
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het eerste jaarplan van het nieuwe protocol en het laatste 
jaarverslag van het oude protocol van Westhoekoverleg.  Dit betekent 
dat Westhoekoverleg zijn protocol voor de vierde keer heeft kunnen 
verlengen. 
 
Het belang van deze documenten kan in het voortbestaan van 
Westhoekoverleg als intergemeentelijk samenwerkingsverband van de 
achttien steden en gemeenten van de Westhoek moeilijk worden 
onderschat.  Het is op basis van deze documenten dat de steden en 
gemeenten een volledig beeld kunnen krijgen van de meerwaarde van 
Westhoekoverleg. 
 
Wij hopen alvast dat deze documenten overzichtelijk, vlot lezend en 
duidelijk zijn opgesteld.  Mocht u aanbevelingen hebben om deze 
communicatie op een betere manier te laten verlopen, dan vernemen wij 
dit uiteraard graag. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Joris Hindryckx 
Voorzitter Westhoekoverleg 
Burgemeester Houthulst 
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1 Structurele werking. 

1.1 Het Westhoekoverleg als samenwerkingsverband van alle 
Westhoekgemeenten. 

In 2007 maakten alle achttien steden en gemeenten van de drie arrondissementen 
(Diksmuide, Ieper en Veurne) van de Westhoek deel uit van het Westhoekoverleg.  Eind 
2007 keurden alle 18 Westhoekgemeenten het nieuwe samenwerkingsprotocol goed in hun 
respectieve gemeenteraden.  Dit betekent dat de achttien Westhoekgemeenten er voor de 
periode 2008-2014 opnieuw voor kiezen om samen te werken, gezamenlijk hun belangen te 
behartigen en gemeenschappelijke ondersteuning zullen uitbouwen onder de koepel van 
Westhoekoverleg. 

1.2 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. 
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De streekgedeputeerden in 2007 zijn: 
 Jan Durnez, gedeputeerde; 
 Gunter Pertry, gedeputeerde. 

 
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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1.3 Dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur is het beheersorgaan van het Westhoekoverleg.  In 2007 zijn er acht 
bijeenkomsten van het dagelijks bestuur georganiseerd: vijf in het voorjaar en drie in het 
najaar.   
 
Begin 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  Marcus 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 2007 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. 
 
De agenda’s van de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur van 2007 zitten in bijlage 3 bij 
dit verslag.  De verslagen kunnen worden opgevraagd op het secretariaat. 

1.4 De staf. 

In 2007 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. 9.700 Euro. 
 
Een deel van de globale inzet van de staf van het Westhoekoverleg werd ingezet ter 
ondersteuning van het Midwestoverleg in 2007.  Deze inzet gebeurde tegen vergoeding van 
14,29% van de globale werkingskosten van Westhoekoverleg.  Dit percentage komt neer op 
gemiddeld 3 werkdagen per maand (van 21 werkdagen). 
 
De ondersteuning werd aangeboden aan het Midwestoverleg op vraag van de West-Vlaamse 
Intercommunale.  Het Dagelijks Bestuur heeft hierin toegezegd in 2005 op voorwaarde dat 
dit de werking van het Westhoekoverleg en de engagementen in de streekwerking niet 
verhinderde.   
 
Bovendien kan de samenwerking met de burgemeestersconferentie van midden West-
Vlaanderen in sommige gevallen inspirerend zijn voor de werking van Westhoekoverleg.  Dit 
kan dus niet louter beschouwd worden als een bijkomende belasting van de werking. 
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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 2007 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 gebiedswerking ‘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 

 
 Jan Leicher gebiedswerker welzijn Westhoek 
 Dieter Hoet coördinator Westhoekoverleg 

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

Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2007 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 vijf bijeenkomsten in de loop van 2007.  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 (wnd.) 
 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 Ignace Depyper – 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 Overleg Toerisme. 

Westtoer brengt tweemaal per jaar een regionaal overlegplatform bijeen.  In 2007 was dit op 
19 juni en 13 september. 
 
In de loop van 2007 werd het strategisch beleidsplan voor de Westhoek opgemaakt.  Dit 
werd o.a. opgevolgd via de klankbordgroepen van Westtoer op 27 februari en 26 april. 

2.4 Cultuuroverleg. 

Zie rubriek “cultuur” onder het hoofdstuk m.b.t. de actiepunten van het Westhoekoverleg. 

2.5 Overleg Ruimtelijke Ordening. 

De wvi brengt viermaal per jaar de ambtenaren en schepenen ruimtelijke ordening bijeen in 
een regio-overleg.  In 2007 was dit op 15 februari, 26 april, 27 september en 6 december. 

2.6 Overleg Milieu. 

De Provincie West-Vlaanderen, de wvi en Leiedal organiseren voor gans de provincie West-
Vlaanderen informatiesessies voor de milieuambtenaren. 
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In 2007 werd volgende georganiseerd: 
- Projectbezoeken van 1 dag voor gans de provincie: 

22 maart: Bierbeek (IBA)/Sint-Truiden (anders omgaan met land en water) 
26 april: Oosterhout (drukriolering, IBA, wadi, bergbezinkbekken, RWZI) 
27 juni: Wingene (afkoppeling, gescheiden riolering, kleinschalige waterzuivering) 

- Noord-zuid vergadering over het ontwerp samenwerkingsovereenkomst 2008-2013: 
11 september in Kortrijk en in Brugge 

- Noord-zuid vergadering over Vlarem en het mestdecreet: 
16 oktober in Brugge 
22 oktober in Wielsbeke 
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3 Actiepunten Westhoekoverleg in 2007. 

In wat hier volgt worden de voornaamste actiepunten van het Westhoekoverleg uit 2007 
verder toegelicht.  De volgorde waarin dit gebeurt heeft geen indicatie van het belang van 
het dossier voor Westhoekoverleg. 

3.1 Cultuur. 

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, is er in 2007 slechts één bijeenkomst geweest 
van de schepenen van cultuur, de voorzitters van de cultuurraden en de medewerkers in de 
gemeenten.  Het Westhoekoverleg zorgt samen met de gebiedswerking ‘cultuur’ voor de 
inhoudelijke ondersteuning.  Het secretariaat wordt waargenomen door het 
Westhoekoverleg. 
 
De agenda van deze bijeenkomst is in bijlage 6 opgenomen.  Deze bijeenkomst vond plaats 
op 11 oktober in het Esenkasteel.  Gezien dit een eerste werkjaar was van een nieuwe 
legislatuur, was de behoefte om elkaar te ontmoeten op Westhoekniveau minder groot.  
Zowel op gemeentelijk als intergemeentelijk niveau werd hard gewerkt aan de opmaak van 
meerjarenplannen.  Vandaar dat er in 2007 slechts één bijeenkomst was, i.p.v. de 
gebruikelijke trimesteriele bijeenkomsten. 
 
Het cultuuroverleg had in 2007 tot doel uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten en 
informatiedoorstroming omtrent het cultuurbeleid van andere instanties te verbeteren.  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). 
 
Samenstelling cultuuroverleg 

 Alveringem Martine Rabaey(schepen), Jan Maes (voorzitter culturele raad), Karien 
Becuwe (diensthoofd cultuur) 

 De Panne Serge Van Damme (schepen), Geert Vanthuyne 
(cultuurbeleidscoördinator), Yves Vanthuyne (voorzitter culturele raad) 

 Diksmuide Eric Seurynck (schepen), Greet Desodt (cultuurbeleidscoördinator), Sylvie 
Anzempamber (wnd directeur cc Kruispunt), Rik Coupé (Ondervoorzitter 
cultuurraad) 

 Heuvelland Geert Vandewynckel (schepen), Stefaan Decrock (cultuurbeleidscoör-
dinator), Christiane Victoor (voorzitter culturele raad) 

 Houthulst Ann Vansteenkiste (schepen), Joost Vanrobaeys (cultuurbeleidscoör-
dinator), Gaston Vanryckeghem (voorzitter culturele raad) 

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

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

 Kortemark Saskia Vanhove (schepen), Eva Vanhuyse (cultuurbeleidscoördinator), 
Bert Pattyn (voorzitter culturele raad) 

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

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

dinator), 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) 

 
 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) 

 
In 2007 was het secretariaat van Westhoekoverleg betrokken bij de selectieprocedure voor 
de aanwerving van een coördinator voor CO7. 

3.2 Grensoverschrijdende samenwerking. 

3.2.1 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. 
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Alle Westhoekgemeenten kunnen deel uitmaken van deze klankbordgroep.  In 2007 maakten 
de volgende steden en gemeenten deel uit van de klankbordgroep:  
 

 Alveringem Martine Rabaey (Schepen) 
 De Panne Marc Decoussemaeker (Schepen) 
 Diksmuide Eric Seurynck (Schepen) 
 Heuvelland Bernard Heens (Burgemeester), Geert Vandewynckel (Schepen) 
 Houthulst Joris Hindryckx (Houthulst) 
 Ieper Dieter Deltour (Schepen) 
 Koksijde Jan Loones (Schepen) 
 Lo-Reninge Lena Merlevede (Schepen) 
 Nieuwpoort Roland Crabbe (Burgemeester) 
 Poperinge Christof Dejaegher (Burgemeester), Jurgen Vanlerberghe (Schepen) 
 Wervik Bercy Slegers (Schepen), Stéphane Vansteenkiste (Schepen) 
 Zonnebeke Hedwige Verschaeve (Schepen), Luk Hoflack (gemeenteraadslid) 

 
Het Westhoekoverleg heeft drie bijeenkomsten van de klankbordgroep georganiseerd in de 
loop van 2007.  De agenda’s van deze bijeenkomsten zijn in bijlage 7 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 de RESOC Westhoek. 
 
In het kader van een betere kennismaking met de Franse rurale partners is er een bezoek 
georganiseerd aan de stedelijke agglomeratie Duinkerke (Communauté Urbaine de 
Dunkerque).  Dit bezoek vond plaats op 30 mei in de namiddag.  Het programma van dit 
bezoek is in bijlage opgenomen. 

3.2.2 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. 

3.2.3 Overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opâle. 

Het Westhoekoverleg vertegenwoordigt eveneens de Westhoekgemeenten in de technische 
werkgroep in het kader van het overlegplatform West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque - 
Côte d’Opale.   
 
Marcus Vandenbussche (burgemeester Koksijde) en Bernard Heens (burgemeester 
Heuvelland) zijn aangeduid als vertegenwoordiger van het Westhoekoverleg in de 
permanente conferentie van dit overlegplatform.  Deze permanente conferentie – d.i. het 
politieke orgaan dat het overlegplatform aanstuurt – kwam op 30 november 2007 bijeen in 
het Esenkasteel te Diksmuide. 
 
De ondersteuning via het overlegplatform werd in 2007 georganiseerd via een Interreg III-
project.  Dit liep in 2007 ten einde, waardoor men in het najaar begonnen is met de opmaak 
van een Interreg IV-project om de ondersteuning op korte termijn verder te garanderen. 
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Op langere termijn is het de wens van het overlegplatform om de een Europese 
rechtspersoonlijkheid aan te nemen, m.n. een Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking (EGTS).  Deze optie is bevestigd door de permanente conferentie van 30 
november.   
 
Westhoekoverleg volgt deze evolutie nauwgezet op door participatie in de stuurgroep van de 
onderzoeksopdracht die hieraan werd gekoppeld.  Verder verzorgde Westhoekoverleg in het 
najaar tevens de vertegenwoordiging van de gemeenten in deze evolutie in de richting van 
een EGTS, door de organisatie van interviews met Westhoekburgemeesters. 

3.2.4 Verbrede werking klankbordgroep: Europese dossiervorming. 

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. 
 
In het kader hiervan, en in voorbereiding van de nieuwe Europese programmeringperiode 
(2007-2013)1, heeft het Westhoekoverleg meermaals de Westhoekgemeenten bevraagd om 
een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de projectideeën die leefden in de 18 steden en 
gemeenten.  Deze inventaris werd meermaals afgetoetst op de bijeenkomsten van de 
klankbordgroep. 
                                                
1 De mogelijkheden voor de Westhoek situeren zich voornamelijk binnen Leader (Europese steun voor plattelandsontwikkeling), 
interreg IV en EFRO-doelstellingII. 
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3.3 Quadmotoren en paramotors in de Westhoek. 

In de loop van 2004 heeft het Westhoekoverleg een werkgroep opgericht die tot doel heeft 
een uniform beleidskader te creëren voor de Westhoekgemeenten inzake grondgebonden en 
luchtgebonden gemotoriseerde recreatie.  Dit beleidskader moet toelaten dat er nog steeds 
gemotoriseerde recreatie kan plaatsvinden in de Westhoek, maar dat de hinder voor 
inwoners, natuur en milieu en andere toeristen hierdoor wordt beperkt.  Er wordt in de 
eerste plaats toegespitst op overlast veroorzaakt door paramotors en door quads. 
 
De samenstelling van deze werkgroep is als volgt. 

 Gemeente De Panne Defraeye Caroline 
 Gemeente Heuvelland Vandromme Jan 
 Instituut voor natuurbehoud Devos Koen 
 Intergemeentelijke milieuambtenaar Vergote Adelien 
 LIN Vlaanderen Verhaeghe Floris 
 Politiezone De Polder Merlevede Wim 
 Provincie West-Vlaanderen Boury Filip, Buffel Sarie, Hindryckx Katrien 
 Reg. landschap Westvlaamse Heuvels Cuvelier Dirk 
 Stad Diksmuide Deruytter Martin 
 Stad Ieper Marrecau Erik, Stubbe Lieven 
 Westhoekoverleg Hoet Dieter 
 Westtoer Martin Johan 
 wvi De Roo Niek 

 
In de loop van 2005 heeft het ankerpunt Ruimtelijk-Economische Planning (REP) voor de 
Westhoek een kaart opgemaakt met een afbakening voor de paramotors.  Deze kaart 
wordt gedragen door de algemene vergadering van het Westhoekoverleg.  Gezien 
gemeenten niet bevoegd zijn om voor paramotors regulerend op te treden, is er gevraagd 
aan de Federale Overheid, en meer bepaald aan de minister van mobiliteit, om het nodige te 
doen om deze afbakening afdwingbaar te maken.   
 
Op 14 maart ’07 zijn medewerkers van het Kabinet van de minister voor mobiliteit (toen dhr. 
Renaat Landuyt) langskomen op het stadhuis te Diksmuide om een ontwerp van KB toe te 
lichten.  Op 19 maart is de werkgroep van het Westhoekoverleg opnieuw bijeengekomen om 
verdere aanbevelingen te formuleren t.a.v. het ontwerp KB.  Deze aanbevelingen zijn 
rechtstreeks aan het kabinet gecommuniceerd en zijn tevens overgemaakt aan het 
interbestuurlijk plattelandsoverleg. 
 
Dit KB is echter niet meer goedgekeurd door de toenmalige federale regering.  Het is 
onduidelijk wat er hier nu verder mee zal gebeuren. 
 
Voor wat betreft de aanpak van de overlast veroorzaakt door quads is er een inventarisering 
opgemaakt van de wegen die dienen te worden afgesloten voor dergelijke voertuigen, 
eveneens door het ankerpunt ruimtelijke ordening.  Verder heeft Westhoekoverleg eveneens 
een model van gemeentereglement verspreid aan de gemeentebesturen op basis waarvan 
dergelijke wegen kunnen worden afgesloten.  In 2005 en 2006 is deze methodiek 
ruimschoots verspreid onder de achttien Westhoekgemeenten, zowel op politiek als ambtelijk 
niveau.   
 



WERKINGSVERSLAG 2007 WESTHOEKOVERLEG 
 

 18

Deze methodiek is in 2007 op vraag van een aantal instanties verder toegelicht.  Het gaat 
om een drietal gelegenheden: 
• 5 februari: toelichting aan de milieuraad van Heuvelland; 
• 11 april: toelichting aan de raad van bestuur van het regionaal landschap West-Vlaamse 

heuvels; 
• 25 april: toelichting aan college stad Veurne en politiezone spoorkin. 
 
Voorlopige conclusie: 
Een van de voornaamste resultaten van de inspanningen van het Westhoekoverleg van de 
afgelopen 3 jaar is dat de beide thema’s (quadmotoren en paramotors) op de agenda van 
het interbestuurlijk plattelandsoverleg van de Vlaamse regering zijn geplaatst.  In grote 
lijnen zijn de aanbevelingen van het Westhoekoverleg overgenomen in de adviezen van het 
interbestuurlijk plattelandsoverleg t.a.v. de Vlaamse regering.   

3.4 Waterzuivering. 

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 Vlaams gemeenten verplichten om vanaf 2015 een goede kwaliteit 
van het oppervlaktewater te hebben.  Deze richtlijn stelt de gemeentebesturen hier 
rechtstreeks voor verantwoordelijk, gezien zijn 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). 
 
In 2007 zijn een drietal informatiemomenten georganiseerd (op 26 februari, op 13 maart 
en op 23 oktober).  Deze infomomenten stonden steeds open voor een breder publiek van 
mandatarissen en ambtenaren uit de gemeente. Hiervoor werd telkens een beroep gedaan 
op de expertise van de wvi. 
 
In het najaar is een delegatie van het Westhoekoverleg op bezoek geweest bij de 
Vlaamse minister van leefmilieu (minister Hilde Crevits), alwaar er opnieuw aandacht is 
gevraagd voor de uitzonderlijke positie van de Westhoekgemeenten in dit dossier. 
 
In 2007 is er ook een beperkte technische werkgroep opgericht om gemeenten optimaal 
te adviseren over de meest actuele stand van zaken in dit dossier.  In deze werkgroep zitten: 
Ann Tack (coördinator milieu en natuur, wvi), Nathalie Garré (stafmedewerker milieu en 
natuur), Claude Boudry (ontvanger stedelijke waterdienst Ieper), Luc Vandamme (schepen 
milieu Langemark-Poelkapelle), Bercy Slegers (schepen milieu Wervik en medewerker 
kabinet Crevits), en Dieter Hoet (coördinator Westhoekoverleg).  De adviezen van deze 
werkgroep worden steeds ruim verspreid via de verslaggeving van het Westhoekoverleg.  De 
werkgroep kwam dit jaar 3 keer bijeen. 
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De laatste stand van zaken eind 2007 wordt hieronder weergegeven. 

Schets voorgeschiedenis: 
Westhoekoverleg en iba’s? 

1/ Westhoekoverleg richtte een 
werkgroep met als doel een 
gemeenschappelijk 
subsidiereglement op te maken voor 
de Westhoekgemeenten (voorjaar 
2007).  Gezien er geen duidelijkheid 
bestaat omtrent de Vlaamse positie 
t.a.v. iba’s, is het echter onmogelijk 
om nu reeds een sluitend reglement 
op te maken.  Sindsdien komt deze 
beperkte werkgroep geregeld bijeen 
om de beleidsactualiteit op te volgen, 
en de technisch beste scenario’s voor 
de Westhoek te ontwikkelen ten 
dienste van het Westhoekoverleg. 

 
2/ Op 27 februari ’07 organiseert het 

Westhoekoverleg een overlegtafel 
rond de iba-problematiek.  Op deze 
bijeenkomst presenteert Stad Ieper 
zijn beleidsvoornemens.  Gezien de 
sterk gewijzigde situatie op 
Vlaams/Europees niveau, zijn deze 
beleidsvoornemens aanzienlijk 
bijgestuurd. 

 
3/ Op 23 oktober ’07 organiseert 

Westhoekoverleg een tweede 
overlegtafel voor de Westhoekgemeenten.  Op deze bijeenkomst word een stand van zaken 
gegeven omtrent de problematiek van de waterzuivering in het buitengebied.  In de nasleep van 
deze uiteenzetting gaan steeds meer stemmen op voor intergemeentelijke samenwerking rond 
deze problematiek. 

 
4/ Westhoekoverleg 16 november ’07: dezelfde presentatie van 23 oktober wordt toegelicht voor de 

burgemeesters.  Uit deze toelichting en de reacties erop kunnen volgende zaken worden afgeleid: 
4.1/ Een aantal Westhoekgemeenten zullen hoogstwaarschijnlijk intekenen op het aanbod van 

“Infrax”.  (zie kaartje) 
4.2/ De burgemeester van Ieper wijst de oprichting van een nieuwe “intercommunale” voor de 

aankoop en het beheer van het iba-park van de Westhoek van de hand.  Maximale 
samenwerking tussen de gemeenten wordt wel aanbevolen: 
• gezamenlijke opmaak aanbesteding voor de aankoop,  
• samenwerking met eenzelfde bedrijf voor het onderhoud, 
• … 

Werkingsgebied infrax (groen=effectief werkingsgebied, blauw 
(werkingsgebied IWVA) en oranje worden actief benaderd om in te 
stappen. 
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Bespreking actualiteit. 

1/ Het aanbod van infrax mag niet rooskleuriger worden voorgesteld dan het is. 

1/ Infrax geeft aan alles te kunnen doen met de opbrengst van de GSB en subsidies van de Vlaamse 
Overheid voor de gemeente.  Wvi heeft echter berekend dat dit NIET kan.  Er zijn slechts twee 
mogelijkheden voor infrax om dit op te lossen: 
a. meer spreiden in de tijd; 
b. extra geld vragen aan de gemeente. 
Concreet kan dit dan betekenen dat wanneer een gemeente een dorpskernvernieuwing plant, en 
dit past niet in de planning van infrax, dat er niet tegelijkerheid een vernieuwing van de riolen kan 
gebeuren, tenzij de gemeente dit zelf wil betalen... 

 
2/ De particulier kan voor zijn iba instappen in het "pakket" van infrax.  De particulier blijft echter 

eigenaar van de iba. 

2/ Er dient grondig te worden afgewogen of de kostprijs van een nieuwe intercommunale 
samenwerking op Westhoekniveau opweegt tegen de meerwaarde ervan. 

De vraag dient te worden gesteld wat een “nieuwe intercommunale structuur” op Westhoekniveau 
precies kan inhouden.  Gaat het om een nieuwe intercommunale (in de zin van een 
opdrachthoudende vereniging), of wordt er gemikt op een lichte intergemeentelijke samenwerking (in 
de zin van een interlokale vereniging) waardoor er expertise bijeen wordt gebracht op 
Westhoekniveau.   
 
Bij deze afweging staan de volgende drie elementen centraal. 
 
1. Inhoud intergemeentelijke samenwerking 

In een dergelijke lichte samenwerking moeten volgende elementen zeker worden opgenomen: 
1. controle werking iba / drukriolering (werking pompen)2; 
2. communicatie met de burger; 
3. telemetrie (opvolgen alarmmeldingen); 
4. algemene coördinatie; 
5. uitschrijven aanbestedingen; 
6. opmaak gezamenlijk onderhoudscontract. 

 
Deze lichte samenwerking dient minstens te bestaan uit een “cel op Westhoekniveau”.  Deze cel 
dient volgende expertises te bundelen: 
1. coördinator; 
2. communicatie; 
3. technische expertise; 
4. juridische expertise. 

 
2. Overheadkost? 
 
3. Structurering samenwerking? 

• Interlokale vereniging; 
• Opdrachthoudende vereniging; 
• Aansluiten bij een bestaande organisatie (IVVO, infrax, …) 

                                                
2 Momenteel loopt er een provinciaal proefinitiatief in Veurne om na te gaan of de Provincie deze controle niet kan uitvoeren. 
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3.5 Jeugd. 

3.5.1 Overleg jeugddiensten Westhoekoverleg 

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 “passe partout” in het 
zuiden van de Westhoek.  Dit overleg brengt alle jeugddiensten bijeen rond het thema van 
de speelpleinwerking.  Op 16 januari was Westhoekoverleg uitgenodigd op een bijeenkomst 
van passe partout om het belang en de relevantie van een jeugdoverleg op Westhoekniveau 
toe te lichten.  Bij jeugd en welzijn is Westhoekoverleg niet uitgenodigd. 
 
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.  Op 28 november zijn de 
schepenen van jeugd, de jeugdconsulenten en voorzitters van jeugdraden uitgenodigd door 
het Westhoekoverleg in het Esenkasteel.  De agenda is in bijlage 8 opgenomen.  Er zal 
verder getracht worden om van dit forum een vaste waarde te maken in het rijtje van 
thematische Westhoekfora, opdat de input van de jeugdsector niet zou worden vergeten bij 
de opmaak van de streekagenda. 

3.5.2 Streekbetrokkenheid jongeren in de Westhoek. 

Het Westhoekoverleg nam op vraag van de provinciale 
gebiedswerking in 2006 het secretariaat waar van de 
stuurgroep van dit onderzoek naar de betrokkenheid 
van jongeren op de streek.  Dit resulteerde in de 
organisatie van een voorstellingsmoment van de 
resultaten op 23 mei ’07 in het lyceum te Ieper.  De 
onderzoeksresultaten werden toegelicht door Prof. Dr. 
Frans Thissen (Universiteit Amsterdam). 
 
De uiteindelijke voorstelling van de resultaten vormde 
het startschot voor de opmaak van een actieplan rond 
jongeren.  Om dit inhoudelijk uit te werken werd via 
de gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen 
dhr. John Vermote aangesteld als trekker van de 
opmaak van dit actieplan.  Ook hier nam 
Westhoekoverleg opnieuw het secretariaat waar van 
de “trekkersgroep” die bijeen kwam op 4 juli, 3 
september, 24 oktober, 21 november en 19 
december.  De werkzaamheden van deze 
trekkersgroep lopen verder in 2008.  De voorlopige 
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resultaten werden een eerste keer teruggekoppeld via het jeugdoverleg (zie 3.5.2) en zijn te 
kaderen in onderstaande opsomming.  Dit actieplan is nog niet goedgekeurd door de 
algemene vergadering van Westhoekoverleg. 

 
ACTIEPLAN JEUGD WESTHOEK  
I. ALGEMEEN 

A. In het noorden en het zuiden van de Westhoek wordt een centraal aanspreekpunt 
gecreëerd, waar alle mogelijke informatie over de streek en haar kenmerken, gebundeld 
aangeboden wordt: Veurne-Diksmuide enerzijds en Ieper anderzijds. 

B. Uitbouw van bestaande websites Westoek en Ieperjongt met (streekeigen) informatie. 
II. ONDERWIJS 

A Opzetten van een PCnetwerk voor streekeigen informatie. 
B Initiatieven van het hoger onderwijs in de regio bundelen. Het organiseren van een job- en 

onderwijsbeurs voor de derde graad van het secundair onderwijs – een jaar in Frankrijk 
(bestaat al en wordt georganiseerd door de krant “La Voix du Nord”) en een jaar in de onze 
streek (Roeselare?). 

III. JEUGDWERK – CULTUUR – TOERISME 
A. Jeugdwerkinfrastructuur via leader. 
B. Uitbouw initiatieven (cultureel, optredens, workshops ). 
C. Toeristische troeven een jongereninput geven. 

IV.  gemeenten/ gebiedswerking provincie 
V. TEWERKSTELLING 
VI. HUISVESTING 
VII. RUIMTELIJKE ORDENING 
VIII. ECONOMIE 

Hier moet via het Resoc  gekeken worden om enerzijds high potentials naar de streek te lokken 
met onze sterktes en om anderzijds terugkeerders optimaal te begeleiden in hun zwakke positie.  

IX. Algemeen welzijn (KOPP, middelenbeleid, zelfmoordpreventie…) 
- uitbouw van duurzame investeringen 
- tewerkstellingsbeleid, huisvestigingsbeleid, uitbouw van verschillende welzijnsdiensten. 
- er kan een screening gedaan worden van de diverse lokaal sociaal beleidpslannen. 

3.6 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. 

3.7 Bestuurskracht Westhoekgemeenten. 

Problematiek Landelijke Gemeenten: 
1. beperkte fiscale draagkracht; 
2. grote oppervlakte, verspreide en dunne bevolking; 
3. snellere vergrijzing; 
4. lagere levenstandaard; 
5. meer sociale achterstelling en grotere vatbaarheid voor armoede. 
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Deze vijf knelpunten worden hieronder verder geduid op basis van cijfergegevens. 

1. Een beperkte fiscale slagkracht waardoor ze minder of weinig eigen middelen kunnen 
genereren. 
Deze beperkte fiscale slagkracht kan worden afgeleid uit tabel 1. 
 

Gemeente 
waarde van  

1% apb / inw.  
anno 2007 

waarde  
100 opcentiemen 

OV / inw. 

Gent 32,65 € 24,76
    
Kinrooi 23,57 € 10,94
Sint Laureins  10,98
    
Brugge 33,75 € 20,22
Oostende 27,71 € 24,26
    
Alveringem 18,46 € 11,64
Diksmuide 23,74 € 12,46
Heuvelland 19,91 € 12,07
Houthulst 28,31 € 9,71
Ieper 26,47 € 15,27
Koekelare 23,68 € 10,06
Kortemark 20,88 € 13,85
Langemark-
Poelkapelle 22,42 € 14,41

Lo-Reninge 18,84 € 14,23
Mesen 16,69 € 5,73
Poperinge 23,00 € 12,81
Veurne 25,10 € 22,51
Vleteren 20,15 € 10,64
Wervik 23,64 € 9,91
Zonnebeke 23,04 € 11,22
    
De Panne 32,66 € 39,48
Koksijde  39,40
Nieuwpoort 25,26 € 35,96
    
gemiddelde WH 21,16 € 12,44 € 
gemiddelde 
WH&WK 22,08 € 16,74 € 

Tabel 1: fiscale slagkracht gemeenten 2007 
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2. De Westhoekgemeenten zijn in oppervlakte grote gemeenten (met verspreide 
bebouwing) en dat brengt meer kosten met zich mee. 

 

 
18 Gemeenten / 102 Kernen. 
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Lage bevolkingsdichtheid. 
Ongeveer 212.524 inwoners voor 118.275 ha. 
 

CIJFERS WESTHOEK 2007 

Naam Inwoners Opp./ha dichtheid/ha dichtheid/km² 

Alveringem 4.954 8.046,17 0,62 61,57 

De Panne 10.149 2.432,40 4,17 417,24 

Koksijde 21.402 4.517,58 4,74 473,75 

Nieuwpoort 10.921 3.159,53 3,46 345,65 

Veurne 11.820 9.735,20 1,21 121,42 

Heuvelland 8.174 9.554,38 0,86 85,55 

Ieper 34.901 13.124,95 2,66 265,91 

Langemark-Poelkapelle 7.772 5.332,94 1,46 145,74 

Mesen 982 357,83 2,74 274,43 

Poperinge 19.702 11.901,81 1,66 165,54 

Vleteren 3.637 3.839,30 0,95 94,73 

Wervik 17.662 4.405,97 4,01 400,87 

Zonnebeke 11.901 6.813,71 1,75 174,66 

Diksmuide 15.752 15.140,70 1,04 104,04 

Houthulst 9.102 5.510,82 1,65 165,17 

Koekelare 8.320 3.953,44 2,10 210,45 

Kortemark 12.058 5.553,21 2,17 217,14 

Lo-Reninge 3.315 6.321,61 0,52 52,44 

Totaal 212.524    
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3. Demografisch hebben Westhoekgemeenten te kampen met een sterkere vergrijzing.  Dit 
betekent dat de bevolking meer verzorging nodig heeft, wat op zich meer kosten met 
zich meebrengt. 

Figuur 1: vergrijzing in België (geg. 2004 NIS) 

Figuur 2: vergrijzing in Vlaanderen (Dexia 2007) 
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4. Een lagere scholingsgraad, minder bedrijvigheid en weinig innovatie, kortom minder 
welvaart. 

Figuur 3: levenstandaard in Vlaanderen (dexia 2007) 

5. Een grotere kans op en concentratie aan sociale achterstelling en vatbaarheid voor 
armoede in de Westhoek, zelfs in vergelijking met andere Vlaamse plattelandsgebieden. 

 
Figuur 4: plattelandsachterstelling (KU Leuven 2007) 
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Figuur 5: vatbaarheid voor armoedeconcentraties 

 
Westhoekgemeenten vallen vaak uit de boot voor ondersteuning via Vlaamse of 
Federale beleidsmaatregelen.  
 
Dergelijke voorbeelden kunnen worden teruggevonden in verschillende beleidsdomeinen.  
Zonder exhaustief te willen zijn, worden er hier een aantal typische voorbeelden beschreven. 

• Waterzuivering.  Tegen 2012 moet de kwaliteit van het oppervlaktewater in 
Vlaanderen goed zijn.  Dit is een Europese richtlijn.  Om dit te bereiken zal Vlaanderen 
maximaal inzetten op betere riolen.  De Westhoek met zijn typisch verspreide bebouwing 
zal veel gebruik moeten maken van “individuele behandelingsinstallaties voor 
afvalwater”, de zgn. iba’s.  Vlaanderen zal prioritair inzetten op riolen, waardoor het tot 
op heden niet duidelijk is in welke mate Vlaanderen iba’s mee zal financieren.  Op basis 
van voorlopige cijfers kan er worden van uitgegaan dat één op de zeven Vlaamse iba’s in 
de Westhoek zullen worden geplaatst.  Westhoekgemeenten zullen tot 20% van de 
globale waterzuiveringcapaciteit afhankelijk zijn van deze iba’s. 

• Mobiliteit.  In 2000 had de Vlaamse overheid de ambitie om in heel Vlaanderen 
“basismobiliteit” te realiseren.  De toepassing van dit concept diende eerst te worden 
gerealiseerd in de Vlaamse centrumsteden.  Na deze realisatie zouden de meer landelijke 
gebieden aan de beurt komen.  Voor West-Vlaanderen betekende dit dat men eerst keek 
naar de as Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare.  Anno 2007 is basismobiliteit niet 
langer de prioriteit noch van de Vlaamse Regering, noch van de Vlaamse Vervoersmaat-
schappij De Lijn.  De prioriteit is nu netmanagement.  Helaas is basismobiliteit nog steeds 
niet gerealiseerd in de Westhoek.  Recent overleg met de Vlaamse Regering bevestigde 
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dit opnieuw.  Inwoners van de Westhoek kunnen enkel een beroep doen op de 
garantieregeling opgenomen in het decreet basismobiliteit. 

• Opvoedingsondersteuning.  In 2007 stemde het Vlaamse Parlement het decreet 
inzake opvoedingsondersteuning.  Met deze nieuwe regelgeving wenst de Vlaamse 
Overheid extra ondersteuning te bieden aan gezinnen met opvoedingsproblemen.  Deze 
nieuwe regelgeving voorziet o.a. in de oprichting van opvoedingswinkels in de centrum-
steden.  Deze opvoedingswinkels worden mee gefinancierd door de Vlaamse Overheid.  
Een winkelmodel is zelden efficiënt in een landelijke context en is evenmin opgenomen in 
de regelgeving.  Een gelijkwaardig alternatief voor de landelijke gebieden is niet meteen 
voorzien. 

• Ecologisch bermbeheer.  Het Vlaams bermbesluit zet de gemeenten er toe aan om 
hun grachten en zoomwegen op een ecologische manier te onderhouden.  Voor een 
landelijke gemeente houdt dit een enorme meerkost in, gezien de vele kilometers zoom-
wegen en grachten waarover ze beschikken.  Hiertegenover staat er geen bijkomende 
tegemoetkoming voor deze landelijke gemeenten. 

• Ontwerp van erfgoeddecreet.  In dit decreet worden drie bestaande decreten 
geïntegreerd: het Archiefdecreet, het Decreet op de volkscultuur en het bestaande 
Erfgoeddecreet.   In dit nieuwe decreet zal de structuur van een erfgoedconvenant 
crucialer worden: willen musea bijvoorbeeld in de toekomst een aanvraag indienen tot 
het bekomen van een erkenning dan dient men dit te doen bij de Vlaamse 
Gemeenschap, bij erkenning zal de uitbetaling  van de subsidie enkel nog verlopen via de 
erfgoedconvenanten.  Voor de gemeenten die niet over een erfgoedconvenant 
beschikken, betekent dit dat deze gemeenten de subsidie aan de erkende musea zelf 
zullen moeten ophoesten, het betreft hier een basissubsidie van € 12.500,00. Voor de 
musea die erkend zijn op regionaal niveau wordt in de richting van de provincies 
gekeken.  Een zelfde probleem stelt zich voor het aanvragen van subsidies voor 
erfgoedprojecten en heemkundige publicaties.  De kleinere landelijke besturen zullen 
hierbij als eerste getroffen worden. 

• … 

3.8 Woonbeleid en fiscaliteit. 

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.   
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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 wensen 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 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.  Eind 2007 was er nog geen 
reactie van het Grondwettelijk Hof. 
 
Nood aan erkenning van de 
specifieke problematiek van het 
Vlaamse platteland en de 
ontwikkeling van een 
plattelandsbeleid. 
 
Het Westhoekoverleg heeft beslist om 
deze maatregel aan te vechten voor 
het Grondwettelijk Hof op basis van het 
gelijkheidsbeginsel dat in onze 
grondwet is opgenomen.  De oorzaak 
voor deze drastische stappen is niet 
beperkt tot dit ene voorval in het kader 
van het federale grootstedenbeleid.  De 
aanleiding is veel breder en is terug te 
brengen tot een tweetal vaststellingen. 
 

Figuur 6: woningen zonder klein comfort
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Wel een stedenbeleid, maar geen plattelandsbeleid. 
 
De afgelopen decennia is een Vlaams en Federaal stedenbeleid tot stand gekomen vanuit de 
erkenning van de specifieke problematiek van  deze centrumsteden.  Op de website 
www.thuisindestad.be kan worden teruggevonden waarvoor deze middelen in de 
centrumsteden kunnen worden aangewend.  Ter info vind je in tabel 1 een overzicht van de 
bijdragen die de Vlaamse centrumsteden hebben gekregen in het kader van het Vlaamse 
stedenbeleid.  Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om de bedragen na voorafname door 
Brussel, die bovenop de bijdrage uit het gemeentefonds aan de centrumsteden worden 
gegeven.   
 
Ter vergelijking zijn in tabel 2 de verdeelsleutels binnen het gemeentefonds opgenomen voor 
de West-Vlaamse centrumsteden en de Westhoekgemeenten. 
 
Antwerpen 47.053.651,00 € 
Gent 23.872.289,00 € 
Aalst 2.044.780,00 € 
Brugge 2.998.524,00 € 
Genk 5.467.773,00 € 
Hasselt 1.728.296,00 € 
Kortrijk 2.074.956,00 € 
Leuven 2.655.403,00 € 
Mechelen 3.781.211,00 € 
Oostende 4.134.015,00 € 
Roeselare 1.379.216,00 € 
Sint-Niklaas 1.721.975,00 € 
Turnhout 1.143.811,00 € 
Totaal 100.055.900,00 € 

Tabel 2: bijdrage Vlaams stedenfonds anno 2006 
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Brugge 52.109.008,00
Kortrijk 24.374.344,00
Oostende 26.674.588,00
Roeselare 17.663.372,00
    
Alveringem 1.530.848,00
Diksmuide 3.893.206,00
Heuvelland 2.206.731,00
Houthulst 1.992.249,00
Ieper 8.622.101,00
Koekelare 1.643.435,00
Kortemark 2.282.179,00
Langemark-Poelkapelle 1.606.173,00
Lo-Reninge 1.090.554,00
Mesen 264.891,00
Poperinge 4.165.758,00
Veurne 2.762.592,00
Vleteren 915.506,00
Wervik 3.305.057,00
Zonnebeke 2.260.879,00
    
De Panne 2.183.948,00
Koksijde 1.643.435,00
Nieuwpoort 2.403.980,00

Tabel 3: aandelen gemeenten in het Gemeentefonds in 2006 
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Figuur 7: aandeel gemeenten in Gemeentefonds 2006 
 
 
Alhoewel we met het aantreden van de huidige Vlaamse Regering over een minister bevoegd 
voor plattelandsbeleid beschikken, is er tot op heden nog steeds geen gelijkaardig fonds 
voor plattelandsbeleid. 
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3.9 Gemeenschappelijke juridische ondersteuning voor Westhoek-
O.C.M.W.’s. 

Wensen ocmw’s hun erkenning voor schuldbemiddeling te behouden van de Vlaamse 
Overheid, dan dienen ze te beschikken over de nodige juridische ondersteuning.  Indien ze 
deze erkenning verliezen, verliezen ze meteen ook hun subsidies uit het energiefonds.  Dit is 
kort geschetst de problematiek waarmee de ocmw’s (in de Westhoek) werden 
geconfronteerd in 2005. 
 
In het voorjaar van 2005 hebben alle ocmw’s van de Westhoek de kans gekregen om toe te 
treden tot deze vzw intergemeentelijke dienst schuldbemiddeling.  Op deze manier kan er 
gebruik worden gemaakt van de opgebouwde expertise in de schoot van de vzw en 
beschikken ocmw’s over professionele juridische ondersteuning voor de sociale dienst op een 
uiterst kostenefficiënte manier. 
 
De volgende ocmw’s zijn toegetreden tot de vzw intergemeentelijke dienst 
schuldbemiddeling: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Lo-Reninge en 
Mesen. 
 
Naast de ondersteuning waarop de sociale dienst van de ocmw’s een beroep op kan doen, 
biedt de vzw ook geregeld infosessies aan voor het personeel van ocmw’s.  Dit gebeurt 
jaarlijks in Esenkasteel.  Ook in 2007 was dit het geval. 

3.10 Landbouwwegen. 

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 volgende afspraken. 
 
1. De organisatie van intergemeentelijke vorming (wegenbouw technisch, opmaak 

typebestekken, …) 

2. De organisatie van permanente intergemeentelijke ondersteuning rond technische en 
juridische aspecten bij het aanstellen van studiebureaus en aannemers in het kader van 
wegenwerken. 

3. Het uitklaren van de subsidiemogelijkheden voor gemeentebesturen bij het onderhoud 
en herstel van landbouwwegen. 

4. De controle van de gemeente op de kwaliteit van de herstellingen van de weg na 
ingrepen van de nutsmaatschappijen. 

Voor deze vier punten werden de volgende conclusies geformuleerd: 
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Vorming. 
Via de vereniging TD West zullen de gemeentelijke TD’s bevraagd worden inzake hun 
bijkomende nood aan vorming.  Martin De Man zal dit behartigen.  Momenteel is er 
voornamelijk vraag rond onderhoudstechnieken. 
 
De opleidingen van OCW (vooral de vorming inzake het beheer van bestaande wegen is zéér 
interessant) vormen een goed aanbod naar de gemeenten.  Deze vormingen worden echter 
steeds in Brussel georganiseerd, waardoor vele personeelsleden afhaken.  Martin De Man is 
betrokken bij de organisatie van deze vormingssessies.  Hij zal er voor pleiten dat deze 
opleiding dichter bij worden georganiseerd (bv. Gent). 
 
De opleiding wegenbouw wordt via de school voor bestuursrecht al 4 jaar niet meer 
aangeboden wegens onvoldoende interesse. 
 
Permanente gemeentelijke ondersteuning rond technische en juridische 
aspecten. 
De TD van de Provincie West-Vlaanderen zit in een herstructurering.  Momenteel worden er 
interne beleidsnota’s opgemaakt door de TD t.a.v. de deputatie.  Eén van de pistes die wordt 
ontwikkeld is het zich toespitsen op het bieden van ondersteuning aan de TD’en van de 
gemeenten. 
 
Een brief van Westhoekoverleg t.a.v. de deputatie kan deze ontwikkeling kracht bij zetten. 
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Subsidiemogelijkheden. 
In vergelijking met het verleden zijn er zo goed als geen subsidiemogelijkheden meer voor 
het onderhoud van landbouwwegen. 
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. 
 
Overblijvende mogelijkheden zijn: 
• Eventueel leader (Europese en Vlaamse steun voor plattelandsontwikkeling): de 

streekwerking van de Westhoek pleit ervoor om deze mogelijkheid te laten opnemen 
vanaf 2008.  Er is hieromtrent nu nog geen zekerheid. 

• Eventueel interreg (Europese steun voor grensoverschrijdende samenwerking): d.i. 
echter bijzonder moeilijk gezien deze programma’s niet gericht zijn op investeringen in 
infrastructuur. 

• Subsidiëring voor fietspaden van de Provincie West-Vlaanderen.  Hieraan zijn er twee 
voorwaarden gekoppeld: 

i. De gemeente moet het eigendomsrecht hebben over de landweg. 
ii. De landweg moet deel uitmaken van het functioneel fietsroutenetwerk. 

• Occasionele opportuniteiten via het rampenfonds. 
 
Controle van nutsmaatschappijen. 
Gemeenten moeten via hun controle en aansturingmogelijkheden t.a.v. de 
nutsmaatschappijen druk uitoefenen op de nutsmaatschappijen opdat de ingrepen en 
herstellingen op gemeentelijke wegen via de geëigende codes zou verlopen. 

3.11Waterpeil IJzerbekken. 

Vanuit een aantal gemeenten wordt gemeld dat de frequentie van overstromingen de laatste 
jaren toeneemt.  Om hier gehoor aan te geven richtte Westhoekoverleg een beperkte 
werkgroep op om deze probleemstelling verder scherp te stellen.  Hierbij ging de aandacht in 
het bijzonder uit naar de relatie tussen het waterpeil van IJzer en de gemelde wateroverlast 
te Vleteren en Poperinge. 
 
Er werd vanuit deze werkgroep overleg gepleegd met Joris Duyck, Districthoofd Ijzer, 
Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Bovenschelde. 
 
Op vraag van de werkgroep stelde dhr. Jan Verfaillie een parlementaire vraag omtrent deze 
problematiek. 
 
De voorlopige conclusie van de werkgroep is dat er geen oorzakelijk verband kan worden 
aangetoond.  De oorzaken van de wateroverlast zijn in de eerste plaats toe te schrijven aan 
- het meer voorkomen van neerslag met hoge intensiteit; 
- meer en grotere verharde oppervlaktes; 
- snellere afwatering door rechttrekkingen en inbuizingen.  Zo meldt het districtshoofd van 

de Ijzer dat er bij regenval steeds sneller moet worden afgewaterd omdat het 
hemelwater steeds sneller in de Ijzer terecht komt. 
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Westhoekoverleg heeft tevens akte genomen van de beslissing van het ijzerbekkencomité 
om een studie te wijden aan deze problematiek. 
 
Westhoekoverleg rekent verder op de werking van de betrokken waterschappen om de 
nodige acties te formuleren om de gesignaleerde overlast aan te pakken. 

3.12 Noodplanning. 

Op 13 september ’07 bracht Westhoekoverleg de in de loop van 2007 aangestelde 
ambtenaren noodplanning van de Westhoekgemeenten bijeen.  De bedoeling van deze 
bijeenkomst was deze ambtenaren bij te staan in de invulling van hun nieuwe functie door 
onderling overleg. 
 
De tabel in bijlage 9 geeft een stand van zaken voor de Westhoekgemeenten anno 2007. 

3.13 Modelverordening groenschermen. 

In het najaar van 2007 richtte Westhoekoverleg een werkgroep op om de toepassing van de 
provinciale modelverordening in de Westhoekgemeenten verder te begeleiden. 
 
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 
 
Deze werkgroep kwam bijeen op 16 oktober en 13 november.  Het was de opdracht van 
deze werkgroep om de grootst gemene deler uit de modelverordening te filteren die 
toepasbaar was in de Westhoekgemeenten.  Eind 2007 was deze werkgroep klaar met het 
opmaken van deze modelverordening op Westhoekmaat en werd er gewacht op een 
juridisch nazicht van de tekst.  
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4 Informatiesessies voor gemeenten. 

 6 februari ’07 – Publiek Private Samenwerking (PPS) 
 8 mei ’07 – Het nieuwe gemeentedecreet 
 11 juni ’07 – Wet Overheidsopdrachten 
 11 september ’07 – Waterzuivering en btw 

5 Netwerking Westhoekoverleg. 

 Adviescommissie Platteland VVSG 
- 15 maart ‘07 
- 10 mei ‘07 
- 6 september ‘07 
- 8 november ‘07 

 Bezoek aan de Westhoek van projectvereniging Stadsregio Turnhout 
5 juli ’07. 

 Studiedag interbestuurlijke samenwerking 
19 april ’07. 
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6 Regiowerking Esenkasteel. 

In 2007 participeerde het Westhoekoverleg aan de regiowerking 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; 
 deskundige 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, 26 januari 2007 

Werking Westhoekoverleg. 
 data algemene vergadering 
 Voorstel samenstelling dagelijks bestuur 
 Samenstelling RESOC Westhoek 
 Gemeentelijke saneringsbijdrage: stand van zaken 
 Subsidiëring bushokjes: stand van zaken 
 Doven van het licht 
 Overwelven van baangrachten: stand van zaken 
 Behandelingstermijn stedenbouw 
 Vraag Poperinge / Vleteren m.b.t. hoogte IJzer en overstromingen 

Streekhuis Esenkasteel, 16 februari 2007 

Werking Westhoekoverleg. 
 Aanduiding plaatsvervangers Westhoekoverleg 
 Overleg waterpeil IJzerbekken 
 Vertegenwoordiging lokale besturen in RESOC Westhoek 
 Informatie en vormingsaanbod Westhoekoverleg voorjaar 2007 
 Centrummanagement benchmarking: projectvoorstel 

 
Locatie glastuinbouw in de Westhoek: resultaat studie. 
Een toelichting door de heer Hans Desmyttere en de heer Diederik Franco, beide 
onderzoekers WES. 
 
Bekkenbeheerplan IJzerbekken. 
Een toelichting door de heer Rik Dehaemers, coördinator IJzerbekken en de heer Kurt 
Despierre, planningsverantwoordelijke. 

Streekhuis Esenkasteel, 16 maart 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Bespreking jaarplan en begroting 2007/afrekening 2006. 
 Meetinstrument Centrumbeheer. 
 Gemeentelijk IBA-beleid. 
 Bemiddelaar inzake gemeentelijke administratieve sancties – Stad Veurne. 
 Bijeenkomst waterpeil IJzerbekken 
 Ontwerp van KB paramotors. 
 Onderhoud verharde landwegen. 
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Streekwerking Westhoek 
 Interactief besturen in de Westhoekgemeenten. 
 Vertegenwoordiging gemeenten in RESOC Westhoek. 
 Beknopte voorstelling project ondersteuning vrijwilligersvervoer arr. Ieper. 

Mevrouw Nele Van Veuren, coördinator Regionale Welzijnsraad Ieper. 
 
Rampenplanning: gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. 
Toelichting door de heer Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg. 
 
Aanbod UNIZO rond lokaal economiebeleid. 
Toelichting door de heer Jerry Crombé, medewerker studiedienst UNIZO. 

Streekhuis Esenkasteel, 20 april 2007 

Strategisch beleidsplan Westhoek. 
Toelichting door de heer Koen Defour, Projectmanager Strategische Planning, Onderzoek en 
Databeheer Westtoer. 
 
Werking Westhoekoverleg. 
 Haalbaarheid uitvoering zoneringsplannen door Westhoekgemeenten. 

Toelichting door de heer Christof Dejaegher, Burgemeester Poperinge. 
 Behandelingstermijnen agentschap ruimtelijke ordening. 
 Bemiddelaar GAS voor de Westhoek. 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in Grensoverschrijdend Overlegplatform West-

Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale. 
 Toepassing KB Noodplanning in de Gemeente. 
 Definitieve goedkeuring jaarplan 2007. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Problematiek gemotoriseerde recreatie: opvolging. 
 Organisatie Leader in de Westhoek. 

Streekhuis Esenkasteel, 25 mei 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Overleg met de Vlaamse Regering n.a.v. de situatie van landelijke gemeenten in het 

waterzuiveringsdossier. 
 Voorstel samenstelling MAC PDPO West-Vlaanderen. 
 Klimaatplan Diksmuide. 
 Overlegtafel ambtenaren noodplanning. 
 Subsidies POD Maatschappelijke Integratie voor bemiddelaar inzake GAS. 
 Beheer landbouwwegen: opvolging overleg TD. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Studie Kinderopvang voor de Westhoek: stand van zaken. 

Toelichting door mevr. Ann Vanassche, stafmedewerker RESOC Westhoek. 
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Provinciale Modelverordening landschappelijke kwaliteit 
Bespreking van de toepassing in de Westhoekgemeenten. 
Toelichting door de heer Wouter Vuylsteke, Provincie West-Vlaanderen. 
 
Strategisch Plan Toerisme: stand van zaken 
Toelichting door de heer Koen Defour, Westtoer. 
- Afgelast - 

Streekhuis Esenkasteel, 23 juni 2007 

Werking Westhoekoverleg. 
 opvolging modelverordening landschappelijke kwaliteit; 
 protocol Westhoekoverleg 2008-2013. 
 Windmolens Hondschoote 

 
Streekwerking Westhoek. 
 ankerpunt mobiliteit: beëindiging; 
 projectoproep plattelandsontwikkeling. 

 
Agentschap Vlaams Ondernemen (VLAO). 
Een toelichting van de dienstverlening van VLAO voor de gemeenten door dhr. Fons Kemps, 
Directeur Vlaams Agentschap Ondernemen. 
 
Gemeentelijke fiscaliteit. 
Een toelichting door dhr. Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg m.b.t. 
 stand van zaken BTW-aftrek in het kader van rioleringen; 
 fiscaal pact V.V.S.G. 
 Problematiek BTW-korting voor centrumgemeenten 

Alveringem/Lo-Reninge, 21 september 2007 

Plaatsbezoek mestverwerkinginstallatie Del’Or te Alveringem 
 
Mestverwerkinginstallaties: het beleidskader. 
Een toelichting door de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw, Provincie West-
Vlaanderen, en mevrouw Isabelle Vermandere, Vlaams Centrum voor Mestverwerking (VCM). 
 
Werking Westhoekoverleg 
 BTW-vrijstelling centrumsteden in kader van het federale woonbeleid. 
 Reglement kermisactiviteiten. 
 Stand van zaken iba’s 

 
Streekwerking Westhoek 
 Leader in de Westhoek. 
 Betrokkenheid jongeren in de Westhoek: resultaten studie en verdere aanpak. 
 Intergemeentelijke woonwinkel voor de regio Veurne/Diksmuide. 
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Streekhuis Esenkasteel, 19 oktober 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Waterzuivering in de Westhoek 
 Overleg ambtenaren noodplanning. 
 Gedeeltelijke btw-vrijstelling centrumsteden voor woonbeleid. 
 Goedkeuring protocol Westhoekoverleg. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Leader in de Westhoek. 
 Overlegplatform Jeugd. 

 
Gemeentedecreet 
Toelichting door de heer Edwin Coulier, stadsecretaris Veurne. 
 
Stand van zaken Eurometropool Rijsel 
Toelichting door de heer Geert Sanders, algemeen directeur West-Vlaamse Intercommunale 
en mevrouw Katarina De Fruyt, stafmedewerker West-Vlaamse Intercommunale. 
 
Meetinstrument centrumbeheer 
Voorstelling van de heer Liederik Cordonni, Projectbegeleider Centrumbeheer. 
 
Varia. 

Streekhuis Esenkasteel, 16 november 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Data vergaderingen Westhoekoverleg voor 2008. 
 Stand van zaken BTW-vermindering woonbeleid. 
 Landbouwwegen: projectvoorstel voor de Westhoek. 
 Waterzuivering: beheersstructuur iba’s voor de Westhoek. 

Toelichting door mevrouw An Tack, Coördinator cel milieu en natuur wvi m.b.t.  de 
afweging of een iba door een gemeente of door een particulier dient te worden 
aangekocht. 

 
Streekwerking Westhoekoverleg 
 Modelverordening groenschermen 

Toelichting door de heer Wouter Vuylsteke, Provincie West-Vlaanderen. 
 Leader: strategie Westhoek 

 
Aanbod School voor Bestuursrecht. 
Toelichting door de heer Freddy Deslé, Secretaris School voor Bestuursrecht. 
 
Varia 
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Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering 
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DHODNT Germain a   a a a a a   a 

VANHESTE Willy a a   a a v       

LARIDON Lies a a a a a a a a a 

HEENS Bernard a a a a a 
Vande- 
wynckel 

a v a 

HINDRYCKX Joris a a a a a a a a a 

DEHAENE Luc  a a   v a a a a a 

LANSENS Patrick a   a a   a   a a 

VAN DEN BUSSCHE 
Marcus 

v   Loones a a a v     

DUPULTHYS Firmin a a a a a a a a   

WYFFELS Alain a v a a a a a a a 

MORLION Lode v a a a Snick a a a a 

MAHIEU Roland v a a a a     a a 

CRABBE Roland v a a v a v   v a 

DEJAEGHER Christophe a   a a a a a a a 

VERFAILLIE Jan a 
Van 
Praet 

a a a a a   a 

MOSTAERT Willy a a v a a a a a a 

GOOS Johnny a a a a v a a a a 

CARDOEN Dirk a a a a     a a a 

DURNEZ Jan a v a     a a a a 

PERTRY Gunter a a   a v   v   a 

SANDERS Geert a v v a v   v a a 

DE ROO Niek v v a a a v a v v 

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

Streekhuis Esenkasteel, januari 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Voorzitter Westhoekoverleg; 
 Handtekeningbevoegdheid financiële rekeningen Westhoekoverleg; 
 Praktische organisatie dagelijks bestuur in 2007; 
 Plaatsvervangers voor algemene vergadering; 
 Baangrachten; 
 Termijnen behandeling bouwvergunningen; 
 Bijeenkomst waterpeil IJzer. 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Vertegenwoordiging lokale besturen in RESOC Westhoek; 
 Voorwoord nieuwsbrief 1ste trimester 2007; 

 
Agenda algemene vergadering 16 februari 2007 
 Locatie glastuinbouw; 
 Bekkenbeheersplan IJzer. 

 
Varia 

Streekhuis Esenkasteel, 2 maart 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Ontwerp van jaarplan en werkingsverslag 
 Afrekening en begroting 
 Ondersteuning gemeenten ivm de organisatie van inspraak en interactief bestuur. 
 Meetinstrument centrumbeheer WES / Tracer 
 Wenselijkheid om te werken rond GIS. 
 Verder uitdiepen structuren integraal waterbeleid. 
 Nood- en interventieplanning 
 Verslag overlegtafel IBA’s. 
 Voorstel vorming WOHOP.  

 
Streekwerking Westhoek. 
 Project subsidiëring vrijwilligersvervoer 

 
Agenda algemene vergadering 16 maart 2007 
 Suggestie agendapunt UNIZO: nieuwe publicatie rond lokaal economiebeleid. 
 Terugkoppeling met Westtoer in het kader van de ontwikkeling van het strategisch plan. 
 Actualisatie plattelandsbeleidsplan Provincie West-Vlaanderen 

 
Varia 
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Streekhuis Esenkasteel, 4 mei 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Overleg met Vlaamse Regering n.a.v. de situatie van de landelijke gemeenten. 
 Samenstelling MAC PDPO West-Vlaanderen. 
 Aanvragen Grondbeheer Vlaanderen bvba tot grondverzet op landbouwpercelen in Lo-

Reninge. 
 Klimaatplan Diksmuide. 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in het MAC pdpo. 
 Overlegtafel ambtenaren noodplanning. 
 Bemiddelaar GAS. 
 Studie SERR kinderopvang. 
 Reglement kermisactiviteiten op de openbare kermissen (VVSG model). 
 Contactavond VLAO - voorstel Fons Kemps 
 Ict-ondersteuning: budget. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Operationalisering streekenveloppe 
 Modelverordening landschappelijke kwaliteit Provincie West-Vlaanderen: toepassing in de 

gemeenten. 
 Overlegtafel interactief besturen voor Westhoekgemeenten: 
 Plattelandsbeleidsplan West-Vlaanderen. 

 
Agenda algemene vergadering 
Strategisch plan Toerisme Westhoek (korte stand van zaken door de heer Koen Defour). 
 
Varia 
 Prijs bouwheer. 
 Opvolging overleg technische diensten. 

Streekhuis Esenkasteel, 1 juni 2007 

Werking Westhoekoverleg. 
 Overleg met de Vlaamse Regering. 
 Modelverordening landschappelijke kwaliteit. 
 Vernieuwing protocol Westhoekoverleg. 
 Aanstelling expert Europese dossiervorming. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Lokale projecten in de Westhoek voor de programmeringsperiode 2007-2013: overzicht. 
 Project streekbetrokkenheid Jongeren. 
 Overlegtafel interactief besturen Westhoek. 
 Ankerpunt mobiliteit. 

 
Agenda algemene vergadering  
 Dienstverlening Vlao 
 Maatschappelijke / ruimtelijke draagkracht mestverwerkingsinstallaties. 
 BTW-problematiek gemeenten. 
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 Provinciaal toegankelijkheidsbeleid. 
 Oproep projecten 2007 plattelandsprogramma. 

Streekhuis Esenkasteel, 6 juli 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Federaal Grootstedenbeleid m.b.t. afbraak en heropbouw van woningen. 
 Naar een modelreglement iba’s. 
 Gewijzigde criteria VMM i.v.m. subsidiëring gemeentelijke rioleringen. 
 Rondvraag grondverzet Vlaanderen 

 
Streekwerking Westhoek 
 Werking welzijn in de Westhoek. 
 Opstart politiek overleg gekoppeld aan streekbetrokkenheid jongeren? 

 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 7 september 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Overleg met de Vlaamse Regering? 
 Discriminatie landelijke gemeenten inzake afbraak/heropbouw woningen. 
 Centrumbeheer: evolutie. 
 Antwoord minister Sabine Laruelle i.v.m. reglement kermisactiviteiten. 
 Aanwezigheid op het MAC PDPO 
 Problematiek Windmolens 

 
Streekwerking Westhoek  
 Ontwikkeling probleemschets kleine steden Westhoek i.k.v. “Tracer”.  
 Leader Westhoek 
 Strategische beleidsplan Toerisme. 
 Intergemeentelijke woonwinkel voor de regio Veurne/Diksmuide. 

 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 5 oktober 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Opvolging mestverwerkingsinstallaties? 
 Overleg met Minister Crevits. 
 Overleg ambtenaren noodplanning. 
 Werkgroep iba’s. 
 Discriminatiedossier landelijke gemeenten. 
 Voorstelling de heer Liederik Cordooni – centrumbeheer. 
 Goedkeuring protocol Westhoekoverleg: ook door Provincie West-Vlaanderen en West-

Vlaamse Intercommunale? 
 Problematiek everzwijnen. 
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Streekwerking Westhoek 
 Gemeentelijke vertegenwoordiging in Leader Westhoek. 
 Intergemeentelijke woonwinkel. 
 Streekbetrokkenheid jongeren. 
 Archivarissen Westhoek. 

 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 9 november 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Organisatie nieuwjaarseditie Westhoekoverleg / data 2008. 
 Stand van zaken btw-vermindering woonbeleid. 
 Naar een beheersstructuur voor iba’s in de Westhoek? 
 Opvolging overleg Minister Crevits. 
 Landbouwwegen. 
 Modelverordening groenschermen  

 
Streekwerking Westhoek 
 Intergemeentelijke woonwinkel Westhoek Noord. 
 Ontwikkeling regio-enveloppe wvi. 

Streekhuis Esenkasteel, 7 december 2007 

Werking Westhoekoverleg 
 Financiering PZ Westhoek. 
 Vertegenwoordiging Westhoekoverleg in EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque. 
 Bespreking antwoord VVSG (juridische acties Grondwettelijk Hof). 
 Verdere opvolging iba’s Westhoek. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Vertegenwoordiging gemeenten in RESOC Westhoek. 
 Overleg Westhoekgemeenten en de Lijn n.a.v. Neptunusplan. 

 
Brandweerhervorming: scenario’s voor de Westhoek. 
 
Agenda algemene vergadering 
 
Varia 
 Goedkeuring protocol 
 Tabel 1% apb en 100 opc. per inwoner 
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Bijlage 4: agenda’s overleg OCMW-voorzitters van de Westhoek 

OCMW Ieper, 5 februari 2007 

Voorstelling OCMW Ieper 
 
Werking O.C.M.W. voorzittersoverleg 
 Data bijeenkomsten 2007 
 Problematiek schoolgeld (O.C.M.W. Wervik) 
 Gewestelijke ontvangers 

 
Lokale diensteneconomie 
Toelichting door de heer Johan Dejonckheere, projectcoördinator Werk.Waardig 
Welzijnsconsortium Kortrijk  
Er wordt ingegaan op: nieuwe decreet, werking Werk.Waardig, concrete praktijkvoorbeelden 
in de regio 
 
Bezoek aan RVT Wieltjesgracht 

OCMW Lo-Reninge, 8 mei 2007 

Voorstelling OCMW Lo-Reninge 
 
Werking O.C.M.W. voorzittersoverleg. 
Evaluatie huidige werking van het overleg: formulering verwachtingen voorzitters naar de 
toekomst toe. 
 
Actualiteit. 
 Projectoproep Leterme rond zorgnetwerken. 
 Projectoproep intergemeentelijk samenwerken landelijke O.C.M.W.’s voor toeleiding 

leefloners en gelijkgestelden naar opleiding en tewerkstelling. 
 Conceptnota woonzorg Vervotte. 
 Opvoedingsondersteuning: initiatieven Regionale Welzijnsraden Westhoek. 
 Projectvoorstel mobiliteit Welzijnsraad Ieper.  
 Aanpassingen gemeentedecreet: relevantie voor O.C.M.W.’s. (o.v.) 
 Voorstel studie SERR Westhoek/Oostende rond kinderopvang 

 
Tussenkomst O.C.M.W. in onderwijsgelden. 
Toelichting door mevr. Liesbeth Croene, deskundige LOP (onderwijsoverleg). 
 
Varia 
 Mogelijkheid tot financiële participatie van O.C.M.W.’s die aangesloten zijn bij het 

regionaal centrum voor vorming, opleiding en tewerkstelling van kansengroepen. 
Op vraag van dhr. Robert Bailleul, O.C.M.W.-voorzitter Diksmuide. 
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OCMW Lo-Reninge, 10 september 2007 

Voorstelling OCMW Lo-Reninge. 
 
Visie ICAW’s t.a.v. lokaal sociaal beleid. 
Toelichting door mevrouw Roos Andries, diensthoofd CAW- dienst maatschappelijk werk en 
pensioendienst – CM Oostende 
 
RSVK Veurne-Diksmuide. 
Aanvraag eenmalige financiële ondersteuning – gezamenlijk standpunt. 
 
Palliatieve zorgpremies O.C.M.W.’s Westhoek. 
Inventaris opgemaakt door Westhoekoverleg. 
 
Toelichting werking welzijn in de Westhoek. 
Toelichting door de heer Jan Leicher, gebiedswerker welzijn en leefbaarheid Westhoek 
 
Opvolging overleg 7 mei 2007. 
 Regionaal centrum voor vorming, opleiding en tewerkstelling van kansengroepen / 

O.C.M.W. Diksmuide 
 Zorgnetwerken 
 Opvoedingsondersteuning (brief Vlaams minister Steven Vanackere) 
 Projectvoorstel mobiliteit WAI 
 Kinderopvang 

 
Actualiteit. 
 O.C.M.W.-decreet 
 Intergemeentelijk samenwerking rond woonbeleid: voorontwerp van decreet van Marino 

Keulen. 
 Kleuterparticipatie: ontwerpdecreet lokaal flankerend onderwijsbeleid. 

 
Varia. 

OCMW Houthulst, 3 december 2007 

Voorstelling OCMW Houthulst. 
 
Werking O.C.M.W.-voorzittersoverleg in 2008. 
 Betrokkenheid RWR bij voorzittersoverleg. 

 Toelichting door mevr. Nele Vanveuren, Coördinator Regionale Welzijnsraad Ieper (WAI) 
 Data bijeenkomsten 2008.  
 Vraag Poperinge: Dotatie aan gemeenten n.a.v. oefenwedstrijd van Club Brugge en de 

Rode Duivels. 
 Vraag Diksmuide: Leerwerkproject 

 
Acties Regionale Welzijnsraad Ieper inzake huurdersbond West-Vlaanderen (gemeentelijke 
bijdrage); 
Toelichting door mevr. Nele Vanveuren, Coördinator Regionale Welzijnsraad Ieper (WAI) 
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Lokaal sociaal beleid: 
 Ondersteuning voor ocmw's vanuit RWR nav lokaal sociaal beleid.  

Toelichting door mevr. Nele Vanveuren, Coördinator Regionale Welzijnsraad Ieper (WAI) 
 Stand van zaken toepassing lokaal sociaal beleid. 

Toelichting door mevr. Nele Vanveuren, Coördinator Regionale Welzijnsraad Ieper (WAI) 
 Mogelijkheden sociale kaart voor de opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan. 

Toelichting door dhr. Frank Debaere, dienst welzijn, Provincie West-Vlaanderen. 
 Stand van zaken in de gemeenten. 

 
SVZ intergemeentelijke woonwinkel Westhoek Noord  
Toelichting door dhr. Jan Leicher, gebiedswerker welzijn 
 
Leader Westhoek. 
Korte toelichting door dhr. Jan Leicher en dhr. Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 
omtrent de ontwikkelingsstrategie  
 
Varia. 
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Bijlage 5: agenda’s ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen van 
de Westhoek’ 

Streekhuis Esenkasteel, 16 februari 2007 

Opzetten van een intern controlesysteem 
Toelichting door de heer Gunter Elebaut van Deloitte 
 
Afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen 
Toelichting door de heer Edwin Coulier 
 
Financiële aspecten van het gemeentedecreet 
 Omschrijving van het begrip ‘dagelijks bestuur’ 

 Bespreking van een model van de gemeente Koksijde door de heer Joeri Stekelorum 
 Verantwoordelijkheid m.b.t. chartaal geld 
 Procedure inzake visum van de financieel beheerder, de dubbele handtekening 
 ICS : mogelijks te gebruiken programma’s voor beleidsplanning, ... 

 
Planning en opvolging Technische Diensten 
Mevrouw Sabine De Wandel 
 
Nieuws uit de V.F.G. 
De heer Jan Breyne 
 
Varia 

Streekhuis Esenkasteel, 27 april 2007 

Hertekening aanbod School voor Bestuursrecht  
Toelichting door de heer Hilaire Ost, provinciegriffier en de heer Freddy Deslé, secretaris 
SBR. 
 
KB Noodplanning: de samenstelling van de gemeentelijke veiligheidscel en de aanstelling van 
een ambtenaar. 
Inleiding door de heer Sigurd Verstraete 
Rondvraag Westhoekoverleg 
 
Onderzoek kinderopvang SERR Westhoek / Oostende. 
Toelichting door de heer Dieter Hoet 
 
Opmaak beleidsnota 2007-2012. 
Toelichting door de heer Edwin Coulier 
 
Gemeentelijke administratieve sanctie: de aanstelling van een bemiddelaar. 
 
Varia 
 Planning 2007 Westhoekoverleg 



BIJLAGEN WERKINGSVERSLAG 2007 WESTHOEKOVERLEG 

 53

Streekhuis Esenkasteel, 29 juni 2007 

Noodplanning: vragen en antwoord. 
Toelichting door de heer Johan Debyser, Kabinetschef Gouverneur Paul Breyne. 
 
Recente en op til staande wijzigingen in de wetgeving op de overheidsopdrachten 
Toelichting door de heer Geert Anthierens, jurist Provincie West-Vlaanderen. 
 
Varia. 

Streekhuis Esenkasteel, 5 oktober 2007 

De sneltoets bij het mobiliteitsplan. 
Toelichting door de heer Kris Derveaux, technische dienst stad Ieper. 
 
Intergemeentelijke woonwinkel voor arr. Veurne en Diksmuide. 
Toelichting door de heer Lieven Deceuninck, Provinciebestuur West-Vlaanderen. 
 
Stand van zaken in verband met het vaststellen en goedkeuren van het 
internecontrolesysteem in de Westhoekgemeenten. 
 
Ambtenaren noodplanning. 
 
Mededelingen Westhoekoverleg. 
 BTW-vrijstelling centrumsteden in kader van het federale woonbeleid. 
 Leader in de Westhoek. 
 Reglement kermisactiviteiten. 
 Werkgroep iba’s. 

 
Varia. 
 Inzetten van gemeentelijk personeel ten behoeve van het kadaster. 

Streekhuis Esenkasteel, 23 november 2007 

Werking Federatie Gemeentesecretarissen Westhoek in 2008. 
De beleidsnota bij het budget: werkwijze en praktijkervaring. 
Voorbeelden uit Westhoekgemeenten en bespreking 
 
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering van 5 nov. 2007 betreffende deeltijdse 
ambten van gemeentesecretaris. 
Bespreking. 
 
Nieuws uit de streekwerking Westhoek: 
 Waterzuivering in het buitengebied; 
 Hand-outs wvi en samenvattende matrix als bijlage 
 BTW-vermindering voor woonbeleid; 
 Protocol Westhoekoverleg; 
 Ontwikkelingsstrategie Westhoek voor Leader; 
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 Ontwikkelingsstrategie als bijlage 
 Intergemeentelijke woonwinkel: stand van zaken; 
 Projectvoorstel voor beheer landbouwwegen. 
 Nota als bijlage 

 
Externe organisatie van het telefonisch onthaal in de gemeente. 
Toelichting door Mevr. Caroline Lapeirre, business unit manager van het invoegbedrijf Yello. 
 
Varia. 
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Bijlage 6: agenda cultuuroverleg 

Streekhuis Esenkasteel, 11 oktober 2007 

Erfgoeddecreet – nieuwe ontwikkelingen. 
Toelichting door mevrouw Sabine Van Cauwenberge, stafmedewerker VVSG 
 
Wederopbouw in de Westhoek. 
Voorstelling archiefproject door mevrouw Sofie De Caigny – Centrum voor Vlaamse 
Architectuurarchieven. 
 
Voorstellingsronde nieuwe voorzitters cultuurraden en schepenen. 
 
Voorstelling Westblik / 5Art / CO7. 
 
Varia. 
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Bijlage 7: agenda’s klankbordgroep Noord-Frankrijk 

Streekhuis Esenkasteel, 28 februari 2007 

Europese Programma’s 2007-2013 
 
Gemeentelijke projectideeën en projectideeënfiche streekwerking Westhoek 
 
Overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale 
 
Eurometropool Rijsel 
 
Overleg met Pays 
 
Varia 

Streekhuis Esenkasteel, 22 juni 2007 

Leader Westhoek: organisatie besluitvorming. 
Toelichting door de heer Bern Paret, stafmedewerker Plattelandsloket Provincie West-
Vlaanderen. 
 
Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik: oprichting beheersstructuur en betrokkenheid 
Westhoekgemeenten. 
Toelichting door mevrouw Katarina De Fruyt, stafmedewerker Grensoverschrijdende 
Samenwerking West-Vlaamse Intercommunale en de heer Christophe Boval, medewerker 
Vlaams Coördinator voor grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. 
 
Insteeknota Westhoek stand van zaken / Vorming projectindieners Europese 
ondersteuningsinitiatieven. 
Toelichting door de heer Filip Boury, regiocoördinator Westhoek, Provincie West-Vlaanderen. 
 
Overleg Pays 
 
Varia. 

Streekhuis Esenkasteel, 12 september 2007 

Insteeknota projectvoorstellen Westhoekgemeenten. 
 
Leader in de Westhoek. 
 
Varia. 
 Permanente conferentie grensoverschrijdend overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre 

Dunkerque – Côte d’Opale. 
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Bijlage 8: agenda jeugdoverleg Westhoek 

Streekhuis Esenkasteel, 28 november 2008 

Blijven of wijken: de betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving. 
Toelichting en bespreking verdere aanpak. 
 
Acties voor jongeren van Westhoek op te nemen in de programmeringperiode 2008-2013? 
Toelichting en bespreking. 
 
Varia. 
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Bijlage 9: stand van zaken noodplanning (anno 2007) 

13/09/07 hoe is de veiligheidscel (gcc) 
samengesteld 

hoe is de ambtenaar 
noodplanning aangeduid

Alveringem 

burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: brandweer Veurne / Lo-
Reninge 
discipline 2: MUG Veurne 
discipline 3: zonekorpschef lokale politie 
discipline 4: civiele bescherming 
discipline 5: gemeentelijke infoambtenaar 

ambtenaar uit korps 

De Panne 

burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: brandweercommandant 
discipline 2: gevraagd via huisartsen 
discipline 3: zonechef 
discipline 4: civiele bescherming 
discipline 5: communicatieambtenaar 
extra deskundigheid: dienst 100, ingenieur 
TD, preventieadviseur, ocmw voorzitter. 

ambtenaar uit korps 
aangeduid door CBS 
preventieambtenaar / GAS-
ambtenaar 

Diksmuide 

voorzitter: burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: kapitein-dienstchef brw 
discipline 2: verantwoordelijke Rode Kruis
discipline 3: zonechef 
discipline 4: coördinator TD (niet civiele 
bescherming) 
discipline 5: informatie-ambtenaar 

ambtenaar uit korps 
aangeduid door CBS 
ambtenaar TD / landbouw 

Heuvelland 

in oprichting met volgende voorgenomen 
samenstelling 
burgemeester 
ambtenaar verantwoordelijk voor de 
noodplanning 
discipline 1: kapitein-dienstchef brandweer
discipline 2: Rode Kruis 
discipline 3: lokaal coördinator lokale 
politie 
discipline 4: civiele bescherming 
plaatselijke verantwoordelijke dienst 100 

ambtenaar uit korps 
ambtenaar voor Toerisme, 
politiereglementen 

Houthulst 

opgericht, komt maandelijks bijeen 
discipline 1: brandweercommandant 
discipline 2: noodplanner ziekenhuis 
discipline 3: zonechef Polder 
discipline 4: technische dienst 
discipline 5: informatieambtenaar 

ambtenaar uit korps 
administratief medewerker TD 
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Ieper 

in oprichting met volgende voorngenomen 
samenstelling 
voorzitter: burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: kapitein-dienstchef brw 
discipline 2: coördinator noodplannen Jan 
Yperman Ziekenhuis 
discipline 3: commissaris van LC Ieper 
discipline 4: hoofd TD 
discipline 5: informatie-ambtenaar 

ambtenaar uit korps 
aangeduid door burgemeester 
beroepsofficier van de 
brandweerdienst  

Koekelare 

ambtenaar noodplanning 
discipline 1: brandweercommandant 
discipline 2: prov. Verantwoordelijke Rode 
Kruis Vlaanderen 
discipline 3: zonechef 
discipline 4: Grote Wacht Jabbeke civiele 
bescherming 
discipline 5: gemeentesecretaris 
andere: redacteur gemeentelijk 
rampenplan (gemeenteraadslid) 

ambtenaar uit korps 
milieuambtenaar  

Koksijde 

burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: officier-dienstchef brandweer 
discipline 2: korpsgeneesheer 
discipline 3: zonechef 
discipline 4: Stephan Wydooghe 
discipline 5: Johan Huyghe 

stafmedewerker secretarie 
(Björn Cools) 

Kortemark 

ambtenaar noodplanning 
discipline 1: officier-dienstchef brw 
discipline 2: lid van de medische 
hulpdiensten opgenomen in het MIP en 
aangeduid door federale 
gezondheidsinspecteur 
discipline 3: een officier van de bevoegde 
politiezone 
discipline 4: vertegenwoordiger van de 
civiele bescherming 
discipline 5: communicatieambtenaar 

aangeduid door CBS 
gemeentesecretaris 

Langemark-
Poelkapelle 

de rampenambtenaar 
de burgemeester (voorzitter) 
discipline 1: brandweercommandant 
discipline 2: brandweerarts 
discipline 3: lokale coördinator politie en 
comissaris Arro Ieper 
discipline 4: afvaardiging TD 
discipline 5: communicatieambtenaar (= 
secretaris) 

ambtenaar uit korps 
diensthoofd patrimonium en 
openbare werken 
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Lo-Reninge 

burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: brandweer Veurne / Lo-
Reninge 
discipline 2: MUG Veurne 
discipline 3: zonekorpschef lokale politie 
discipline 4: civiele bescherming 
discipline 5: gemeentelijke infoambtenaar 

ambtenaar uit korps 

Mesen 

rampenplancommissie samengesteld uit 
burgemeester, ambtenaar, 
vertegenwoordiging gr, 
brandweercommandant, politie en diverse 
hulpdiensten 

ambtenaar dienst bevolking 

Nieuwpoort 

voorzitter: burgemeester 
leden: brandweercommandant, korpschef 
lokale politie, stadsecretaris, 
vertegenwoordigers van andere diensten 
en/of deskundigen waarvan de 
burgemeester omwille van hun 
deskundigheid hun aanwezigheid 
noodzakelijk acht (ligt wel grotendeels vast 
in het Stedelijk Rampenplan) 

nog niet aangeduid 
voorstel gemeentesecretaris 

Poperinge 

opgericht, komt driemaandelijks bijeen en 
n.a.v. evenementen 
voorzitter: burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: brandweercommandant 
discipline 2: rampencoördinator Regioaal 
Ziekenhuis Jan Yperman 
discipline 3: officier van de bestuurlijke 
politie 
discipline 4: brandweercommandant 
discipline 5: communicatieambtenaar 
deskundigen:stadsingenieur TD, 
diensthoofd dienst 100 Poperinge, 
afdelingsverantwoordelijke Rode Kruis, 
afdelingsverantwoordelijke Vlaamse Kruis 

ambtenaar uit korps 
aangeduid door burgemeester 
ambtenaar (Kevin White): 4/5 
ict + 1/5 noodplanning 
brandweerman 
ambulancier 

Veurne geen technisch deskundige TD (geen 
nieuwe aanwerving) 

Vleteren geen ambtenaar uit korps 
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Wervik 

in oprichting, op basis van volgend 
voorstel: 
voorzitter burgemeester 
ambtenaar noodplanning 
discipline 1: brandweercommandant 
discipline 2: afvaardiging van ziekenhuis 
Menen (evt. ook Rode Kruis en Gele 
Kruis, hoofd artsen Wervik) 
discipline 3: zonechef / lokale politie 
discipline 4: civiele bescherming 
discipline 5: communicatieambtenaar 
extra deskundigheid: ingenieur / 
diensthoofd TD, hoofd OCMW, 
preventieambtenaar 

ambtenaar uit korps 
technisch medewerker - 
preventieadviseur 

Zonnebeke nog niet nog niet 
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1. Missie, strategische, en operationele doelstellingen 2008. 

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. 
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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. 

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 2008. 

2.1 Het Westhoekoverleg als samenwerkingsverband van alle 
Westhoekgemeenten. 

Sinds 2003 maken alle 18 gemeenten van de drie arrondissementen Diksmuide, Ieper en 
Veurne en de Provincie West-Vlaanderen deel uit van het Westhoekoverleg.  De 
engagementen van de 18 Westhoekgemeenten werden in 2007 vernieuwd t.e.m. 2013.  

2.2 Algemene vergadering. 

De algemene vergadering is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg.  Dit jaar 
zijn er negen algemene vergaderingen gepland.  Zes vergaderingen in het voorjaar, en drie 
in het najaar.  Deze vergadering vindt altijd plaats op de derde vrijdag van de maand om 
7h30 in het streekhuis Esenkasteel.   
 
In functie van de actualiteit worden er één à twee onderwerpen verder uitgediept, al dan 
niet met een gastspreker.  Daarnaast wordt voor de overige activiteiten van het 
Westhoekoverleg een stand van zaken gepresenteerd en krijgen de leden de kans om 
onderwerpen ter bespreking voor te leggen. 
 
De agenda van de algemene vergadering wordt bepaald door het dagelijks bestuur waar de 
staf van het Westhoekoverleg een insteek doet. 

2.3 Dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur is het beheersorgaan van het Westhoekoverleg.  Dit jaar zijn er tien 
bijeenkomsten van het dagelijks bestuur gepland: zes in het voorjaar en vier in het najaar.   
 
Voor de samenstelling van het DB wordt er rekening gehouden met een aantal criteria zoals 
de regionale spreiding in de Westhoek, de vertegenwoordiging van grote en kleine besturen, 
en de partijpolitieke vertegenwoordiging in de AV van het Westhoekoverleg.  In de schoot 
van het DB wordt de voorzitter en een plaatsvervanger aangewezen.  De samenstelling van 
het huidige DB werd bepaald in de AV van 26 januari 2007.  De samenstelling van het DB is 
geldig voor een periode van drie jaar.   
 
In het DB zetelen in 2008: 

 Joris Hindryckx, burgemeester Gemeente Houthulst en voorzitter van Westhoekoverleg; 
 Luc Dehaene, burgemeester Stad Ieper, en ondervoorzitter van het Westhoekoverleg; 
 Bernard Heens, burgemeester Gemeente Heuvelland; 
 Marcus Vandenbussche, burgemeester Gemeente Koksijde; 
 Jan Durnez, gedeputeerde; 
 Gunter Pertry, gedeputeerde; 
 Niek De Roo, vertegenwoordiger West-Vlaamse Intercommunale (wvi); 
 De staf van het Westhoekoverleg. 
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2.4 De staf. 

De staf van het Westhoekoverleg bestaat uit twee personen.  Dieter Hoet, coördinator, is 
voltijds tewerkgesteld en Dorine Sioen, administratief medewerker, is deeltijds (28/38) 
tewerkgesteld. 
 
De coördinator en administratief medewerker worden volledig ingezet voor de ondersteuning 
van de werking van het Westhoekoverleg. 
 
Tot en met 2004 werd de administratief medewerker gedeeltelijk ingezet voor de werking 
van het toenmalige Streekplatform Westhoek v.z.w..  Dit werd beschouwd als een inbreng 
van de Westhoekgemeenten in de werking van het streekplatform.  Met de hervorming van 
het Vlaamse regionale socio-economische beleid, en de overgang van streekplatform naar 
RESOC, wordt de secretariaatsondersteuning van RESOC Westhoek nu voorzien vanuit de 
ERSV West-Vlaanderen.  Net zoals in de voorgaande jaren, zal ¼ van de administratieve 
ondersteuning ter beschikking worden gesteld van RESOC.  Deze regeling geldt tot eind 
2008. 
 
Sinds 2004 wordt het secretariaat van Westhoekoverleg voor 1/10 ingezet ter ondersteuning 
van het  Midwestoverleg in de regio Midden West-Vlaanderen.  Het Westhoekoverleg 
beantwoordt hiermee op een vraag die is gesteld door de West-Vlaamse Intercommunale 
(wvi) om zijn expertise in te brengen, om het startende Midwestoverleg mee te helpen 
opstarten.   
 
In afwachting van de uitwerking van een oplossing via de streekenveloppes van de wvi en 
mits de werking van het Westhoekoverleg er niet onder lijdt, zal deze ondersteuning verder 
worden aangeboden.  Deze ondersteuning wordt enkel aangeboden, mits de effectieve 
kostprijs hiervan volledig wordt terugbetaald door de gemeenten van het Midwestoverleg. 
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3. Verbrede werking Westhoekoverleg 2008. 

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

Sinds 2002 komen de OCMW voorzitters op driemaandelijks basis bijeen.  De bedoeling van 
dit overleg is de uitwisseling tussen OCMW’s te verbeteren en de informatiedoorstroming 
vanuit de streekwerking naar de OCMW voorzitters te structureren. 
 
In de loop van 2008 zijn er vier vergaderingen gepland:  
- Maandag 3 maart ’08 te Veurne; 
- Maandag 2 juni ’08 te Vleteren; 
- Maandag 1 september ’08 te Koksijde; 
- Maandag 1 december ’08 te Poperinge. 
 
Het Westhoekoverleg en de gebiedswerking ‘welzijn’ van de Provincie West-Vlaanderen 
zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning.  Het Westhoekoverleg neemt tevens het 
secretariaat waar.   
 
In 2005 is Frans Lefevre, OCMW voorzitter van Nieuwpoort, aangeduid als voorzitter van het 
overleg van OCMW voorzitters van de Westhoek.  Wout Cornette, OCMW voorzitter van Lo-
Reninge, is aangeduid als ondervoorzitter. 

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

De Federatie van Gemeentesecretarissen van de Westhoek organiseert jaarlijks meerdere 
bijeenkomsten.  De coördinator van het Westhoekoverleg woont deze bijeenkomsten tevens 
bij. 
 
Het Westhoekoverleg zorgt in 2008 voor de inhoudelijke ondersteuning van het overleg van 
gemeentesecretarissen van de Westhoek.  Het Westhoekoverleg dient ook de link te vormen 
tussen de streekwerking enerzijds en het overleg van secretarissen anderzijds.  Verder zorgt 
het Westhoekoverleg ook voor de logistieke en administratieve ondersteuning van deze 
bijeenkomsten. 
 
De voorzitter van dit overleg is Edwin Coulier (secretaris Veurne).  Het bestuur van de 
Federatie van de Westhoek bestaat uit Bernard Roelens, Sabine De Wandel, Francis Claeys, 
Sigurd Verstraete, Joerie Stekelorum en Edwin Coulier. 
 
De bijeenkomsten voor 2008 zijn gepland op: 
- 29 februari ‘08 
- 25 april ‘08 
- 27 juni ‘08 
- 3 oktober ‘08 
- 28 november ‘08 
De bijeenkomsten vinden telkens om 14u plaats in het Esenkasteel. 



JAARPLAN 2008 WESTHOEKOVERLEG 

70 

4. Thematische bijeenkomsten Westhoekoverleg in 2008 

4.1 Cultuuroverleg. 

Sinds 2003 organiseert het Westhoekoverleg een ‘cultuuroverleg’ op Westhoekniveau. 
geroepen.  Het cultuuroverleg is een forum voor uitwisseling en duiding inzake cultuurbeleid 
voor alle betrokken (beleids)actoren in de Westhoek zoals de schepenen van cultuur, de 
cultuurbeleidscoördinatoren, de cultuurfunctionarissen, en de voorzitters van cultuurraden.  
Dit cultuuroverleg heeft tevens de functie van klankbord inzake cultuurbeleid t.a.v. de 
streekwerking van de Westhoek.   
 

Voor de inhoudelijke ondersteuning 
van de cultuuroverleg wordt er 
samengewerkt met de 
gebiedswerking cultuur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
De afgelopen jaren zijn er drie 
intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden ontstaan 
in de Westhoek: 5-art (gemeenten 
van het arr. Veurne), C07 
(gemeenten van het arr. Ieper, 
exclusief Wervik) en Westblik 
(gemeenten van het arr. 
Diksmuide).  Het Westhoekoverleg 
organiseert het cultuuroverleg 
complementair aan deze bestaande 
structuren van intergemeentelijke 
samenwerking.   
 
De bijeenkomsten voor 2008 zijn 
gepland op: 
- 10 maart 2008 
- 7 oktober 2008 
 

De bijeenkomsten vinden telkens plaats om 17u in het Esenkasteel.  In functie van de 
actualiteit kunnen extra bijeenkomsten worden georganiseerd. 

5-art 

Westblik

C07 
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4.2 Grensoverschrijdende samenwerking. 

Met het begin van de nieuwe legislatuur wordt de klankbordgroep Noord-Frankrijk opnieuw 
samengesteld.  Alle gemeentebesturen worden uitgenodigd om een (of meerdere) 
vertegenwoordigers aan te duiden voor dit overleg. 
 
Op deze bijeenkomsten wordt de algemene grensoverschrijdende actualiteit ter sprake 
gebracht, en wordt er stilgestaan bij de drie overlegstructuren waar de Westhoekgemeenten 
bij betrokken zijn, m.n.  
- het landelijke overleg tussen de Westhoek en het landelijke gebied rond Bailleul (Pays 

Coeur de Flandre) en Wormhout (Pays Moulins de Flandre) (zie kaartje); 
- de samenwerking tussen zuid West-Vlaanderen, de regio rond Doornik en de Rijselse 

regio, en meer bepaald de activiteiten van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai; 
- het overlegplatform West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque en Cote d’Opale 

(zie kaartje). 
 
Naast het grensoverschrijdende wordt tevens de ontwikkeling van Europese programma’s 
opgevolgd via de werking van deze klankbordgroep.  Voor de periode 2007-2013 gaat het 
voornamelijk om de volgende drie programma’s: 
- Grensoverschrijdende samenwerking: interreg IV van het Europese communautaire 

beleid, wat alles omhelst van het grensoverschrijdende, interregionale en transnationale 
samenwerken.  In deze nieuwe programmeringperiode zijn de budgetten voor 
grensoverschrijdende samenwerking aanzienlijk opgetrokken en bijgevolg in belang 
toegenomen.  Gezien de grote grens van de Westhoek met Frankrijk en de Noordzee, en 
gezien de geschiedenis en karakteristieken van de Westhoek, schuilen er veel 
mogelijkheden voor de Westhoek in dit type programma’s. 

- Plattelandsontwikkeling: meer bepaald het leaderprogramma in het kader van PDPO 
dat begin 2008 definitief aan de Westhoek is toegewezen (exclusief de kernen aan de 
kust).  Dit programma zorgt ervoor dat bijna acht miljoen euro overheidssteun in 
jaarlijkse schijven gespreid in de periode 2008-2013 in de Westhoek kan worden ingezet. 

- Sociaal-economische ontwikkeling: doelstelling II van het Europese communautaire 
beleid.  Eén van de prioriteiten van deze doelstelling betreft plattelandseconomie. 

 
Deze klankbordgroep heeft als doel de actualiteit m.b.t. het grensoverschrijdende en de 
Europese programma’s op te volgen.  Verder dient deze klankbordgroep tevens om 
standpunten voor te bereiden die in de schoot van het Westhoekoverleg kunnen worden 
ingenomen m.b.t. deze beide thema’s. 
 
Het  Westhoekoverleg zal deze bijeenkomst verder ondersteunen samen met het RESOC, 
de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Voor 2008 is een eerste bijeenkomst gepland in het Esenkasteel. 

- 22 januari 2008 
 
De volgende bijeenkomsten zullen in functie van de actualiteit worden georganiseerd. 
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In 2008 zijn burgemeester Marcus Vandenbussche (Koksijde) en burgemeester Bernard 
Heens (Heuvelland) aangeduid als vertegenwoordigers van Westhoekoverleg in het 
overlegplatform West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque / Cote d’Opale. 
 
In 2008 zal het Westhoekoverleg in het kader van de werking van de klankbordgroep een 
bezoek aan de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai organiseren. 

4.3 Overlegtafel Gemeentelijke Jeugddiensten. 

Westhoekoverleg heeft reeds lange tijd de ambitie om de intergemeentelijke samenwerking 
en ondersteuning van gemeentelijke jeugddiensten ter harte te nemen.  In 2007 resulteerde 
dit in een tweetal schuchtere pogingen en werd de ambitie uitgesproken om hier mee verder 
te gaan.  De eerste bijeenkomsten van dit overleg in 2008 zijn gepland op 

 
- 12 maart ’08 
- 8 mei ‘08 

 
Dit jeugdoverleg voor de Westhoek brengt samen met de schepenen van jeugd, de 
jeugdconsulenten, de verantwoordelijken van jeugdhuizen, de voorzitters van de jeugdraden 
en de raadsleden jonger dan 35 jaar oud bijeen. 

4.4 Overlegtafel Gemeentelijk Archiefbeleid. 

De archivarissen van de Westhoekgemeenten zijn er in 2007 toe gekomen om een 
overlegtafel op Westhoekniveau te starten.  Dit overleg kreeg hierbij de ondersteuning van 
Westhoekoverleg en de gebiedswerking cultuur van de provincie West-Vlaanderen. 
 
De bedoeling van dit overleg is het uitwisselen rond belangrijke archiefprojecten die de 
Westhoek aanbelangen en het onderling versterken van de werking van de archiefdiensten 
door uitwisseling, afstemming en gezamenlijke informatieverstrekking. 
 
In 2008 komt de overlegtafel van archivarissen bijeen op  

- 14 januari ’08; 
- 18 maart ’08; 
- 10 juni ’08. 

 
Volgende overlegmomenten zullen navenant worden vastgelegd. 
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4.5 Informatiemomenten voor de Westhoekgemeenten. 

In de loop van 2008 wenst het Westhoekoverleg een aantal informatiemomenten te 
organiseren voor de politici en ambtenaren van de Westhoekgemeenten.  De bedoeling van 
deze avonden kan zowel informatieverstrekking, als het bieden van debat- en 
overlegmomenten zijn.  De invulling van deze avonden zal vooral in functie van de actualiteit 
gebeuren.   
 
Thema’s die nu reeds voor 2008 gepland zijn: 
 
- Gemeentelijk duurzam energiebeleid. 

4 maart ’08 – Esenkasteel – i.s.m. overlegforum ruimtelijke kwaliteit. 
 

- kennismaking en samenwerking met de Franse partners 
bezoek aan Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai. 
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5. Dossiers Westhoekoverleg in 2008. 

5.1 Algemeen. 

Een aantal dossiers maken reeds deel uit van de werking van Westhoekoverleg.  Het gaat 
hier om dossiers die in de afgelopen jaren deel hebben uitgemaakt van de werking, en die in 
de loop van 2008 verder zullen worden opgevolgd.  Deze dossiers worden opgesomd in 
onderstaande lijst. 
 
Uiteraard zal er in het kader van de werking van het Westhoekoverleg worden ingespeeld op 
de actualiteit.  In functie van deze actualiteit kan de inhoudelijke werking van 
Westhoekoverleg in de loop van 2008 worden bijgestuurd. 

5.2 Bestuurskracht Westhoekgemeenten. 

5.2.1 Bestuurskracht( kleine) landelijke besturen. 

Eén van de voornaamste opdrachten van het Westhoekoverleg is het opvolgen van de 
bestuurskracht van de kleinere, landelijke gemeenten uit de Westhoek.  Door allerhande 
maatregelen van de Federale en de Vlaamse Overheid (de politiehervorming, de 
liberalisering van de energiemarkt en de elia-heffing (en het terug verdwijnen van de Elia-
heffing), de belastingsverlagingen, het ontbreken van een plattelandsbeleid, …) is de druk op 
de gemeentebegroting de laatste jaren toegenomen.1    Deze toenemende druk heeft 
uiteraard de grootste gevolgen voor de landelijke gemeenten uit de Westhoek, met beperkte 
fiscale draagkracht.   
 
In 2008 zal het Westhoekoverleg de bestuurskracht van de landelijke gemeenten nauw 
opvolgen.  Indien nodig zullen gepaste acties worden ondernomen om andere 
beleidsinstanties bewust te maken van deze precaire bestuurlijke situatie in landelijke 
gebieden.  Het Westhoekoverleg wenst ook op te treden als gesprekspartner van deze 
beleidsinstanties wanneer de bestuurskracht van (landelijke) gemeenten op de agenda komt 
te staan. 
 
In dit kader zal o.a. de in 2007 gestarte juridische actie voor het grondwettelijk hof verder 
worden opgevolgd in 2008. 

5.2.2 De Interlokale Vereniging ‘Westhoekpersoneel’. 

In het voorjaar van 2005 is de interlokale vereniging Westhoekpersoneel opgericht door de 
stichtende partners Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, de West-Vlaamse 
Intercommunale (wvi), en de Provincie West-Vlaanderen.  De interlokale vereniging treedt 
op als overkoepelende structuur voor de tewerkstelling van de intergemeentelijke 
milieuambtenaar (IGMA) van Vleteren en Lo-Reninge, de intergemeentelijke 
duurzaamheidhiedsambtenaar (IGDA) van Langemark-Poelkapelle en Houthulst en de 
                                            
1 LEROY JAN, Gemeentefiscaliteit in het verdomhoekje: Analyse, bedreigingen en remedies, Brussel, VVSG, 2004, 25p. 
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intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (IGSA) van Lo-Reninge en Langemark-
Poelkapelle.  Het Westhoekoverleg neemt het secretariaat van de interlokale vereniging 
waar. 
 
Westhoekoverleg stelt vast dat begin 2007 zes Westhoekgemeenten op zoek zijn naar 
personeel om aan te werven voor de respectieve diensten stedenbouw. 

5.3 Waterbeleid. 

Waterbeleid is de laatste jaren geëvolueerd tot een zeer complexe materie.  Voor 2007 
streeft het Westhoekoverleg ernaar om de verschillende aspecten gerelateerd aan dit 
waterbeleid en relevant voor de Westhoekgemeenten op te volgen, en hierover terug te 
koppelen naar de gemeenten. 

5.3.1 Waterzuivering en watervoorziening. 

Begin 2008 zijn de uitdagingen waar de gemeenten voor staan voor de invulling van het 
waterzuiveringbeleid nog steeds groot.  Eén van de luiken waarrond er nog steeds 
onduidelijkheid bestaat is de individuele behandeling van het afvalwater.   
 
Om de gemeenten maximaal te informeren over de mogelijkheden waarover ze beschikken 
voor de organisatie van de waterzuivering in het buitengebied en om tevens een maximale 
afstemming tussen de gemeenten na te streven, organiseert Westhoekoverleg een 
technische werkgroep waterzuivering die op tijd en stond advies formuleert t.a.v. de 
gemeenten. 
 
De technische werkgroep waterzuivering komt bijeen op 

- 21 januari ’08; 
- 10 maart ’08. 

 
Volgende bijeenkomsten zullen worden gepland in de loop van het jaar.  De adviesverlening 
zal in de eerste plaats via de verslaggeving van Westhoekoverleg worden verspreid onder de 
gemeenten. 

5.3.2 Waterlopen. 

Eind 2005 is het proefwaterschap Veurne/Ambacht opgericht.  In de loop van 2006 zijn de 
overige waterschappen voor de Westhoek opgericht.  De Provincie West-Vlaanderen is hierin 
de initiatiefnemer en geeft hiermee uitvoering aan het decreet integraal waterbeheer.  Dit 
dossier zal verder van op afstand worden gevolgd door het Westhoekoverleg. 
 
Voor het begin van 2008 is prioritair: 
1. het Westhoekoverleg en de gemeenten verder vertrouwd maken met de structuren van 

integraal waterbeheer; 
2. overleg met het Vlaamse Gewest (afdeling Water) m.b.t. de recente overstromingen. 
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5.4 De gemotoriseerde recreatie in de Westhoek. 

Voortbouwend op de inspanningen hieromtrent uit het verleden zal het Westhoekoverleg in 
2008 in het bijzonder toezien op volgende zaken. 

1) opvolgen ontwerp van KB plezierluchtvaart; 
2) bieden van ondersteuning naar gemeenten toe rond de toepassing van het 

beleidskader dat rond quads is ontwikkeld; 
3) aandringen op een Vlaamse oplossing voor het probleem van de grondgebonden 

gemotoriseerde recreatie; 
4) de werkgroep gemotoriseerde recreatie indien nodig bijeenbrengen om nieuwe pistes 

in dit dossier voor te leggen aan het Westhoekoverleg. 

5.5 De brandweerhervorming. 

De brandweerhervorming is een proces dat nog steeds lopende is.  In functie van de 
werkzaamheden van de huidige of toekomstig federale regering kan 2008 een cruciaal jaar 
worden in de operationalisering van de desbetreffende wetgeving in de Westhoek.  
Westhoekoverleg zorgt er in 2008 voor dat de belangen van de Westhoek als landelijke regio 
worden gevrijwaard bij deze verdere uitvoering. 

5.6 Onderhoud en herstel van gemeentewegen, i.c. gemeentewegen. 

5.6.1 Project landbouwwegen. 

Voortbouwend op de inspanningen die hieromtrent zijn geleverd door Westhoekoverleg 
(overleg technische diensten, overleg met VLM) zal Westhoekoverleg verder nagaan hoe het 
gemeentelijke beheer van landbouwwegen op een meer efficiënte manier kan worden 
georganiseerd en hoe er extra ondersteuning kan worden voorzien voor het beheer van 
landbouwwegen in de Westhoek. 

5.6.2 Probleemstelling onderhoud landbouwwegen op Vlaams niveau. 

In de loop van 2008 zal Westhoekoverleg verder acties ondernemen om de Vlaamse regering 
te sensibiliseren omtrent deze problematiek. 

5.7 Samenwerking gemeentelijk jeugdbeleid. 

5.7.1 Trekkersgroep. 

Westhoekoverleg hecht ook in 2008 zeer veel belang aan de positie van jongeren en 
kinderen in de Westhoek.  Dit vertaald zich o.m. in de verdere ondersteuning van de werking 
van de trekkersgroep jeugd.  Deze trekkersgroep is belast met de uitwerking van 
actieprogramma, voortbouwend op de conclusies van de studie rond streekbetrokkenheid 
van jongeren uitgevoerd door Prof. F. Thissen in de loop van 2006-2007. 
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5.7.2 Organisatie jeugdoverleg. 

Westhoekoverleg engageert zich ook in 2008 om een overlegforum rond lokaal jeugdbeleid 
in het leven te roepen op Westhoekniveau.  (zie 4.3) 

5.8 Mobiliteit. 

Voortbouwend op de acties uit het verleden, zal Westhoekoverleg in 2008 zich focussen op: 
1) het in stand houden van de stuurgroep rond het ankerpunt mobiliteit; 
2) de resultaten van de studie inzake zwaar verkeer in de driehoek Diksmuide, Ieper en 

Roeselare verder opvolgen. 
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6. Streekwerking Westhoek: het samenspel van gemeenten en 
de Provincie West-Vlaanderen in de Westhoek. 

Het Westhoekoverleg is het overlegforum waarin de achttien gemeenten en de Provincie 
West-Vlaanderen in de personen van de burgemeesters en de streekgedeputeerden elkaar 
ontmoeten.  In die zin fungeert de maandelijkse algemene vergadering van het 
Westhoekoverleg als politiek afstemmingsorgaan voor de opvolging en de aansturing van de 
streekwerking van de Westhoek. 
 
Op het niveau van de staf vertaalt deze functie van Westhoekoverleg zich in 2008 ondermeer 
in deelname aan: 

- het afstemmingsteam tussen Provincie, Gemeenten, de West-Vlaamse Intercommunale 
en het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité van de Westhoek; 

- het overlegforum ruimtelijke kwaliteit; 

- stuurgroep mobiliteit Westhoek; 

- overleg welzijn in de Westhoek; 

- deskundige van het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité van de Westhoek; 

- managementcomité / technische werkgroep Leader. 

 

7. Netwerking. 

Westhoekoverleg spant zich in om meer begrip te verwerven voor de uitzonderlijke positie 
van plattelandsregio’s in een sterk verstedelijkt Vlaanderen.  In 2008 zal dit o.m. gebeuren 
via de deelname in de adviescommissie platteland van de VVSG.  Uiteraard zullen indien 
nodig gepast acties en demarches worden georganiseerd t.a.v. de bevoegde instanties en 
betrokken partijen. 
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8. Communicatie. 

Het Westhoekoverleg streeft ernaar, samen met het RESOC Westhoek en de West-Vlaamse 
Intercommunale en de Provincie West-Vlaanderen, dit jaar vier gedrukte nieuwsbrieven 
samen te stellen om gemeenten te informeren over de streekwerking.   
 
In de tweede plaats verspreidt het Westhoekoverleg maandelijks een digitale nieuwsbrief 
met informatie over de activiteiten van de streekwerking voor de komende maand.   
 
Via de creatie van een website zal er verder gestreefd worden naar een professionalisering 
van de verspreiding van deze nieuwsbrief.  Deze website zal verder ook dienstig zijn voor het 
verspreiden van documenten bij de gemeenten en het verzamelen van info bij de 
gemeenten. 
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