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Het dagelijks bestuur van Westhoekoverleg heeft op 1 juni kennis genomen van de principiële
goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Vlaamse plattelandsfonds. Eindelijk krijgt de
Westhoek de erkenning voor de vele waardevolle functies die door plattelandsregio’s worden
opgenomen en wordt hierbij ook de rol van gemeenten gewaardeerd. Westhoekoverleg hoopt dat
met de start van dit fonds een structureel en langdurig partnerschap tot stand zal komen tussen de
Vlaamse overheid en de lokale besturen voor de duurzame ontwikkeling van het Vlaamse platteland.
Dat 13 van de 18 Westhoekgemeenten in aanmerking komen voor dit fonds is logisch gezien de
Westhoek met kop en schouders de meest aaneengesloten en uitgestrekte plattelandsregio is in
Vlaanderen. Dit werd vorig jaar nog bevestigd door een studie van de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) omtrent de afbakening van het Vlaamse platteland.
Bovendien spannen de Westhoekgemeenten ook de – betreurenswaardige – kroon wanneer het op
fiscale draagkracht aankomt: nergens in Vlaanderen is er dergelijke concentratie van uitgestrekte en
tegelijkertijd arme gemeenten terug te vinden. Deze beide criteria, uitgestrektheid en fiscale
draagkracht, zijn terecht de twee voornaamste criteria voor het toewijzen van plattelandsmiddelen.
Indien de Vlaamse Regering er in slaagt om jaarlijks een geplafonneerde financiële bijdrage van
250.000,- EUR uit te keren aan de plattelandsgemeenten, zal dit hun financiële slagkracht significant
doen toenemen.
Westhoekoverleg hoopt evenwel dat de betrokkenheid van Vlaanderen op het platteland nog verder
zal groeien. Het engagement van 8 miljoen euro dat nu wordt genomen is nog geen tiende van het
engagement dat Vlaanderen reeds vele jaren neemt t.a.v. de centrumsteden. Dat stedelijke functies
een hogere kostprijs hebben dan plattelandsfuncties ligt in de lijn der verwachtingen, niettemin zijn
de beide functies even waardevol en leeft dus de terechte verwachting dat dit budget naar de
toekomst toe verder kan groeien.
Het stemt Westhoekoverleg tot genoegen dat Vlaanderen duidelijk aangeeft vertrouwen te hebben
in de lokale besturen voor de ontwikkeling van het Vlaamse platteland. De afgelopen jaren werd een
uitwisselingstraject opgezet tussen plattelandsgemeenten in de schoot van het interbestuurlijk
plattelandsoverleg. Vier Westhoekgemeenten kenden het genoegen hieraan te mogen deelnemen:
Alveringem, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle en Heuvelland. Alle vier deze gemeenten gaven aan
vele waardevolle lessen te hebben kunnen trekken uit deze oefening.

Tot slot wenst Westhoekoverleg zijn dankbaarheid uit te drukken in de eerste plaats aan de Vlaamse
Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Nadat
het Vlaamse regeerakkoord in 2009 aangaf dat er werk zouden worden gemaakt van een
projectmatig plattelandsfonds was VVSG er zeer snel bij om in samenspraak met de
plattelandsgemeenten een aantal krijtlijnen uit te tekenen voor dit fonds. Westhoekoverleg stelt
vast dat deze krijtlijnen tot op de tafel van de Vlaamse Regering zo goed als integraal hebben
standgehouden. De nauwe samenwerking tussen VVSG en VLM de afgelopen jaren is dan ook van
onschatbare waarde geweest in de verdere ontwikkeling van dit voorontwerp van decreet.
Westhoekoverleg kijkt alvast reikhalzend uit naar de definitieve goedkeuring van dit voorontwerp en
hoopt dat hiermee een start is genomen tot een langdurig engagement van Vlaanderen voor de
duurzame ontwikkeling van het platteland.
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