
BEHOUD EN VERSTERKING VAN HET 
SOCIAAL-CULTUREEL KAPITAAL

> WAAR WILLEN WE NAAR TOE?

 De duurzame ontwikkeling van de kust wordt ondersteund door het behoud of versterken 
van een cultureel kapitaal dat eigen is aan de kust en een stijging van de kwaliteit van de 
sociale omgeving. Een sterk sociaal weefsel komt de samenleving ten goede. Een eigen 
cultureel kapitaal zal niet enkel de bevolking ten goede komen, maar werkt bovendien 
ondersteunend voor het toerisme. Bij een duurzame ontwikkeling van de kustregio dient 
gestreefd te worden naar gelijkheid van kansen en de bestrijding van alle vormen van 
sociale uitsluiting en armoede.

>  WAAR STAAN WE VANDAAG DE DAG?  

 De kustregio wordt gekenmerkt door een verstoring van het sociaal klimaat. Door de 
vele tweede verblijven die een groot deel van het jaar leeg staan, stijgt de kans dat de 
inwoners geïsoleerd en naast elkaar leven; maar ook in wijken met permanente  bewoning 
is de sociale cohesie niet optimaal. Vooral ouderen die op latere leeftijd naar de kust 
verhuizen en hun sociaal netwerk achterlaten, vereenzamen.

 Ook het groot aantal ‘gestrande armen’ - kenmerkend voor de kuststeden - hebben 
hun effect op het sociaal klimaat. De armoede aan de kust blijft vaak verdoken door het 
hoge aantal tweede verblijven, het hoge gemiddelde kadastraal inkomen, maar ook door 
de anonimiteit in de drukke toeristische periodes. Ook in het hinterland, vnl. agrarische 
gebieden, is er verdoken armoede. Het gemiddelde landbouwinkomen is de laatste jaren 
door de groeiende prijzenconcurrentie op verschillende markten en de dalende Europese 
subsidies niet gestegen. 

 Een ander nefast effect van de stijgende vraag naar tweede verblijven en meer ruimte is 
de toenemende druk op het cultureel kapitaal aan de kust. Deze druk heeft zijn weerslag 
op de degradatie van historische gebouwen en monumenten.
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>  WAT KUNNEN WE DOEN?

 Met het oog op een duurzame kustregio moet er aandacht worden besteed aan het 
verbreden van het sociaal weefsel. Dit kan door bij alle activiteiten systematisch te 
onderzoeken wat mogelijk is om de sociale cohesie te versterken. We moeten streven naar 
wijken waar de sociale mix zoveel mogelijk hersteld wordt en de bewoners betrekken bij 
het ontwikkelen van ‘hun’ wijk zodat de sociale isolatie doorbroken wordt. Persoonlijke 
betrokkenheid in een vereniging of organisatie bevordert de sociale integratie. 

 Een buurtdienst, actief buurtwerk en samen met de bewoners op zoek gaan naar 
 ontmoetingsmogelijkheden kunnen hierbij helpen. De participatie van de bewoners wordt 
niet noodzakelijk bevorderd door een veelheid aan toeristische evenementen. De dienst-
verlening en de gezelligheid van verenigingen optimaliseren, kan al helpen om bewoners 
te motiveren tot participatie en bijgevolg tot betrokkenheid. 

 Armoede en uitsluiting worden het best bestreden door een duurzame tewerkstelling 
die toegankelijk is voor iedereen. Niet enkel het hoger inkomen is belangrijk, maar ook 
het sociaal netwerk dat een baan met zich meebrengt. Door aangepaste jobs te creëren in 
de sfeer van sociale tewerkstelling en dienstenwerkgelegenheid, kunnen werkloosheid en 
armoede dalen. De armoede die soms heerst op het platteland is sterk verspreid waardoor 
het moeilijk is om algemene maatregelen te nemen. Hier kan eventueel een aangepast 
sociale beleid via gerichte programma’s soelaas brengen.

 De kust met haar unieke historiek heeft een grote maatschappelijke relevantie. Daarom 
is het van belang om spaarzaam om te gaan met deze zeldzame getuigen en te trach-
ten ze voor de toekomst te bewaren. Een krachtig doorgezette beschermingspolitiek 
blijft noodzakelijk. Bij de verder bescherming van het maritieme erfgoed kunnen de 
 economische en toeristische factoren in rekening worden gebracht maar ze mogen geen 
 doorslaggevende rol spelen. Er moet gestreefd worden naar een kwalitatieve inhoudelijke 
invulling met respect voor het behoud van de erfgoedwaarden. 
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