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1. Werking Westhoekoverleg 

Het Westhoekoverleg als samenwerkingsverband van alle Westhoekgemeenten. 
In 2009 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 2009 zijn Jan Durnez en Gunter Pertry.  Na de zomer van 2009 werd Jan 
Durnez vervangen door Guido Decorte. 
 
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. 

1.2. Dagelijks Bestuur 

Het dagelijks bestuur is het beheersorgaan van het Westhoekoverleg.  In 2009 zijn er 11 
bijeenkomsten van het dagelijks bestuur georganiseerd: zes in het voorjaar en vijf 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 / Guido Decorte en Gunter Pertry. 
 Een vertegenwoordiger van de wvi woont de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur bij.  In 2009 
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. 
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1.3. staf 

In 2009 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.   
 
Begin 2009 doofde de ondersteuning van Westhoekoverleg aan Midwestoverleg uit. 
 
In het kader van de brandweerhervorming werd de tewerkstelling van Dorine Sioen uitgebreid tot een 
voltijdse functie.  In het kader van deze voltijdse tewerkstelling werkte Dorine halftijds ter 
ondersteuning van de brandweerhervorming.  Dieter Hoet werd voor 1/3 ingezet ter ondersteuning 
van de brandweerhervorming. 
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2. Westhoekfora 

2.1. Overleg OCMW-voorzitters 

Het Westhoekoverleg ondersteunde in 2009 vier bijeenkomsten van de 18 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. 
 
In 2009 was Frans Lefevere, OCMW voorzitter van Nieuwpoort voorzitter van dit overlegorgaan. 
 
Ook Jan Leicher, gebiedswerker welzijn Westhoek en Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 
nemen aan deze vergadering deel. 

2.2. Overleg gemeentesecretarissen 

Het Westhoekoverleg zorgde in 2009 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 / logistieke ondersteuning van deze bijeenkomsten. 
 
Er waren drie bijeenkomsten in de loop van 2009.  De agenda’s hiervan zitten in bijlage 5. 
 
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 

Het jeugdoverleg kwam in 2009 vier keer bijeen op initiatief van het Westhoekoverleg.  De agenda’s 
van deze bijeenkomsten zijn in bijlage 6 opgenomen. 
 
Het jeugdoverleg is opgericht in de nasleep van het onderzoek in opdracht van de Provincie West-
Vlaanderen naar het wegtrekken van jongeren uit de Westhoek.  Het jeugdoverleg dient de 
gemeenten mee in staat te stellen om te helpen een antwoord te formuleren op dit probleem door 
o.a. de samenwerking en uitwisseling tussen gemeentelijke jeugddiensten te verbeteren.  Verder dient 
dit overleg tevens als klankbord voor de ontwikkelingen in het kader van het impulsprogramma (zie 
verder). 
 
Zowel de schepenen van jeugd, als de jeugdconsulenten (of de ambtelijke vertegenwoordiger van de 
gemeentelijke jeugddienst), als de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden voor jeugdbeleid 
maken deel uit van dit overlegorgaan.  Dit overleg wordt voorgezeten door de coördinator van 
Westhoekoverleg.  Verder maken ook de streekwerker jeugd, de streekgedeputeerde Gunter Pertry en 
de provinciale jeugddienst deel uit van dit overlegorgaan.  Tenslotte worden ook de 
gemeenteraadsleden jonger dan 35 uitgenodigd tot dit overleg, evenals de coördinatoren van de 
regionale welzijnsraden van de Westhoek. 
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2.4. Cultuuroverleg 

Het cultuuroverleg kwam in 2009 2 keer bijeen op initiatief van het Westhoekoverleg.  De agenda’s 
van dit overleg zijn opgenomen als bijlage 7. 
 
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 Hout & Blooteland 
(arr. Diksmuide excl. Kortemark).  Tenslotte functioneert het cultuuroverleg tevens als klankbordgroep 
voor de streekwerking. 
 
Zowel de schepenen van cultuur als de cultuurbeleidcoördinator (of een vervangende 
cultuurfunctionaris) maakt deel uit van het cultuuroverleg.  Daarnaast worden ook alle voorzitters van 
gemeentelijke cultuurraden uitgenodigd.  Het cultuuroverleg wordt voorgezeten door de coördinator 
van Westhoekoverleg.  Ook de medewerkers van de subregionale intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden van de Westhoek worden mee uitgenodigd.  Tenslotte worden ook nog een 
aantal externen uitgenodigd omwille van hun expertise (VVSG, Locus, 4AD, en folkcenter).  Uiteraard 
maken ook de gebiedswerker cultuur, de (streek)gedeputeerde bevoegd voor cultuur en de 
provinciale cultuurdienst deel uit van dit overleg. 

2.5. Overleg ambtenaren noodplanning 

Een aantal jaren geleden werd er een nieuwe functie gecreëerd de ambtenaar nood en 
interventieplanning.  Deze ambtenaar ressorteert rechtstreeks onder de bevoegdheid van de 
burgemeester.  Om deze ambtenaren bij te staan in de opstart van hun functie, riep het 
Westhoekoverleg een tijdelijke overlegtafel in het leven. 
 
De ambtenaren nood en interventieplanning (de zgn. NIP-ambtenaar) kwam op initiatief van het 
Westhoekoverleg een 3-tal keer bijeen.  In bijlage 8 zijn de agenda's van deze bijeenkomsten 
gevoegd. 

2.6. Overige 

Overige overlegfora op Westhoekniveau waar het Westhoekoverleg op verschillende manieren bij 
betrokken is in 2009 zijn hier onder opgesomd. 
• Het overleg toerisme, georganiseerd door Westtoer; 
• Het overleg ruimtelijke ordening, georganiseerd door het agentschap ruimtelijke ordening, i.s.m. 

de wvi; 
• Het overleg milieu, georganiseerd door wvi en de provincie West-Vlaanderen; 
• Het overleg van de archivarissen van de Westhoek; 
• Het overleg van de sociale diensten van de OCMW's van de Westhoek. 
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3. Actiepunten 

3.1. Plattelandsstudie 

In 2008 reeds richtte Stad Poperinge de vraag aan Westhoekoverleg om de plattelandssituatie van de 
Westhoekgemeenten te actualiseren en te onderbouwen. 
 
Gevolg gevend aan deze vraagstelling is Westhoekoverleg met meerdere partners in overleg gegaan 
om te komen tot een goede formulering van de opdracht.  Hiertoe werd er een beperkte denktank 
samengesteld.  Deze denktank bestond ondermeer uit de burgmeester van Poperinge, de 
burgemeester van Houthulst, de stafmedewerker van RESOC, de gebiedswerker leefbaarheid van de 
provincie West-Vlaanderen, de expert regionale werking van wvi en verschillende academici. 
 
Eind 2009 was de inhoudelijke voorbereiding afgerond.  Begin 2010 volgt er een 
aanbestedingsprocedure voor een begeleidingsopdracht die zal bestaan uit een tweetal luiken.  
Enerzijds dient er een proces te worden doorlopen met de regio, op basis waarvan een sociaal-
geografische analyse wordt opgemaakt van de regio.  Anderzijds dient er op basis van het sociaal-
geografische luik een proces te worden doorlopen met de regio, om een bestuurlijke strategie voor de 
Westhoek en zijn lokale besturen te formuleren. 

3.2. Landbouwwegen 

Sinds meerdere jaren staat de problematiek van het beheer van de landbouwwegen hoog op de 
agenda van het Westhoekoverleg.  In het verleden bracht Westhoekoverleg meerdere keren de 
verantwoordelijken voor de technische diensten van de 18 gemeenten bijeen om de problematiek 
scherp te stellen. 
 
De problemen kunnen worden opgedeeld in een viertal categorieën:  
1/ te weinig vorming in de nabijheid van de Westhoekgemeenten; 
2/ te weinig nabije ondersteuning voor zowel technische (wegenbouwkundig, kwaliteitscontrole, …) 

als juridische (overheidsopdrachten, …) aspecten van het onderhoud van landbouwwegen; 
3/ het volledig opdrogen van alle vormen van financiële ondersteuning van andere bestuursniveaus 

voor het waarnemen van dit onderhoud; 
4/ de nefaste gevolgen van de vele ongecoördineerde ingrepen van nutsmaatschappijen op het 

wegennet. 
 
In 2007 vroeg Westhoekoverleg extra ondersteuning aan VLM West-Vlaanderen.  Dit leidde in 2008 
tot de (succesvolle) indiening van een EFRO-project “landbouwwegen in de Westhoek”.  In de loop 
van 2009 werd er volop werk gemaakt van de uitvoering van dit project, dat o.m. voorziet in de 
volgende zaken: 
1/ de inventarisering van de landbouwwegen van de 18 Westhoekgemeenten; 
2/ de opmaak van een functietoewijzingsplan per gemeente; 
3/ de uitvoering van 3 cases (Diksmuide, Houthulst en Poperinge), waarbij er telkens een 

landbouwweg met een subsidie van 40% Europese cofinanciering op een innovatieve manier kan 
worden heringericht; 

4/ de uitwerking van 4 herinrichtingsvoorstellen van 4 knelpunten op het landbouwwegennetwerk van 
de Westhoek. 



WERKINGSVERSLAG 2009 WESTHOEKOVERLEG 
 

 12

3.2.1. Stuurgroep / begeleidingscomité 

Er is zowel een stuurgroep als een begeleidingscomité voorzien om de uitvoering van dit project op te 
volgen.  De stuurgroep ziet toe op de wijze waarop het project inhoudelijk wordt uitgevoerd.  Het 
begeleidingscomité gaat na of de uitvoering conform de vereisten van het projectsecretariaat gebeurt.  
De beide structuren kwamen meermaals bijeen in 2009.  Het Westhoekoverleg organiseert deze 
bijeenkomsten i.s.m. de VLM West-Vlaanderen, en het programmasecretariaat van doelstelling 2. 

3.2.2. Mobiliteitsforum 

Er is tevens een mobiliteitsforum opgericht om de terugkoppeling van de resultaten naar de ganse 
regio te garanderen.  Dit forum kwam bijeen op 25 juni ’09, mede georganiseerd door het 
Westhoekoverleg. 
 
Meer informatie kan worden teruggevonden op 
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/landbouwwegen.  

3.3. Brandweerhervorming 

De hervorming van de brandweer heeft in 2009 een belangrijk deel van de inspanningen van het 
Westhoekoverleg in beslag genomen.  Reeds eind 2008 domineerde dit item de agenda van de 
burgemeestersconferentie. 

3.3.1. Werkgroep brandweerhervorming 

Reeds op het einde van 2008 stelde Westhoekoverleg een “werkgroep” samen om de hervorming van 
de brandweer op te volgen en voor te bereiden.  Deze werkgroep die deels was samengesteld uit 
brandweerlui en deels uit mandatarissen had tot doel de kennis van de materie bij mandatarissen te 
verhogen, zodanig dat zij op basis van de juiste informatie goede beslissingen zouden kunnen nemen 
in het verloop van de verdere hervorming.  De organisatie van de civiele veiligheid is immers een 
bijzonder complexe aangelegenheid geworden. 
 
Eind 2008 werd er tevens gezocht naar een externe partner om de Westhoek te begeleiden in de 
richting van een nieuwe brandweerstructuur.  Deze zoektocht eindigde bij Marob.  In de loop van het 
voorjaar van 2009 werd deze procesbegeleiding i.s.m. Marob verder uitgevoerd.  Het eindrapport kan 
worden opgevraagd op het secretariaat van Westhoekoverleg.  Dit eindrapport bestaat o.m. uit een 
inventaris van het bestaande potentieel, een SWOT-analyse en een aantal scenario's op basis waarvan 
de Westhoek zijn toekomstig structuur kan uitwerken. 

3.3.2. Prezoneraad brandweer 

Toen de werking van de werkgroep en de procesbegeleiding met Marob een aantal maanden lopende 
was, kwam de boodschap uit de federale regering dat er middelen werden voorzien om de hervorming 
van de brandweer op zonaal niveau verder uit te werken.  Deze middelen boden interessante 
mogelijkheden om de voorbereiding van de hervorming op een breder gedragen manier aan te 
pakken.  Nog in het voorjaar werden de “prezoneraad” en de “Task Force” opgericht, zoals gevraagd 
in het begeleidend ministerieel rondschrijven.  De prezoneraad is de bijeenkomst van de 18 
burgemeesters van de zone in oprichting.  De oprichtingsvergadering werd op 10 april georganiseerd.  
Deze raad kwam in de loop van 2009 meermaals bijeen, om de werkzaamheden van de Task Force op 
te volgen, en om de noodzakelijke beslissingen te nemen voor de verder invulling van de hervorming. 
 
Het secretariaat van het Westhoekoverleg, nam tevens het secretariaat van de prezoneraad waar. 
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3.3.3. Task Force brandweer 

De Task Force werd samengesteld op de bijeenkomst van de prezoneraad van 15 mei.  De Task Force 
werkt in ondersteuning van de prezoneraad aan de voorbereiding van de hervorming.  De opdracht 
bestond hoofdzakelijk uit het bijeenbrengen van informatie over de actuele organisatie van de 
brandweerdiensten in de Westhoek en de aard van risico's die aanwezig zijn in de zone. 
 
De samenstelling van de Task Force zag er als volgt uit: 
1/ Voorzitter prezoneraad – Joris Hindryckx 
2/ Financieel adviseurs – Jean-Philippe Vandeputte (ontvanger Koksijde) en Hans Cromheecke 

(ontvanger Kortemark) 
3/ Vrijwillige brandweerlieden – Kpt. Dirk Coopman (Diksmuide), Lt. Paul Victoor (Ieper), Lt. Pieter 

Top (Poperinge) en Lt. Filip Simoens (Wervik) 
4/ Beroepsbrandweerlieden – Lt. Jacky Coopman (Kortemark), Kpt. Roger Van Brussel en Olt. Patrik 

Baertsoen (Veurne) 
5/ Algemene coördinatie en ondersteuning – Dieter Hoet  en Dorine Sioen (Westhoekoverleg). 
 
De resultaten van de werkzaamheden van de Task Force werden samengebracht in een eindrapport.  
Dit rapport kan tevens worden opgevraagd via het secretariaat van Westhoekoverleg.  
 
Meer info kan worden geraadpleegd via http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/brandweer.  

3.3.4. Overleg Dienstchefs 

Om het draagvlak voor de hervorming te vergroten, werd er tevens werk gemaakt van een “overleg 
dienstchefs”.  Op dit overleg waren alle gemeenten met een brandweerdienst vertegenwoordigd.  Dit 
overleg werd meermaals georganiseerd.  Ook hier nam het secretariaat van Westhoekoverleg de 
secretariaatsfunctie op zich. 

3.4. Streekwerking Jeugd: het impulsprogramma “jeugd in de Westhoek” 

3.4.1. Aanwerving streekwerker jeugd. 

Eind 2008 diende de interlokale vereniging Westhoekpersoneel een project in bij Leader Westhoek.  
Het Westhoekoverleg wenste hiermee zijn steentje bij te dragen in de zoektocht naar het indijken van 
het wegtrekken van jongeren uit de Westhoek.  Dit project werd positief beoordeeld door het 
managementcomité van leader, waardoor een streekwerker kon worden ingezet in de Westhoek die 
met een provinciale financiële enveloppe projecten voor en door jongeren van de grond moet helpen 
krijgen. 
 
In het begin van 2009 werd dan ook veel aandacht besteed aan de organisatie van de 
selectieprocedure tot aanwerving van een streekwerker.  Deze selectieprocedure werd succesvol 
afgerond op 1 april 2009 met de indiensttreding van Wieland De Meyer. 

3.4.2. Stuurgroep impulsprogramma. 

In het kader van het impulsprogramma “jeugd in de Westhoek” is een stuurgroep samengesteld.  
Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor het aansturen van het impulsprogramma.  De stuurgroep 
geeft, zoals bepaald in het desbetreffende  provinciale reglement, advies t.a.v. de deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen voor wat betreft de toewijzing van de middelen die voorzien zijn in de 
financiële enveloppe. 
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Voorzitter van de stuurgroep is Geert Vandewynckel, schepen van jeugd van de gemeente 
Heuvelland.  De overige leden van de stuurgroep zijn Dieter Hoet (Westhoekoverleg), Bern Paret 
(gebiedswerking provincie), Katrien Devliegher (jeugddienst West-Vlaanderen), Martine Rabaey 
(Schepen Alveringem), John Vermote (Jeugdconsulent De Panne), Marc De Keyrel (Schepen 
Diksmuide), Klaas Kindt (JOC Ieper), Marc Vanderhaeghe (schepen Kortemark), Sofie Adriaen 
(jeugdconsulent Langemark-Poelkapelle), Gunter Pertry (gedeputeerde), Wieland De Meyer 
(streekwerker jeugd). 
 
Meer informatie over de streekwerking jeugd kan worden teruggevonden via 
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/jeugd/. 

3.4.3. Seminarie Gaming. 

In de loop van 2009 is er gepoogd om met de streekwerking jeugd een participatietraject op basis van 
nieuwe media op te starten in de Westhoek.  In het kader hiervan, financierde Westhoekoverleg op 12 
mei ’09 een workshop o.l.v. Peter Mechels in “de boare” te De Panne. 

3.5. Mobiliteitsvraagstuk in een plattelandsregio zoals de Westhoek. 

Mobiliteit vormt reeds meerdere jaren een belangrijk aandachtspunt voor het Westhoekoverleg.  Er 
zijn weinig zekerheden over hoe onze mobiliteit er in de toekomst zal uitzien, maar met de stijgende 
olieprijs is het duidelijk dat de kostprijs van het zich verplaatsen met de wagen in de toekomst verder 
zal oplopen.  Laat dit nu net de vervoersmodus zijn waar de inwoners van een plattelandsregio het 
meest op steunen voor hun dagelijkse verplaatsingen.  Bovendien beseffen de inwoners van het 
platteland ook dat het aanbod openbaar vervoer nooit dat van de stedelijke omgevingen zal kunnen 
benaderen.  Het belang van dit mobiliteitsvraagstuk kan dus moeilijk worden overschat. 

3.5.1. Stuurgroep mobiliteit 

Met de stuurgroep mobiliteit volgt het Westhoekoverleg de beleidsactualiteit op.  Verder bereid de 
stuurgroep ook de standpunten voor die door het Westhoekoverleg worden ingenomen ter behartiging 
van de belangen van de Westhoek als plattelandsregio.  Zo maakte deze stuurgroep reeds in 2008 
een eisenbundel op t.a.v. De Lijn (West-Vlaanderen).  Deze eisenbundel werd zowel door het 
Westhoekoverleg als door RESOC Westhoek onderschreven. 
 
De organisatie van de stuurgroep wordt ondersteund door wvi. 
 
Deze eisenbundel kan worden geraadpleegd via onze website 
(http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/mobiliteit).   
 
In de loop van 2009 is er op verschillende manieren gepoogd om dit eisenpakket onder de aandacht 
van de De Lijn te brengen. 
 
Andere aandachtspunten voor de stuurgroep in 2009 waren de sociale dimensie van mobiliteit 
(vervoersarmoede), de werking van nestor en senteam,  

3.5.2. Zwaar verkeer 

Westhoekoverleg lag mee aan de basis van de studieopdracht “problematiek vrachtverkeer in de 
driehoek Diksmuide, Ieper en Roeselare”.  Opdrachtgever was immers de provincie West-Vlaanderen, 
die deze financierde met middelen voortvloeiend uit het phasing out project “ankerpunt mobiliteit 
Westhoek”.  Het resultaat van deze studieopdracht was een routeringsplan voor het exogene 
vrachtverkeer met een bestemming in de bewuste driehoek. 
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Voor een succesvolle realisatie van dit plan, zijn de gemeenten van cruciaal belang (communicatie, 
aanpassing wegeninfrastructuur, …).  Omwille hiervan zat ook het Westhoekoverleg mee in de 
stuurgroep van dit onderzoeksproject.  Aan deze betrokkenheid van de gemeenten werd er verder in 
2009 gesleuteld. 

3.6. De positie van de kleinstedelijke centra in de Westhoek 

In de Westhoek komt de positie van de kleinstedelijke centra steeds meer onder druk te staan.  
Gezien er in de Westhoek geen enkele centrumstad terug te vinden is, dient de streekontwikkeling 
van de ganse regio te worden gedragen door deze kleinstedelijke centra.  Dit is echter allesbehalve 
evident. 
 
Een strategie dient te worden ontwikkeld om meer middelen (niet alleen financieel door o.m. de 
ontwikkeling van een plattelandsfonds, het aantrekken van jonge gezinnen en meer economische 
ontwikkeling.) en instrumenten bijeen te brengen om de trekkersrol van de kleine steden (Ieper, 
Veurne, Diksmuide en Poperinge) t.a.v. de ontwikkeling van de algemene dienstverlening op het 
niveau van de streek beter waar te kunnen maken.  Dit sluit aan met wat in er in de kompasnota en in 
het streekpact is bepaald. 
 
In de loop van 2009 is er gezocht naar pistes om een uitweg te vinden voor deze probleemstelling.  
Dit gebeurde o.m. door de organisatie van bijeenkomsten met experten uit verschillende organisaties 
(provincie, wvi, gom, vvsg, …). 
 
De voornaamste conclusie van deze bijeenkomsten was dat er eerst dient te worden nagegaan hoe de 
efficiëntie en effectiviteit van de huidige werking van deze kleine steden kan worden vergroot.   
 
Mogelijke pistes hiervoor zijn de volgende: 
 
1/ het delen van expertise tussen de kleine steden (management, juridische ondersteuning, …); 
2/ ten aanzien van gelijklopende problemen dienen gemeenschappelijke strategieën te worden 

ontwikkeld (bv. de uitdaging t.a.v. het spanningsveld kern – deelgemeenten / kernen) 
3/ diversificatie tussen de kleine steden door aanvullend aan elkaar eigen specialismen te ontwikkelen 

– een netwerk van kleine steden dat een volwaardig dienstverlenend aanbod t.a.v. de streek 
voorziet (bv. opvoedingswinkels, flexibele kinderopvang, zorgverlening (binnenkort enkel nog 
OCMW rusthuizen in de kleine steden?)…); 

4/ de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur (bv. zwembad) dient in gemeenschappelijk overleg 
tussen de kleine steden te worden voorzien; 

 
Deze pistes zullen verder verkend worden in het kader van de begeleidingsopdracht “bestuurlijke 
strategie” in de loop van 2010.  
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4. Infosessies 

4.1. Workshop “Gaming”, De Panne, 23 april '09; 

4.2. Infosessie decreet ruimtelijke ordening, Diksmuide, 16 september '09; 

4.3. Infosessie grond- en pandendecreet, Diksmuide, 23 september '09. 
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5. Netwerking 

5.1. Grensoverschrijdende samenwerking 

Tot eind 2008 bestond er een klankbordgroep Noord-Frankrijk / Europese programma’s.  
Alhoewel de interesse voor deze thematiek bij mandatarissen bijzonder groot is, was de opkomst voor 
deze trimesteriële bijeenkomst eerder beperkt.  In 2009 besliste het dagelijks bestuur om deze 
bijeenkomst af te schaffen, en deze communicatie via andere kanalen te laten verlopen, nl. andere 
bestaande overlegfora en de website van Westhoekoverleg. 
 
Het Westhoekoverleg blijft voor een vertegenwoordiging zorgen van de Westhoekgemeenten in de 
Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen / 
Flandre Dunkerque – Côte d'Opale.  De EGTS werd op 3 april '09 officieel opgericht te Brugge.  In 
2009 vertegenwoordigden Bernard Heens en Robert Butsraen de Westhoekgemeenten in de EGTS.  
Dieter Hoet maakt deel uit van het technisch comité. 
 
Sinds meerdere jaren ontmoeten de plattelandsactoren uit de Franse en Vlaamse Westhoek op 
geregelde tijdstippen om uit te wisselen over de respectieve werkingen.  Voor de organisatie van deze 
vergaderingen kan er de laatste jaren steeds meer beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit de 
EGTS.  Dieter Hoet is hierdoor aangesteld als coördinator van de technische werkgroep “platteland” in 
de schoot van de EGTS. 
 
Westhoekoverleg zorgde ook voor een vertegenwoordiging op de Conferentie van  burgemeesters van 
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in 2009. 

5.2. Regionale werking VVSG 

Sinds een tweetal jaar organiseert VVSG om de 2 à 3 maanden een overleg tussen verantwoordelijken 
van regionale werking in Vlaanderen.  De coördinator van Westhoekoverleg wordt hier eveneens op 
uitgenodigd.  Op de agenda staat uitwisseling over een goede praktijken en relevante 
beleidsactualiteit. 
 
Ook in 2009 vertegenwoordigde de coördinator van Westhoekoverleg de Westhoek op het overleg 
regionale werking van VVSG. 

5.3. Plattelandscommissie VVSG 

Sinds meerdere jaren organiseert VVSG een commissie platteland.  Deze commissie moet de inspraak 
van de groep van plattelandsgemeenten beter stroomlijnen. 
 
Naast de individuele gemeenten uit de Westhoek wordt ook de coördinator van Westhoekoverleg 
uitgenodigd op deze bijeenkomsten.  Deze bijeenkomsten staan in het licht van de beleidsactualiteit 
en de werking van VVSG. 
 
Ook in 2009 vertegenwoordigde de coördinator de Westhoek in de plattelandscommissie. 
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5.4. IPO - themagroep lawaaierige recreatiesporten – paramotoren 

Een wettelijk kader dat verschillende betrokken partijen verzoent voor het beoefenen van lawaaierige 
recreatiesporten zoals quadrijden en vliegen met een paramotor is reeds een oude eis van het 
Westhoekoverleg. 
 
Dit leidde er o.m. toe dat er een werkgroep geweid aan deze problematiek werd opgericht in de 
schoot van het “interbestuurlijk plattelandsoverleg (IPO)”, het adviesorgaan van de Vlaamse Regering. 
 
De coördinator van Westhoekoverleg maakte ook in 2009 deel uit van de werkzaamheden van deze 
werkgroep.  In de loop van 2009 werden er ontwerpen van Koninklijke Besluiten behandeld die de 
rechtspositie van zowel de quadbestuurders als de paramotorvliegeniers zouden regelen. 

5.5. IPO-themagroep bestuurskracht 

Naar aanleiding van het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering in 2008, werd er een nieuwe 
themagroep opgericht in de schoot van het IPO.  Deze themagroep heeft als opdracht het IPO en de 
Vlaamse regering te adviseren omtrent: 
1/ de ontwikkeling van een bestuurkrachtmonitor; 
2/ planlastvermindering; 
3/ de ontwikkeling van een plattelandsfonds voor een beperkte groep van Vlaamse 

plattelandsgemeenten. 
 
De coördinator van Westhoekoverleg maakt deel uit van deze themagroep.  In 2009 kende deze 
themagroep zijn eerste startvergadering. 

5.6. Regionale werking wvi 

De regionale werking van wvi wordt steeds verder uitgebouwd met o.m. de ontwikkeling van de 
streekenveloppes.  Naar aanleiding hiervan is er een overleg gestart in de schoot van wvi met de 
voornaamste betrokkenen in de wvi bij deze regionale werking. 
 
De coördinator van Westhoekoverleg maakte in 2009 deel uit van dit overleg. 

5.7. Commissie toerisme VVSG 

In 2009 functioneerde er een commissie toerisme in de schoot van VVSG.  Deze commissie is een 
tweetal keren bijeen gekomen, om de VVSG te adviseren over de nieuwe evoluties inzake regelgeving 
op Vlaams niveau. 
 
De coördinator van Westhoekoverleg vertegenwoordigde de Westhoek op deze (tijdelijke) commissie. 
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6. Streekwerking Westhoek 

“Streekwerking” is een koepelnaam die verwijst naar een radarwerk van overlegmomenten op het 
niveau van de Westhoek.  De coördinator van Westhoekoverleg of een delegatie van mandatarissen 
(aangeduid door de conferentie van burgemeesters) vertegenwoordigt de lokale besturen in 
verschillende van die overlegmomenten.  De voornaamste zijn hier onder weergegeven. 

6.1. Leader Westhoek 

De Westhoek is als plattelandsregio erkend als leadergebied door de Vlaamse regering voor de 
periode 2008 – 2013.  Bijgevolg dient de Westhoek een plaatselijke groep bijeen te brengen om o.m. 
te beslissen over de toewijzing van de leadermiddelen.  Het Westhoekoverleg zorgt zowel voor een 
vertegenwoordiging in het managementcomité (het besluitvormingsorgaan) als de technische 
werkgroep (het adviesorgaan van het managementcomité).  De beide organen samen maken de 
plaatselijke groep uit. 

6.2. Stuurgroep mobiliteit 

cf. supra. 

6.3. Afstemmingsteam 

Het afstemmingsteam is het overleg op medewerkersniveau waar de provinciale gebiedswerking, 
RESOC Westhoek, wvi en Westhoekoverleg met elkaar in overleg treden. 

6.4. Welzijn in de Westhoek 

Dit is het welzijnsoverleg dat getrokken wordt door de gebiedswerker welzijn, waar de 
welzijnspartners van de Westhoek elkaar ontmoeten. 
 
Gegeven de rol van het Westhoekoverleg in de organisatie van het overleg van OCMW voorzitters, 
maakt de coördinator ook deel uit van deze vergadering. 

6.5. RESOC Westhoek 

Westhoekoverleg zorgt voor een delegatie van mandatarissen die de lokale besturen van de Westhoek 
vertegenwoordigen in het RESOC (www.resoc.be).  Westhoekoverleg zorgt voor 4 vertegenwoordigers 
(op 24). 
In 2009 bestond die delegatie uit de volgende personen: Christof Dejaegher (tevens lid dagelijks 
bestuur), Johnny Goos, Wout Cornette en Stephanie Anseeuw.  Als plaatsvervanger zijn Bernard 
Heens, Mark Paelinck, Joris Hindryckx en Marc Vanden Bussche aangeduid. 
 
Ook de coördinator van Westhoekoverleg is aangeduid als deskundige en maakt deel uit van de 
RESOC-vergadering. 
 
In 2009 ontving RESOC Westhoek middelen om een projectontwikkelaar lokale diensteneconomie aan 
te trekken.  Gezien het belang van lokale diensteneconomie voor lokale besturen, maakt de 
coördinator van Westhoekoverleg ook deel uit van de stuurgroep die de projectontwikkelaar 
aanstuurt. 
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6.6. Overleg Dorpen 

Om het succes van de leefbaarheidsaanpak voor de Westhoek niet verloren te laten gaan, is er in 
2009 een “overleg dorpen” opgestart door de gebiedswerking leefbaarheid.  De coördinator maakt 
tevens deel uit van dit overleg. 



WERKINGSVERSLAG 2009 WESTHOEKOVERLEG 
 

 21

7. Communicatie 

Er wordt op drie manieren gecommuniceerd over de werking van Westhoekoverleg. 
 
1/ Via www.westhoekoverleg.be, die sinds 1 september 2009 operationeel is. 
 
2/ Via de maandelijkse digitale nieuwsbrieven die informeren over de activiteitenkalender van de 

streekwerking voor de komende maand. 
 
3/ Via de trimesteriële gedrukte nieuwsbrieven, die verslag uitbrengen over de streekwerking van de 

afgelopen trimester. 
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Bijlage 1: agenda’s algemene vergaderingen 

Diksmuide, 16 januari 2009 

Werking Westhoekoverleg. 
 Steunpunt landelike gemeenten / kleine steden 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in EGTS West-Vlaanderen / Flandre dunkerque – 

Côte Diksmuide’Opale 
 Arrest Grondwettelijk Hof n.a.v. programmawet van 20 dec. 2006 
 Terugkoppeling uit de werking van Westhoekoverleg. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Kinderopvang. 
 Projectoproep lokale economie. 

 
Brandweerhervorming. 
Toewijzing begeleidingsopdracht en toelichting m.b.t. verdere aanpak op korte termijn 
 
De betekenis van wivo voor lokale besturen en hun bestuurders anno 2009 
Toelichting door Mevrouw Catherine Ruys, Directeur wivo 

Streekhuis Esenkasteel, 20 februari 2009 

Werking Westhoekoverleg. 
 Terugkoppeling uit de werking Westhoekoverleg; 
 Opmaak jaarplan 2009 / Jaarverslag 2008; 
 Opbrengst saneringsbijdrage; 
 Plaatsvervangers Westhoekoverleg in EGTS West-Vlaanderen / Flandre dunkerque – Côte 

Diksmuide’Opale 
 Brandweerhervorming 
 Studie plattelandsproblematiek Weshoek. 

 
RESOC Westhoek 
 Verslag van het overleg met de Vlaamse Regering; 
 Lokale diensteneconomie in de Westhoek. 

 
Varia 
 Samenwerking met Westhoekoverleg – Leaderproject samenlevingsopbouw inzake sociale 

huisvesting 
 MINA-werkers 
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Streekhuis Esenkasteel, 20 maart 2009 

Evoluties inzake Digitext en Gemeente TV. 
Toelichting door de heer Drik Huys, key account manager Regionale Media Maatschappij 
Het memorandum van VVSG t.a.v. de volgende Vlaamse Regering 
Toelichting door de heer Mark Suykens, directeur VVSG 
 
Werking Westhoekoverleg 
 Terugkoppeling uit de werking Westhoekoverleg; 
 Begroting 2009 / Afrekening 2008; 
 Mina-werkers; 
 Brandweerhervorming: omzendbrief task force; 
 Opbrengst saneringsbijdrage; 
 Studie zwaar verkeer Diksmuide, Ieper en Roeselare. 

 
Varia 
 Antwoord K&G n.a.v. schrijven Westhoekoverleg; 
 Aanwerving projectcoördinator Jeugd. 

Streekhuis Esenkasteel, 10 april 2009 

Overstap RSZ-PPO / GSD-V. 

Streekhuis Esenkasteel, 15 mei 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Rondvragen: 

Onderwijs in kernen; 
Verlofregeling gemeentepersoneel; 
Modelverordening groenschermen. 

 Milieu-/duurzaamheidsambtenaar wvi 
 Energiesnoeiers 

 
Samenstelling bevolking Westhoek en prognoses voor de nabije toekomst (DC Noise). 
Toelichting door de heer Johan Surkyn, Vrije Universiteit Brussel. 
 
Ontwikkeling EFRO-project inzake regionale identiteit voor de Westhoek. 
Toelichting door de heer Bern Paret, provinciale gebiedswerking. 
 
Varia 
 Antwoord minister Crevits i.v.m. brief MINA-werkers 
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Streekhuis Esenkasteel, 19 juni 2008 

Werking Westhoekoverleg. 
 Stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige 

beplantingen 
 Een vereniging voor kleine en middelgrote gemeenten: schrijven Kortemark 

 
Streekwerking Westhoek 
 Impulsprogramma jeugd in de Westhoek: stand van zaken 
 Fora lokale werkgelegenheid 
 Projectontwikkelaar lokale economie 

 
Decreet grond- en pandenbeleid / wijziging decreet ruimtelijke ordening. 
Beknopte toelichting door de heer Xavier Buijs, stafmedewerker VVSG. 
 
Omzendbrief kleinschalige windturbines. 
Toelichting door mevrouw Line Putseys, stafmedewerker wvi. 

Dorpshuis Jonkershove, 18 september 2009 

Kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding 
Toelichting door de heer Jan Leroy, stafmedewerker VVSG. 
Voor deze toelichting werden ook alle bevoegde schepenen van de Westhoekgemeenten en 
kon er ook een bevoegd ambtenaar aanwezig zijn. 
 
Werking Westhoekoverleg 
 Terugkoppeling werking; 
 Griepepidemie; 
 Windturbines in de Westhoek; 
 Begroting 2009 / Afrekening 2008. 

Streekhuis Esenkasteel, 16 oktober 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Werking Westhoekoverleg: terugkoppeling; 
 Infosessies september. 

 
Laagdrempelige exepertisedienstverleningscentra (LED). 
Toelichting door mevrouw Anja Vanroose, projectmedewerker 
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De Krron Esen, 27 november 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Samenstelling Dagelijks Bestuur; 
 Nieuwjaarsbijeenkomst / data bijeenkomsten 2010; 
 Europa in de Westhoek; 
 Impulprogramma Jeugd in de Westhoek. 

 
Brandweerhervorming. 
 
Standpunt Provincie / Gewest m.b.t. inplanting windturbines. 
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Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering 
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LIEFOOGHE Gerard Dhondt a  Dhondta  Dhondt a Dhondta a 

BUTSRAEN Robert a a a a  a a a a 

LARIDON Lies a a a a a a a a a 

HEENS Bernard a v a a a a a  a 

HINDRYCKX Joris a v a a a a a a v 

DEHAENE Luc  a v a a a a a a a 

LANSENS Patrick a  a v a a v v v 

VAN DEN BUSSCHE Marc v   a a a a a v 

DUPULTHYS Firmin a a a a a a  a  

WYFFELS Alain a a v  a V a a a 

MORLION Lode a v a a a a Merlevede a Merlevede 

MAHIEU Roland v  a Evrard a a a a v 

CRABBE Roland v a a a v a  a v 

DEJAEGHER Christophe a a a a a a a a a 

VERFAILLIE Jan a a 
Van 

Praet 
a a 

Van 
Praet 

a a Van Praet 

MOSTAERT Willy a a a  a v a  v 

GOOS Johnny a a a a a a a a a 

CARDOEN Dirk  a a  v  a a a 

DURNEZ Jan a  a  a   a a 

DECORTE Guido       a a a 

PERTRY Gunter a a v v  a v a v 

SANDERS Geert a a a v v a a a a 

DE ROO Niek v a a  a a v v a 

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

Streekhuis Esenkasteel, 6 februari 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Samenwerking Midwestoverleg. 
 Personeel Westhoekoverleg. 
 Opmaak jaarplan / jaarverslag. 
 Opbrengst van de saneringsbijdrage. 
 Landbouwwegen. 
 Plaatsvervangers Westhoekoverleg in EGTS Duinkerke. 
 Verslag overleg Mark Suykens. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Naar een voorstel van studie rond plattelandsproblematiek. 
 De Lijn in de Westhoek: stand van zaken. 

 
Brandweerhervorming 
 Task force 
 Werkgroep Westhoek 

 
Agenda algemene vergadering 20 februari 2009. 

Streekhuis Esenkasteel, 6 maart 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Meerjarenbegroting Westhoekoverleg en cash flow analyse; 
 Problematiek MINA-werkers; 
 Verhouding Westhoek / Vlaanderen; 
 Impulsprogramma jeugd in de Westhoek: stand van zaken; 
 Brandweerhervorming; 
 Sociale huisvesting in kleine landelijke kernen; 
 Stand van zaken tabel opbrengst saneringsbijdrage; 
 Plaatsvervangers Westhoekoverleg EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte 

d’Opale; 
 Studie zwaar verkeer. 

 
Agenda algemene vergadering 20 maart 2009 
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Streekhuis Esenkasteel, 3 april 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Begroting 2009 Westhoekoverleg. 
 Opvolging bespreking AV m.b.t. memorandum VVSG 
 Brandweerhervorming 
 Antwoord minister Heeren en K&G i.v.m. vereisten personeel kinderopvang 
 Studienamiddag “Gaming” 12 mei 2009 – financieringsvraag 
 Interlokale vereniging: uitwerking statuten jeugd. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Naar een aanpak omtrent kleine steden? 
 Regionale identiteit Westhoek 
 Stafmedewerker LDE – RESOC Westhoek. 

 
Agenda algemene vergadering 17 april 2009 

Streekhuis Esenkasteel, 8 mei 2009 

Werking Westhoekoverleg. 
 Stand van zaken brandweerhervorming 
 Rondvragen 

Dorpsscholen in de Westhoek 
Vakantieregeling gemeentepersoneel 
Modelverordening groenschermen 

 Milieu-/duurzaamheidsambtenaar wvi 
 Energiesnoeiers / Goed Wonen 

 
Streekwerking Westhoek 
 Impulsprogramma jeugd in de Westhoek: stand van zaken; 
 Werking fora lokale werkgelegenheid / projectontwikkelaar LDE; 
 Projectontwikkeling regionale identiteit / regional branding in de Westhoek; 
 Probleemstelling kleine steden in de Westhoek. 

 
Agenda algemene vergadering 15 mei 2009 

Streekhuis Esenkasteel, 5 juni 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Modelverordening groenschermen: bemerkingen Agentschap Ruimtelijke Ordening 
 Brief Kortemark i.v.m. vereniging kleine en middelgrote gemeenten 

 
Streekwerking Westhoek 
 Impulsprogramma jeugd in de Westhoek: stand van zaken; 
 Werking lokale fora werkgelegenheid / projectontwikkelaar LDE; 
 Probleemstelling kleine steden in de Westhoek. 
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Agenda algemene vergadering 19 juni 2009 

Streekhuis Esenkasteel, 21 augustus 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Klankbordgroep 
 Bilateraal overleg De Lijn / gemeente ifv belbusgebieden 
 Standpunt windturbines 
 Steunpunt platteland VVSG 
 Website Westhoekoverleg 
 Begroting 2009 / afrekening 2008 

 
Interlokale vereniging Westhoekpersoneel 
 
Streekwerking Westhoek  
 Impulsprogramma jeugd in de Westhoek 
 Leader: beknopte stand van zaken 
 Frontlandschap in de Westhoek: dossier UNESCO-bescherming 
 Plattelandsstudie Westhoekoverleg: opstart eerste stap omgevingsanalyse 
 Terugkoppeling RESOC Westhoek 

 
Agenda algemene vergadering 18 september 2009 

Streekhuis Esenkasteel, 2 oktober 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Vernieuwde samenstelling dagelijks bestuur 
 Standpunt windturbines Westhoekoverleg 
 Terugkoppeling vorming september Westhoekoverleg 

 
RESOC Westhoek 
 Ondertekening pact hoger onderwijs 
 Vertegenwoordiging Westhoek in overlegtafel werk en economie van VVSG 
 Projectontwikkelaar LDE 

 
Brandweerhervorming: stand van zaken federaal en in de Westhoek 
 
Interlokale vereniging Westhoekpersoneel 
 Personeel 
 Jaarverslag 2008 

 
Agenda algemene vergadering 16 oktober 2009 
 
Drughulpverlening: reorganisatie in West-Vlaanderen t.n.v. de Westhoek 
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Streekhuis Esenkasteel, 20 november 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Samenstelling dagelijks bestuur 
 Nieuwjaarsbijeenkomst / data bijeenkomsten 2010 
 De Westhoek in Europa 
 Themagroep IPO inzake bestuurskracht gemeenten buitengebied 
 Terugkoppeling uit overleg regionale werkingen / plattelandscommissie VVSG 
 Vraag dienst economie provincie West-Vlaanderen n.a.v. “actie voor starters” 
 Modelverordening groenschermen 

 
Impulsprogramma Jeugd in de Westhoek: stand van zaken 
 
Brandweerhervorming: werking task force 
 
Leader Westhoek: nieuwe projectaanvragen 
 
Agenda algemene vergadering 27 november 2009 
 
RESOC Westhoek: “tweede verblijven aan de kust: vloek of zegen”. 
 
Varia 

Streekhuis Esenkasteel, 4 december 2009 

Werking Westhoekoverleg 
 Samenstelling dagelijks bestuur / aanduiding voorzitter; 
 Plattelandsstudie: stand van zaken 
 Structuur Westhoekoverleg: BTW / wvi 
 Evaluatie Westhoekoverleg 
 Aanwezigheid op algemene vergadering 
 Opvolging standpunt windturbines 
 Personeel Westhoekoverleg 

 
Streekwerking Westhoek 
Toelichting bij opstartproces FRGE 
Beheersstructuur Oorlog en Vrede: politieke vertegenwoordiging 
Leader 
 
Agenda algemene vergadering 15 januari 2010 
 
Varia 
 Vraag Liederik Cordonni 
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Bijlage 4: agenda’s overleg OCMW-voorzitters van de Westhoek 

OCMW Heuvelland, 2 maart 2009 

Verwelkoming en voorstelling OCMW Heuvelland. 
 
Voorstelling logo Oostende-Westhoek 
Toelichting door mevrouw Annelies Devriendt, Coördinator vzw Logo Oostende-Ieper-
Veurne-Diksmuide 
 
Crisisnetwerk Veurne-Diksmuide 
Toelichting door de heer Robert Bailleul, OCMW-voorzitter Diksmuide 
 
RESOC Westhoek: Lokale diensteneconomie 
 
Korte mededelingen 
 Woonwinkellandschap in de Westhoek 
 Streekwerker jeugd 
 Extra middelen voor CAW (De Papaver) 
 Buurtwinkelproject Heuvelland 

OCMW Koksijde, 8 juni 2009 

Verwelkoming en voorstelling OCMW Koksijde. 
 
Voorstelling CAW De Papaver + actuele projecten CAW De Papaver (Katrol) 
Mevrouw Caroline Schaek, directeur en de heer Steven Vantorre, medewerker. 
 
Crisisnetwerk Veurne-Diksmuide 
Toelichting verkenningsronde door mevrouw Annick Werkers, coördinator Welzijnsraad 
Veurne-Diksmuide. 
 
Thuisloosheid 
 Toelichting initiatieven provincie 

De heer Piet Francois, dienst welzijn Provincie West-Vlaanderen 
 Toelichting programma Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen 

Mevrouw Ann-Sophie Maes, Coördinator 
 
Opvolging 
 Stand van zaken impulsprogramma jeugd 

De heer Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 
 Preventieproject “hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen?” 

De heer Jan Leicher, gebiedswerker welzijn Westhoek 
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OCMW Diksmuide, 7 september 2009 

Stand van zaken crisisnetwerk Veurne/Diksmuide (voor de Noordelijke OCMW’s) 
Toelichting door mevrouw Annick Werkers, coördinator Welzijnsraad Veurne-Diksmuide. 
 
Verwelkoming en voorstelling OCMW Diksmuide 
 
Stopzetting antenne Veurne en Diksmuide van de Sleutel 
 
Nieuwe quota voor opvang asielszoekers door OCMW’s 
 
Uitbouw lokale diensteneconomie in de Westhoek 
Toelichting door mevrouw Soetkin Kesteloot, projectmedewerker RESOC Westhoek 
 
LED-werking West-Vlaanderen, met bijzonder aandacht voor de LED’s “HRM en strategische 
communicatie”, “sociale economie” en “ouderenzorg en sociale voorzieningen”. 
Toelichting door de medewerkers van de LED 
 
Naar de ontwikkeling van een arbeidstraject voor jongeren in de Westhoek? 
Toelichting door vzw Arktos. 
 
Opvolging 
 Stand van zaken impulsprogramma ‘jeugd in de Westhoek’ 
 Cijfermateriaal Westhoekgemeenten 

OCMW Zonnebeke, 7 december 2009 

Verwelkoming en voorstelling OCMW Zonnebeke. 
 
Resultaten onderzoek “crisisinterventie” – regionale welzijnsraad Veurne/Diksmuide 
Toelichting door mevrouw Annick Werkers, coördinator Welzijnsraad Veurne-Diksmuide. 
 
Samenwerking Gemeente / OCMW 
Toelichting door de heer Jan Leicher, gebiedswerker welzijn en de heer Dieter Hoet, 
Coördinator Westhoekoverleg 
 
Diverse 
 ESF – voortrajecten en socioprofessionele inschakelingstrajecten 
 Stand van zaken OCMW’s m.b.t. Leader Westhoek en Impulsprogramma Jeugd in de 

Westhoek 
 Proces schuldpreventie in de Westhoek 
 Ervaringen met het lokaal toewijzingsreglement in Ieper (Marieke Cloet) 
 Terugkoppeling info Fedasil 
 Voorstel tot apart overleg OCMW’s met rusthuis (Anja Pilet) 
 Toelichting bij opstart proces FRGE (Jan Leicher) 
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Bijlage 5: agenda’s ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen van 
de Westhoek’ 

Gemeentehuis Koksijde, 27 maart 2009 

Brandweerhervorming in de Westhoek: een stand van zaken 
Toelichting door de heer Dieter Hoet, Coördinator Westhoekoverleg 
 
Jaarplanning overleg secretarissen Westhoek 
Toelichting door de heer Edwin Coulier, secretaris Veurne 

Gemeentehuis Heuvelland, 29 mei 2009 

Implementatie van de rechtspositieregeling. 
 
Het invoeren en/of bijsturen van een evaluatiesysteem. 

Streekhuis Esenkasteel, 27 november 2009 

Aanbod School voor Bestuursrecht 
Toelichting door de heer Freddy Deslee, SBR 
 
Gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen: toelichting voor 
beleidsverantwoordelijken. 
Toelichting door de heer Pieter Van Vlaenderen, Wonen West-Vlaanderen. 
 
Terugkoppeling Westhoekoverleg 
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Bijlage 6: agenda jeugdoverleg Westhoek 

Jeugdcentrum De Boare, 17 februari 2009 

Impulsprogramma Jeugd in de Westhoek. 
 Stand van zaken selectieprocedure 
 Werkprogramma 2009 
 Samenstelling stuurgroep 

 
Opvolgen jeugdoverleg 8 december 2008 
 Provinciale uitleendienst 
 Verslag Mac Leader Westhoek 30 januari 2009 

 
Jeugdproject CO7: “Grand Baz’art” 
Toelichting door de heer Steven Reynaert, jeugdconsulent mesen 
 
RESOC Westhoek: “Van braindrain naar braingain” 
Toelichting door mevrouw Sigrid Verhaeghe, stafmedewerker RESOC Westhoek 
 
Varia 
 Brochure speelpleinwerking overlegplatform Jeugd & Welzijn. 

Cc De Ghybe Poperinge, 23 juni 2009 

Voorstelling van het RESOC-project: “Van braindrain naar braingain”. 
Toelichting door mevrouw Sigrid Verhaeghe, stafmedewerker RESOC Westhoek. 
 
Voorstelling van het project rond streekidentiteit in de Westhoek. 
Toelichting door de heer Bern Paret, gebiedswerker leefbaarheid 
 
Stand van zaken in het impulsprogramma “Jeugd in de Westhoek”. 
Toelichting door de heer Wieland De Meyer, projectcoördinator “Jeugd in de Westhoek” 
 
Stand van zaken jeugdinfrastructuur in het Leader-programma. 
Toelichting door de heer Maarten Vanderjeught, coördinator Leader Westhoek 
 
Deeltijds onderwijs in de Westhoek. 
Toelichting door de heer Nick Vanwalleghem, stafmedewerker SERR Oostende-Westhoek. 
 
Ruimte voor zelf in te brengen thema’s of vragen. 
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OC De Kouter, 14 oktober 2009 

Stand van zaken jeugdinfrastructuur in het Leader-programma 
Toelichting door de heer Wouter Bertier, Coördinator Leader Westhoek 
 
Voorstelling regionale jeugddienst Meetjesland, “de Meetjesman” 
Toelichting door mevrouw Paulien Verhaest, regionaal jeugdconsulente Meetjesland 
 
Stand van zaken jongerenimpulsprogramma 
Toelichting door de heer Wieland De Meyer, jeugdcoördinator Westhoek 
 
Ruimte voor zelf in te brengen thema’s of vragen. 
 
Varia. 
 Bezoek Zeeland + nieuwe uitnodiging 22 oktober 
 Brief provinciale uitleendiensten 
 EGTS 
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Bijlage 7: agenda cultuuroverleg 

Dorpshuis te Jonkershove, 21 januari 2009 

Op de agenda stond een punt nl. de Ontwikkelingsstrategie voor de Westhoek 
(Leaderprogramma) – bespreking van het luik “cultuur” 
Inleiding door de heer Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 
 
Bespreking nota “verslag overleg Leader – cultuur” 
Toelichting door de heer Frederik Demeyere, medewerker Oorlog & Vrede, Provincie West-
Vlaanderen 

Streekhuis Esenkasteel, 23 november 2009 

Voorstelling van de voorlopige onderzoeksresultaten ‘Verhaallijn van de Westhoek’ + 
discussie. 
Deze studie werd uitgevoerd door bureau Madoc uit Gent in opdracht van het 
provinciebestuur West-Vlaanderen. 
 
Nieuws uit de verschillende gemeenten en projectverenigingen. 
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Bijlage 8: agenda’s overleg ambtenaren noodplanning 

Streekhuis Esenkasteel, 5 maart 2009 

Uitwisseling rond de opmaak van het gemeentelijk nood- en interventieplan 
 
Aandachtspunten: 
 Wat is een risicomanifestatie precies? 
 Naar een nauwere zonale samenwerking? 
 Inrichting cc-gem? 
 Zonale aanpak psh? 

 
Varia 

Streekhuis Esenkasteel, 4 juni 2009 

Uitwisseling rond de opmaak van het gemeentelijk nood- en interventieplan 
 
Grieppandemie 
 
Varia 
 



 
 

jaarplan 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



JAARPLAN 2010  WESTHOEKOVERLEG 

 
 

1. Missie, strategische, en operationele doelstellingen 2010. 

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.  Wieland De Meyer is als projectmedewerker ten behoeve van het 
impulsprogramma 'jeugd in de Westhoek' verbonden aan het Westhoekoverleg. 
 
De drie medewerkers zijn voltijds tewerkgesteld.  
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3. Westhoekfora. 

Aanvullend op het aanbod geformuleerd in het voorgaande hoofdstuk, staat Westhoekoverleg in 2010 
in voor de organisatie van de volgende fora. 
 
De hieronder opgesomde fora worden zowel administratief als inhoudelijk ondersteund door het 
secretariaat van Westhoekoverleg. 
 
 Overleg O.C.M.W.-voorzitters. 
 

 Overleg secretarissen van de steden en gemeenten van de Westhoek. 
 

 Jeugdoverleg. 
 

 Cultuuroverleg. 
 
 
Voor de hieronder opgesomde overlegfora wordt louter administratieve ondersteuning aangeboden. 
 
 Overleg ambtenaren noodplanning. 

 
 Overleg Archivarissen Westhoek. 
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4. Actiepunten Westhoekoverleg in 2010. 

De volgende zaken zullen centraal staan in de werking van Westhoekoverleg in 2009. 
 
Brandweerhervorming. 
In functie van de beleidsambities van de federale overheid zal het Westhoekoverleg bepalen 
of en hoe er verder moet worden ingespeeld op de hervorming van de brandweer. 
 
Landbouwwegen: EFRO-project “landbouwwegen in de Westhoek”. 
2010 is het tweede en laatste projectjaar van het EFRO-project.  Westhoekoverleg zal verder 
toezien op de uitvoering en zal onderzoeken i.s.m. VLM West-Vlaanderen in welke mate een 
vervolgproject kan worden ontwikkeld en ingediend. 
 
Streekbetrokkenheid jongeren: impulsprogramma “jeugd in de Westhoek”. 
In 2010 bevind het impulsprogramma zich in het tweede uitvoeringsjaar.  De 
projectmedewerker zal verder ingezet worden om dit programma te coördineren en de 
bijeenkomsten van de stuurgroep te begeleiden. 
 
Aanbesteding begeleidingsopdracht “bestuurlijke strategie Westhoek”. 
Verder bouwend op de resultaten van 2009 zal er in 2010 uitvoering gegeven worden aan 
deze begeleidingsopdracht. 
 
Herwerking statuten Westhoekoverleg in het kader van de btw-controle wvi. 
 
Begeleiden gemeenten bij de invoering van de 2de pensioenpeiler voor 
contractueel personeel. 
 
Naar de ontwikkeling van een integraal energiestandpunt voor de Westhoek, in 
opvolging van het standpunt inzake windturbines dat eind 2009 is ingenomen? 
 
Begeleiden gemeenten bij het verder uitwerken van samenwerking tussen 
gemeente en ocmw. 
 
In functie van de beleidsactualiteit kunnen er actiepunten worden toegevoegd. 
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5. Informatiesessies voor gemeenten. 

In functie van de beleidsactualiteit en de vragen die leven bij de lokale besturen zullen er in 2010 
bijkomende informatiesessies worden georganiseerd. 
 
In het voorjaar wordt er een informatiesessie over begraafplaatsen georganiseerd. 

6. Netwerking Westhoekoverleg. 

6.1. Plattelandscommissie VVSG. 

6.2. Grensoverschrijdende samenwerking. 

6.2.1. EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d'Opale. 

6.2.2. Technische werkgroep “platteland”. 

6.3. Regionale werkingen VVSG. 

6.4. IPO-themagroep bestuurskracht. 

6.5. Regionale werking wvi. 
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7. Streekwerking Esenkasteel. 

In 2010 participeert 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; 

 stuurgroep mobiliteit; 

 RESOC Westhoek; 

 overleg dorpen. 

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. 
 
De website van Westhoekoverleg wordt verder uitgewerkt in 2010.



 

 
 

 




