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1. Structurele werking. 

Het Westhoekoverleg als samenwerkingsverband van alle Westhoekgemeenten. 
In 2008 maakten alle achttien steden en gemeenten van de drie arrondissementen (Diksmuide, Ieper 
en Veurne) van de Westhoek deel uit van het Westhoekoverleg.  Dit is in uitvoering van het in 2007 in 
de respectieve gemeenteraden goedgekeurde samenwerkingsprotocol in het kader van 
Westhoekoverleg. 

1.1. Algemene vergadering. 

De algemene vergadering is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg.  Dit jaar zijn er 
negen algemene vergaderingen georganiseerd.  Zes vergaderingen in het voorjaar, en drie in het 
najaar. 
 
De algemene vergadering van het Westhoekoverleg is samengesteld uit de achttien burgemeesters 
van de gemeenten van de Westhoek en de twee streekgedeputeerden.  De coördinator van het 
Westhoekoverleg is steeds aanwezig op de algemene vergadering. 
De streekgedeputeerden in 2008 zijn Jan Durnez en Gunter Pertry. 
 
Verder is ook de wvi vertegenwoordigd op het Westhoekoverleg in de personen van: 
Geert Sanders, algemeen directeur wvi; 
Niek De Roo, expert regionale werking wvi. 
 

 
 
De agenda’s van deze bijeenkomsten zitten in bijlage 1 bij dit verslag. 
De verslagen van de bijeenkomsten kunnen steeds worden opgevraagd op het secretariaat van het 
Westhoekoverleg. 
In bijlage 2 vindt u een aanwezigheidslijst. 
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1.2. Dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur is het beheersorgaan van het Westhoekoverleg.  In 2008 zijn er acht 
bijeenkomsten van het dagelijks bestuur georganiseerd: vijf in het voorjaar en drie in het najaar.   
 
Sinds 2007 is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. 
 Voor arr. Diksmuide Joris Hindryckx, burgemeester Gemeente Houthulst. 
 Voor arr. Ieper Luc Dehaene, burgemeester Stad Ieper 

 Bernard Heens, burgemeester Gemeente Heuvelland. 
 Voor arr. Veurne Marc Vanden Bussche, burgemeester Gemeente Koksijde. 
 De gedeputeerden uit de Westhoek, m.n. Jan Durnez en Gunter Pertry. 
 Een vertegenwoordiger van de wvi woont de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur bij.  In 2008 
was dit telkens Niek De Roo, expert regionale werking wvi. 

 Het secretariaat van Westhoekoverleg. 
 
In de schoot van het dagelijks bestuur werd de voorzitter en een vervanger aangeduid.  De voorzitter 
van het Westhoekoverleg is Joris Hindryckx, en zijn plaatsvervanger is Luc Dehaene.  Deze verdeling 
geldt nog tot eind 2009. 
 

 
 
De agenda’s van de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur zitten in bijlage 3 bij dit verslag.  De 
verslagen kunnen worden opgevraagd op het secretariaat. 

1.3. De staf. 

In 2008 bestond de staf van het Westhoekoverleg uit een coördinator, Dieter Hoet en een 
administratief medewerker, Dorine Sioen.  Dieter Hoet is voltijds tewerkgesteld en Dorine Sioen is 
deeltijds tewerkgesteld 28/38. 
 
Een vierde van de inzet van Dorine Sioen werd ingezet ter ondersteuning van RESOC Westhoek.  Dit is 
een inbreng van de gemeenten van de Westhoek in de werking van RESOC t.w.v. 10.900,00 Euro. 
 
Een deel van de globale inzet van de staf van het Westhoekoverleg werd ingezet ter ondersteuning 
van het Midwestoverleg.  Deze inzet gebeurde in 2008 tegen vergoeding van 14,29% van de globale 
personeelskosten van Westhoekoverleg.  Dit percentage komt neer op gemiddeld 3 werkdagen per 
maand (van 21 werkdagen). 
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2. Westhoekfora. 

In dit hoofdstuk worden de Westhoekfora behandeld die een link hebben met het Westhoekoverleg en 
die een vaste plaats veroverd hebben in het bestuurlijke landschap van de Westhoek.  

2.1. Overleg O.C.M.W.-voorzitters. 

Het Westhoekoverleg ondersteunde in 2008 vier bijeenkomsten van de O.C.M.W.-voorzitters van de 
Westhoek. 
 
De agenda’s van deze bijeenkomsten zitten in bijlage 4 bij dit verslag. 
 
Het Westhoekoverleg en de gebiedsgerichte werking ‘welzijn en leefbaarheid’ van de Provincie West-
Vlaanderen zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning in overleg met de O.C.M.W.-voorzitters.  Het 
Westhoekoverleg neemt tevens het secretariaat waar. 
 
De samenstelling van het O.C.M.W.-voorzittersoverleg: 
Alveringem Wilfried Laureys 
De Panne Norbert Cremery 
Diksmuide Robert Bailleul 
Heuvelland Godelieve Avet 
Houthulst Gino Keirsschieter 
Ieper Marieke Cloet 
Koekelare Kaat Depreitere 
Koksijde Greta Delie 
Kortemark Stefaan Vercooren 
Langemark-Poelkapelle Maddy Bouden 
Lo-Reninge Wout Cornette 
Mesen André Bossaert 
Nieuwpoort Frans Lefevere 
Poperinge Mark Paelinck 
Veurne Anja Pilet 
Vleteren Lutgarde Demeyer 
Wervik Dany Verhaeghe 
Zonnebeke Gino Comyn 
 
Ook Jan Leicher, gebiedswerker welzijn Westhoek en Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 
nemen aan deze vergadering deel. 

2.2. Overleg secretarissen van de steden en gemeenten van de Westhoek. 

Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2008 voor de inhoudelijke ondersteuning van het overleg van 
gemeente- en stadssecretarissen van de Westhoek.  Dit wordt gedaan in samenspraak met de 
voorzitter Edwin Coulier (secretaris Veurne). Verder zorgt het Westhoekoverleg ook voor de 
administratieve ondersteuning van deze bijeenkomsten. 
 
Er waren drie bijeenkomsten in de loop van 2008.  De agenda’s hiervan zitten in bijlage 5. 
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Secretarissen Westhoek: 
Alveringem Hendrik Verschaeve 
De Panne Veerle Van Acker 
Diksmuide Marie Herman 
Heuvelland Sigurd Verstraete 
Houthulst Jocelyne Schacht 
Ieper Jan Breyne 
Koksijde Joerie Stekelorum 
Koekelare Lode Claeys 
Kortemark Joseph Vandoorne 
Langemark-Poelkapelle Sabine De Wandel 
Lo-Reninge Dirk Ackerman 
Mesen Patrick Florissoone 
Nieuwpoort Benoit Willaert 
Poperinge Bernard Roelens 
Veurne Edwin Coulier 
Vleteren Nele Vanderhaeghe 
Zonnebeke Francis Claeys 
Wervik Philippe Verraes 
 
De voorzitter van dit overleg is Edwin Coulier (secretaris Veurne).  Het bestuur van de Federatie van 
de Westhoek bestaat uit Bernard Roelens (Poperinge), Sabine De Wandel (Langemark-Poelkapelle), 
Francis Claeys (Zonnebeke), Sigurd Verstraete (Heuvelland), Joerie Stekelorum (Koksijde) en Edwin 
Coulier (Veurne). 

2.3. Jeugdoverleg. 

In de loop van 2006 is vanuit het secretariaat van Westhoekoverleg gepoogd om een overleg van 
Jeugddiensten in de Westhoek op gang te brengen.  Het was hierbij de bedoeling om naar het 
voorbeeld van het cultuuroverleg een overleg van gemeentelijke jeugddiensten, bevoegde schepenen 
en jeugdraden een overlegplatform op Westhoekniveau op te richten. 
 
In 2007 bestonden er reeds fora voor jeugdbeleid in de Westhoek.  Enerzijds is er het overlegplatform 
jeugd en welzijn, dat onder de koepel van de Regionale Welzijnsraad Veurne/Diksmuide functioneert.  
Dit overlegplatform brengt de jeugddiensten van de arrondissementen Veurne en Diksmuide bijeen 
vanuit de invalshoek van welzijn, samen met een aantal andere welzijnspartners.  Anderzijds is er het 
overleg “paspartoe” in het zuiden van de Westhoek.  Dit overleg brengt alle jeugddiensten bijeen rond 
het thema van de speelpleinwerking.   
 
Na de schuchtere poging in 2006 om een jeugdoverleg bijeen te brengen in de Westhoek, is er in 
2007 een nieuwe poging geweest die meer succesvol was.  Deze doorstart bleek meer succesvol te 
zijn en resulteerde in meerdere bijeenkomsten in 2008.  Het jeugdoverleg kwam bijeen op 12 maart, 
8 mei, 24 juni en 8 december 2008. De agenda’s van deze bijeenkomsten zijn in bijlage 6 opgenomen. 
 
Samenstelling jeugdoverleg 
Alveringem Martine Rabaey (schepen), Isabelle Sissau (jeugdconsulent), Andries 

Callebert (voorzitter jeugdraad),  
De Panne Ann Woestijn (schepen), John Vermote (jeugdconsulent), Tom Mollet 

(voorzitter jeugdraad) 
Diksmuide Marc De Keyrel (schepen) Frederik Jonckheere (jeugdconsulent), Kristof 

Decapmaker (voorzitter jeugdraad) 
Heuvelland Geert Vandewynckel (schepen), Saskia Candry (jeugdconsulent), Wieland 

De Meyer (voorzitter jeugdraad) 
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Houthulst Tamara Schotte (schepen), Anja D’hooghe (jeugdconsulent), Sam 
Vandenberghe (voorzitter jeugdraad) 

Ieper Dieter Deltour (schepen), Klaas Kindt (jeugdconsulent), Dimitry Platteeuw 
(voorzitter jeugdraad) 

Koekelare Tom Pollentier (schepen), Evelien Denecker (jeugdconsulent), Nele 
Dekeyzer (voorzitter jeugdraad) 

Koksijde Stéphanie Anseeuw (schepen), Thierry Boonefaes (jeugdconsulent), Bruno 
Vandicke (voorzitter jeugdraad) 

Kortemark Marc Vanderhaeghe (schepen), Yves Vierstraete (jeugdconsulent), Bernard 
Dewilde (voorzitter jeugdraad) 

Langemark-Poelkapelle Lieven Vanbelleghem (schepen), Sofie Adriaen (jeugdconsulent), Elien 
Lahoutte (voorzitter jeugdraad) 

Lo-Reninge Wout Cornette (schepen), Mieke Vulsteke (jeugconsulent), Pieter-Paul Voet 
(voorzitter jeugdraad) 

Mesen Darline Van Eeckhoutte (schepen), Steven Reynaert (jeugdconsulent), 
Benjamin Marcant (voorzitter jeugdraad) 

Nieuwpoort Rik Lips (schepen), Shana Poley (jeugdconsulent), Dries Beyens (voorzitter 
jeugdraad) 

Poperinge Loes Vandromme (schepen) Tommy Porte (jeugdconsulent) Ben Glorieux 
(voorzitter jeugdraad) 

Veurne Jozef Goens (schepen), Franky Pattijn (jeugdconsulent), Griet Seru 
(voorzitter jeugdraad) 

Vleteren Stephan Mourisse (schepen), Maika Deleu (jeugdconsulent), Karel Coene 
(voorzitter jeugdraad) 

Wervik Bercy Slegers (schepen) Renzo Demeulenaere (jeugdconsulent), Christof 
Leleu (voorzitter jeugdraad) 

Zonnebeke Luc Blondeel (schepen), Stijn Dujardin (jeugdconsulent), Riet Carette 
(voorzitter jeugdraad) 

Regionale Welzijnsraden Nele Vanveuren (arr. Ieper), Annick Werkers (Veurne-Diksmuide) 
Provinciale jeugddienst Katrien Devliegher 
Daarnaast worden ook alle -35 jarige gemeenteraadsleden uitgenodigd. 

2.4. Cultuuroverleg. 

Verder bouwend op de inspanningen die sinds 2003 zijn geleverd door het Westhoekoverleg ten einde 
het lokale cultuurbeleid beter af te stemmen, en meer samenwerking tussen de verschillende 
cultuurdiensten te promoten, zijn er in 2008 twee bijeenkomsten geweest van de schepenen van 
cultuur, de voorzitters van de cultuurraden en de medewerkers in de gemeenten.  Het 
Westhoekoverleg zorgt samen met de gebiedsgerichte werking ‘cultuur’ voor de inhoudelijke invulling 
van dit overleg.  Het secretariaat wordt waargenomen door het Westhoekoverleg. 
 
Het cultuuroverleg kwam bijeen op 10 maart in het Streekhuis Esenkasteel en op 2 december in c.c. 
Casino te Koksijde.  De agenda’s van deze bijeenkomsten zijn in bijlage 7 opgenomen. 
 
Het cultuuroverleg heeft tot doel uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten te bevorderen. Verder 
is het cultuuroverleg tevens een geschikt forum om informatiedoorstroming omtrent nieuwe 
cultuurbeleidthema’s te organiseren.  Ook de uitwisseling tussen de subregionale intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden komt er ruimschoots aan bod.  Momenteel zijn er drie 
samenwerkingsverbanden in de Westhoek op subregionaal niveau: 5-art (arr. Veurne), de 
projectvereniging CO7 (Cultuur Zuidelijke Westhoek, arr. Ieper zonder Wervik) en Westblik (arr. 
Diksmuide).  Tenslotte functioneert het cultuuroverleg tevens als klankbordgroep voor de 
streekwerking. 
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Samenstelling cultuuroverleg 
Alveringem Martine Rabaey(schepen), Jan Maes (voorzitter culturele raad), Karien 

Becuwe (diensthoofd cultuur) 
De Panne Serge Van Damme (schepen), Geert Vanthuyne (cultuurbeleidscoördinator), 

Veerle Van Ackere (c.c. Casino), Yves Vanthuyne (voorzitter culturele raad) 
Diksmuide Eric Seurynck (schepen), Sylvie Anzempamber (wnd directeur cc Kruispunt), 

Chris Vandewalle (stadsarchivaris), Joachim Commeene (voorzitter 
cultuurraad) 

Heuvelland Geert Vandewynckel (schepen), Stefaan Decrock (cultuurbeleidscoör-
dinator), Koen Baert (voorzitter culturele raad) 

Houthulst Ann Vansteenkiste (schepen), Miguel Bouttry (cultuurbeleidscoördinator), 
Gaston Vanryckeghem (voorzitter culturele raad) 

Ieper Frans Lignel (schepen), Katrien Desomer (schepen), Alexander Declercq 
(cultuurbeleidscoördinator), Jan Victoor (directeur cc De Meersen), Eva 
Wuyts (Erfgoedcel), Ludwich Devlieghere (voorzitter culturele raad) 

Koekelare Kelly Tanghe (schepen), Paul Dereeper (voorzitter culturele raad), Virginie 
Hellebuyck (secretaris culturele raad) 

Koksijde Jan Loones (schepen), Ann-Sofie Beun (cultuurbeleidscoördinator), Ilse 
Chamon (P.R. vrije tijd), Marijke Lowie (voorzitter culturele raad) 

Kortemark Saskia Vanhove (schepen), Dieter David (cultuurbeleidscoördinator), Bert 
Pattyn (voorzitter culturele raad) 

Langemark-Poelkapelle Lieven Vanbelleghem (schepen), Heidi Vanackere 
(cultuurbeleidscoördinator), Peter Peene (voorzitter culturele raad) 

Lo-Reninge Lena Merlevede (schepen), Franklin Delanote (voorzitter culturele raad) 
Mesen Darline Van Eeckhoutte (schepen), Steven Reynaert 

(cultuurbeleidscoördinator), Patrick Colson (voorzitter culturele raad) 
Nieuwpoort Geert Vanden Broucke (schepen), Patrice Van Laethem (cultuur-

functionaris), Michiel Brysbaert (voorzitter culturele raad) 
Poperinge Marleen Baelde (schepen), Bart Wemaere (cultuurbeidscoördinator) Jan 

Jacobs (Voorzitter culturele raad) 
Veurne Robert Van Praet (schepen), Daniël Maekelberg (cultuurbeleidscoör-

dinator), Jan Van Acker (erfgoedconsulent), Maurits Timperman (voorzitter 
culturele raad) 

Vleteren Frans Masson (schepen) , Veronique De Block (cultuurambtenaar), Jean-
Pierre Noyelle (voorzitter culturele raad) 

Wervik Rik Braem (schepen), Steven Masil (cultuurfunctionaris), Lionel Brulez 
(voorzitter culturele raad) 

Zonnebeke Franky Bryon (schepen), Kristof Pector (cultuurbeleidscoördinator), Noël 
Vandewiele (voorzitter culturele raad) 

 
Co7 Greet Desodt (coördinator) 
Provincie Gunter Pertry (gedeputeerde), Isha Van Alsenoy (kabinetsmedewerker 

gedeputeerde Pertry), Ludo Valcke (dienst cultuur), Mietje Willems (dienst 
cultuur), Katrien Hindryckx (gebiedsgericht werker cultuur Westhoek), 
Frederik Demeyere (coördinator Oorlog en Vrede in de Westhoek), Carmen 
Henckens (coördinator museumplatform Westhoek) 

V.V.S.G. Sabine Van Cauwenberge (Stafmedewerker Cultuur, Erfgoed en Jeugd) 
Cultuur Lokaal Krist Bibauw 
4AD Patrick Smagghe 
Folkcentrum Dranouter Geert Gombeir 
Westhoekoverleg Dieter Hoet (coördinator) 
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2.5. Overleg ambtenaren noodplanning. 

In 2007 bracht Westhoekoverleg de ambtenaren noodplanning van de Westhoekgemeenten voor een 
eerste keer bijeen.  Ook in 2008 kwamen deze ambtenaren bijeen op uitnodiging van het 
Westhoekoverleg en dit op 20 oktober in het Streekhuis Esenkasteel.  De bedoeling van deze 
bijeenkomst was deze ambtenaren bij te staan in de invulling van hun nieuwe functie door onderling 
overleg. 

2.6. Klankbordgroep Noord-Frankrijk / Europese programma’s. 

2.6.1. De klankbordgroep Noord-Frankrijk. 

In het najaar van 2002 heeft het Westhoekoverleg een klankbordgroep in het leven geroepen, waar 
het overleg tussen Westhoekgemeenten en betrokken actoren betreffende samenwerking met Noord-
Frankrijk kan worden gevoerd.  Op deze manier bestaat er een exclusief forum om deze materie ter 
sprake te brengen. 
 
In de loop van 2007 is de agenda van de klankbordgroep inhoudelijk verbreed.  Naast louter de 
grensoverschrijdende samenwerking, komt nu ook de Europese dossiervorming vanuit de Westhoek 
ter sprake.  Vanuit deze nieuwe bevoegdheid tracht het secretariaat van Westhoekoverleg zo goed 
mogelijk het overzicht te bewaren in de “Europese” dossiers die in ontwikkeling zijn in de Westhoek. 
 
Alle Westhoekgemeenten kunnen deel uitmaken van deze klankbordgroep.  In 2008 maakten de 
volgende steden en gemeenten deel uit van de klankbordgroep:  
 
Alveringem Martine Rabaey (Schepen) 
De Panne Marc Decoussemaeker (Schepen) 
Diksmuide Eric Seurynck (Schepen), Peter Demaree 
Heuvelland Bernard Heens (Burgemeester), Geert Vandewynckel (Schepen) 
Houthulst Joris Hindryckx (Houthulst) 
Ieper Dieter Deltour (Schepen), Frans Lignel (Schepen) 
Koksijde Jan Loones (Schepen) 
Lo-Reninge Lena Merlevede (Schepen) 
Nieuwpoort Roland Crabbe (Burgemeester), Frederik Gunst 
Poperinge Christof Dejaegher (Burgemeester), Jurgen Vanlerberghe (Schepen), 
Sylvain Deboutte 
Wervik Bercy Slegers (Schepen), Stéphane Vansteenkiste (Schepen) 
Zonnebeke Hedwige Verschaeve (Schepen), Luk Hoflack (gemeenteraadslid) 
 
Daarnaast wordt ook Senator Sabien Lahaye-Battheu uitgenodigd en het dagelijks bestuur van RESOC 
Westhoek, met name Jan Durnez (gedeputeerde), Patrice Bakeroot (VOKA), Petra Breyne (UNIZO), 
Eric Van Poucke (ACV) en Birger Victor (ABVV). 
 
De agenda’s van de drie bijeenkomsten op 22 januari, 24 september en 8 december 2008 zijn in 
bijlage 8 terug te vinden. 
 
Voor de invulling van deze bijeenkomst werkt het Westhoekoverleg nauw samen met de dienst 
externe relaties van de Provincie West-Vlaanderen, de gebiedsgerichte werking van de Provincie 
West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale en RESOC Westhoek. 
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2.6.2. Overleg Pays. 

Het Westhoekoverleg vertegenwoordigt de achttien steden en gemeenten van de Westhoek in het 
overleg met “Pays moulins de Flandre” (omgeving Bailleul),  “Pays coeur de Flandre” (omgeving 
Wormhout), RESOC Westhoek, de gebiedsgerichte werking van de Provincie West-Vlaanderen, de 
West-Vlaamse Intercommunale en de dienst externe relaties van de Provincie West-Vlaanderen. 
Overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opâle. 

2.6.3. Het overlegplatform West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque - Côte d’Opale. 

Het Westhoekoverleg vertegenwoordigt eveneens de Westhoekgemeenten in de technische 
werkgroep in het kader van het overlegplatform West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque - Côte 
d’Opale.   
 
Marc Vandenbussche (burgemeester Koksijde) en Bernard Heens (burgemeester Heuvelland) zijn 
aangeduid als vertegenwoordiger van het Westhoekoverleg in de permanente conferentie van dit 
overlegplatform.  In het kader van deze permanente conferentie kwam een politiek overleg bijeen op 
12 september 2008 in Duinkerke. 
 
De werkzaamheden in 2008 stonden volledig in het teken van de overgang van het overlegplatform 
naar een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS).  In de statuten van deze op te 
richten EGTS is bepaald dat Westhoekoverleg recht heeft op twee vertegenwoordigers binnen de 
algemene vergadering.  Eén van deze vertegenwoordigers zetelt eveneens in het dagelijks bestuur.  
Eind 2008 werd bepaald dat Bernard Heens en Robert Butsraen deel uitmaken van deze AV namens 
Westhoekoverleg.  Bernard Heens zetelt tevens in het dagelijks bestuur. 
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2.7. Overleg Toerisme. 

Westtoer brengt tweemaal per jaar een regionaal overlegplatform (ROP) bijeen.  In 2008 was dit op 
10 april en 5 november. 

2.8. Overleg Ruimtelijke Ordening. 

De wvi brengt viermaal per jaar de ambtenaren en schepenen ruimtelijke ordening bijeen in een 
regio-overleg.  In 2008 was dit op 21 februari, 12 juni en 23 oktober. 

2.9. Overleg Milieu. 

De Provincie West-Vlaanderen, de wvi en Leiedal organiseren voor gans de provincie West-Vlaanderen 
informatiesessies voor de milieuambtenaren. 
 
In 2008 werd volgende georganiseerd: 
 
 Regiovergadering in verband met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 
(overzicht, ondersteuning diverse kanalen, ronde tafel) op 26 februari. 

 Projectbezoek duurzame stedenbouw: EVA-Lanxmeer (Culemborg, Nederland) en Sint-
Antoniuspleintje (Westerlo) (en presentaties op de bus, onder meer door Erik Rombaut over het 
ecopolismodel) op 27 mei 

 Regionaal overleg in verband met intergemeentelijk samenwerken (decreet, voorbeeld IGEMO, 
intergemeentelijke ambtenaren, gebiedsgerichte projecten, themagerichte projecten, ronde tafel) op 
23 oktober 

2.10. Overleg Archivarissen Westhoek. 

In 2008 gingen de archivarissen van de Westhoekgemeenten van start met een eigen 
overlegplatform.  Westhoekoverleg ondersteunt dit overlegplatform door o.m. zijn secretariaat ter 
beschikking te stellen voor de organisatie.  In 2008 kwamen de archivarissen bijeen op 14 januari, 18 
maart en 22 juli. 

2.11. Overleg sociale diensten O.C.M.W.’s Westhoek. 

Ook de verantwoordelijke ambtenaren van de sociale diensten van de Westhoek-O.C.M.W.’s komen 
sinds 2008 op geregelde tijdstippen bijeen.  Dit overleg wordt ondersteund door de sociale dienst van 
het O.C.M.W. van Ieper. 
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3. Actiepunten Westhoekoverleg in 2008. 

In wat hier volgt worden de voornaamste actiepunten van het Westhoekoverleg uit 2008 verder 
toegelicht. 

3.1. Brandweer. 

3.1.1. Aanleiding. 

In 2007 werd de wet op de hervorming van de civiele veiligheid een feit.  Doordat er nog veel 
vraagtekens bestaan m.b.t. de wijze waarop deze hervorming zal worden doorgevoerd (o.m. 
uitvoeringsbesluiten), vormde brandweer de rode draad op de agenda van het Westhoekoverleg in 
2008. 

3.1.2. Acties in 2008. 

De acties van Westhoek in 2008 kunnen in twee delen worden opgesplitst.  In het voorjaar werd er 
vooral gefocust op lobbywerk om de Westhoek als één toekomstige zonestructuur verworven te 
maken.  Dit houdt in dat de huidige zones “Ieper” en “V” worden samengevoegd. 
 
In het najaar is er gezocht naar een externe partner om Westhoekoverleg te begeleiden bij de 
ontwikkeling van een scenario waarbinnen de toekomstige structuur vorm zal krijgen.  Uiteindelijk is 
er gekozen voor Marob (www.marob.be).  Hiervoor werd een budget van 7.500 Euro voorzien.  In een 
eerste fase zal er werk worden gemaakt van een inventaris van de huidige situatie.  In een tweede 
fase dient een scenario voor de verdere ontwikkeling van een brandweerstructuur te worden 
ontworpen. 

3.2. Landbouwwegen. 

3.2.1. Aanleiding. 

Het goede beheer van de landbouwwegen vormt een probleem voor de Westhoekgemeenten.  Gezien 
de uitgestrektheid van hun grondgebied en de beperkte fiscale draagkracht, vormt dit immers een 
bijzonder grote uitdaging voor de gemeenten, voor wie dit een kerntaak is. 
 
In 2007 bracht Westhoekoverleg de gemeentelijke technische diensten tweemaal bijeen rond deze 
problematiek.  Dit leidde tot acties omtrent volgende onderwerpen. 
 

 De organisatie van intergemeentelijke vorming i.s.m. 
TD West en OCW (wegenbouw technisch, opmaak 
typebestekken, …) 

 De organisatie van permanente intergemeentelijke 
ondersteuning rond technische en juridische 
aspecten bij het aanstellen van studiebureaus en 
aannemers in het kader van wegenwerken.  Hiervoor 
heeft Westhoekoverleg een vraag naar 
samenwerking gericht met de technische dienst van 
de Provincie West-Vlaanderen. 

 Het uitklaren van de subsidiemogelijkheden voor 
gemeentebesturen bij het onderhoud en herstel van 
landbouwwegen. In vergelijking met het verleden zijn 

er zo goed als geen subsidiemogelijkheden meer voor het onderhoud van landbouwwegen. 
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Subsidies van het Vlaamse Gewest zijn uitgedoofd, evenals die van de Federale Overheid.  De 
middelen die hiervoor konden aangewend via het investeringsfonds, zijn opgenomen in de 
algemene enveloppe van het gemeentefonds. 

 De controle van de gemeente op de kwaliteit van de herstellingen van de weg na ingrepen van de 
nutsmaatschappijen.  Hiervoor wordt er gerekend op de aansturingmogelijkheden door gemeenten 
t.a.v. de nutsmaatschappijen. 

3.2.2. Acties in 2008: EFRO-project “landbouwwegen in de Westhoek”. 

In 2007 werd een schrijven gericht aan de VLM - 
West-Vlaanderen om de Westhoekgemeenten verdere 
begeleiding te verschaffen bij het aanpakken van deze 
problematiek.  Begin 2008 leidde dit tot de indiening 
van een EFRO-project (doelstelling II – innovatie van 
de plattelandseconomie) “landbouwwegen in de 
Westhoek”. 
Dit project voorziet ondermeer volgende zaken: 
 Vorming en begeleiding van gemeenten bij het 
komen tot een efficiënt en duurzaam beheer van 
landbouwwegen; 

 Een inventaris van alle landbouwwegen in de 
Westhoek; 

 Op deze inventaris zal een methodiek van 
functietoewijzing worden toegepast; 

 Het resultaat is de toekenning van een of meerdere functies aan alle geïnventariseerde 
landbouwwegen in de Westhoek; 

 Daar waar er knelpunten worden geïdentificeerd, zullen er tevens voorstellen van inrichting worden 
gedaan. 

Er zijn 4 cases aan dit project verbonden: Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, en Poperinge.  Wegens 
het innovatieve karakter van het project haakte Heuvelland in de loop van 2008 af voor de invulling 
van deze case.  In deze cases zullen er eerste ervaringen worden opgedaan met de herinrichting van 
bepaalde landbouwwegen in het kader van dit project. 
De probleemstelling rond landbouwwegen werd verder uitgewerkt in 2008.  Dit resulteerde o.m. in 
parlementaire vragen van dhr. Jan Verfaillie, agendering op de plattelandscommissie van VVSG en op 
de IPO-trefdag van 9 dec. ’08. 
 
Op de algemene vergadering van 21 maart 2008 werd een budget van 26.000,00 Euro goedgekeurd 
verspreid over 3 drie jaar als financiële participatie Westhoek in het algemene studiegedeelte van het 
EFRO-dossier. 

3.2.3. Structuren. 

Voor de begeleiding van het project “landbouwwegen in de Westhoek” werd volgende stuurgroep 
opgericht: 
 
Diksmuide Eric De Keyser (schepen), Martin Deruytter (milieudienst), Willy Delancker  
Houthulst Geert Van Exem (schepen), Karel Dekien (technische dienst) 
Poperinge Kris Notebaert (schepen), Stefanie Deleye (hoofd technische dienst), 

Jurgen Yde (technische dienst) 
Programmasecretariaat Ellen Cardoen 
VLM Sabine Gheysen, Frans Pauwels, Frank Stubbe, Johan Vulsteke 
Provincie West-Vlaanderen Koen Vanneste 
RLWH Xavier Vlaemynck 
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Westhoekoverleg neemt het secretariaat van deze stuurgroep waar.  Deze stuurgroep kwam in 2008 
bijeen op 9 juli, 29 augustus, 30 september en 14 oktober. 

3.3. Streekbetrokkenheid jongeren. 

3.3.1. Aanleiding. 

Reeds in 2006 was Westhoekoverleg betrokken bij het onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren 
op de streek, uitgevoerd door Prof. F. Thissen (universiteit Amsterdam).  In 2007 bracht 
Westhoekoverleg de trekkersgroep jeugd bijeen om een vervolg te formuleren op de probleemstelling 
zoals geformuleerd door de onderzoekers.   

3.3.2. Acties in 2008: impulsprogramma “jeugd in de Westhoek”. 

De werkzaamheden van de trekkersgroep jeugd, die nog steeds op initiatief van Westhoekoverleg 
bijeen komt, stond in de loop van 2008 in het teken van de opmaak van het impulsprogramma “jeugd 
in de Westhoek”. 
 
Dit impulsprogramma is opgebouwd uit een tweetal peilers.  Enerzijds voorziet dit programma in de 
tewerkstelling van een streekwerker jeugd gedurende een periode van 3 jaar.  Deze tewerkstelling 
wordt betaald met middelen van Westhoekoverleg die als cofinancierder maximaal 60.000,00 EUR 
inbrengt (beslissing algemene vergadering 19 september 2008), aangevuld voor 65% met middelen 
uit het Leaderprogramma voor de Westhoek.   Dit project werd goedgekeurd op het 
managementcomité van Leader van 21 november 2008.  Anderzijds voorziet dit programma in een 
projectenveloppe van de Provincie West-Vlaanderen t.w.v. 50.000 EUR per jaar, voor eenzelfde 
periode van 3 jaar.  Deze middelen zullen enkel à rato van een gelijke inbreng door andere partners 
(o.a. gemeenten) worden ingezet. 

3.3.3. Structuren. 

De trekkersgroep jeugd fungeert als denktank inzake jeugdbeleid in de streekwerking van de 
Westhoek. 
 
De samenstelling van de trekkersgroep ziet er als volgt uit: 
Deltour Dieter schepen Ieper 
Demeulenaere Renzo jeugdconsulent Wervik 
Devliegher Katrien Provinciale jeugddienst 
Kindt Klaas jeugdconsulent Ieper 
Paret Bern gebiedsgerichte werking Provincie 
Schotte Tamara schepen Houthulst 
Sissau Isabelle jeugdconsulent Alveringem 
Vanderjeught Maarten coördinator Leader Westhoek 
Verhaeghe Sigrid stafmedewerker RESOC Westhoek 
Vermote John jeugdconsulent De Panne 
Werkers Annick coördinator Welzijnsraad Veurne-Diksmuide 
 
Westhoekoverleg neemt het secretariaat waar van deze trekkersgroep.  Deze trekkersgroep kwam 
bijeen op 28 februari, 9 april, 7 mei, 2 september, 14 november en 15 december 2008. 
 
Eind 2008 werd er tevens gewerkt aan de samenstelling van een stuurgroep jeugd.  Deze stuurgroep 
zal verantwoordelijk zijn voor de toewijzing van de middelen in het kader van de projectenveloppe en 
voor de aansturing van de streekwerker jeugd.  Deze stuurgroep zal o.m. bestaan uit 
vertegenwoordigers uit het noorden (via het overlegplatform jeugd en welzijn) en het zuiden (via 



WERKINGSVERSLAG 2008 WESTHOEKOVERLEG 
 

 19

paspartoe) van de Westhoek.  Verder zal ook Westhoekoverleg en de Provincie West-Vlaanderen 
vertegenwoordigd zijn de in de stuurgroep. 

3.4. Westhoekverordening voor de aanplant en het rooien van houtige 
beplantingen. 

3.4.1. Aanleiding. 

In het najaar van 2007 richtte Westhoekoverleg een werkgroep op om de toepassing van de 
provinciale modelverordening in de Westhoekgemeenten verder te begeleiden. Het was de opdracht 
van deze werkgroep om de grootst gemene deler uit de modelverordening te filteren die toepasbaar 
was in de Westhoekgemeenten. 

3.4.2. Acties in 2008: naar de aanname van de modelverordening in de 18 
Westhoekgemeenten? 

In de loop van het voorjaar van 2008 werd de modelverordening op Westhoekmaat verder afgewerkt 
en goedgekeurd door de algemene vergadering van Westhoekoverleg op 30 mei 2008.   
 
Er werd tevens een implementatietraject in de Westhoekgemeenten vooropgesteld.  Eind augustus 
2008 ontvingen de gemeenten een uitnodiging om de procedure tot goedkeuring van deze 
modelverordening te starten in de schoot van het gemeentebestuur.  Om dit verder te begeleiden 
werd een infosessie georganiseerd omtrent de verordening georganiseerd op 17 september 2008 en 
gericht op de leden van de GECORO’s van de respectieve Westhoekgemeenten. 

3.4.3. Structuren. 

In de schoot van Westhoekoverleg is er een werkgroep samengesteld.  Deze werkgroep is opgericht in 
ondersteuning van het Westhoekoverleg voor deze materie en kwam in 2008 bijeen op 16 juni. 
 
De samenstelling is als volgt: 
 
Cuvelier Dirk Coördinator Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels 
De Roo Niek Expert wvi 
Declerck Leen TD Koksijde 
Dequidt Wally milieuambtenaar Poperinge 
Deruytter Martin milieuambtenaar Diksmuide 
Hoet Dieter Coördinator Westhoekoverleg 
Lignel Frans schepen Ieper 
Putseys Line stafmedewerker ankerpunt Ruimtelijk Economische Planning 
Shaut Henk Coördinator Regionaal Landschap IJzer en Polder 
Van Damme Peter stedenbouwkundig ambtenaar Diksmuide 
Van Eeckhoutte Ann Stedenbouwkundig ambtenaar / Hoofd TD Heuvelland 
Van Exem Geert Schepen Houthulst 
Van Praet Robert schepen Veurne 
Vancolen Dominiek Stedenbouwkundig ambtenaar Ieper 
Vandewynckel Geert Schepen Heuvelland 
Vuylsteke Wouter Provinciebestuur West-Vlaanderen 
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3.5. Wonen en fiscaliteit. 

3.5.1. Aanleiding 

Het Westhoekoverleg heeft op 5 november 2007 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij 
het Grondwettelijk Hof.  Dit is gebeurd bij monde van de gemeenten Houthulst, Ieper, Nieuwpoort, 
Poperinge, Koksijde en Wervik en met de unanieme steun van de algemene vergadering van 
Westhoekoverleg.  Met dit verzoekschrift viseert het Westhoekoverleg artikel 132 van de 
programmawet van 27 april 2007, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2007.  Dit 
wetsartikel verleent een beperkte lijst van (voornamelijk grote) Belgische steden en gemeenten een 
verminderd btw-tarief aan particulieren die hun woning afbreken en heropbouwen.  Aanvankelijk gold 
deze maatregel voor achtergestelde wijken in deze steden.  Met de geviseerde wetswijziging werd die 
beperking geschrapt en geldt de maatregel nu ook voor de dure residentiële wijken.   
 
Alhoewel het woningenbestand van de Westhoek reeds lange tijd gekenmerkt wordt door een zeer 
lage kwaliteit, komt geen enkele Westhoekgemeente in aanmerking voor een dergelijk verminderd 
btw-tarief. 
 

Het Westhoekoverleg is sterk 
verontwaardigd dat dit federale 
beleidsinitiatief van de vorige regering 
beperkt is tot voornamelijk grote 
Belgische steden en gemeenten, gezien 
studies in het verleden reeds hebben 
uitgewezen dat het net met die 
woonkwaliteit bijvoorbeeld in de 
Westhoek zeer triestig gesteld is (zie 
figuur 1).  Indien het de hogere 
overheid te doen is om de verbetering 
van de woonkwaliteit, dan bestaat er 
geen objectieve aanleiding om haar 
beleid te beperken tot enkel een 
arbitraire lijst van Belgische steden en 
gemeenten en dan nog voor hun ganse 
grondgebied.  
 
Met deze juridische actie wensten de 
Westhoekgemeenten een duidelijk 
signaal te sturen naar de federale maar 
ook naar de Vlaamse overheid dat ook 
deze gemeenten problemen hebben die 
vaak typisch zijn voor landelijk gelegen 
gemeenten en waarvoor een beleid op 
maat vanwege de Vlaamse en federale 
overheid nodig is. 
 
De Westhoekgemeenten erkennen de 
problemen die typisch zijn voor grote 
steden.  Dit wensen de 
Westhoekgemeenten niet aan te klagen 
en ze betwisten niet dat hiervoor een 

beleidskader is uitgewerkt.  Dat er na al die jaren voor de typische plattelandsgemeenten geen 

Figuur 1: woningen zonder klein comfort
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beleidskader is, klagen de Westhoekgemeenten wel aan.  Artikel 132 van de programmawet van 27 
april 2007 is hiervoor symbolisch een brug te ver. 
 
Het Westhoekoverleg heeft twee raadsheren aangesteld om de Westhoekbelangen in dit dossier te 
behartigen: dhr. Vandorpe en dhr. Boedts.   

3.5.2. Resultaat in 2008: een uitspraak in het nadeel van de Westhoek. 

Het Grondwettelijk Hof heeft bepaald dat er geen sprake is van een discriminatie, gezien er 
“redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de problematiek van concentratie van achterstelling 
groter zal zijn in de door de Federale overheid aangeduide steden en gemeenten”. 
 
Deze beslissing is niet alleen een juridische beslissing, maar ook een politieke beslissing.  Dit blijkt 
o.m. uit het feit dat de advocaat gewezen heeft op de expliciete vraag van de wetgever om de 
selectie van gemeenten uitdrukkelijk te argumenteren.  Alhoewel dit uiteindelijk niet is gebeurd, en de 
advocaat hier toch op heeft gewezen in de loop van de procedure, en de verdediging van de federale 
overheid hier niet is op ingegaan, viel het arrest toch uit in het nadeel van de Westhoek. 
 
De advocaat wijst er ook op dat het een uitzonderlijke lange procedure is geweest.  Dit wijst er op dat 
er intern behoorlijk wat discussie moet zijn geweest. 
 
Deze actie heeft Westhoekoverleg 5.316,25 Euro gekost. 

3.6. Waterzuivering. 

3.6.1. Aanleiding. 

De afgelopen jaren is waterzuivering hoog op de lokale beleidsagenda komen te staan in de 
Westhoek.  Dit heeft alles te maken met de Europese richtlijnen inzake de kwaliteit van het 
oppervlaktewater die de Vlaamse gemeenten verplichten om vanaf 2015 een goede kwaliteit van het 
oppervlaktewater te hebben.  Deze richtlijn stelt de gemeentebesturen hier rechtstreeks voor 
verantwoordelijk, gezien zij samen met het Vlaamse gewest verantwoordelijk zijn voor de organisatie 
en de kwaliteit van de waterzuivering. 
 
Westhoekoverleg biedt de gemeenten op twee manieren ondersteuning aan.  Enerzijds organiseert 
het Westhoekoverleg een zo goed mogelijke informatiedoorstroming t.a.v. de lokale mandatarissen 
opdat beslissingen kunnen worden genomen op basis van de juiste beleidsinformatie.  Anderzijds 
steekt Westhoekoverleg veel energie in het bepleiten van de uitzonderlijke positie die de Westhoek in 
dit verhaal op Vlaamse niveau inneemt (omwille van de landelijkheid, de uitgestrektheid en de 
verspreide bebouwing). 

3.6.2. Acties in 2008: iba-beleid en afkoppelingsbeleid. 

Op 21 maart en op 19 december 2008 werd een toelichting gegeven aangaande het gemeentelijk iba-
beleid voor burgemeesters, bevoegde schepenen en bevoegde ambtenaren door Ann Tack, 
coördinator milieu en natuur en Nathalie Garré, stafmedewerker milieu en natuur, West-Vlaamse 
Intercommunale.  
 
In de loop van 2008 werd niet enkel gefocust op het iba-beleid, maar werd er ook meer aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van een gemeentelijk afkoppelingsbeleid.  Eind 2008 was Ieper de eerste 
Westhoekgemeente om een reglement inzake iba’s en afkoppeling goed te keuren in de 
gemeenteraad.  Ook een belastingsreglement werd aangenomen om dit afdwingbaar te maken. 
Op de vergadering van 19 december werd ook stilgestaan bij de invulling van het gemeentelijke 
afkoppelingsbeleid. 
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3.6.3. Structuren. 

Een beperkte technische werkgroep is opgericht om gemeenten optimaal te adviseren over de meest 
actuele stand van zaken in dit dossier. 
In deze werkgroep zitten: 
Boudry Claude ontvanger stedelijke waterdienst Ieper 
Garré Nathalie stafmedewerker milieu en natuur, wvi 
Hoet Dieter coördinator Westhoekoverleg 
Slegers Bercy schepen milieu Wervik en medewerker kabinet Crevits 
Tack Ann  coördinator milieu en natuur, wvi 
Vandamme Luc schepen milieu Langemark-Poelkapelle 
 
De adviezen van deze werkgroep worden steeds ruim verspreid via de verslaggeving van het 
Westhoekoverleg.  De werkgroep kwam dit jaar 2 keer bijeen. 

3.7. Overige thema’s voor 2008. 

Volledigheidshalve dient er ook nog te worden verwezen naar volgende dossiers die een prominente 
plaats hebben ingenomen in de werkzaamheden van Westhoekoverleg: 
 
 Evaluatie gebiedsgerichte werking cultuur; 

 
 De goedkeuring van het Streekpact van RESOC Westhoek en de voorbereiding van het hieruit 
voortvloeiend overleg met de Vlaamse Regering; 

 
 Kinderopvang: de begeleiding van de studie van SERR Westhoek/Oostende en de participatie in 
de werkgroep in het kader van het leaderprogramma Westhoek; 

 
 De organisatie van het overleg met de Lijn n.a.v. de bekendmaking van de inhoud van het 
Neptunusplan. 

 
 Een nieuwe standpuntbepaling t.a.v. kleine en grote windmolens in de Westhoek; 

 
 
 De opvolging van de studie zwaar verkeer in de driehoek Diksmuide, Ieper Roeselare; Deze 
studie werd uitgevoerd met de resterende middelen van het ankerpunt mobiliteit van de Westhoek, 
in opdracht van de DRUM van de Provincie West-Vlaanderen. 

 
Verder werden er in 2008 de volgende rondvragen onder de gemeenten van de Westhoek 
georganiseerd: 
 
 Financiering politiezones; 
 Hospitalisatieverzekering gemeentepersoneel; 
 Inventarisering religieus erfgoed; 
 Brandweer; 
 Onkostenvergoeding mandatarissen; 
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 Bijdrage VVSG 
 Bouwpremies Westhoekgemeenten 
 … 

3.8. Interlokale vereniging Westhoekpersoneel. 

In 2005 ging de interlokale vereniging “Westhoekpersoneel” van start om de gemeenschappelijke 
aanwerving van gespecialiseerd gemeentepersoneel mogelijk te maken.  De werking van deze 
interlokale vereniging is volledig gekoppeld aan de werking van Westhoekoverleg.  Voor verder info 
verwijzen we naar het jaarverslag van de interlokale vereniging. 

4. Informatiesessies voor gemeenten. 

4 maart 2008 Infoavond duurzame energie 
 
18 maart 2008 Infoavond Streekpact RESOC Westhoek 
 
26 juni 2008 Toelichting sociaal huurbesluit – lokaal toewijzingsreglement 
 
17 oktober 2008 Voorstelling en toelichting kansarmoedeatlas 
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5. Netwerking Westhoekoverleg. 

5.1. Plattelandscommissie VVSG. 

6 maart, 8 mei, 3 juli, 9 oktober en 18 december 2008. 

5.2. Bezoek Meetjesland. 

Op 22 februari 2008 bezocht de 
Westhoek het Meetjesland.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij werd het volgende programma 
afgewerkt: 
 

 Het Meetjesland: situering, karakteristieken, toekomstambitie (Meetjesland 2020) met 
verwijzingen naar actuele processen en samenwerkingsverbanden - Dhr. Bart Van Herck, 
Streekplatform+ Meetjesland 

 Plattelandscentrum Meetjesland: werking, rondleiding, de Coöperatieve van hoeve- en 
streekproducenten Mmm…eetjesland - Dhr. Luc Feusels, coördinator Plattelandscentrum   

 Keuze uit: 
 Film Plattelandscentrum (Ciné Meetjesland) 
 Regionale Jeugddienst Meetjesman – Mvr. Ann Vanden Driessche, voorzitter 

 Keuze uit: 
 Film en duiding over Voeding Meetjesland (Ciné Meetjesland) 
 Plattelandsklassen – Dhr. Wim Ceulemans 

Welzijnsband – Dhr. Luc Van Vynckt, secretaris 
 Keuze uit: 

 Eeklo investeert in duurzaamheid (met terreinbezoek) - Dhr. Dirk Waelput, stedenbouwkundig 
ambtenaar 

 Voorstelling Wooncentrum Meetjesland + methodiek Dorp inZicht - Dhr. Luc Joos, Steunpunt 
Opbouwwerk Meetjesland 

 Keuze uit: 
 Het regiomerk ‘Meetjesland, maak het mee’ - Mvr. Els Oyaert, Streekplatform+ Meetjesland  
 COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) en Erfgoedcel Meetjesland - Mvr. Nele Bogaert, 

COMEET en Mvr. Sylvia Matthys, Erfgoedcel Meetjesland 
 Vragenkwartiertje 

 Alles wat u altijd al wilde weten over het Meetjesland, maar vandaag nog niet heeft gehoord 
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5.3. IPO-trefdag  

Op 9 december 2008 verzorgde Westhoekoverleg een toelichting over de problematiek van 
landbouwwegen op de trefdag van het interbestuurlijk plattelandsoverleg. 

5.4. VVSG-commissie toerisme. 

In de loop van 2008 ging er in de schoot van VVSG een commissie van start in het kader van de 
ontwikkeling van een lokaal toerismebeleid.  Westhoekoverleg is hier tevens vertegenwoordigd, naast 
de verschillende Westhoekgemeenten. 
 
Deze commissie kwam bijeen op 23 september en 18 november 2008. 

5.5. Trefmoment rond culturele groeikansen voor jongeren. 

Op 19 november 2008 organiseerde het Brugse entrepot (in het kader van een provinciale opdracht) 
een trefmoment omtrent de ontwikkeling van culturele groeikansen.  In voorbereiding van de 
ontwikkeling van het impulsprogramma “jeugd in de Westhoek” werd dit door de staf van 
Westhoekoverleg bijgewoond. 
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6. Streekwerking Esenkasteel. 

In 2008 participeerde het Westhoekoverleg aan de streekwerking in het Esenkasteel door deelname 
aan de volgende overlegmomenten. 
 

 
 
 het afstemmingsteam; 

 
 welzijn in de Westhoek; 

 
 technische werkgroep 5b Phasing Out; 

 
 technische werkgroep Leader Westhoek (en Mac Leader Westhoek); 

 
 overlegforum ruimtelijke kwaliteit; 

 
 stuurgroep mobiliteit; 

 
 RESOC Westhoek. 
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7. Communicatie. 

Het Westhoekoverleg bracht samen met RESOC Westhoek, de West-Vlaamse Intercommunale en de 
Provincie West-Vlaanderen vier gedrukte nieuwsbrieven en elf digitale nieuwsbrieven uit. 
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Bijlage 1: agenda’s algemene vergaderingen 

De Panne, 18 januari 2008 

Werking Westhoekoverleg. 
 Fiscaal pact gemeenten en hervorming gemeentefonds 

Toelichting door Burgemeester Jan Verfaillie 
 Antwoord VVSG n.a.v. juridische acties voor Grondwettelijk Hof. 
 Waterzuivering Westhoek. 
 Financiering PZ Westhoek per inwoner. 
 Waarde 1%apb en 100opcOVV per inwoner. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Streekwerking wvi. 
 Neptunusplan De Lijn. 

 
Brandweerhervorming. 
Toelichting door Burgemeester Jan Verfaillie en Burgemeester Christof Dejaegher, voorzitters 
van de respectieve hulpverleningszones Veurne en Ieper. 

Streekhuis Esenkasteel, 15 februari 2008 

Werking Westhoekoverleg. 
 Protocol Westhoekoverleg; 
 Jaarverslag 2007 / Jaarplan 2008; 

Afrekening 2007 / Begroting 2008 
 Overdracht provinciewegen; 
 Infoavond duurzaam energiebeleid; 
 Opvolging milieuovertredingen; 
 Energieleverancier gemeenten; 
 Brandweerhervorming; 
 Stedenbouwkundige vergunning in ankerplaatsen. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Leader Westhoek; 
 Bezoek Meetjesland; 

 
Bespreking streekpact RESOC Westhoek. 
Toelichting door Mevr. Sigrid Verhaeghe, stafmedewerker RESOC Westhoek. 
 
Streekenveloppe wvi voor de Westhoek: afbakening onderzoeksgebied. 
Toelichting door Mevr. Line Putseys, stafmedewerker Overlegforum Ruimtelijke Kwaliteit 
Westhoek. 
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Streekhuis Esenkasteel, 21 maart 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Landbouwwegen 
 Zie nota project VLM landbouwwegen. 
 Energieleverancier gemeenten; 
 Jaarverslag / Jaarplan: definitieve goedkeuring. 
 Iba-beleid. 
 Jeugdoverleg. 
 Overlegtafel nieuwe rechtspositieregeling. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Streekpact RESOC Westhoek: definitieve bespreking in Westhoekoverleg. 
 MAC Leader. 
 Evaluatie gebiedsgerichte werking cultuur. 
 Kinderopvang in de Westhoek. 

 
Brandweerhervorming 
 
Mobiliteitsnota Westhoek 

Streekhuis Esenkasteel, 18 april 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Voorlopige conclusies m.b.t. gemeentelijk ibabeleid. 
 Naar een Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid. 
 Problematiek kleine windturbines. 

Toelichting door Burgemeester Bernard Heens. 
 
Streekwerking Westhoek 
 Regio-enveloppe wvi. 
 Plaatsvervangers MAC Leader. 

 
Resultaten studie zwaar verkeer Diksmuide – Ieper – Roeselare. 
Studie uitgevoerd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen (DRUM). 
 
Varia 
 Aanpassingen aan het streekpact van RESOC Westhoek. 

Toelichting door Mevr. Sigrid Verhaeghe, stafmedewerker RESOC Westhoek. 

Streekhuis Esenkasteel, 30 mei 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in EGTS met Duinkerkse regio. 
 Vraag van Alveringem naar adviesondersteuning inzake ruimtelijke kwaliteit. 

Toelichting door dhr. Gerard Liefooghe, burgemeester Alveringem. 
 Nieuw decreet inzake logo’s. 
 Kaart lokale N-wegen. 
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Streekwerking Westhoek. 
 Modelverordening groenschermen: stand van zaken. 
 Projectontwikkeling jeugd. 
 Overlegforum ruimtelijke kwaliteit: activiteiten. 

- Vorming inzake kleine windturbines 
- Functieloos kerkelijk patrimonium en religieus erfgoed 

 Lerend netwerk VOKA. 
 
Bespreking voornaamste wijzigingen decreet ruimtelijke ordening / voornaamste bepalingen 
decreet grond- en pandenbeleid. 
 
Vernieuwde werking agentschap ruimtelijke ordening en monumenten / relaties van het 
agentschap met de gemeenten. 
Toelichting door Dhr. Joris Bouve, afdelingshoofd West-Vlaanderen, agentschap ruimtelijke 
ordening en monumenten. 

Streekhuis Esenkasteel, 20 juni 2008 

Werking Westhoekoverleg. 
 Naar een onderzoeksproject in Leader: samenwerking ocmw / gemeente? 
 Opvolging gesprek De Lijn. 
 Projectontwikkeling Jeugd. 
 Opmaak prioriteitenlijst RESOC Westhoek voor de Vlaamse Regering. 

Toelichting door Mevr. Sigrid Verhaeghe, stafmedewerker RESOC Westhoek. 
 Opvolging brandweerhervorming. 

 
Ruimte voor windturbineparken – toelichting bij de provinciale visie. 
 
Wat kan de dienst Economie van de Provincie West-Vlaanderen betekenen voor de 
Westhoekgemeenten. 
Toelichting door Dhr. Lode Vandenbussche, directeur dienst Economie, Provincie West-
Vlaanderen. 

Streekhuis Esenkasteel, 19 september 2008 

Geïntegreerd kustveiligheidsplan 
Toelichting door Mevr. Tina Mertens, Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
Werking Westhoekoverleg 
 Waterzuivering: afkoppelingsproblematiek – Heuvelland. 
 Subsidiesystemen VMM: verduidelijking. 
 Correspondentie Westhoekoverleg: 

- brief minister P. Dewael m.b.t. integratie dienst 100 in de brandweerhervorming; 
- brief minister S. Vanackere m.b.t. afbakening zorgregio’s; 
- brief minister K. Van Brempt m.b.t. Neptunusplan de Lijn West-Vlaanderen. 
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Streekwerking Westhoek 
 Vertegenwoordiging gemeenten op Vicoro. 
 Streekwerker jeugd. 

 
Visie windturbineparken Provincie West-Vlaanderen 
Toelichting door Dhr. Patrick Vangheluwe, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen. 
 
Varia 
 Ruimtelijke kwaliteit: serrestal voor melkvee – Diksmuide. 
 Plattelandsforum West – Provincie West-Vlaanderen. 
 Vragenlijst RESOC Westhoek ter attentie van de Vlaamse Regering – 4 juli 2008. 

Streekhuis Esenkasteel, 17 oktober 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Gemeentelijk afkoppelings- en ibabeleid. 
 Naar een gemeenschappelijk standpunt inzake windturbines? 
 Decreetwijziging inzake ankerplaatsen. 
 Politiek overleg n.a.v. oprichting EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte 

d’Opale. 
Toelichting door Burgemeester Bernard Heens. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in RESOC Westhoek. 
 Modelverordening “groenschermen”. 

 
Dexia Bank 
 De sociaaleconomische typologie van gemeenten van Dexia Bank. 

Toelichting door Dhr. Eric Vleminckx, Dexia Bank. 
 De gevolgen van de financiële crisis op de financiële positie van de Westhoekgemeenten. 

Bespreking. 
 
Brandweerhervorming: voorbereiding hervorming. 
 
Varia. 
 Vraag Poperinge m.b.t. “plattelandsstudie” 

Streekhuis Esenkasteel, 16 november 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Bijeenkomsten in 2009. 
 Ontwerp plattelandsbeleidsplan Vlaanderen – vraag Poperinge inzake plattelandsstudie. 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – 

Côte d’Opale 
 Ontwerp standpunt windturbines.  
 Kinderopvang. 
 Plattelandsforum West-Vlaanderen. 
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Brandweerhervorming. 
 Het federale beleidskader 

Stand van zaken door Dhr. Kris Versaen, stafmedewerker brandweer VVSG. 
 De Westhoek: een stand van zaken op basis van de recente bevraging van gemeenten. 
 Afspraken m.b.t. de verder te volgen procedure in de Westhoek. 

 
Varia. 
 De Westhoek versus de federale overheid inzake woonbeleid – uitspraak Grondwettelijk 

Hof 
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Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering 
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DHONDT Germain a a a a Liefooghe a  a a 

BUTSRAEN Robert v a a a v a a a a 

LARIDON Lies a v a a a a a a a 

HEENS Bernard a a a a a v a a a 

HINDRYCKX Joris a a a a a a a a a 

DEHAENE Luc  v a a a a a a a a 

LANSENS Patrick a   a v a a v a v 

VAN DEN BUSSCHE Marc a a a v   v a a 

DUPULTHYS Firmin a a a v a  a a a 

WYFFELS Alain a a a a a a a a a 

MORLION Lode a a a v Merlevede a a a a 

MAHIEU Roland v  a a v  a  a 

CRABBE Roland v  a a a  v v a 

DEJAEGHER Christophe a a a a a a a a a 

VERFAILLIE Jan a 
Van 

Praet 
a a a a a a a 

MOSTAERT Willy a a   a  a a v 

GOOS Johnny a a a a a a a a a 

CARDOEN Dirk a a a a a   a a v 

DURNEZ Jan a a v a v a  a a 

PERTRY Gunter a a v a v v a   a 

SANDERS Geert a a v a a a a a v 

DE ROO Niek a a a  v  a a v 

HOET Dieter a a a a a a a a a 
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Bijlage 3: agenda’s dagelijks bestuur 

Streekhuis Esenkasteel, 1 februari 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Fiscaal pact. 
 Landbouwwegen. 
 Brandweerhervorming. 
 Dienst stedenbouw. 
 Protocol Westhoekoverleg 2008-2014. 
 Overdracht provinciewegen. 
 Infoavond duurzame energie. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Evaluatie RESOC. 
 Ontwerp van streekpact RESOC Westhoek. 
 Bezoek Meetjesland. 

 
Agenda algemene vergadering 15 februari 2008. 
 
Varia 
 Motie Zulte i.v.m. waterzuivering. 
 Schrijven i.v.m. BTW-zaak. 

Streekhuis Esenkasteel, 7 maart 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Landbouwwegen:  
 Overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opâle. 
 Brandweerhervorming. 
 Energieleverancier gemeenten. 
 Overlegtafel rechtspositieregeling. 
 Trekkersgroep jeugd. 
 Evaluatie RESOC door VVSG. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Infoavond streekpact: 18 maart ’08, 20 u EK. 
 Resultaten studie RESOC/SERR kinderopvang. 
 Vertegenwoordiging gemeenten in Mac Leader. 

 
Agenda algemene vergadering 21 maart 2008 
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Streekhuis Esenkasteel, 4 april 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Afrekening ankerpunt ruimtelijk-economische planning. 
 Personeel Westhoekoverleg. 
 Toelichting Dhr. Luc De Man i.v.m. Neptunusplan 
 Conclusies bijeenkomst iba’s 
 Vlaamse verordening rond toegankelijkheid 
 Plaatsing kleine windturbines. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Streekenveloppe wvi. 
 Oorlog en vrede: nieuwe jaarplanning. 
 Plaatsvervangers Mac Leader 

 
Agenda algemene vergadering 18 april 2008 

Streekhuis Esenkasteel, 9 mei 2008 

Werking Westhoekoverleg. 
 Afrekening ankerpunt ruimtelijk-economische planning 
 Juridisch statuut Westhoekoverleg 
 Project landbouwwegen doelstelling 2. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Modelverordening Groenschermen 
 Projectontwikkeling Jeugd 
 Activiteiten overlegforum ruimtelijke kwaliteit 

Aanbod vorming omtrent kleine windturbines. 
Inventaris functieloos kerkelijk patrimonium en religieus erfgoed. 

 Lerend netwerk VOKA. 
 
Agenda algemene vergadering  
 
Varia 
 Vraag ondersteuning Alveringem bij specifieke bouwdossiers. 
 Nieuw decreet LOGO’s (lokaal gezondheidsoverleg). 
 Kaart lokale N-wegen. 
 Visie Windturbinesparken Provincie West-Vlaanderen – eindelijk – klaar! 

Streekhuis Esenkasteel, 6 juni 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Analyse organisatiestructuur gemeente/ocmw; 
 Evaluatie overleg De Lijn; 
 Project landbouwwegen doelstelling II; 
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 Projectontwikkeling jeugd. 
 
Streekwerking Westhoek 
 Bespreking prioriteitenlijst RESOC ten behoeve van de Vlaamse Regering; 
 Leader in de Westhoek: eerste besluitvormingsronde in juni. 

 
Ruimtelijke kwaliteit 
Functieloos kerkelijk patrimonium en religieus erfgoed. 
 
Agenda algemene vergadering 20 juni 2008 

Streekhuis Esenkasteel, 5 september 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 Bevraging gemeentelijke initiatieven betrokkenheid inwoners. 
 Afkoppelingsproblematiek afvalwater – Heuvelland. 
 Toelichting rond subsidiesysteem VMM. 
 Investeren in teakhout. 
 Brandweerhervorming, integratie met dienst 100: antwoord minister Dewael. 
 Ruimtelijke kwaliteit: Serrestal voor melkvee - Diksmuide. 
 Overleg minister Vanackere n.a.v. zorgregio’s. 
 Naar een audit-project voor de OCMW-rusthuizen? 
 Rondvragen 
 Politiek overleg n.a.v. oprichting Politiek overleg n.a.v. oprichting EGTS West-Vlaanderen / 

Flandre Dunkerque – Côte d’Opâle. 
 
Streekwerking Westhoek  
 Antwoord minister Van Brempt n.a.v. overleg met De Lijn. 
 Vertegenwoordiging gemeenten in RESOC Westhoek. 
 Vertegenwoordiging gemeenten in Vicoro. 
 Streekwerker jeugd: stand van zaken 
 Landbouwwegen in de Westhoek: stand van zaken 

 
Agenda algemene vergadering 19 september 2008 

Streekhuis Esenkasteel, 3 oktober 2008 

Brandweerhervorming 
 
Werking Westhoekoverleg 
 Klankbordgroep Noord-Frankrijk dd. 24 september 2008: terugkoppeling. 
 Resultaat bevraging gemeentelijke initiatieven inzake bewonersbetrokkenheid. 
 Correspondentie: brief W. Vinck i.v.m. windturbines 

 
Streekwerking 
 Aanduiding vervanger Burgemeester M. Vanden Bussche voor dagelijks bestuur RESOC 

Westhoek. 
 Modelverordening groenschermen: stand van zaken. 
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Agenda algemene vergadering 17 oktober 2008 

Streekhuis Esenkasteel, 7 november 2008 

Voorbereiding brandweerhervorming 
 
Werking Westhoekoverleg 
 Nieuwjaarseditie Westhoekoverleg 2009. 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg op EGTS. 
 Ontwerp van plattelandsbeleidsplan Vlaanderen. 
 Dienstverlening Wivo. 
 Ontwerpstandpunt windturbines. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Kinderopvang. 

 
Agenda algemene vergadering 21 november 2008 
 
Varia 
 Beheerscomité interlokale vereniging Westhoekpersoneel. 
 Brief n.a.v. waarborgsysteem modelverordening groenschermen. 
 Extra vergadering Westhoekoverleg i.v.m. waterzuivering op 19 dec. om 8u30 voor 

burgemeesters, bevoegde schepenen en ambtenaren. 

Streekhuis Esenkasteel, 5 december 2008 

Werking Westhoekoverleg 
 De Lijn in de Westhoek. 
 Steunpunt landelijke gemeenten / kleine steden VVSG.  
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – 

Côte d’Opale. 
 Arrest grondwettelijk hof n.a.v. programmawet. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Kinderopvang (versie 3). 

 
Brandweerhervorming. 
 Offertes; 
 Task force toekomstige zone. 
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Bijlage 4: agenda’s overleg O.C.M.W.-voorzitters van de 
Westhoek 

O.C.M.W. Veurne, 3 maart 2008 

Verwelkoming en voorstelling O.C.M.W. Veurne. 
 
O.C.M.W.-decreet: goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
Toelichting door Dhr. Pieter Vanderstappen, stafmedewerker VVSG. 
 
Problematiek openbare poetsdiensten (nieuw thuiszorgdecreet) 
Toelichting door Dhr. Mark Paelinck, O.C.M.W.-voorzitter Poperinge 
 
Bespreking resultaten kinderopvangstudie SERR/RESOC. 
 
Leader Westhoek - stand van zaken. 

O.C.M.W. Vleteren, 2 juni 2008 

Verwelkoming  en voorstelling O.C.M.W. Vleteren. 
 
Analyse organisatiestructuur gemeente / O.C.M.W. 
Toelichting bij projectideeën uit Westhoekgemeenten door Dhr. Dieter Hoet, Coördinator 
Westhoekoverleg. 
 
Projectontwikkeling Jeugd. 
Toelichting bij projectideeën uit de Westhoek door Dhr. Dieter Hoet, Coördinator 
Westhoekoverleg. 
 
Woonzorgbeleid Provincie West-Vlaanderen. 
Toelichting door Mevr. Silvie Vanhoutteghem, Dienst Welzijn, Provincie West-Vlaanderen. 
 
Stand van zaken realisatie sociaal huis. 
Rondvraag op vergadering. 
 
Leader Westhoek - stand van zaken. 

Streekhuis Esenkasteel, 1 september 2008 

Budgetbeurs O.C.M.W. Poperinge 
Toelichting door Mevr. Eveline Hautekeur, maatschappelijk werker sociale dienst O.C.M.W. 
Poperinge. 
 
Het derde protocolakkoord: alternatieve en ondersteunende zorgvormen in de ouderenzorg 
Toelichting door Dhr. Jan Leicher, gebiedswerker welzijn, Provincie West-Vlaanderen. 
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Beknopte agendapunten: 
 Lokaal toewijzingsbesluit: ontwerp van besluit in opmaak in Ieper. 
 Beknopte toelichting door mevr. Marieke Cloet, O.C.M.W.-voorzitter Ieper. 
 Brief Vanackere i.v.m. zorgregio’s. 
 Stand van zaken leader Westhoek. 
 Jongeren in de Westhoek; 
 Projectvoorstel EFREM betreffende begeleiding van zelfstandige ondernemers; 
 Naar een projectvoorstel inzake functioneren O.C.M.W.-rusthuizen? 
 ESF projectoproep. 

 
Het participatiedecreet. 
Toelichting door Mevr. Anja Claeys, stafmedewerker Armoede, Demos vzw. 
 
Evaluatie werking welzijnsraad Veurne / Diksmuide. 
Inleiding door Mevr. Corina Dhaene, zaakvoerster ACE Europe. 

OCMW Houthulst, 1 december 2008 

Verwelkoming en voorstelling OCMW Houthulst. 
 
Mededelingen 
 Woonzorgzones: een stand van zaken. 
 Antwoord minister Vanackere i.v.m. thuiszorgdecreet. 
 Impulsprogramma “Jeugd in de Westhoek”: een stand van zaken. 

 
Kinderopvang 
 Middelen voor kinderopvang i.k.v. Leader Westhoek; 
 Extra middelen kinderopvang Vanackere; 
 Personeel voor- en naschoolse kinderopvang – motie ’t Kuipke 

Inleiding door Dhr. Wout Cornette, O.C.M.W.-voorzitter Lo-Reninge. 
 
Rusthuizen – ontwikkeling van een project i.k.v. Leader. 
Terugkoppeling n.a.v. de bijeenkomst met O.C.M.W.-secretarissen door Dhr. Dieter Hoet, 
Coördinator Westhoekoverleg en Dhr. Jan Leicher, gebiedswerker Welzijn. 
 
Rechtspositieregeling: uitwisseling rond knelpunten. 
 
Nieuwigheden in het O.C.M.W. van Poperinge. 
 
De vergadering wordt afgerond met een plaatsbezoek en uitleg omtrent een aantal recente 
realisaties (rusthuis, bejaardenwoningen, strijkwinkel, dienstencentrum). 
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Bijlage 5: agenda’s ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen van 
de Westhoek’ 

Streekhuis Esenkasteel, 29 februari 2008 

Europese dienstenrichtlijn: implicaties Westhoekgemeenten. 
 
Korte mededelingen Westhoekoverleg 
 Ontwerp van streekpact RESOC Westhoek 
 Protocol Westhoekoverleg 
 Jaarverslag 2007 / jaarplan 2008 Westhoekoverleg 
 Overdracht provinciewegen 
 Infoavond duurzaam energiebeleid 
 Energieleverancier gemeenten 
 Leader Westhoek 
 Streekenveloppe wvi 
 Westhoektabel waarde 1% apb / 100opc ov 
 Financiering PZ per inwoner 
 Fiscaal pact gemeenten 
 Landbouwwegen 
 Hospitalisatie 

 
Varia. 
 Toepassing nieuwe rechtspositieregeling 

Streekhuis Esenkasteel, 25 april 2008 

Opmaak rechtspositieregeling. 
Overzicht van de Westhoek gemeenten wordt uitgedeeld op de vergadering. 

Streekhuis Esenkasteel, 3 oktober 2008 

Lokale rechtspositieregeling – stand van zaken/knelpunten  
De gemeentebesturen zijn volop bezig met de opmaak van de rechtspositieregeling, gelet op 
de deadline van 1/1/2009 ; het is de bedoeling van dit agendapunt om eventuele knelpunten 
die in de verschillende gemeenten opduiken te bespreken en ervaringen uit te wisselen. 
 
Opzetten systeem van interne controle  
Secretaris Sabine De Wandel licht toe hoe zij interne controle opvat binnen haar opdracht; 
bedoeling is om ervaring op dat vlak onder elkaar uit te wisselen. 
Cf. art 99-101  van het gemeentedecreet staat de secretaris in voor het intern 
controlesysteem. 
 
Korte mededelingen uit de streekwerking door Dhr. Dieter Hoet  
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Bijlage 6: agenda jeugdoverleg Westhoek 

Streekhuis Esenkasteel, 12 maart 2008 

Actieplan Jeugd Westhoek. 
Toelichting door Dhr. John Vermote, projectcoördinator actieplan Jeugd, Provincie West-
Vlaanderen. 
 
Ambities Westhoekgemeenten inzake jeugdinfrastructuur en jeugdinformatie: bespreking 
planning en mogelijkheden in leader Westhoek 2008-2013. 
Toelichting door Dhr. Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg. 

JOC Ieper, 8 mei 2008 

Naar een intergemeentelijke jeugdwerker voor de Westhoek : bespreking projectvoorstel 
 
Jongerenwebsites in de Westhoek : 
 “Ieper Jongt”  
 Project intergemeetelijke websites jeugd regio Ieper naar model van “Ieper Jongt”. 
 Projectvoorstel m.b.t. laagdrempelige jongerenhulp. 

OC De fontein De Klijte, 24 juni 2008 

Intergemeentelijke samenwerking en uitwisseling: 
 Intergemeentelijke samenwerking rond opleiding stewards. 

Toelichting door Mevr. Loes Vandromme, schepen jeugd Poperinge. 
 systemen van speelpleinwerking in de Westhoek. 
 Gemeentelijke ondersteuning inzake kampvervoer. 

Situering door Dhr. Lieven Vanbelleghem, schepen jeugd Langemark-Poelkapelle.  
 Omgaan met “overlast” rond jeugdhuizen. 

 
Jeugdprojecten Leader Westhoek. 
Toelichting bij de jeugdprojecten die zijn ingediend in Leader Westhoek door Dhr. Maarten 
Vanderjeught, coördinator Leader Westhoek voor de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Projectontwikkeling jeugd: naar een streekwerker jeugd. 
Toelichting door Dhr. Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg. 
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De Voenke Alveringem, 8 december 2008 

Impulsprogramma jeugd in de Westhoek. 
Een stand van zaken door Dhr. Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg, m.b.t. het 
jeugdproject dat in Leader Westhoek is ingediend. 
 
Naar een afwegingskader voor jeugdprojecten in Leader Westhoek. 
Een toelichting door Dhr. Maarten Vanderjeught, coördinator Leader Westhoek. 
 
Het participatiedecreet: kansen en mogelijkheden voor de Westhoek. 
Een toelichting door Mvr. Annick Werkers, coördinator Regionale Welzijnsraad Veurne-
Diksmuide. 
 
Werking provinciale uitleendienst. 
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Bijlage 7: agenda cultuuroverleg 

Streekhuis Esenkasteel, 10 maart 2008 

Ontwikkelingsstrategie voor de Westhoek (Leaderprogramma) 
Toelichting door Dhr. Bern Paret, gebiedsgerichte werking Westhoek 
 
Beleidsplan 5Art 2008-2013 
Toelichting door Dhr. Bart Wemaere, cultuurbeleidscoördinator Poperinge 
 
Beleidsplan CO7 2008-2013 
Toelichting door Mevr. Ann-Sophie Beun, cultuurbeleidscoördinator Koksijde 
 
Jaarplan Westhoek Streekmuseum 
Toelichting door Mevr. Katrien Hindryckx, gebiedsgerichte werking cultuur Westhoek 
 
Streekoverleg Westhoekarchieven – oprichting en stand van zaken 
Toelichting door Dhr. Chris Vandewalle, stadsarchivaris Diksmuide  
 
Varia. 

Cc Koksijde, 2 december 2008 

Verwelkoming te Koksijde. 
 
Het participatiedecreet: de mogelijkheden voor gemeentelijke cultuurdiensten. 
Toelichting door Mevr. Anja Claeys, stafmedewerker van Demos vzw. 
 
Mededelingen: 
 Stand van zaken LEADER - toelichting verfijning maatregelen rond erfgoed en cultuur  

Mevr. Carmen Henckens, Streekmuseum Westhoek, Provincie West-Vlaanderen. 
 Korte toelichting beleidsplan oorlog en vrede in de Westhoek 

Dhr. Frederik Demeyere, Oorlog en Vrede, Provincie West-Vlaanderen. 
 Korte toelichting bij wederopbouwarchitectuur 

Dhr. Lieven Lamote, gebiedsgerichte werker cultuur, Provincie West-Vlaanderen. 
 
Varia 
 2009: kalender bijeenkomsten / agendavorming 
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Bijlage 8: agenda’s klankbordgroep Noord-Frankrijk 

Streekhuis Esenkasteel, 22 januari 2008 

Interreg IV: Maritiem programma voor de Westhoek? 
Toelichting door Mevr. Lies Lefevere, transnationale samenwerking 
 
EFRO: Doelstelling II in de Westhoek? 
Toelichting door Mevr. Ellen Cardoen, projectmanager Doelstelling 2 
 
Leader: stand van zaken. 
 
GO structuren rond Rjisel en Duinkerke. 
 
Landschap zonder grenzen. 

Streekhuis Esenkasteel, 24 september 2008 

Verslag algemene vergadering / bureau Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai van 1 
september 2008. 
 
Verslag politiek overleg m.b.t. oprichting EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque - Côte 
d'Opale van 12 september 2008. 
 
Bespreking actuele Europese dossiers voor de Westhoek 
 
Varia. 
 Overleg kabinet Bourgeois n.a.v. “strategienota Noord-Frankrijk”. 

Streekhuis Esenkasteel, 8 december 2008 

Leader Westhoek. 
 Verfijningen m.b.t. jeugd, kinderopvang en cultuur 

Stand van zaken; 
 Stand van zaken m.b.t. goedgekeurde, ingediende projecten, bestede middelen en nog te 

besteden middelen. 
 
Overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque - Côte d'Opale. 
Stand van zaken in de evolutie naar EGTS. 
 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: stand van zaken. 
 
Landelijk overleg: stand van zaken. 
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1. Missie, strategische, en operationele doelstellingen 2009. 

In dit hoofdstuk worden de missie, strategische en operationele doelstellingen van het 
Westhoekoverleg verduidelijkt. 

1.1. Missie. 

Het Westhoekoverleg wil een samenwerkingsverband zijn van en voor de lokale besturen in de 
Westhoek. 

1.2. Strategische doelstellingen. 

De missie splitst zich uit in vier strategische doelstellingen. 
 
1. Het Westhoekoverleg groepeert de Westhoekgemeenten.  Het Westhoekoverleg structureert en 

onderbouwt intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek. 

2. Het Westhoekoverleg ondersteunt en begeleidt de Westhoekgemeenten.  Het Westhoekoverleg 
creëert hiertoe een eigen aanbod en beantwoordt aan de vragen van de gemeenten. 

3. Het Westhoekoverleg verdedigt de belangen van de Westhoekgemeenten ten aanzien van derden.  
Het gaat hier zowel om de belangenverdediging t.a.v. niet-gouvernementele (m.n. VVSG, 
Wetenschappelijke instellingen, adviesbureaus, …) als gouvernementele actoren (m.n. provincie, 
Vlaamse Overheid, Federale Overheid, …). 

4. Het Westhoekoverleg is het overlegforum waarin de achttien gemeenten en de Provincie West-
Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking van de 
Westhoek. 

1.3. Operationele doelstellingen. 

De strategische doelstellingen worden vertaald in de hierna opgesomde operationele doelstellingen. 
 
1. Het Westhoekoverleg organiseert dit jaar 9 algemene vergaderingen.  Deze algemene 

vergaderingen worden voorbereid in 10 dagelijkse besturen. 

2. Het Westhoekoverleg organiseert meerdere bijeenkomsten voor raadsleden. 

3. Het Westhoekoverleg brengt schepenen en ambtenaren systematisch of ad hoc bijeen. 

4. Het Westhoekoverleg ondersteunt de gemeenten inhoudelijk door het verzamelen van informatie, 
het schrijven van rapporten, en het communiceren van bevindingen aan de Westhoekgemeenten. 

5. Het Westhoekoverleg behartigt de belangen van de gemeenten op twee manieren. Enerzijds door 
het opvolgen van de beleidsagenda’s op Federaal, Vlaams en provinciaal niveau.  Anderzijds door 
samenbrengen van gemeenten voor het bepalen van gemeenschappelijke standpunten. 

6. Het Westhoekoverleg werkt aan de uitbouw van een zo breed mogelijk netwerk, zowel binnen het 
lokale bestuur in de Westhoek, als daarbuiten. 

7. Het Westhoekoverleg schrijft vier nieuwsbrieven per jaar, en verzorgt de maandelijkse 
elektronische nieuwsbrieven. 

8. Het Westhoekoverleg vertaalt en structureert de beleidsinformatie van de andere overheden naar 
de afnemers in de Westhoekgemeenten toe. 

9. Het Westhoekoverleg zorgt ervoor dat de ideeën en opvattingen die leven bij de gemeenten 
worden vertolkt op bijeenkomsten met derden. 
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10. Het Westhoekoverleg werkt samen met de gebiedsgerichte werking van de Provincie West-
Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en het Regionaal Economisch en Sociaal 
Overlegcomité van de Westhoek (RESOC), om de streekwerking voor de Westhoek samen gestalte 
te geven. 

11. Het Westhoekoverleg is verantwoordelijk voor het vlot functioneren van de interlokale vereniging 
‘Westhoekpersoneel’.  Het secretariaat van het Westhoekoverleg neemt de taken op zich van 
secretariaat van de interlokale vereniging. 
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2. Structurele werking. 

Westhoekoverleg staat in 2009 in voor de organisatie van de hierna opgesomde bijeenkomsten. 

2.1. Algemene vergadering. 

De algemene vergadering is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg.  Dit jaar worden er 
negen algemene vergaderingen georganiseerd.  Zes vergaderingen in het voorjaar, en drie in het 
najaar. 

2.2. Dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur is het beheersorgaan van het Westhoekoverleg.  In 2009 worden er tien 
bijeenkomsten van het dagelijks bestuur georganiseerd: zes in het voorjaar en vier in het najaar.   
 
De voorzitter van het Westhoekoverleg is Burgemeester Joris Hindryckx, en zijn plaatsvervanger is 
Burgemeester Luc Dehaene.  Deze verdeling geldt nog tot eind 2009. 

2.3. De staf. 

De staf van het Westhoekoverleg bestaat uit een coördinator, Dieter Hoet en een administratief 
medewerker, Dorine Sioen.   
 
Dieter Hoet is voltijds tewerkgesteld en Dorine Sioen is deeltijds tewerkgesteld 28/38.  Een vierde van 
de inzet van Dorine wordt ter beschikking gesteld van RESOC Westhoek.  Dit jaar wordt er onderzocht 
of de tewerkstelling van de administratief medewerker kan worden uitgebreid tot een voltijdse functie.  
Gegeven de opstapeling van overuren de afgelopen jaren, kan dit een oplossing betekenen. 
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3. Westhoekfora. 

Aanvullend op het aanbod geformuleerd in het voorgaande hoofdstuk, staat Westhoekoverleg in 2009 
in voor de organisatie van de volgende fora. 
 
 Overleg O.C.M.W.-voorzitters. 

 
 Overleg secretarissen van de steden en gemeenten van de Westhoek. 

 
 Jeugdoverleg. 

 
 Cultuuroverleg. 

 
 Overleg ambtenaren noodplanning. 

 
 Klankbordgroep Noord-Frankrijk / Europese programma’s. 
Gezien er voor 2009 een aantal uitgebreide taken aan het secretariaat van Westhoekoverleg zijn 
toebedeeld, zal er in functie van de haalbaarheid bijeenkomsten van de klankbordgroep worden 
voorzien. 
 
In 2009 verzorgt Westhoekoverleg eveneens de vertegenwoordiging van de achttien steden en 
gemeenten op het overleg met Pays Coeur de Flandre, Pays Moulins de Flandre, de Provincie West-
Vlaanderen en Resoc Westhoek en het overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – 
Côte d’Opale. 

 
 Overleg Archivarissen Westhoek. 
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4. Actiepunten Westhoekoverleg in 2009. 

De volgende zaken zullen centraal staan in de werking van Westhoekoverleg in 2009. 

4.1. Brandweerhervorming. 

4.2. Landbouwwegen: EFRO-project “landbouwwegen in de Westhoek”. 

4.3. Streekbetrokkenheid jongeren: impulsprogramma “jeugd in de Westhoek”. 

4.4. Wetenschappelijke onderbouwing van de probleemstelling m.b.t. besturen 
in plattelandsregio’s in Vlaanderen. 

4.5. Westhoekverordening voor de aanplant en het rooien van houtige 
beplantingen. 

4.6. Interlokale vereniging Westhoekpersoneel. 

In 2005 ging de interlokale vereniging “Westhoekpersoneel” van start om de gemeenschappelijke 
aanwerving van gespecialiseerd gemeentepersoneel mogelijk te maken.  De werking van deze 
interlokale vereniging is volledig gekoppeld aan de werking van Westhoekoverleg.  Voor verder info 
verwijzen we naar het jaarverslag van de interlokale vereniging. 
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5. Informatiesessies voor gemeenten. 

Reeds geprogrammeerd: 
Workshop Gaming – 12 mei ‘09 
 
Overige ideeën: 
 gemeentelijke VZW's na het Gemeentedecreet  

 ruimtelijke ordening en grond -en pandenbeleid  

 samenwerking tussen de gemeente en het OCMW  

 verzelfstandiging: inleiding (of actualisatie)  

 PPS in de zorgsector ingevolge de aanpassingen van het VIPA - decreet  

 lokale PPS en grondbeheer, projectontwikkeling 

6. Netwerking Westhoekoverleg. 

6.1. Plattelandscommissie VVSG. 

6.2. VVSG-commissie toerisme. 
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7. Streekwerking Esenkasteel. 

In 2009 participeert het secretariaat van het Westhoekoverleg aan de streekwerking in het 
Esenkasteel door deelname aan de volgende overlegmomenten. 
 
 het afstemmingsteam; 

 welzijn in de Westhoek; 

 technische werkgroep Leader Westhoek (en Mac Leader Westhoek); 

 overlegforum ruimtelijke kwaliteit; 

 stuurgroep mobiliteit; 

 RESOC Westhoek. 

8. Communicatie. 

Het Westhoekoverleg brengt samen met RESOC Westhoek, de West-Vlaamse Intercommunale en de 
Provincie West-Vlaanderen vier gedrukte nieuwsbrieven en elf digitale nieuwsbrieven uit. 
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