnam elijk  op sociaaleconom ische 

aspecten komen te liggen.

Het te rr ito r ia le  sam enw erk ingsprogram m a Doel

s te lling  3 (vroeger bekend onder de naam 'In te rreg '] 

omvat drie lu iken. Drie grensoverschrijdende p ro

g ram m a's (Interreg IV A) bieden pro jectm ogelijkheden 

voor F rankrijk  - W allonië - Vlaanderen (138 m iljoen 

via het Europees Fonds voor Regionale O ntw ikkeling, 

kortweg EFRO], de grensregio V laanderen - N eder

land (94,8 m iljoen euro EFRO-steun) en de grens

overschrijdende sam enw erk ing F rankrijk  - Engeland 

- V laanderen - N ederland (167 m iljoen euro EFRO- 

steun]. Dit nieuwe grensoverschrijdende program m a 

'van de 2 zeeën' werd in de lente van 2008 opgestart. 

Twee program m a's bieden ru im te  voor transnationa le  

sam enw erking (Interreg IV B], rond de Noordzee (148 

m iljoen euro EFRO-steun) en Noordwest-Europa (355 

m iljoen euro EFRO-steun], De transnationa le  p ro

gram m a's gingen van s ta rt in het na jaar van 2007. 

Diverse projecten werden reeds ingediend. De in te rre 

gionale sam enw erk ing (Interreg IV C) w ord t ve rs te rk t 

via de gezam enlijke on tw ikke ling  van best practices en 

e rvaringsu itw isse lingen tussen de best scorende en 

m inder on tw ikke lde regio's. H iervoor draagt Europa 

320 m iljoen euro EFRO-steun bij, te verdelen over de 

27 Europese lidstaten.

w w w .w est-v laanderen .be /doe ls te lling2

De Eerste W ere ldoorlog is een van de centra le  them a's in de 

sam enw erking  m et N oord -F rankrijk .

Frankri jk  - Wallonië  - Vlaanderen
SAMENWERKING MET LE NORD 

Na 16 ja a r intensieve sam enw erk ing vorm de 2007 

een scha rn ie rjaar in de b ila te ra le  contacten tussen 

de provincie W est-V laanderen en het Départem ent du 

Nord. In Brugge keurden de leden van de Grensover

schrijdende Vergadering op 28 sep tem ber 2007 het 

Actiep lan 2008 goed. Dit plan legt de p rio rite ite n  per 

be le idsdom ein vast.

Sinds het begin van de sam enw erk ing  in 1989 m ob i

liseren cu ltuurp ro jecten  heel wat toeschouwers. Ook 

'Buren bij kunstenaars ', m et het departem ent Pas- 

de-Calais ais derde partner, scoort goed. In de toe

kom st zullen nieuwe pistes bewandeld worden, zoals 

netw erking tussen kle ine en reg ionale musea, en een 

project rond de Eerste W ereldoorlog naar aanleiding 

van de negentigste verjaardag van het einde van W.O.I.

Het project voorzie t in de cu ltu u rtoe ris tische  o n ts lu i

ting van W .O.I-sites en -m onum enten. Daarnaast is 

e r ru im te  voor grensoverschrijdende m anifestaties, 

w aaronder het on tw ikke len van gem eenschappelijke 

toe ris tische  c ircu its . Op het gebied van m ilieu  genie

ten de s trijd  tegen overstrom ingen en sam enw erking 

rond duurzam e on tw ikke ling  p rio rite it. Op econo-
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m isch vlak kiest het Actiep lan 2008 voor kennis- en 

erva ringsu itw isse ling  over de creatie en on tw ikke ling  

van nieuwe bedrijven enerz ijds en over het beheer van 

bedrijven in de sociale econom ie anderzijds. Het reeds 

goed uitgebouwde pa rtnersh ip  op toe ris tisch -re cre a - 

t ie f gebied w ord t verdergezet. De grensregio zal op de 

B ritse en Nederlandse m ark t geprom oot worden. Een 

ander accent is de toe ris tische  opwaardering van het 

gem eenschappelijke cu ltu re le  erfgoed. Inzake jeugd 

en onderw ijs  was e r een te ko rt aan g rensoverschrij

dende projecten. Daarom werd in 2007 onderzocht in 

hoeverre een pro jectenfonds voor jeugdorgan isaties 

en scholen u it de grensregio opgestart kon worden. 

Het onderzoek geeft aan dat m ogelijke pro jectpartne rs  

nood hebben aan dege lijke in fo rm atie  over bestaande 

subsid iem ogelijkheden. Jeugdorganisaties en scholen 

blijken ook m eer begeleiding te vragen in hun zoek

toch t naar een m ogelijke  pro jectpartner.

De sam enw erking op them atisch  vlak w ord t over

koepeld door grensoverschrijdende com m unicatie. 

In 2007 werd de website  w w w .w est-v laanderen.be/ 

no o rd -fra nk rijk  aangem aakt. Die biedt een overzicht 

van de versch illende sam enw erk ingsvorm en tussen 

(W est-)Vlaanderen en N oord -F rankrijk . Het goedge

keurde Actiep lan 2008 is op deze website te vinden.

w w w .w e5 t-v laande ren .be /noo rd -frankrijk

INTERREG IV VAN START

De Europese Com m issie keurde op 15 novem ber 2007 

de Ínhoud, s tra teg ie  en m iddelen goed voor het In te r

reg IV -program m a France - W allonie - V laanderen. Het 

Waalse Gewest treed t op ais beheersau to rite it van het 

program m a. Aan Vlaam se zijde is W est-V laanderen 

de leidende overheid. De provincie huisvest ook het 

Vlaamse In te rregsecre ta riaa t.

De beschikbaar gestelde m iddelen bedragen in het 

to taa l 248 m iljoen euro. Daarvan w ord t 138 m iljoen 

euro ingébracht door de Europese Com m issie via het

Binnen de grensoverschrijdende projecten m et N ederland zu llen vooral 

on tw ikke lingen  rond het Zwin gestim u leerd  worden.

Europees Fonds voor Regionale O ntw ikke ling (EFRO).

Het program m a be s trijk t een gebied van m eer dan 

61.000 v ie rkan te  k ilom e te r en m eer dan 10,5 m iljoen 

inwoners. Projecten die in aanm erk ing komen voor 

subsid ie van de p rogram m apartners  en de Europese 

fondsen m oeten tussen 2007 en 2015 uitgevoerd w o r

den. Ze m oeten kunnen aantonen dat ze een grens

overschrijdende m eerwaarde bieden.

Sinds In terreg I in 1990 steunt de Europese Unie de 

grensoverschrijdende sam enw erk ing  tussen haar lid 

staten. Door te beantwoorden aan de specifieke noden 

van m eer pe rifee r gelegen gebieden w il Europa to t een 

harm onieuze reg ionale on tw ikke ling  komen.

w w w .in te rreg -fw v l.o rg

Grensregio Vlaanderen - Nederland
INTERREG

Nieuw programma van start

Naast Interreg IV F rankrijk  - W allonië - Vlaanderen 

keurde de Europese Com m issie op 15 novem ber 2007 

het O perationeel P rogram m a Interreg IV A Grens

regio V laanderen - Nederland 2007 - 2013 goed. Via 

grensoverschrijdende in itia tieven w il het nieuwe pro

gram m a bijdragen to t een duurzam e sociaalecono- 

m ische on tw ikke ling  van de hele grensregio tussen 

Vlaanderen en Nederland. Centraa l daarin staat de 

duurzaam he idsdriehoek Mens - M ilieu - Economie. 

Binnen de p rio r ite it 'M ens' gaat de aandacht uit naar
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Westerscheldetunnel

P

ontsteek  
uw lichten

De Euregio Scheldemond gaf opdracht to t een onderzoek naar de bezoekersstrom en tussen Zeeland, Oost- en W est-V laanderen.

nieuwe im pulsen voor c u ltu u r en we lz ijn . De focus van 

de p rio rite it 'M ilieu ' lig t op het duurzam e gebru ik van 

na tuurlijke  rijkdom m en en op landschap en natuur. 

De p rio rite it 'Econom ie ' m ik t op innovatie, u itbouw  van 

de kenniseconom ie, grensoverschrijdend onderne

men en vers te rk ing  van de econom ische s tructuren. 

Binnen het driehoeksidee is het de bedoeling dat de 

versch illende invalshoeken e lkaa r ondersteunen. Er 

w ordt evenwel een g ro te r gew icht toegekend aan de 

econom ische on tw ikke ling  van de regio en in het b ij

zonder aan innovatie.

Voor het Interreg IV A -p rogram m a Grensregio V laan

deren - Nederland s te lt Europa een budget van ru im  

94 m iljoen euro te r  beschikking vanuit het Europees 

Fonds voor Regionale O ntw ikkeling. Met de aanvu llen

de steun van de nationale overheden en provincies be

tekent de uitvoering van het program m a een forse in 

veste rings im pu ls  voor V laanderen en Zuid-N ederland. 

Het partnersh ip  bestaat uit v ijf V laamse (Antwerpen, 

L im burg, Oost-Vlaanderen, V laam s-B rabant en West- 

Vlaanderen) en drie Nederlandse provincies (Lim burg, 

N oord-B rabant en Zeeland). Binnen de grensover

schrijdende projecten zu llen vooral on tw ikke lingen 

rond het Zwin gestim uleerd worden, evenals toerism e, 

leefbaarheid en econom ische versterk ing .

Op bezoek bij de buren
Brengen de inw oners van Oost- en W est-V laanderen

vaak een bezoek aan Zeeland of om gekeerd? Welke 

steden of gem eenten zijn in trek? Wat zijn de ac ti

v ite iten en de ervaringen van de bezoekers inzake 

w inkelaanbod, k lan tv riende lijkhe id , bereikbaarheid, 

parkeerm oge lijkheden, ...? Het project 'B ezoekers

s trom en ' in het kader van In terreg III geeft het an t

woord op deze vragen.

De Euregio Scheldem ond gaf de opdracht to t het 

grootscha lige onderzoek naar de bezoekersstrom en 

tussen de drie provincies. De opening van de W ester- 

sche ldetunne l was de aanleid ing. Zo b lijk t dat de tu n 

nel nog niet leidde to t de verhoopte toenam e van het 

aantat bezoeken aan bijvoorbeeld M iddelburg. Voor de 

W est-V lam ingen vo rm t de tun ne l in de p ra k tijk  een 

om leid ing en bovendien m oet e r to l betaald worden. 

Toch gaan noorder- en zu iderburen vaak bij e lkaa r op 

bezoek. Van de Oost-V lam ingen tre k t 33 procent w el 

eens de grens over. De W est-V lam ingen halen 45 pro

cent en de Zeeuwen ze lfs 47 procent. De grensover

schrijdende bezoeken vinden doorgaans twee to t v ie r 

keer per ja a r plaats, wat evenveel is a is in 2002. V la

m ingen trekken m eesta l de grens over om te w inke 

len en zijn daarb ij voora l op zoek naar producten die 

goedkoper zijn dan in eigen land. N ederlanders gaan 

in België vaak op zoek naar specia lite iten , exclusieve 

w inkels, gezondheidszorg, onderw ijs  of brengen er 

een bezoek aan fam ilie  of vrienden.

Het onderzoek naar de bezoekersstrom en liep van 

2005 to t oktober 2007. De resu lta ten van het onder-
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zoek zijn terug te vinden in de brochure ’ (Verlken uw 

grens', m et b ijbehorende cd-rom . Ze werden in sep

tem be r 2007 voorgesteld tijdens een studiedag. Op 

aparte fiches bevat de publicatie  waardevolle in fo rm a 

tie voor de afzonderlijke  gem eenten in de euregio. De 

brochure geeft ook een im pressie van de s te rk tes  en 

zwaktes van de popu la irs te  plaatsen. Het onderzoek 

m ondde eveneens uit in een reeks be le idsaanbevelin

gen en actiepunten, om de positie  van de gem eenten 

te versterken.

w w w .euregioscheldem ond.be

PROCLAM ALS PROJECTLEIDER 

Het Provinciaal Centrum  voor Landbouw en M ilieu 

(Proclam ] was tijdens het In terreg lll-p ro g ra m m a pro

je c tle id e r van de projecten 'W aterm anagem ent op be

drijfsn iveau ' en 'Boeren bouwen aan het landschap'. 

'W aterm anagem ent op bedrijfsn iveau ' m aakte deel uit 

van het to taa lp ro ject 'Landbouw bedrijf voor de toe

kom st', dat land- en tu inbouw ers inzicht w il geven in 

de te verwachten on tw ikke lingen op een te rm ijn  van 

vijf to t tien jaar. Zo w in t duurzaam heid steeds m eer 

aan belang. Met die in fo rm atie  kunnen ze hun bedrijf 

in de ju is te  rich ting  sturen.

'W aterm anagem ent op bedrijfsn iveau ' sp its te  zich toe 

op het duurzaam  om springen m et water. Door m id 

del van een bedrijfsgerich te  en grensoverschrijdende 

benadering leerden boeren en tu inde rs  hoe ze in de 

toekom st be ter zouden kunnen w erken. In W est- 

Vlaanderen werden drie bedrijven doorge lich t: een 

m elkveebedrijf in K lem skerke, een m elkvee-groen- 

teb ed rijf in Ruddervoorde en een akke rbouw -w itloo f- 

m elkveebedrijf in Koekelare. Er werden voorste llen 

to t aanpassing geform uleerd  en de rea lisa ties op het 

te rre in  werden opgevolgd en w aar nodig bijgestuurd. 

De versch illende m edew erkers kwam en regelm atig  

samen, om de technische u itw erk ing  van de projecten 

te bespreken. 'B e te r' om gaan m et w a te r betekent dat

M eer dan 130 geïnteresseerden namen deel aan een grensover

schrijdende them adag over aquacultuur.

er enkel hoogwaardig w a te r geb ru ik t w ord t daar waar 

dit echt noodzakelijk is. Het gebru ik te  w a te r k r ijg t zo

veel m oge lijk  een tweede bestem m ing op het bedrijf 

en a fva lw ater w ord t pas na zuivering geloosd. De in 

het pro ject opgedane kennis en ervaringen werden te r 

beschikking gesteld van de land- en tuinbouwsector.

Dit gebeurde door de organ isatie  van bezoekdagen 

aan de deelnem ende bedrijven. Er was ru im e belang

ste lling  van land - en tu inbouw ers  aan beide zijden van 

de grens.

Het pro ject 'Boeren bouwen aan het landschap' zocht 

naar een nieuw  evenw icht tussen een kw a lite itsvo l 

landschap enerzijds en een goed bedrijfs inkom en 

voor de landbouw ers anderzijds. Door recente evolu

ties in de agrarische secto r [zoals grotere bedrijven, 

m inde r b iod iversite it, steeds m eer nadruk op de eco

nom ische com ponent] dreigen het eigen ka ra k te r en 

de leefbaarheid van het p la tte land m eer en m eer in de 

verd rukk ing  te komen. Doorheen het pro ject kregen 

landbouwers een be ter inz icht in de ro l die ze kunnen 

spelen bij de verdere on tw ikke ling  van de open ru im te .

De secto r kan daarb ij rekenen op advies en begelei

ding inzake na tuu r- en landschapsbeheer.

SCHELDEMONDRAAD 

Themadag aquacultuur

De vakgroep Landbouw en V isserij van de Schelde- 

m ondraad breidde het gezam enlijke beleid u it m et een 

nota 'A quacu ltuur en V isserij'. In d it kader organ iseer-
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de de raad op 26 sep tem ber 2007 in Oostende een th e 

madag 'A quacu ltuur aan land'. Omdat de trad itione le  

visvangst het im m ers steeds m oe ilijke r k r ijg t om aan 

de stijgende vraag naar vis te voldoen, zit aquacu ltuur 

w ere ldw ijd  in de lift.

Meer dan 130 geïnteresseerden uit het onderzoeks

veld, landbouw, beleid, bed rijfs - en bankw ereld na

men aan de them adag deel. Na een stand van zaken 

op w ereldvlak, en in V laanderen en Zeeland, spitste de 

themadag zich toe op het ondernem ersaspect, vanaf 

de opstart van een aquacu ltuurbedrijf. Bedrijven en 

piloo tprojecten kwam en daarb ij aan het woord. 

Grensoverschrijdende sam enw erking b lijk t kansen te 

bieden op het v lak van tong- en zagerkweek ('zagers' 

zijn een soort worm en) en de productie van visvoer. 

Knelpunten in verband m et regelgeving, ve rm arkting  

en kw a lite it van de aquacu ltuurproducten worden het 

best gezam enlijk  aangepakt. Sam enw erking tussen 

alle spelers in de keten (zoals overheden, onderne

m ers, voedse lp roducen ten ,...) is essentieel.

Drie nieuwe speerpunten

Met de opm aak van een Speerpuntennota in 2007 

w ilde  de Scheldem ondraad een nieuwe im puls geven 

aan zijn w erk ing . De raad w il in debat gaan over drie 

uitdagende them a's en daarrond concrete projecten 

uitwerken.

De ru im te m on ito r voor de (R ijn- en) Scheldem onding 

m oet de overheden in de grensstreek een du ide lijke r 

beeld geven van grensoverschrijdende in fra s tru c 

tuur, ru im te lijke  on tw ikke lingen over de grens, open

baar vervoer en veranderende verkeersstrom en. Zo 

kan beter geanticipeerd worden op evoluties, kunnen 

m issing links  gestruc turee rd  w eggew erkt worden en 

w ordt een betere afstem m ing m ogelijk .

Daarnaast heeft de Scheldem ondraad besloten om 

grensoverschrijdend samen te werken op het vlak 

van klim aatbele id . In het project 'Actieplan Grens

overschrijdend K lim aatbe le id ' w o rd t een expertb ij- 

eenkom st georganiseerd. In het concrete actieplan 

dat daaru it moet volgen, worden enkele substantië le  

projecten opgesomd en enigszins u itgew erkt. Daar

binnen moet de grensoverschrijdende sam enw erking 

een m eerwaarde bieden voor de drie betrokken p ro

vincies.

Ten s lo tte  w il de Scheldem ondraad de Euregio ook 

beter bekendm aken bij het grote pub liek en elke b u r

ger (individu, consum ent, ondernem er, w erknem er, 

zorgvrager, ...) m ogelijkheden laten ontdekken over 

de grens. Daartoe w ord t een com m unica tiep lan opge

maakt.

Transnationale  sam enwerking
MANAGEMENT WITHOUT FRONTIERS 

In de week van 16 to t 19 oktober 2007 ontving de 

provincie W est-V laanderen een delegatie uit de zus- 

terprovinc ies Arad (Roemenië) en Békés (Hongarije).

Op het program m a stond het tweede lu ik  van de m a

nagem entople id ing 'M anagem ent w ithou t F rontiers', 

door de drie provincies gezam enlijk  georganiseerd.

De ople iding is een van de concrete resu lta ten  van de 

ja ren lange re la ties die de provincies m et e lkaa r on

derhouden. De gastdelegatie werd ingewijd in land- 

bouwverbreding en bracht werkbezoeken aan het In 

F landers Fields M useum in leper, de luchthaven van 

Oostende en het bedrijvencen trum  van W aregem. Ze 

werd ook vergast op enkele colleges.

Platte landsontw ikkeling
PLATTELANDSBELEID GEACTUALISEERD 

De provincie w e rk te  in 2003 het 'N avigatieplan voor 

een v itaa l W est-V laam s P la tte land ' uit, een bele ids

plan m et horizon 2030. Zo werd een p la tte lands loke t 

opgericht in de schoot van de gebiedsgerichte w e r

king. Na een ru im e bevraging van de deelnem ende
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In septem ber 2007 gingen de ople idingen aan het nieuwe V laam se Luchtvaartop le id ingscen trum  van start.

partners (zoals de V laam se Landm aatschappij, de 

in tercom m unales, ...] werd het Navigatieplan in 2007 

geactualiseerd. De doe ls te lling  'in te ra c tie f besturen 

in een ru ra le  context' is volled ig  nieuw. Ze m ik t op het 

versterken van de bestuurskrach t van p la tte lands

gebieden. In de actua lise ring  is nog steeds aandacht 

voor ru ra le  econom ie (m et inbegrip van toerism e], het 

inpassen van een kw a lite itsvo lle  en duurzam e land

bouw, het versterken van de woon- en leefomgeving, 

de zorg voor de basiskw a lite iten  en het versterken van 

de iden tite it van het p la tte land.

De erkenning van de Kust ais Europees 
Doelstelling 2-gebied (2000 - 2008) in 2000 
was van groot belang voor de regio en zorg
de ervoor dat 26,3 miljoen euro aan Euro
pese middelen beschikbaar werd. Samen  
met Vlaamse, provinciale, gem eentelijke  
en private middelen werden in de kustregio  
niet m inder dan 93 projecten gerealiseerd,  
voor een totale investering van 118 miljoen

De financ iering  van het p la tte landsbele id  gebeurt 

zowel m et provinciale a is m et Europese en Vlaamse 

m iddelen. Daartoe keurde de provincieraad in jun i 

2007 het 'P la tte landsprogram m a 2007 - 2013' goed. 

Naast de financië le  steun aan p la tte landspro jecten 

m aakt dit program m a ook de w erk ing  van twee nieuwe 

Leader-gebieden (de W esthoek en het T ie lts  Plateau) 

m ogelijk .

w w w .w est-v laanderen .be /doe ls te lling2kust

EUROPA AAN DE KUST

Op de infodag 'Europa aan de Kust' op 9 novem ber 

2007 in Oostende werd de e indpub licatie  van het Euro

pese program m a D oelste lling  2 Kust voorgesteld. Op 

het einde van de program m aperiode gekomen, w ordt 

in de publicatie  " t  Is geei en blauw  en 't z it aan de Kust 

- D oelste lling 2 Kust 2000 - 2008' te ruggeb lik t op de 

projecten die op het te rre in  gerealiseerd werden. Op 

de infodag werden ook de nieuwe program m a's voor 

de periode 2007 - 2013 voorgeste ld. Deze bieden op

nieuw heel wat kansen voor de kustreg io.
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VLOC INGEHULDIGD

Het nieuwe Vlaamse Luchtvaartop le id ingscen trum  

(VLOC) langs de N ieuw poortsesteenweg in Oostende 

werd in ju n i 2007 o ffic iee l ingehuld igd. De ople idingen 

gingen e r in sep tem ber 2007 van s tart. In de bouw van 

het op le id ingscentrum  m et lesloka len en technische 

a te lie rs werd 3,7 m iljoen euro geïnvesteerd. De pro

vincie cofinancierde 91.604 euro. Het Europese pro

gram m a D oelste lling 2 Kust bracht 1,2 m iljoen euro 

in.

In de luch tvaa rtsecto r is e r m om entee l een grote 

vraag naar ople iding, b ij- en om scholing van m ede

w erkers. Het hele personeelsbestand dat in de lu ch t

en ru im tevaa rtsec to r actie f is, moet zich aan de n ieu

we Europese en in te rna tiona le  norm ering  aanpassen. 

Het VLOC fungeert ais een cen trum  ten dienste van 

diverse (op le id ings-)partne rs  u it de sector. Het in itia 

tie f moet Vlaanderen op de Europese kaart zetten ais 

luch tvaartcom petentiecentrum . Om de in terna tiona le  

bekendheid en u its tra lin g  te verhogen, worden ook 

bu iten landse curs is ten aangetrokken.

Europe Direct
TIEN JAAR IN DE PROVINCIE

Op 29 novem ber 2007 was het exact tien ja a r geleden 

dat het Info Punt Europa, inm idde ls om gedoopt to t 

Europe Direct, a is eerste gedecentra liseerde Belgische 

Infopunt van s ta rt ging in de provincie W est-V laande

ren. Via de op rich ting  in fo rm ee rt en sens ib iliseert de 

provincie, in sam enw erk ing m et het m in is te rie  van 

Buitenlandse Zaken en de Europese com m issie, haar 

burgers, de diverse onderw ijsniveaus en de lokale be

sturen over Europese aangelegenheden.

Het tien ja rige  jub ileum  werd gevierd m et een feest

z itting in het P rovinciaal Hof. Op de dinercauserie  en 

het publieke debat waren ru im  200 W est-V lam ingen 

aanwezig. T ijdens de vie ring werd stilgestaan bij de 

w erk ing van het in fo rm atieknooppunt. Naast een a l

gemene vraag- en antw oorddienst, is Europe Direct

Europe D irect in fo rm ee rt de W est-V lam ingen al tien ja a r lang over

Europese aangelegenheden.

ook een coö rd ina tiep la tfo rm  voor activ ite iten  te r be

vordering van de Europese gedachte. De voorbije tien 

ja a r werden dan ook heel wat acties op touw  gezet: 

debatten, lezingen, studiebezoeken, aanm aak van d i

dactisch m ateriaa l, ...

w w w .w est-v laanderen .be /europd irect
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VEILIGHEID
w w w.west-v laanderen.be/veil igheid
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In het kader van het ‘Actiep lan snelhe id en a lcohol' van de gouverneur werden 278 contro les uitgevoerd.

Perm anente aandacht voor verk ee r
Verkeersveiligheid is en b lijf t een perm anent aan

dachtspunt voor de gouverneur. Het verhogen van die 

verkeersve ilighe id s ituee rt zich op drie  assen: in fra 

s truc tuu r, sens ib ilise ring  en verhoging van de pak

kans.

Op het vlak van de in fra s tru c tu u r kwam het Vlaamse 

project in verband m et het wegwerken van de ver- 

keersonveilige punten in 2007 op kru issne lhe id . Over 

de hele provincie worden w erkzaam heden uitgevoerd. 

De evolutie van deze w erken is te volgen op de website 

www.tv3v.be.

Aanpassing van de ve rke e rs in fra s tru c tu u r alleen is 

ech ter niet voldoende. De w eggebru ike r moet ook 

gesensib iliseerd worden. Onachtzaam of onvoorzich

tig gedrag in het w egverkeer kan im m ers aanleiding 

geven to t ongevallen. Vandaar de aandacht van de pro

vincie voor preventiecam pagnes ais 'Veilig fietsen ... 

hou je hoofd e rb ij', 'B rom  je fout of te rap? Dure grap!' 

en 'Verkeersgetu igen'.

De ervaring lee rt ech te r ook dat sens ib ilise ringscam - 

pagnes pas echt resu ltaa t opleveren ais ze gepaard 

gaan m et repressieve acties. Verhoging van de pak

kans door contro les op snelheid, a lcohol of drugs zet 

de w eggebru ike r mee aan to t gediscip lineerd rijge 

drag.

Uit het 'Actieplan snelheid en alcohol' van de gouver

neur b lijk t evenwel dat veel w eggebru ike rs zich nog 

niet bewust zijn van de verhoogde pakkans. In 2007 

werden e r in het kader van dit plan 278 contro les u it

gevoerd, w aarb ij 426.868 bestuurders in het w eek

end op snelheid gecontro leerd werden. Het aantal 

bestuurders dat de toegestane sne lhe ids lim ie t met 

m éér dan tien  k ilom e te r per uu r ove rschrijd t neemt 

sinds 2005 toe. Inzake s tra fbaa r a lcoholgehalte doet 

zich eenzelfde evolutie voor. Maar lie fs t 8,84 procent 

van de gecontro leerde bestuurders had te veel op. Met 

het oog op de verkeersve ilighe id  en het terugdringen 

van het aanta l ve rkeerss lach to ffe rs  zal de aandacht in 

de toekom st blijven uitgaan naar deze campagnes.
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Prins Filip en prinses M ath ilde brachten een bezoek aan de kustredders.

Prinselijk  bezoek aan kustredders
Prins F ilip en prinses M athilde brachten op 17 ju li 2007 

een bezoek aan de kustreddingsd iensten in Bredene. 

Met dit bezoek u itten ze hun w aardering voor de ta lr i j

ke jongeren die zich inzetten voor de veiligheid van de 

baders aan de kust. Hun bezoek was ook een b lijk  van 

erkenning voor de kustgem eenten en de In tercom 

m unale Kustreddingsdienst W est-V laanderen (IKWV), 

die zorgen voor de organ isatie  van de s trand redd ings- 

diensten, en voor het W est-V laam s O ple id ingscentrum  

voor B randw eer-, Reddings- en Am bulancediensten 

IWOBRA vzw], dat instaat voor de ople iding en vorm ing 

van de toekom stige redders aan zee.

De prins en prinses woonden een reddings- en reani- 

m atieoefening aan het strand bij. De w erk ing van de 

strandreddingsd iensten en de ople iding van de red

ders kwam en uitvoerig aan bod. Tijdens een in form ele 

lunch hadden ze contact m et redders/jobstuden ten uit 

de versch illende badplaatsen.

West-Vlaam se politieschool
KORPSCHEFS DOEN ERVARING OP 

Op vraag van de 19 korpschefs van de lokale po litie  in 

W est-V laanderen zette de W est-V laam se Politieschoo l 

voor hen een vorm ings tra jec t op. Het onderw erp voor 

2007 was 'm anagem ent in aanverwante sectoren'. 

Naast een theoretische benadering is leren uit de 

ervaringen van anderen evenzeer ve rrijkend. Om ex

terne inbreng te benutten, gingen de korpschefs op 

bezoek bij organ isaties die net zoals de po litie  fusies

en schaalvergroting m eem aken. Ze brachten w e rkbe 

zoeken aan Therm ote & Vanhalst, het K o rtrijkse  fu - 

s ieziekenhuis AZ Groeninge, ING, Katho en Roularta. 

Tijdens de bezoeken m aakten de dee lnem ers kennis 

m et de kne lpunten en uitdagingen bij het sam enbren

gen van m edew erkers uit ve rsch illende beroepscul

turen in een nieuwe, grotere organisatie . Ze deden 

ook waardevolle ervaring op in verband m et m issie en 

waarden, aanwerving en in troductie  van nieuwkom ers, 

m otiveren en gem otiveerd houden van m edew erkers, 

k lachtenm anagem ent, in te rne com m unica tie , evalue

ren, coachen, k w a lite itsb e w a k in g ,... Het leren door op 

een andere w e rkp lek  m ensen te ontm oeten die in hun 

secto r analoge problem en ervaren en oplossen, was 

tege lijk  in fo rm a tie f en inspirerend. Zo stuurden enkele 

korpschefs hun in te rne com m unica tie , overleg en on t

haal van nieuwe m edew erkers bij op basis van opge

dane ervaringen. Het in itia tie f ve rs te rk te  ook de band 

tussen de korpschefs en creëerde een extern netw erk 

m et be le idsverantw oordelijken in andere sectoren.

POLITIERAAD IN POLITIESCHOOL 

De W est-V laam se Politieschoo l schreef de politiezones 

aan m et het voorste l om één van hun po litie raden in de 

po litieschoo l te laten plaatsvinden. Aanle iding was de 

nieuwe sam enste lling  van de beheersorganen van de 

school. Na het afhandelen van hun gewone agenda, 

konden ze dan ais laatste punt kennism aken m et de 

rekru te ring , selectie en op le id ing van po litiem ensen, 

gevolgd door een rondle id ing in de school. Sinds de 

ins ta lla tie  van de eerste po litie raden gingen reeds 15 

van de 19 zones op het aanbod in. De nieuwe form ule, 

die de banden m et de po litiezones aanhaalt, werd ais 

heel in te ressant ervaren.
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N U T T I G E  A D R E S S E N  EN L O C A T IE S

Provinciale overheid

Zetel van de provincieraad en de deputatie

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 Sint-Andries
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 00

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

Provinciale administratie

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 00
• Organisatie en HRM
• Griffie
• Financiën (boekhouding, budgettering 

en interne controle)
• Personeel
• Interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk
• Externe relaties en gebiedsgerichte werking
• Communicatie
• Internetontwikkeling
• Huishoudelijke dienst
• Milieu, natuur en waterbeleid
• Groendienst
• Vergunningen
• Ruimtelijke planning en m obiliteit
• Welzijn
• Cultuur

Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I
Koning Leopold lll-laan 31, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 31 11 -  F 050 40 31 01
• Grafische dienst

Provinciehuis Olympia
Koning Leopold lll-laan 66, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 31 66 -  F 050 71 94 06

Provinciehuis Abdijbeke
Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 71 12 - F  050 40 71 00
• Beheerscontrole-audit
•  Financiën (provinciebelastingen)
• Datawarehousing
• ICT-projectcoördinatie
• Informatietechnologie
• Contracten, overheidsopdrachten 

en patrimonium
• Gebouwen
• Wegen (district noord)
• Waterlopen (d istrict noord)

Doornstraat 114, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 76 86 -  F 050 40 76 87
• Sport

Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 72 90 -  F 050 34 90 79
• Archiefdienst

Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge 
T 0800 20 021 -  F 050 40 74 75
• Provinciaal informatiecentrum
• Europe Direct
• Provinciale bibiotheek en documentatiecentrum

Provinciehuis Potyze
Zonnebeekseweg 361, 8900 leper 
T 057 20 00 27 - F  057 21 84 28
• Wegen (district zuid)
• Waterlopen (district zuid)

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

Streekhuis Kasteel Tillegem
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-M ichiels 
T 050 40 35 44 -  F 050 40 31 41
• Gebiedsgerichte werking Brugge-Oostende

Streekhuis Esenkasteel
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide 
T 051 51 93 50 -  F 051 51 93 51
• Gebiedswerking Westhoek

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen
Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk 
T 056 46 16 63 - F  056 24 99 90
• Gebiedsgerichte werking Kortrijk

Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13. 8800 Roeselare 
T 051 27 55 50 - F  051 27 55 51
• Gebiedsgerichte werking 

Midden-West-Vlaanderen (Roeselare-Tielt)

Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende 
T 059 34 21 47 - F  059 34 21 31
• Coördinatiepunt duurzaam kustbeheer

P ro v in c ia a l o n d e rw ijs  en 
w e te n s c h a p p e lijk e  in s te llin g e n

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

Provinciaal Centrum voor Landbouw en 
Milieu vzw (Proclam)
leperseweg 87, 8800 Rumbeke 
T 051 27 33 80 -  F 051 24 00 20

Provinciaal Technisch Instituut (PTI)
• Campus Graaf Karei de Goedelaan 
Graaf Karei de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk  
T 056 22 13 41 -  F 056 22 53 52
• Campus Tuinbouwschool 
Condédreef 10, 8500 Kortrijk
T 056 22 13 41 -  F 056 20 44 71

Provinciaal Technisch Instituut -  Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (PTI-CVO)
Graaf Karei de Goedelaan 7. 8500 Kortrijk  
T 056 22 13 41 -  F 056 22 53 52

V o rm in g sc e n tra

School voor Bestuursrecht van 
West-Vlaanderen (SBR)
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I
Koning Leopold lll-laan 31, 8200 Sint-Andries
T 050 40 34 51 -  F 050 40 31 01

WIVO, schakel tussen mens en bestuur
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I
Koning Leopold lll-laan 31, 8200 Sint-Andries
T 050 40 31 84 -  F 050 40 31 01

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

West-Vlaamse Politieschool (WPS)
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 45 40 -  F 050 39 38 79

West-Vlaams Opleidingscentrum voor 
Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten 
(WOBRA)
Burg 4, 8000 Brugge 
T 050 40 57 83

West-Vlaams Agrarisch Vormingsinstituut vzw 
IWAVI)
leperseweg 87, 8800 Rumbeke 
T 051 27 32 00 - F  051 24 00 20

Natuureducatieve en bezoekerscentra
• Bezoekerscentrum Bulskampveld 

Bulskampveld 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, Sport en NME 
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke 
T 056 22 21 19 - F  056 22 75 68

• Provinciaal Natuurpark Zwin
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist 
T 050 60 70 86 - F 056 050 62 20 00

Provinciale sportaccommodatie

Provinciaal Olympisch Zwembad (Olympiabad)
Doornstraat 110, 8200 Sint-Andries 
T 050 39 02 00 -  F 050 40 20 70

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

Provinciemusea

PMMK -  Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11, 8400 Oostende 
T 059 50 81 18 - F  059 80 56 26

PMCP -  Museum Constant Permeke
Gistelsteenweg 341, 8490 Jabbeke 
T 050 81 12 88 -  F 050 81 55 40

Museum van het Bulskampveld (wagenpark)
Provinciedomein Lippensgoed -  Bulskampveld 
8730 Beernem -  T 050 55 91 00

PMSS -  Museum Stijn Streuvels ‘Het Lijsternest'
Stijn Streuvelsstraat 25. 8570 Ingooigem 
T 056 77 72 14
GESLOTEN VOOR ONBEPAALDE DUUR WEGENS 
RESTAURATIE

Memoriaal Prins Karei, Openluchtmuseum 
Atlantikwall, Walraversijde 1465
Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
T 059 70 22 85 -  F 059 51 45 03

BE-PART
Westerlaan 17. 8790 Waregem 
T 056 62 94 10 - F  056 62 17 95



P ro v in c ie d o m e in e n

Raversijde
Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
T 059 70 22 85 -  F 059 51 45 03
• Cafetaria Walrave -  T 059 30 62 44

Lippensgoed-Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
• Algemeen nummer -  T 050 55 91 10
• Cafetaria -  T 050 78 95 65

D'Aertrycke
Zeeweg 42, 8820 Torhout
• H ote l- T  050 23 07 70 
Conciencestraat 18a, 8820 Torhout
• Domeinwachter -  T 050 22 22 76 of 0800 20 021

Provinciaal Natuurpark Zwin
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist 
T 050 60 70 86 -  F 050 62 20 00

Sterrebos
Sterrebosdreef 66. 8800 Roeselare
• Domeinwachter -  T 051 20 11 80 of 0800 20 021
• Restaurant -  T 051 21 17 96

't Veld
Bloemgatstraat, 8850 Ardooie
• Domeinwachter -  T 051 74 52 85 of 0800 20 021
• Cafetaria De Keunepupe -  T 051 63 39 95

De Palingbeek
Verbrande Molenstraat 5, 8902 Zillebeke
• Domeinwachter -  T 057 20 34 72 of 0800 20 021
• C a fe ta ria -T  057 20 56 72

Tillegembos
Tillegemstraat 83, 8200 S int-M ichiels
• Domeinwachter -  T 050 38 24 16 of 0800 20 021
• Kasteel -  T 050 40 35 44
• Bistro De Trutselaar -  T 050 38 89 00

De Gavers
Meersstraat 5, 8530 Harelbeke
• Domeinwachter -  T 056 21 35 02 of 0800 20 021
• C a fe ta ria -T  056 72 55 22

Wallemote-Wolvenhof
Kokelarestraat 85, 8870 Izegem
• Huisbewaarder -  T 051 30 09 44

leperse Gasthuisbossen
leper-Zonnebeke-Heuvelland
• Domeinwachter -  T 057 20 34 72 of 0800 20 021

De Kemmelberg
Heuvelland
• Domeinwachter -  T 057 20 34 72 of 0800 20 021

Fort van Beieren
Damme-Koolkerke
• Domeinwachter -  T 050 38 24 16 of 0800 20 021
• Cafetaria -  T 050 67 95 80

Zeebos
Koning A lbert l-laan, 8370 Blankenberge
• Domeinwachter -  T 050 38 24 16 of 0800 20 021

De Baliekouter
Ommegangstraat, 8720 Wakken-Dentergem
• Domeinwachter -  T 050 78 91 76 of 0800 20 021

Bergelen
Hemelhofweg, 8560 Gullegem-Wevelgem
• Domeinwachter -  T 051 20 11 80 of 0800 20 021
• Cafetaria -  T 056 40 01 30

Gassbekeduinen
De Panne

Damse Vaart
Brugge-Damme

Provinciale uitleendiensten voor 
audiovisueel materiaal

Brugge
Doornstraat 112, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 76 76 -  F 050 40 76 75

leper
Provinciehuis Potyze 
Zonnebeekseweg 361, 8900 leper 
T 057 21 56 06 -  F 057 21 84 28

Kortrijk
Emiel Clauslaan 3, 8500 Kortrijk 
T 056 22 56 22 -  F 056 22 28 89

Oostende
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende 
T 059 80 22 96 -  F 059 51 18 08

Sociale dienstverlening

Provinciale dienstverleningscentra vzw
• Centrum Ons Erf
Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels 
T 050 40 69 60 -  F 050 40 69 61
• Centrum De Waaiberg 
Koolskampstraat 22d, 8830 Gits 
T 051 26 30 80 -  F 051 24 45 45
• Centrum t Venster
Willem Elsschotstraat 19/1, 8870 Emelgem 
T 051 31 84 72 - F  051 31 90 34

Technisch adviesbureau en meldpunt 
omtrent toegankelijkheid Westkans vzw
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal II 
Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 73 73 - F  050 40 71 00

POM

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
Koning Leopold lll-laan 66, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 31 66 - F  050 71 94 06

Autonoom provinciebedrijf 

Westtoer apb
Koning Albert l-laan 120, 8200 Sint-Michiels 
T 050 30 55 00 - F  050 30 55 90

Provinciebedrijf

TiNCK -  Ticket Informatie Cultuur Knooppunt
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal II 
Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries 
T 070 22 50 05 -  F 070 22 50 06

Paraprovinciale instellingen

Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw
Provinciehuis Boeverbos -  Filiaal I 
Koning Leopold lll-laan 31, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 31 36 - F  050 40 31 01

Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende 
T 059 34 21 30 -  F 059 34 21 31

Federale diensten van de gouverneur

Burg 4, 8000 Brugge
T 050 40 56 11 -  F 050 40 56 00
• FOD Openbare Hulpverlening 

afdeling civiele veiligheid
• Arrondissementscommissaris

Proosdij, Burg 2b, 8000 Brugge
T 050 40 56 11 -  F 050 40 57 00
• Bijzondere en specifieke bevoegdheden van de 

gouverneur (o.m. rampenfonds, vertalingen, 
Provinciale Visserijcommissie, burgerlijke stand 
en bevolking)

• Arrondissementscommissaris

Riddersstraat 13, 8000 Brugge
T 050 44 06 30 -  F 050 44 06 34
• Openbare politionele veiligheid, wapens 

en jacht
• Bijzondere situaties
• Arrondissementscommissaris

Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap

Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden 
West-Vlaanderen
Burg 4, 8000 Brugge 
T 050 40 56 11 -  F 050 40 56 00
• Algemene werking lokale besturen
• Personeel lokale besturen
• Financiën
• Patrimonium en overheidsopdrachten
• Financiën erediensten

Intercommunales

wvi
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek 
T 050 36 71 71 -  F 050 35 68 49

Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk 
T 056 24 16 16 -  F 056 22 89 03

Infrax
Hoogstraat 37-41, 8000 Brugge 
T 050 44 77 11 -  F 050 33 07 05

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) sv
Luchthavenstraat 1 bus 1, 8560 Wevelgem 
T 056 36 20 45 -  F 056 35 40 59

Intercommunale Kustreddingsdienst 
West-Vlaanderen (IKWV)
Zuidenwindhelling 1, 8670 Oostduinkerke 
T 058 23 80 00 -  F 058 23 80 10

West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES)
Baron Ruzettelaan 33, 8310 Assebroek 
T 050 36 71 36 - F  050 36 31 86
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G E M E E N T E B E S T U R E N  IN W E S T - V L A A N D E R E N
Burgem eesters ,  secretar issen  en ontvangers (toestand op 1 mei 2008)

ALVERINGEM
St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Tel. 058 28 88 81 -  Fax 058 28 88 83
E-mail: infof3alveringem.be
Burgemeester: Liefooghe Gerard
Secretaris: Verschave Hendrik
Gewestelijke Ontvanger: Van Leirsberghe Peter

ANZEGEM
Dorpsplein, 8570 Anzegem 
Tel. 056 69 44 40 -  Fax 056 68 09 09 
E-mail: infof3anzegem.be 
Burgemeester: Gerniers Victor 
Secretaris: Vandeputte Patrick 
Gemeenteontvanger: Vercruysse Eddy

ARDOOIE
Polenplein 15, 8850 Ardooie 
Tel. 051 74 40 40 -  Fax 051 74 03 69 
E-mail: info(3ardooie.be 
Burgemeester: Callens Karlos 
Secretaris: P illaert Dominiek 
Gemeenteontvanger: Pattyn Izabel

AVELGEM
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem 
Tel. 056 65 30 30 -  Fax 056 65 30 39 
E-mail: infof3avelgem.be 
Burgemeester: Vantieghem Lieven 
Secretaris: Claus David 
Gemeenteontvanger: Boudrez Geert

BEERNEM
Bloemdalestraat 112, 8730 Beernem 
Tel. 050 28 91 20 -  Fax 050 79 04 63 
E-mail: gemeente(3beernem.be 
Burgemeester: De Rycke Johan 
Secretaris: Focquaert Robert 
Gemeenteontvanger: Gevaert Tom

BLANKENBERGE
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge 
Tel. 050 42 99 42 -  Fax 050 42 90 29 
E-mail: stadhuis(3blankenberge.be 
Burgemeester: Monset Ludo 
Secretaris: Verheyden Peter 
Stadsontvanger: Plompen Dirk

BREDENE
Centrumplein 1, 8450 Bredene 
Tel. 059 33 91 91 -  Fax 059 33 00 36 
E-mail: gemeentebestuurf3bredene.be 
Burgemeester: Vanhooren Willy 
Secretaris: Wittevrongel Yannick 
Gemeenteontvanger: Vandenberghe Willy

BRUGGE
Burg 12, 8000 Brugge 
Tel. 050 44 81 11 -  Fax 050 44 80 80 
E-mail: info(3brugge.be 
Burgemeester: Moenaert Patrick 
Secretaris: Coens Johan 
Stadsontvanger: Brouckaert Cathy

DAMME
Vissersstraat 2A, 8340 Damme 
Tel. 050 28 87 30 -  Fax 050 50 11 51 
E-mail: stadsbestuur(3damme.be 
Burgemeester: Bisschop Dirk 
Secretaris: Teerlynck Mare 
Stadsontvanger: De Bruyckere Rachel

DEERLIJK
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk 
Tel. 056 69 47 20 -  Fax 056 69 47 21 
E-mail: infofddeerlijk.be 
Burgemeester: Croes Claude 
Secretaris: Longueville Trees 
Gemeenteontvanger: Desmet Nathalie

DE HAAN
Leopoldlaan 24, 8420 Klemskerke 
Tel. 059 24 21 24 -  Fax 059 24 21 23 
E-mail: gemeentebestuur(3dehaan.be 
Burgemeester: Beirens Christine 
Secretaris: Museeuw Franky 
Gemeenteontvanger: Dewulf Bart

DENTERGEM
Kerkstraat 1, 8720 Dentergem 
Tel. 051 63 61 03 -  Fax 051 63 59 00 
E-mail: secretaris(3dentergemonline.com 
Burgemeester: Degroote Koenraad 
Secretaris: Naessens Kathelijn 
Gewestelijke Ontvanger: Van den Abeele Anne

DE PANNE
Zeelaan 21, 8660 De Panne 
Tel. 058 42 16 16 -  Fax 058 42 16 17 
E-mail: gemeentef3depanne.be 
Burgemeester: Butsraen Robert 
Secretaris: Van Ackere Veerle 
Gemeenteontvanger: Supeley Jean-Pierre

DIKSMUIDE
Grote Markt 6, 8600 Diksmuide 
Tel. 051 51 91 51 -  Fax 051 51 00 20 
E-mail: info(3stad.diksmuide.be 
Burgemeester: Laridon Lies 
Secretaris: Herman Marie 
Stadsontvanger: Himpens Stefan

GISTEL
Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel 
Tel. 059 27 02 00 -  Fax 059 27 02 46 
E-mail: gemeentebestuurf3gistel.be 
Burgemeester: Halewyck Bart 
Secretaris: Wydooghe Lieve 
Stadsontvanger: De Groote Paul

HARELBEKE
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke 
Tel. 056 73 33 11 -  Fax 056 73 33 19 
E-mail: ¡nfof3harelbeke.be 
Burgemeester: Beyaert Rita 
Secretaris: Duyck Albert 
Stadsontvanger: Debooser Hedwig

HEUVELLAND
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland 
Tel. 057 45 04 50 -  Fax 057 44 56 04 
E-mail: secretarisfdheuvelland.be 
Burgemeester: Heens Bernard 
Secretaris: Verstraete Sigurd 
Gemeenteontvanger: Vermeersch Johan

HOOGLEDE
Marktplaats 1, 8830 Hooglede 
Tel. 051 20 30 30 -  Fax 051 20 38 26 
E-mail: infofdhooglede.be 
Burgemeester: Lokere Jozef 
Secretaris: Dekens Rik 
Gemeenteontvanger: Terryn Hans

HOUTHULST
Markt 1, 8650 Houthulst
Tel. 051 46 07 31 -  Fax 051 46 07 36
E-mail: info0houthulst.be
Burgemeester: Hindryckx Joris
Secretaris: Schacht Jocelyne
Gewestelijke Ontvanger: Paesbrugghe Alain

ICHTEGEM
Stationstraat 1, 8480 Ichtegem (Eernegem) 
Tel. 059 34 11 20 -  Fax 059 29 80 65 
E-mail: gemeentebestuur0ichtegem.be 
Burgemeester: Bonny Karl 
Secretaris: Delarue Luc 
Gemeenteontvanger: Berckmans Peter

IEPER
Grote Markt 34, 8900 leper 
Tel. 057 23 92 00 -  Fax 057 23 92 95 
E-mail: communicatie0ieper.be 
Burgemeester: Dehaene Luc 
Secretaris: Breyne Jan 
Stadsontvanger: Carbonez Guy

INGELMUNSTER
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster 
Tel. 051 31 13 01 -  Fax 051 31 82 83 
E-mail: gemeente0ingelmunster.be 
Burgemeester: De Clercq Jean-Pierre 
Secretaris: Ronse Dominik 
Wnd. Gemeenteontvanger: Cateeuw Ilse

IZEGEM
Korenmarkt 10, 8870 Izegem 
Tel. 051 33 73 00 -  Fax 051 31 48 67 
E-mail: stad.izegem0izegem.be 
Burgemeester: Mylle Gerda 
Secretaris: Jacobus Anton 
Stadsontvanger: Cardoen Dieter

JABBEKE
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke 
Tel. 050 81 01 11 -  Fax 050 81 01 17 
E-mail: gemeentehuis0jabbeke.be 
Burgemeester: Bogaert Hendrik 
Secretaris: Acke Gabriël 
Gemeenteontvanger: Astaes Jan

KNOKKE-HEIST
Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist 
Tel. 050 63 01 00 -  Fax 050 63 01 59 
E-mail: knokke-heist0knokke-heist.be 
Burgemeester: Lippens Leopold 
Secretaris: Gobert Miet 
Gemeenteontvanger: Pauwels Eric

KOEKELARE
St. Maartensplein 19, 8680 Koekelare 
Tel. 051 58 92 01 -  Fax 051 58 84 96 
E-mail: ccdebrouwerij0koekelare.be 
Burgemeester: Lansens Patrick 
Secretaris: Claeys Lode 
Gemeenteontvanger: Deweerdt Liesbet

KOKSIJDE
Zeelaan 303, 8670 Koksijde 
Tel. 058 53 30 30 -  Fax 058 53 30 37 
E-mail: gemeentebestuur0koksijde.be 
Burgemeester: Vanden Bussche Marcus 
Secretaris: Stekelorum Joeri 
Gemeenteontvanger: Vandeputte Jean-Philippe

KORTEMARK
Stationsstraat 68, 8610 Kortemark 
Tel. 051 56 81 21 -  Fax 051 57 51 20 
E-mail: info0kortem ark.be 
Burgemeester: Dupulthys Firmin 
Secretaris: Vandoorne Joseph 
Gemeenteontvanger: Cromheecke Hans

KORTRIJK
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk  
Tel. 056 27 70 00 -  Fax 056 27 70 09 
E-mail: info0kortrijk .be 
Burgemeester: De Clerck Stefaan 
Secretaris: H illaert Geert 
Stadsontvanger: Vanhoutte Johan

KUURNE
Marktplein 9, 8520 Kuurne 
Tel. 056 73 71 11 -  Fax 056 70 60 15 
E-mail: info0kuurne.be 
Burgemeester: Vereecke Cari 
Secretaris: Vanhoutte Véronique 
Gemeenteontvanger: Cattelein Betty

LANGEMARK-POELKAPELLE
Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle 
Tel. 057 49 09 10 -  Fax 057 48 60 50 
E-mail: secretariaat0langemark-poelkapelle.be 
Burgemeester: Wyffels Alain 
Secretaris: De Wandel Sabine 
Gemeenteontvanger: Cappelle Mireille

LEDEGEM
Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem 
Tel. 056 50 91 80 -  Fax 056 50 51 40 
E-mail: info0ledegem.be 
Burgemeester: Dochy Bart 
Secretaris: Demeyere Geert 
Gemeenteontvanger: Denys Carine

LENDELEDE
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede 
Tel. 051 33 63 00 -  Fax 051 33 63 07 
E-mail: info0lendelede.be 
Burgemeester: Gheysens Georges 
Secretaris: Vandecasteele Christophe 
Gemeenteontvanger: Matan Gwenny
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LICHTERVELDE
Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde 
Tel. 051 72 94 30 -  Fax 051 72 94 36 
E-mail: ivan.vandenbusscherapublilink.be 
Burgemeester: Beeusaert-Pattyn Ria 
Secretaris: Vandenbussche Ivan 
Gewestelijke Ontvanger: Roelens Christiane

LO-RENINGE
Oude Eiermarkt 9, 8647 Lo-Reninge 
Tel. 058 28 80 20 -  Fax 058 28 90 71 
E-mail: stadsbestuurraio-reninge.be 
Burgemeester: Morlion Lode 
Secretaris: Ackerman Dirk 
Gewestelijke Ontvanger: Debaecke Katrien

MENEN
Grote Markt 1, 8930 Menen 
Tel. 056 51 11 01 -  Fax 056 51 64 02 
E-mail: menenramenen.be 
Burgemeester: Bossuyt Gilbert 
Secretaris: Algoet Eric 
Stadsontvanger: Pille Peter

MESEN
Markt 1, 8957 Mesen
Tel. 057 44 50 40 -  Fax 057 48 65 63
E-mail: inforamesen.be
Burgemeester: Evrard Sandy
Secretaris: Florissoone Patrick
Gewestelijke Ontvanger: Paesbrugghe Alain

MEULEBEKE
Markt 1, 8760 Meulebeke 
Tel. 051 48 80 80 -  Fax 051 48 54 40 
E-mail: inforameulebeke.be 
Burgemeester: Vanpoucke Daniël 
Secretaris: Maes Willy 
Gemeenteontvanger: Devolder Bernard

MIDDELKERKE
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke 
Tel. 059 31 30 16 -  Fax 059 31 43 64 
E-mail: inforamiddelkerke.be 
Burgemeester: Landuyt Michel 
Secretaris: Coulier Leo 
Gemeenteontvanger: Ryckewaert Pierre

MOORSLEDE
Marktplaats 1, 8890 Moorslede 
Tel. 051 77 70 06 -  Fax 051 77 10 76 
E-mail: kristof.vanderstichelerapublilink.be 
Burgemeester: Ghekiere Walter 
Secretaris: Vander Stichele Kristof 
Gemeenteontvanger: Wydooghe Kris

NIEUWPOORT
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort 
Tel. 058 22 44 44 -  Fax 058 22 44 45 
E-mail: inforanieuwpoort.be 
Burgemeester: 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-mail: stadsbestuurraoostende.be 
Burgemeester: Vandecasteele Jean 
Secretaris: Vandenabeele Johan 
Stadsontvanger: De Prêtre Christina

OOSTKAMP
AC Beukenpark, Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp 
Tel. 050 83 31 00 -  Fax 050 82 66 76 
E-mail: inforaoostkamp.be 
Burgemeester: Vanparys Luc 
Secretaris: Compernol Jan 
Gemeenteontvanger: Van Vijnckt Hugo

OOSTROZEBEKE
Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke 
Tel. 056 67 11 20 -  Fax 056 67 11 27 
E-mail: inforaoostrozebeke.be 
Burgemeester: Bonte Jean-Marie 
Secretaris: De Pourcq Guy 
Gemeenteontvanger: Masschaele Siegfried

OUDENBURG
Weststraat 24, 8460 Oudenburg 
Tel. 059 56 84 20 -  Fax 059 26 54 06 
E-mail: inforaoudenburg.be 
Burgemeester: Dereeper Ignace 
Secretaris: Rosseel Johan 
Gemeenteontvanger: Krijger Carine

PITTEM
Markt 1, 8740 Pittem 
Tel. 051 46 03 50 -  Fax 051 46 03 70 
E-mail: gemeenterapittem.be 
Burgemeester: Delaere Ivan 
Secretaris: Mahieu Geert 
Gemeenteontvanger: Debaecke Martine

POPERINGE
Grote Markt 1, 8970 Poperinge 
Tel. 057 33 40 81 -  Fax 057 33 75 81 
E-mail: inforapoperinge.be 
Burgemeester: Dejaegher Christof 
Secretaris: Roelens Bernard 
Stadsontvanger: Vandecasteele Stefaan

ROESELARE
Botermarkt 2, 8800 Roeselare 
Tel. 051 26 21 11 -  Fax 051 26 22 29 
E-mail: secretariaatraroeselare.be 
Burgemeester: Martens Luc 
Secretaris: Leenknecht Johan 
Stadsontvanger: Verbrugge Katrien

RUISELEDE
Markt 1, 8755 Ruiselede 
Tel. 051 68 80 63 -  Fax 051 68 79 33 
E-mail: luc.deleersnyderraruiselede.be 
Burgemeester: Coens-De Roo Greet 
Secretaris: De Leersnyder Luc 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Eric

SPIERE-HELKIJN
Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn 
Tel. 056 45 55 57 -  Fax 056 45 69 30 
E-mail: inforaspiere-helkijn.be 
Burgemeester: Walraet Dirk 
Secretaris: Lefebvre Wout 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

STADEN
Marktplaats 2, 8840 Staden 
Tel. 051 70 82 00 -  Fax 051 70 42 86 
E-mail: johan.debaenerapublilink.be 
Burgemeester: Lowie Josiane 
Secretaris: Debaene Johan 
Gemeenteontvanger: Pattyn Karien

TIELT
Tramstraat 2, 8700 Tielt 
Tel. 051 42 60 60 -  Fax 051 40 51 89 
E-mail: infol9tielt.be 
Burgemeester: Van Daele Michiei 
Secretaris: Verbeke Dirk 
Stadsontvanger: De Wit Linda

TORHOUT
Markt 1, 8820 Torhout 
Tel. 050 22 11 22 -  Fax 050 22 05 80 
E-mail: secretariaatratorhout.be 
Burgemeester: De Cuyper Norbert 
Secretaris: Vandamme Luc 
Stadsontvanger: Cordie Noël

VEURNE
Grote Markt 27. 8630 Veurne 
Tel. 058 33 55 00 -  Fax 058 33 55 93 
E-mail: stadsbestuurraveurne.be 
Burgemeester: Verfaillie Jan 
Secretaris: Coulier Edwin 
Stadsontvanger: Degraeve Kris

VLETEREN
Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren 
Tel. 057 40 00 99 -  Fax 057 40 13 66 
E-mail: inforavleteren.be 
Burgemeester: Mostaert Willy 
Secretaris: Vanderhaeghe Nele 
Gewestelijke Ontvanger: Leleu Guy

WAREGEM
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem 
Tel. 056 62 12 11 -  Fax 056 62 12 23 
E-mail: inforawaregem.be 
Burgemeester: Vanryckeghem Kurt 
Secretaris: De Langhe Guido 
Stadsontvanger: Coussement Geert

WERVIK
St. Maartensplein 16, 8940 Wervik 
Tel. 056 30 01 01 -  Fax 056 30 01 48 
E-mail: inforawervik.be 
Burgemeester: Goos Johnny 
Secretaris: Verraes Philippe 
Stadsontvanger: Volckaert Stefaan

WEVELGEM
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
Tel. 056 43 34 00 -  Fax 056 43 34 01 
E-mail: gemeentebestuurrawevelgem.be 
Burgemeester: Seynhaeve Jan 
Secretaris: Parmentier Kurt 
Gemeenteontvanger: Deleu Frank

WIELSBEKE
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke 
Tel. 056 67 32 00 -  Fax 056 67 32 49 
E-mail: gemeentesecretarisrawielsbeke.be 
Burgemeester: De Vos Filiep 
Secretaris: Debrabandere Bruno 
Gemeenteontvanger: Seyns Guy

WINGENE
Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene 
Tel. 051 65 70 71 -  Fax 051 65 70 78 
E-mail: inforawingene.be 
Burgemeester: Verkest Hendrik 
Secretaris: De Meulemeester Chris 
Gemeenteontvanger: De Ceuleners Pascal

ZEDELGEM
Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem 
Tel. 050 28 83 30 -  Fax 050 20 82 28 
E-mail: inforazedelgem.be 
Burgemeester: Verhegge Hilaire 
Secretaris: Malengier Heidi 
Gemeenteontvanger: De Meester Hilde

ZONNEBEKE
Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke 
Tel. 051 48 00 60 -  Fax 051 78 07 40 
E-mail: secretarisrazonnebeke.be 
Burgemeester: Cardoen Dirk 
Secretaris: Claeys Francis 
Gemeenteontvanger: Delancker Luc

ZUIENKERKE
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
Tel. 050 42 70 48 -  Fax 050 42 85 45 
E-mail: franky.goethalsrapublilink.be 
Burgemeester: Cuypers Henri 
Secretaris: Goethals Franky 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thomas

ZWEVEGEM
Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 55 67 -  Fax 056 76 55 68 
E-mail: gemeentebestuurrazwevegem.be 
Burgemeester: Vanwelden Claude 
Secretaris: Vanlangenhove Jan 
Gemeenteontvanger: Vandenbogaerde Rik
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O C M W - B E S T U R E N  IN W E S T - V L A A N D E R E N
Voorzitters , secretar issen  en ontvangers (toestand op 1 mei 2008)

ALVERINGEM
Dorp 1B, 8690 Alveringem
Tel. 058 28 08 20 -  Fax 058 28 08 25
E-mail: jo.sclepraocmwalveringem.be
Voorzitter: Laureys W ilfried
Secretaris: Sclep Jo
Gewestelijke Ontvanger: Els Verbeke

ANZEGEM
Lieven Bauwensstraat 40, 8570 Vichte 
Tel. 056 77 88 28 -  Fax 056 77 48 82 
E-mail: ocmwraanzegem.be 
Voorzitter: Van den Heede Paul 
Secretaris: Maes Frieda 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

ARDOOIE
Marktplein 1, 8850 Ardooie 
Tel. 051 74 03 70 -  Fax 051 74 03 79 
E-mail: ocmwraardooie.be 
Voorzitter: Callens Pieter 
Secretaris: Desmet Patricia 
OCMW-Ontvanger: Pattyn Izabel

AVELGEM
Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem 
Tel. 056 65 07 70 -  Fax 056 65 07 79 
E-mail: ocmwraavelgem.be 
Voorzitter: Wolfvelde Frans 
Secretaris: Debeurme Christine 
Gewestelijke Ontvanger: Boudrez Geert

BEERNEM
Lattenklieversstraat 46, 8730 Beernem 
Tel. 050 78 82 40 -  Fax 050 78 10 29 
E-mail: ocmwrabeernem.be 
Voorzitter: Goutry Luc 
Secretaris: Claeys Jan
Gewestelijke Ontvanger: Van Leirsberghe Peter 

BLANKENBERGE
Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge 
Tel. 050 43 24 50 -  Fax 050 43 24 69 
E-mail: inforaocmw-blankenberge.be 
Voorzitter: De Clerck Ivan 
Secretaris: Demeulemeester Luc 
OCMW-Ontvanger: Vandenbussche André

BREDENE
Duinenstraat 106, 8450 Bredene 
Tel. 059 33 97 70 -  Fax 059 33 97 77 
E-mail: inforaocmwbredene.be 
Voorzitter: Maes Jacky 
Secretaris: Eerebout Jan 
OCMW-Ontvanger: Nyssen W ilfried

BRUGGE
Ruddershove 4, 8000 Brugge 
Tel. 050 32 70 00 -  Fax 050 32 73 33 
E-mail: secretariaatraocmw-brugge.be 
Voorzitter: Vandevoorde Frank 
Secretaris: Parrein Hubert 
OCMW-Ontvanger: Sap Luc

DAMME
Burgstraat 4, 8340 Damme 
Tel. 050 46 10 80 -  Fax 050 46 10 81 
E-mail: inforaocmw-damme.be 
Voorzitter: Lasuy Nelly 
Secretaris: Dalle Mare 
OCMW-Ontvanger: Maes Sabine

DEERLIJK
Stationsstraat 28, 8540 Deerlijk 
Tel. 056 73 63 30 -  Fax 056 72 76 51 
E-mail: ocmwdeerlijkraocmwdeerlijk.be 
Voorzitter: Olivier Kaat 
Secretaris: Van Thuyne Mireille 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Erik

DE HAAN
Markt 2. 8420 De Haan (Wenduine)
Tel. 050 42 84 80 -  Fax 050 41 61 33 
E-mail: inforaocmwdehaan.be 
Voorzitter: Flahaut-Pouillon Andrée 
Secretaris: Vansteenkiste Willy 
Gewestelijke Ontvanger: Descamps Dieter

DENTERGEM
Wapenplaats 23, 8720 Wakken 
Tel. 056 62 10 10 -  Fax 056 61 49 88 
E-mail: administratieraocmwdentergem.be 
Voorzitter: Persijn Noël 
Secretaris: Vanmeerhaeghe Bernard 
Gewestelijke Ontvanger: Van den Abeele Anne

DE PANNE
Koninklijke Baan 10, 8660 De Panne 
Tel. 058 42 97 80 -  Fax 058 41 22 82 
E-mail: secretariaatraocmwdepanne.be 
Voorzitter: Cremery Norbert 
Secretaris: Mouton Ann 
Gewestelijke Ontvanger: Descamps Dieter

DIKSMUIDE
Ijzerheemplein 4, 8600 Diksmuide 
Tel. 051 51 97 12 -F a x  051 51 08 25 
E-mail: chris.merlevederaocmw.diksmuide.be 
Voorzitter: Bailleui Robert 
Secretaris: Merlevede Chris 
OCMW-Ontvanger: Declercq Johan

GISTEL
Bruidstraat 11, 8470 Gistel 
Tel. 059 27 06 57 -  Fax 059 27 53 42 
E-mail: greet.muylleraocmwgistel.be 
Voorzitter: Ghyselbrecht Luc 
Secretaris: Mangeleer Joost 
Gewestelijke Ontvanger: Bakelant Philippe

HARELBEKE
Paretteplein 19, 8530 Harelbeke 
Tel. 056 73 51 90 -  Fax 056 73 51 99 
E-mail: onthaairaocmw.harelbeke.be 
Voorzitter: Van Damme Hendrik 
Secretaris: Raes Luc 
OCMW-Ontvanger: Eggermont Rudy

HEUVELLAND
Sint-Medardusplein 1, 8953 Heuvelland 
Tel. 057 45 04 80 -  Fax 057 45 04 89 
E-mail: hugo.lefebvrerapublilink.be 
Voorzitter: Dejaegher-Avet Lieve 
Secretaris: Lefebvre Hugo 
OCMW-Ontvanger: Demeulenaere Ina

HOOGLEDE
Hogestraat 170, 8830 Hooglede 
Tel. 051 22 88 01 -  Fax 051 22 90 95 
E-mail: ocmw.hooglederapublilink.be 
Voorzitter: Vansteelant Wim 
Secretaris: Van Eeckhout Filip 
OCMW-Ontvanger: Leleu Guy

HOUTHULST
Vijverstraat 30, 8650 Houthulst 
Tel. 051 70 41 64 -  Fax 051 70 43 64 
E-mail: secretarisraocmwhouthulst.be 
Voorzitter: Keirsschieter Gino 
Secretaris: Deweerdt Bernard 
Gewestelijk Ontvanger: Paesbrugghe Alain

ICHTEGEM
Koekelarestraat 5. 8480 Ichtegem 
Tel. 051 58 18 91 -  Fax 051 58 29 15 
E-mail: wilfried.declerckraocmw.ichtegem.be 
Voorzitter: Pattyn Koen 
Secretaris: Declerck Wilfried 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thomas

IEPER
Rijselsestraat 38, 8900 leper 
Tel. 057 20 48 31 -  Fax 057 21 83 89 
E-mail: inforaocmwieper.be 
Voorzitter: Cloet Marieke 
Secretaris: Seynaeve Piet 
OCMW-Ontvanger: Deboutte Stef

INGELMUNSTER
Oostrozebekestraat 6. 8770 Ingelmunster 
Tel. 051 33 74 60 -  Fax 051 30 45 81 
E-mail: sociaalhuisraingelmunster.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-mail: ocmw.izegemraskynet.be 
Voorzitter: De Guffroy Thierry 
Secretaris: Desimpel Bart 
OCMW-Ontvanger: Van Den Bossche Bart

JABBEKE
Caverstraat 16. 8490 Jabbeke
Tel. 050 81 01 80 -  Fax 050 81 46 86
E-mail: ocmwrajabbeke.be
Voorzitter: Storme Paul
Secretaris: Vandewalle Katrien
Gewestelijke Ontvanger: Descamps Dieter

KNOKKE-HEIST
Noordhinder 31, 8300 Knokke-Heist 
Tel. 050 53 00 61 -  Fax 050 53 90 26 
E-mail: ocmwraknokke-heist.be 
Voorzitter: Van Ooteghem Annie 
Secretaris: Roets Paul 
OCMW-Ontvanger: Claeys Jan

KOEKELARE
Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare 
Tel. 051 58 10 01 -  Fax 051 58 33 87 
E-mail: ann.vandervekenraocmwkoekelare.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-mail: inforaocmwkoksijde.be 
Voorzitter: Suber-Delie Greta 
Secretaris: Feys Pascale 
OCMW-Ontvanger: Driesse Rita

KORTEMARK
Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark 
Tel. 051 57 55 75 -  Fax 051 57 55 76 
E-mail: rita.deneckerraocmwkortemark.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-mail: infoiaocmwkortrijk.be 
Voorzitter: Verhenne Franceska 
Wnd. Secretaris: Spriet An 
OCMW-ontvanger: Sabbe Luc

KUURNE
Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne
Tel. 056 73 70 11 -  Fax 056 72 56 90
E-mail: ocmwrasociaalhuiskuurne.be
Voorzitter: Staelraeve Sofie
Secretaris: Vandenheede André
Gewestelijke Ontvanger: Van Leirsberghe Peter

LANGEMARK-POELKAPELLE
Zonnebekestraat 71. 8920 Langemark-Poelkapelle
Tel. 057 49 08 10 -  Fax 057 48 52 89
E-mail: ocmwraocmwlangemark-poelkapelle.be
Voorzitter: Bouden Maddy
Secretaris: Persyn Els
Gewestelijke Ontvanger: Cappelle Mireille

LEDEGEM
Rollegemstraat 130, 8880 Ledegem 
Tel. 056 54 04 00 -  Fax 056 50 50 09 
E-mail: ocmwraiedegem.be 
Voorzitter: Wylin Geert 
Secretaris: Dessein Nathalie 
Gewestelijke Ontvanger: Leleu Guy

LENDELEDE
Dorpsplein 8, 8860 Lendelede 
Tel. 051 30 31 31 -  Fax 051 31 52 72 
E-mail: ocmwfdlendelede.be 
Voorzitter: Rogiers Claudine 
Secretaris: Lambrecht Mare 
OCMW-Ontvanger: Vandecasteele Christophe
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LICHTERVELDE
Statiestraat 1, 8810 Lichtervelde 
Tel. 051 72 54 91 -  Fax 051 72 64 94 
E-mail: infoidocmwlichtervelde.be 
Voorzitter: Vanwalleghemi Roos 
Secretaris: Vandenbussche Kris 
Gewestelijke Ontvanger: Roelens Christiane

LO-RENINGE
W. Van Loolaan 1, 8647 Lo-Reninge 
Tel. 058 28 96 79 -  Fax 058 28 96 79 
E-mail: luc.decroosfdpublilink.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-mail: ocmwfdmenen.be 
Voorzitter: Vancoillie Claude 
Secretaris: Vanneste Bart 
OCMW-Ontvanger: Vansteenkiste Joke

MESEN
Markt 1, 8957 Mesen
Tel. 057 44 50 40 -  Fax 057 48 65 63
E-mail: ocmwfdmesen.be
Voorzitter: Bossaert André
Secretaris: Florissoone Patrick
Gewestelijke Ontvanger: Demeulenaere Ina

MEULEBEKE
Bonestraat 24, 8760 Meulebeke
Tel. 051 48 61 93 -  Fax 051 48 51 99
E-mail: ocmw.meulebekefdocmw-meulebeke.be
Voorzitter: Vullers Luc
Secretaris: Vanpoucke Tom
Gewestelijke Ontvanger: Pottie Bernard

MIDDELKERKE
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke 
Tel. 059 31 92 10 -  Fax 059 31 21 52 
E-mail: jan.vanparijsfdocmwmiddelkerke.be 
Voorzitter: Galle Geert 
Wnd. Secretaris: Van Parijs Jan 
OCMW-Ontvanger: Desseyn Ann

MOORSLEDE
Marktplaats 18a, 8890 Moorslede 
Tel. 051 57 60 70 -  Fax 051 78 00 05 
E-mail: geert.leenknechtfdpublilink.be 
Voorzitter: Vanoost Norbert 
Secretaris: Leenknecht Geert 
Gewestelijke Ontvanger: Pottie Bernard

NIEUWPOORT
Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort 
Tel. 058 22 38 10 -  Fax 058 22 38 28 
E-mail: secretaris.ocmwfdnieuwpoort.be 
Voorzitter: Lefevre Frans 
Secretaris: Van DerAuwera Maria 
OCMW-Ontvanger: Pieters Philip

OOSTENDE
Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende 
Tel. 059 55 56 10 -  Fax 059 55 55 55 
E-mail: onthaalfdsho.be 
Voorzitter: De Block Franky 
Secretaris: Boumans Mare 
OCMW-Ontvanger: Libin Guy-Paul

OOSTKAMP
Dorpsplein 1, 8020 Waardamme 
Tel. 050 28 82 90 -  Fax 050 28 01 78 
E-mail: infofdocmw-oostkamp.be 
Voorzitter: Himpens Herman 
Secretaris: Vandenberghe Tom 
OCMW-Ontvanger: Dubois Eveline

OOSTROZEBEKE
Halfweghuisstraat 47, 8780 Oostrozebeke 
Tel. 056 67 14 80 -  Fax 056 67 14 89 
E-mail: ann.vansteenkistefdoostrozebeke.be 
Voorzitter: Geldhof Carine 
Secretaris: Vansteenkiste Ann 
OCMW-Ontvanger: Masschaele Siegfried

OUDENBURG
Ettelgemsestraat 18-20, 8460 Oudenburg 
Tel. 059 34 02 20 -  Fax 059 34 02 29 
E-mail: bart.vermeulenfdpublilink.be 
Voorzitter: Roose Romain 
Secretaris: Vermeulen Bart 
Gewestelijke Ontvanger: Verbeke Els

PITTEM
Tieltstraat 40, 8740 Pittem 
Tel. 051 61 00 60 -  Fax 051 61 00 65 
E-mail: ocmw.pittemfdpublilink.be 
Voorzitter: Gelaude Peter 
Secretaris: Defour Joris 
OCMW-Ontvanger: Debaecke Martine

POPERINGE
Veurnestraat 22, 8970 Poperinge 
Tel. 057 33 33 00 -  Fax 057 33 90 39 
E-mail: bart.vallaeysfdocmwpoperinge.be 
Voorzitter: Paelinck Mark 
Secretaris: Vallaeys Bart 
OCMW-Ontvanger: Hugues Thierry

ROESELARE
Brugsesteenweg 90, 8800 Roeselare 
Tel. 051 23 61 11 -  Fax 051 24 35 86 
E-mail: infofdocmw-roeselare.be 
Voorzitter: Depondt Geert 
Secretaris: Sintobin Geert 
OCMW-Ontvanger: Bucket Geert

RUISELEDE
Kasteelstraat 1A, 8755 Ruiselede 
Tel. 051 68 94 84 -  Fax 051 68 63 80 
E-mail: luc.deleersnyderfdruiselede.be 
Voorzitter: Wyckstandt Linda 
Secretaris: De Leersnyder Luc 
Gewestelijke Ontvanger: Mattan Erik

SPIERE-HELKIJN
Oudenaardseweg 71. 8587 Spiere-Helkijn 
Tel. 056 45 59 59 -  Fax 056 45 69 30 
E-mail: ocmwfdspiere-helkijn.be 
Voorzitter: Deldaele Richard 
Secretaris: Lefebvre Wout 
Gewestelijke Ontvanger: Cuvelier Steven

STADEN
Hospitaalstraat 1, 8840 Staden 
Tel. 051 70 22 33 -  Fax 051 70 52 80 
E-mail: tine.dochyldocmwstaden.be 
Voorzitter: Mommerency Hans 
Secretaris: DochyTine 
Gewestelijke Ontvanger: Bakelant Philippe

TIELT
Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt 
Tel. 051 42 79 10 -  Fax 051 42 79 20 
E-mail: rene.baertsoenfdpublilink.be 
Voorzitter: Mortier Jan 
Secretaris: Baertsoen René 
OCMW-Ontvanger: De Muynck Geert

TORHOUT
Vestingstraat 1, 8820 Torhout 
Tel. 050 22 12 22 -  Fax 050 22 08 84 
E-mail: ocmw.torhoutfdpublilink.be 
Voorzitter: Deroo Servais 
Secretaris: Vandecasteele Eddy 
OCMW-Ontvanger: Callewaert Claude

VEURNE
Kaaiplaats 2, 8630 Veurne 
Tel. 058 33 23 00 -  Fax 058 31 12 24 
E-mail: secretarisfdocmw-veurne.be 
Voorzitter: Pilet Anja 
Secretaris: Dekervel Mare 
OCMW-Ontvanger: Deschrijver Johan

VLETEREN
Woestendorp 12, 8640 Vleteren 
Tel. 057 46 96 01 -  Fax 057 46 96 05 
E-mail: secretarisfdocmw.vleteren.be 
Voorzitter: Demeyer Lutgarde 
Secretaris: Vanderhaeghe Nele 
Gewestelijke Ontvanger: Verbeke Els

WAREGEM
Schakelstraat 41, 8790 Waregem 
Tel. 056 62 98 11 -  Fax 056 62 99 11 
E-mail: infofdocmw.waregem.be 
Voorzitter: Beheydt Lionel 
Secretaris: De Backer Bruno 
OCMW-Ontvanger: Vandaele Jozef

WERVIK
Steenakker 30, 8940 Wervik 
Tel. 056 30 02 00 -  Fax 056 30 02 99 
E-mail: infofdocmw.wervik.be 
Voorzitter: Verhaeghe Dany 
Secretaris: Deloddere Myriam 
OCMW-Ontvanger: Lagast Stefan

WEVELGEM
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem 
Tel. 056 43 55 00 -  Fax 056 40 20 64 
E-mail: secretariaatfdocmwwevelgem.be 
Voorzitter: Loosvelt Chris 
Secretaris: Oosthuyse Stefaan 
OCMW-Ontvanger: Mourant Rosemie

WIELSBEKE
Hernieuwstraat 15, 8710 Wielsbeke 
Tel. 056 66 52 83 -  Fax 056 66 95 05 
E-mail: rik.snauwaertfdocmwwielsbeke.be 
Voorzitter: Haydon Daisy 
Secretaris: Snauwaert Rik 
OCMW-Ontvanger: Seyns Guy

WINGENE
Marktplein 5, 8750 Wingene
Tel. 051 61 07 16 -  Fax 051 61 07 18
E-mail: johan.brochefdocmwwingene.be
Voorzitter: Verhoye Jackie
Secretaris: Broché Johan
Gewestelijke Ontvanger: Debaecke Katrien

ZEDELGEM
Brugsestraat 3, 8211 Aartrijke 
Tel. 050 20 07 28 -  Fax 050 20 86 99 
E-mail: infofdocmwzedelgem.be 
Voorzitter: Devriendt Ann 
Secretaris: Hongenaert Luc 
OCMW-Ontvanger: Dewinter Eva

ZONNEBEKE
Langemarkstraat 10, 8980 Zonnebeke
Tel. 051 48 01 10 -  Fax 051 48 01 19
E-mail: karolin.vannieuwenhuysefdpublilink.be
Voorzitter: Comyn Gino
Secretaris: Vannieuwenhuyse Karolin
Gewestelijke Ontvanger: Demeulenaere Ina

ZUIENKERKE
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke 
Tel. 050 42 79 98 -  Fax 050 42 67 37 
E-mail: socialedienstfdocmw-zuienkerke.be 
Voorzitter: Dewulf Annelies 
Secretaris: Rambour Gudrun 
Gewestelijke Ontvanger: Dufait Thomas

ZWEVEGEM
Bekaertstraat 1A, 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 52 00 -  Fax 056 75 81 55 
E-mail: ocmwfdzwevegem.be 
Voorzitter: Tienpont Jozef 
Secretaris: Planckaert Benedikt 
OCMW-Ontvanger: De Bo Sander
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B E V O L K I N G S G E G E V E N S

gemeente mannen vrouwen totaal

Beernem 7.598 7.206 14.804

Blankenberge 8.868 9.572 18.440

Brugge 56.481 60.321 116.802

Damme 5.454 5.423 10.877

Jabbeke 6.878 6.795 13.673

Knokke-heist 16.252 17.766 34.018

Oostkamp 10.970 11.140 22.110

Torhout 9.853 9.887 19.740

Zedelgem 11.007 11.043 22.050

Zuienkerke 1.408 1.351 2.759

ARR. BRUGGE 134.769 140.504 275.273

gemeente mannen vrouwen totaal

Diksmuide 7.939 8.043 15.982

Houthulst 4.615 4.696 9.311

Koekelare 4.213 4.126 8.339

K ortem ark 5.958 6.048 12.006

Lo-Renjnge 1.675 1.671 3.346

ARR. DIKSMUIDE 24.400 24.584 48.984

gemeente mannen vrouwen totaa l

Heuvelland 4.184 3.981 8.165

leper 17.024 17.758 34.782

Langemark-Poelkapelle 3.910 3.883 7.793

Mesen 499 498 997

Poperinge 9.829 9.993 19.822

Vleteren 1.862 1.810 3.672

Wervik 8.789 8.991 17.780

Zonnebeke 6.065 6.021 12.086

ARR. IEPER 52.162 52.935 105.097

gemeente mannen vrouwen totaal

Bredene 7.744 7.827 15.571

De Haan 5.941 6.301 12.242

Gistel 5.644 5.733 11.377

Ichtegem 6.837 6.733 13.570

Middelkerke 9.036 9.344 18.380

Oostende 33.241 35.860 69.101

Oudenburg 4.427 4.534 8.961

ARR. OOSTENDE 72.870 76.332 149.202

Bron: r ijk s re g is te r 01.01.2008, verw erk ing : provincie W est-V laanderen

gemeente mannen vrouwen totaal

Anzegem 7.072 7.053 14.125

Avelgem 4.719 4.867 9.586

Deerlijk 5.559 5.735 11.294

Harelbeke 13.114 13.209 26.323

K ortrijk 35.975 37.809 73.784

Kuurne 6.262 6.369 12.631

Lendelede 2.722 2.737 5.459

Menen 15.825 16.556 32.381

Spiere-Helkijn 987 1.064 2.051

Waregem 17.759 18.190 35.949

Wevelgem 15.279 15.589 30.868

Zwevegem 11.811 12.078 23.889

ARR. KORTRIJK 137.084 141.256 278.340

gemeente mannen vrouwen totaal

Hooglede 5.025 4.899 9.924

Ingelm unster 5.287 5.320 10.607

Izegem 13.117 13.624 26.741

Ledegem 4.636 4.721 9.357

Lichtervelde 4.262 4.227 8.489

Moorslede 5.415 5.427 10.842

Roeselare 27.760 28.626 56.386

Staden 5.525 5.514 11.039

ARR. ROESELARE 71.027 72.358 143.385

gemeente mannen vrouwen totaal

Ardooie 4.555 4.524 9.079

Dentergem 4.115 4.102 8.217

Meulebeke 5.537 5.496 11.033

Oostrozebeke 3.679 3.826 7.505

Pittem 3.316 3.283 6.599

Ruiselede 2.592 2.533 5.125

Tielt 9.642 9.819 19.461

Wielsbeke 4.575 4.514 9.089

Wingene 6.769 6.688 13.457

ARR. TIELT 44.780 44.785 89.565

gemeente mannen vrouwen totaal

Alveringem 2.539 2.433 4.972

De Panne 4.899 5.360 10.259

Koksijde 10.567 10.942 21.509

Nieuwpoort 5.428 5.642 11.070

Veurne 5.702 6.036 11.738

ARR. VEURNE 29.135 30.413 59.548

mannen vrouwen totaal ;

Provincie W est-Vlaanderen 566.227 583.167 1.149.394 :



W E S T - V L A A N D E R E N  M O R F O L O G IS C H
W est-V laanderen  heeft een opp erv lak te  van 314.433  ha, 72 a en 40 ca, 
opgesplitst in acht bestu u rl i jke  a r ro nd issem enten  en 64 gem eenten
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C O L O F O N

Het jaa rboek 2008 van de provincie  W est-V laanderen werd sam engeste ld  en uitgegeven 

in opdracht van de deputa tie  van de provincieraad van W est-V laanderen.

Paul Breyne (provinciegouverneur)

Jan Durnez

Patrick Van Gheluwe

Dirk De fauw

M arleen T iteca-Decraene

Gunter Pertry

B art Naeyaert (gedeputeerden)

H ila ire  Ost (p rov inc ieg riffie r)

Coördinatie en eindredactie

Cindy Baute en Peter Verheecke 

D ienst Com m unicatie

Ontwerp en grafische vormgeving

Focus Advertis ing , K o rtr ijk  (Heule)

Druk

Group Van Damme, Oostkamp

Rewriting

Mare Dejonckheere

Fotografen

W olf&W olf 

B art Degrande 

J.J. Soenen 

Daniel de Kievith 

Jan D arthet 

Peter Cardoen 

W esttoer 

N orbe rt Maes 

K atrien  Verm eire 

Focus Advertis ing

P a trick  Holderbeke

Luc Dewaele

A nnick Geenen

Kunstm aan

P atrick Van Gelder

Unitas Fotos (Tom Desnoeck)

MBZ

Ignace Jansseune 

Foto Jan

M ichel Vanneuville

Met dank aan a lle  am btenaren van het p rov inc iebestuur

die een b ijd rage hebben geleverd to t de rea lisa tie  van het jaarboek.

Provincie

W est-V laanderen
Door mensen gedreven

idprpn T

Voor m ee r in fo over de p rov inc ie  W est-V laanderen 

P rov inc iaa l In fo rm a tie c e n tru m  Tolhu is  

Jan Van Eyckple in 2, 8000 B rugge 

t 0800 20 021 e p ro v in c ie0 w es t-v la an de re n .be

w ww.west-v laanderen.be
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http://www.west-vlaanderen.be


www.west-vlaanderen.be

Provinciaal Inform atiecentrum  Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2 8000 Brugge 

t 0800 20 021 e provinc ie iaw est-v laanderen.be

http://www.west-vlaanderen.be

