
 
 
 

WESTHOEKOVERLEG 
 

werkingsverslag 2006 
 

planning 2007 



 
 
 

Westhoekoverleg 
Streekhuis Esenkasteel 
Woumenweg 100 
8600 Diksmuide 
 
051 51 93 56 
streekoverleg@westhoek.be 
 
coördinator: Dieter Hoet 
secretariaat: Dorine Sioen 



INHOUDSTAFEL WESTHOEKOVERLEG 
 
 

Inhoudstafel werkingsverslag 2006 
 
1 Structurele werking 7 
1.1 Het Westhoekoverleg als samenwerkingsverband van alle Westhoekgemeenten 7 
1.2 Algemene vergadering 7 
1.3 Dagelijks bestuur 7 
1.4 De staf 8 
 
2 Andere bijeenkomsten 9 
2.1 Overleg O.C.M.W.-voorzitters 9 
2.2 Overleg secretarissen van de steden en gemeenten van de Westhoek 9 
2.3 Cultuuroverleg 10 
2.4 Klankbordgroep Noord-Frankrijk 12 
2.5 Andere activiteiten 13 
 
3 Dossiers Westhoekoverleg in 2006 16 
3.1 Bestuurskracht Westhoekgemeenten 16 
3.2 Gemeentefinanciën Westhoekgemeenten 21 
3.3 Gemeenschappelijke juridische ondersteuning voor Westhoek-O.C.M.W.’s 16 
3.4 Een beleidskader voor Westhoekgemeenten inzake gemotoriseerde recreatie 16 
3.5 Standpunt brandweerhervorming 17 
3.6 Nieuwe aanbesteding electriciteit 20 
3.7 Rondvraag monumenten en landschappen 20 
3.8 Prijsstijging electriciteit 20 
3.9 Vogelgriep 20 
3.10 Landbouwcommissies 20 
3.11 Gsb 20 
3.12 Postregistratie-systeem 20 
3.13 Palliatieve zorgen 20 
3.14 Overwelving baangrachten 20 
 
4 Regiowerking Esenkasteel 21 
 
5 Communicatie 21 
 
Bijlagen 23 



INHOUDSTAFEL WESTHOEKOVERLEG 
 
 

Inhoudstafel planning 2007 
 
1 Missie, strategische en operationele doelstellingen 2007 43 
1.1 Missie 43 
1.2 Strategische doelstellingen 43 
1.3 Operationele doelstellingen 43 
 
2 Structurele werking 2007 45 
2.1 Het Westhoekoverleg als samenwerkingsverband van alle Westhoekgemeenten 45 
2.2 Algemene vergadering 45 
2.3 Dagelijks bestuur 46 
2.4 De staf 46 
 
3 Verbrede werking Westhoekoverleg 2007 48 
3.1 Overleg O.C.M.W.-voorzitters 48 
3.2 Overleg secretarissen van de steden en gemeenten van de Westhoek 48 
 
4 Thematische bijeenkomsten Westhoekoverleg in 2007 49 
4.1 Cultuuroverleg 49 
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 50 
4.3 Overlegtafel Gemeentelijk Waterzuiveringbeleid. 53 
4.4 Overleg waterafvoer IJzerbekken. 53 
4.5 Overlegtafel technische diensten Westhoek. 54 
4.6 Overlegtafel Gemeentelijke Jeugddiensten. 54 
4.7 Overlegtafel Gemeentelijk Archiefbeleid. 54 
4.8 Informatiemomenten voor de Westhoekgemeenten. 54 
 
5 Dossiers Westhoekoverleg in 2007 57 
5.1 Algemeen 57 
5.2 Bestuurskracht Westhoekgemeenten 57 
5.3 Waterbeleid 58 
5.4 De gemotoriseerde recreatie in de Westhoek 59 
5.5 Het lokaal veiligheidsbeelid 60 
5.6 Onderhoud en herstel van gemeentewegen 60 
5.7 Intergemeentelijke samenwerking en uitwisseling rond Gemeentelijk Informatie- en 

Communicatiebeleid. 61 
5.8 Samenwerking gemeentelijk jeugdbeleid. 62 
5.9 Haalbaarheidsondezoek landelijk crematorium voor de Westhoek 63 
5.10 Europese ondersteuningsprogramma’s 63 
5.11 Betere beleidsmatige ondersteuning van gemeenten 63 
5.12 lokaal sociaal beleid. 63 
5.13 de problematiek van de N8 en de verbinding Ieper-Veurne. 63 
5.14 de vertegenwoordiging van de Westhoekgemeenten in Westtoer, het autonome 
 provinciebedrijf en de opmaak van het strategisch plan toerisme voor de Westhoek. 64 
 
6 Streekwerking Westhoek: het samenspel van gemeenten en 
 de Provincie West-Vlaanderen in de Westhoek 65 
 
7 Communicatie 66 
 
 



 
 

 
 

werkingsverslag 
 

2006



 

 

 



WERKINGSVERSLAG 2006 WESTHOEKOVERLEG 
 

7 

1 Structurele werking. 

1.1 Het Westhoekoverleg als samenwerkingsverband van alle 
Westhoekgemeenten. 

In 2006 maakten alle achttien steden en gemeenten van de drie arrondissementen 
(Diksmuide, Ieper en Veurne) van de Westhoek deel uit van het Westhoekoverleg.  De 
engagementen t.a.v. het Westhoekoverleg van deze achttien steden en gemeenten lopen 
t.e.m. 2007. 

1.2 Algemene vergadering. 

De algemene vergadering is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg.  Dit jaar 
zijn er acht algemene vergaderingen georganiseerd.  Zes vergaderingen in het voorjaar, en 
twee in het najaar. 
 
De algemene vergadering van het Westhoekoverleg is samengesteld uit de achttien 
burgemeesters van de gemeenten van de Westhoek en de twee streekgedeputeerden.  De 
coördinator van het Westhoekoverleg is steeds aanwezig op de algemene vergadering. 
 
De streekgedeputeerden in 2006 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 Wvi. 

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

1.3  Dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur is het beheersorgaan van het Westhoekoverleg.  In 2006 zijn er acht 
bijeenkomsten van het dagelijks bestuur georganiseerd: zes in het voorjaar en twee in het 
najaar.   
 
Begin 2004 is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden.  Deze samenstelling is behouden tot 
eind 2006, en ziet er als volgt uit. 

 Voor arr. Diksmuide Joris Hindryckx, burgemeester Gemeente Houthulst. 
 Voor arr. Ieper Luc Dehaene, burgemeester Stad Ieper 

 Johnny Goos, burgemeester Stad Wervik. 
 Voor arr. Veurne  Marc Wackenier, burgemeester Gemeente Alveringem. 
 De gedeputeerden uit de Westhoek, m.n. Jan Durnez en Gunter Pertry. 
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 Een vertegenwoordiger van de wvi woont de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur bij.  
In 2006 was dit telkens Niek De Roo, stafmedewerker wvi, die de bijeenkomsten van het 
dagelijks bestuur bijwoonde. 

 Het secretariaat van Westhoekoverleg. 
 
In de schoot van het dagelijks bestuur werd de voorzitter en een vervanger aangeduid.  De 
voorzitter van het Westhoek is Luc Dehaene, en zijn plaatsvervanger is Marc Wackenier. 
 
De agenda’s van de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur van 2006 zitten in bijlage 3 bij 
dit verslag.  De verslagen kunnen worden opgevraagd op het secretariaat. 

1.4 De staf. 

In 2006 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 het RESOC 
Westhoek.  Dit is een inbreng van de gemeenten van de Westhoek in de werking van RESOC 
t.w.v. 9.000 Euro. 
 
Een tiende van de globale inzet van de staf van het Westhoekoverleg werd ingezet ter 
ondersteuning van het Midwestoverleg in 2006.  Deze inzet gebeurde tegen vergoeding van 
10% van de globale werkingskosten van Westhoekoverleg.  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. 
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2 Andere bijeenkomsten. 

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

Het Westhoekoverleg ondersteunde in 2006 drie 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 nam tevens het secretariaat waar. 
 
De samenstelling van het O.C.M.W.-voorzittersoverleg: 

 Alveringem Wilfried Laureys 
 De Panne Norbert Cremery 
 Diksmuide Josiane Winne 
 Heuvelland Godelieve Avet 
 Houthulst Gino Keirsschieter 
 Ieper Marieke Cloet 
 Koekelare Paul Jonckheere 
 Koksijde Stéphanie Anseeuw 
 Kortemark Jackie Louwaege 
 Langemark-Poelkapelle Ria Van Hoorne 
 Lo-Reninge Wout Cornette 
 Mesen André Bossaert 
 Nieuwpoort Frans Lefevere 
 Poperinge Sofie Laheye 
 Veurne Gilbert Leeman 
 Vleteren Stephan Mourisse 
 Wervik Dany Verhaeghe 
 Zonnebeke Luc Blondeel 

 
 Stefaan Lombaert gebiedswerker welzijn Westhoek 
 Dieter Hoet coördinator Westhoekoverleg 

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

Het Westhoekoverleg zorgde ook in 2006 voor de inhoudelijke ondersteuning van het 
overleg van gemeente- en stadssecretarissen van de Westhoek.  Dit wordt gedaan in 
samenspraak met de voorzitter Daniël Witdouck† (secretaris De Panne), ondervoorzitter Jan 
Breyne (secretaris Ieper) en secretaris Edwin Coulier (secretaris Veurne).  Verder zorgt het 
Westhoekoverleg ook voor de logistieke en administratieve ondersteuning van deze 
bijeenkomsten. 
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Er waren vijf bijeenkomsten in de loop van 2006.  De agenda’s hiervan zitten in bijlage 5 
 Alveringem Hendrik Verschaeve 
 De Panne Daniël Witdouck† 
 Diksmuide Marie Herman (wnd.) 
 Heuvelland Sigurd Verstraete 
 Houthulst Jocelyne Schacht 
 Ieper Jan Breyne 
 Koksijde Freddy Beun 
 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 
 Zonnebeke Francis Claeys 
 Wervik Philippe Verraes 

 
In de loop van 2006 is dhr. Daniël Witdouck overleden, waardoor het bestuur van de 
Westhoekfederatie opnieuw is samengesteld.  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 Cultuuroverleg. 

Verder bouwend op de inspanningen die sinds 2003 zijn geleverd door het Westhoekoverleg 
ten einde het lokale cultuurbeleid beter af te stemmen, en meer samenwerking tussen de 
verschillende cultuurdiensten te promoten, zijn er ook in 2006 drie bijeenkomsten 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’s van deze bijeenkomsten zijn in bijlage 6 opgenomen. 
 
Het cultuuroverleg had in 2006 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), CZW (Cultuur Zuidelijke Westhoek, arr. Ieper) en 
Westblik (arr. Diksmuide).  Gezien 5-art reeds een uitgebreide ervaring heeft met 
intergemeentelijke samenwerking, vormt het cultuuroverleg een uitstekend forum voor 
ervaringsuitwisseling voor de andere twee samenwerkingsverbanden.  In de loop van 2005 
heeft CZW zich omgevormd tot een projectvereniging met de naam C02.  Alle gemeenten 
van het zuiden van de Westhoek, behalve Wervik maken hiervan deel uit. 
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Samenstelling cultuuroverleg 
 Alveringem Gerard Liefooghe (schepen), Pol Breyne (voorzitter culturele raad), Karien 

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

(cultuurbeleidscoördinator), Yves Vanthuyne (voorzitter culturele raad) 
 Diksmuide Jan Colaert (schepen), Greet Desodt (cultuurbeleidscoördinator), Bart 

Verbrugghe (voorzitter cultuurraad) 
 Heuvelland Geert Vandewynckel (schepen), Stefaan Decrock 

(cultuurbeleidscoördinator), Christiaene Victoor (voorzitter culturele raad) 
 Houthulst Eddy Clauw (schepen), Joost Vanrobaeys (cultuurbeleidscoördinator), 

Maya Verschuren-Vervaeke (voorzitter culturele raad) 
 Ieper Frans Lignel (schepen), Alexander Declercq (cultuurbeleidscoördinator), 

Jan Victoor (directeur cc De Meersen), Wilfried Parmentier (voorzitter 
culturele raad) 

 Koekelare Kelly Tanghe (schepen), Marc Depuydt (voorzitter culturele raad), 
Christine Deopere (secretaris culturele raad) 

 Koksijde Herwig Vollon (schepen), Ann-Sofie Beun (cultuurbeleidscoördinator), Ilse 
Chamon (P.R. vrije tijd), Eddy Deschryver (voorzitter culturele raad) 

 Kortemark Saskia Vanhove (schepen), Eva Vanhuyse (cultuurbeleidscoördinator), Rik 
Reynaert (voorzitter culturele raad) 

 Langemark-Poelkapelle Luc Maddelein (schepen), Heidi Vanackere (cultuurbeleidscoördinator), 
Peter Peene (voorzitter culturele raad) 

 Lo-Reninge Lena Merlevede (schepen), Ignace Lootvoet (voorzitter culturele raad 
 Mesen Sandy Evrard (burgemeester), Steven Reynaert 

(cultuurbeleidscoördinator), 
 Nieuwpoort Xavier Braet (schepen), Patrice Van Laethem (cultuurfunctionaris), Michiel 

Brysbaert (voorzitter culturele raad) 
 Poperinge Christof Dejaegher (burgemeester), Bart Wemaere 

(cultuurbeidscoördinator) Jan Jacobs (Voorzitter culturele raad),  
 Veurne Robert Van Praet (schepen), Jan Van Acker (cultuurbeleidscoördinator), 

Carlo Verlodt (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), Joke Vanhoorne (kabinetsmedewerker 
gedeputeerde Pertry), Mietje Willems (dienst cultuur), Katrien Hindryckx 
(gebiedsgericht werker cultuur Westhoek), Aleid Hemeryck (coördinator 
Oorlog en Vrede in de Westhoek),Hannelore Decoodt (projekt 
inventarisatie oorlogserfgoed), Carmen Henckens (coördinator 
museumplatform Westhoek) 

 Westtoer Johan Termote 
 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 
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2.4 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. 
 
Alle Westhoekgemeenten kunnen deel uitmaken van deze klankbordgroep.  In 2006 maakten 
de volgende steden en gemeenten deel uit van de klankbordgroep:  

 Alveringem burgemeester Marc Wackenier en schepen Gilbert Liefooghe 
 De Panne schepen Marc Decoussemaeker 
 Heuvelland burgemeester Bernard Heens en schepen Geert Vandewynckel 
 Ieper schepen Frans Lignel 
 Koksijde schepen Jan Loones 
 Kortemark cultuurbeleidscoördinator Eva Vanhuyse 
 Nieuwpoort schepen Greet Ardies-Vyncke 
 Poperinge schepen Philip Lahaye 
 Veurne schepen Robert Van Praet 
 Wervik schepen Stéphane Vansteenkiste 
 Zonnebeke gemeenteraadslid Luk Hoflack 

 
Het Westhoekoverleg heeft drie bijeenkomsten van de klankbordgroep georganiseerd in de 
loop van 2006.  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 het RESOC Westhoek. 
 
In het kader van een betere kennismaking met de Franse rurale partners zijn er twee 
bezoeken georganiseerd.  Op 22 februari 2006 is een bezoek gebracht aan Pays des Moulins 
de Flandres en op 27 juni is Pays Coeur de Flandre 

Inspanningen inzake Noord-Frankrijk. 

Permanente Conferentie op 1 september 2006 in De Panne 
 
Naast de organisatie van de klankbordgroep is het Westhoekoverleg in 2006 betrokken 
geweest bij een aantal andere grensoverschrijdende aangelegenheden.  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. 
 
Het Westhoekoverleg vertegenwoordigt eveneens de Westhoekgemeenten in de technische 
werkgroep in het kader van het overlegplatform West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque - 
Côte d’Opale in de loop van 2006.   
 
Marc Wackenier (burgemeester Alveringem) en Bernard Heens (burgemeester Heuvelland) 
zijn aangeduid als vertegenwoordiger van het Westhoekoverleg in de permanente 
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conferentie van dit overlegplatform.  Deze permanente conferentie – d.i. het politieke orgaan 
dat het overlegplatform aanstuurt – kwam op 1 september 2006 in De Panne bijeen. 

2.5 Andere activiteiten. 

 Overlegtafel quads 
Op 1 juni 2006 organiseerde het Westhoekoverleg i.s.m. de Regionale Landschappen van 
de Westhoek een overlegmoment met de organisaties van de quad-gebruikers in de 
Westhoek.  Het was de bedoeling om het standpunt van Westhoekoverleg m.b.t. 
recreatief quad-gebruik in de Westhoek toe te lichten.  Helaas was geen enkele 
organisatie bereid om in te gaan op dit aanbod, waardoor deze overlegtafel niet heeft 
kunnen plaatsvinden. 

 Stuurgroep IGMA/IGDA 
Lo-Reninge, 11 januari 2006  
Houthulst, 5 juli 2006 

 Stuurgroep IGSA 
Westhoekoverleg begeleidde de bijeenkomst van de stuurgroepen rond de tewerkstelling 
van de intergemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar van Lo-Reninge en Langemark-
Poelkapelle.  In september 2006 ging mevr. Vera De Martelaere van start als IGSA.  Deze 
IGSA is personeelslid van Stad Ieper. 
Er werden 2 stuurgroepen georganiseerd 
Streekhuis Esenkasteel, 30 augustus 2006; 
Streekhuis Esenkasteel, 28 september 2006. 

 Focusgroepen rond interbestuurlijke samenwerking 
In de loop van 2006 participeerde Westhoekoverleg in een studie van het steunpunt 
bestuurlijke organisatie Vlaanderen rond de voorbereiding van een regulerend kader van 
de interbestuurlijke samenwerking in Vlaanderen.  De Westhoek kwam in deze studie aan 
bod als pilootregio, samen met de stedelijke gebieden rond Gent en Leuven.  In het 
kader hiervan was Westhoekoverleg betrokken bij de organisatie van een aantal 
focusgroepen. 
23 oktober 2006 - welzijn en cultuur 
25 oktober 2006 - milieu, recreatie, toerisme en ruimtelijke ordening 
27 oktober 2006 - Westhoek 

 Vergadering toerisme i.v.m. Westtoer 
Op 19 mei 2006 heeft Westhoekoverleg een extra, uitgebreide algemene vergadering 
georganiseerd voor burgemeesters en schepenen bevoegd voor toerisme.  De aanleiding 
voor deze vergadering was terug te vinden in frequent terugkerende bemerkingen m.b.t. 
de wijze van aansturing door de gemeenten van Westtoer en de terugkoppeling van 
Westtoer naar de gemeenten toe. 
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 Extra vergadering i.v.m. water 
Op 1 december 2006 organiseerde Westhoekoverleg een extra, uitgebreide AV rond de 
instelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage.  Vlaamse regelgeving noopte 
gemeenten om voor 1 januari ’07 een beslissing ter zake te nemen.  De ondersteuning 
van Westhoekoverleg zorgde ervoor dat de manier waarop de GSB werd ingesteld, 
maximaal werd afgestemd.  In bijlage 8 is een overzicht van de achttien 
Westhoekgemeenten opgenomen met een stand van zaken eind 2006. 

 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. 
 
Alhoewel er in de loop van 2006 meerdere bijeenkomsten geweest zijn met sleutelfiguren 
uit de jeugdbeleidssector van de Westhoek, en men op deze bijeenkomsten een positieve 
inschatting had van een dergelijk overleg, is men er niet in geslaagd om op 12 
september een voldoende opkomst bijeen te brengen voor een dergelijk jeugdoverleg in 
de Westhoek.   
 
Een mogelijke oorzaak hiervan is terug te vinden in het bestaan van reeds een tweetal 
fora, die reeds voor jeugdbeleid grote stukken van de Westhoek dekken.  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. 

 Jeugdonderzoek prof. Thissen 
Het Westhoekoverleg nam op vraag van de provinciale gebiedswerking het secretariaat 
waar van de stuurgroep van dit onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren op de 
streek.  Bijeenkomsten werden georganiseerd rond dit thema op 22 juni 2006, 12 
september 2006, 23 oktober 2006 en 15 december 2006 

 Interlokale vereniging Westhoekpersoneel. 
Streekhuis Esenkasteel, 28 april 2006 beheerscomité 
Aanwerving IGSA voor Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge 
 
De steden en gemeenten van de Westhoek zijn reeds een tijdje op zoek naar een kader 
waarbinnen ze intergemeentelijk personeel kunnen tewerkstellen.  Sinds 2002 stelden de 
gemeenten Houthulst, Langemark-Poelkapelle, en stad Lo-Reninge gezamenlijk een 
milieuambtenaar tewerk.  Sinds 2005 is dit geëvolueerd naar een intergemeentelijke 
duurzaamheidsambtenaar voor Langemark-Poelkapelle en Houthulst en een 
intergemeentelijke milieuambtenaar voor Vleteren en Lo-Reninge.  Sinds 2002 zijn de 
gemeente Langemark-Poelkapelle, en de stad Lo-Reninge vragende partij voor de 
aanwerving van een gemeenschappelijke stedenbouwkundige ambtenaar.  Ook andere 
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Westhoekgemeenten (en ocmw’s) spelen met het idee om gemeenschappelijk personeel 
aan te werven. 
 
Om een “wildgroei” aan constructies en samenwerkingsverbanden te vermijden, heeft 
het Westhoekoverleg in 2004 beslist om een interlokale vereniging Westhoekpersoneel 
op te richten, samen met de gemeenten die vragende partij zijn voor de aanwerving van 
intergemeentelijk personeel.  In 2004 zijn de statuten opgemaakt, in samenspraak met 
de betreffende gemeenten, en met de hulp van VVSG en de administratie binnenlandse 
aangelegenheden.  In 2005 is deze interlokale vereniging Westhoekpersoneel opgericht.   
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3 Dossiers Westhoekoverleg in 2006. 

3.1 Bestuurskracht Westhoekgemeenten. 

3.2 Gemeentefinanciën Westhoekgemeenten. 

3.3 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 2006 was dit het geval. 

3.4 Een beleidskader voor Westhoekgemeenten inzake 
gemotoriseerde recreatie. 

Vergadering op 27 februari 2006 in Streekhuis Esenkasteel 
 
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. 
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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.  (zie kaart)  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.  In 2005 zijn er hieromtrent geen verdere 
resultaten geboekt. 
 
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.   
 
In de loop van 2005 heeft Westhoekoverleg herhaaldelijk aangedrongen bij de Vlaamse en 
Federale overheid om een beleidskader voor deze gemotoriseerde “sporten” te ontwikkelen, 
opdat de overlast tot een minimum zou kunnen worden beperkt.  Het resultaat hiervan was 
dat in het voorjaar van 2006 Westhoekoverleg participeerde in een werkgroep van het 
interbestuurlijk plattelandsoverleg van de Vlaamse Regering.  Deze werkgroep hield zich 
specifiek bezig met de problematiek van de gemotoriseerde recreatie in het landelijke 
gebied. 
 
Eind 2006 lag de bal in het kamp van de Vlaamse Regering, om verdere stappen te 
ondernemen, op basis van het advies van het interbestuurlijk plattelandsoverleg. 

3.5 Standpunt brandweerhervorming. 

Op de algemene vergadering van 24 november ’06 nam Westhoekoverleg het volgend 
standpunt in t.a.v. het ontwerp van wet houdende de hervorming van de civiele veiligheid. 
  
Het Westhoekoverleg is bezorgd over de brandweerhervormingen na kennisneming van de 
eerste versie van wetsontwerpen en naar aanleiding van de minder gunstige ervaringen bij 
de hervorming van de politie en rijkswacht. 
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Doelstelling hervorming. 
Alle diensten die omtrent dringende hulpverlening actief zijn dienen geïntegreerd te worden 
in één structuur op drie niveaus. (brandweer, ambulancediensten, civiele bescherming, …), 
met behoud van de sterktes van de huidige organisatie op gemeentelijk niveau. 
 
Uit het ontwerp blijkt dat de Civiele Bescherming niet in de brandweerstructuur wordt 
geïntegreerd.  Het Westhoekoverleg is van oordeel dat de integratie van Civiele Bescherming 
en brandweer tot één structuur absoluut noodzakelijk is voor een goede werking. 
 
De integratie van de ambulancediensten in deze hervormingen moet ook aan bod komen.  
Momenteel valt deze dienst onder de bevoegdheid van een ander ministerie wat soms voor 
moeilijkheden zorgt op het uitvoerende niveau.  De Burgemeesters motiveren hun vraag 
naar integratie van de verschillende hulpdiensten door het uiten van hun minder goede 
ervaringen bij onder andere de invoering van citygis.  Ze hebben bij het invoeren van het 
nieuwe uitsturingssoftware voor de ambulances van de dienst 100 weinig luisterbereidheid 
ervaren bij de verschillende diensten voor hun bekommernissen en bij de melding van de 
problemen.  Tevens hadden ze een betere communicatie met de basis verwacht. 

Operationele organisatie en de sterkte van het gemeentelijke niveau. 
Het Westhoekoverleg sluit voor wat betreft de zonale organisatie aan bij het voorstel.  
(organisatie op drie niveaus, met netwerk van kazernes, kenniscentrum, zonale 
samenwerking voor versterking, IGS, duikers, RED-teams, brandpreventie, arbeidsveiligheid, 
…) 
Het kan inderdaad niet meer dat elke stad/gemeente over alle verschillende specialiteiten en 
over alle middelen beschikt.  En het kan inderdaad niet dat de gemeentelijke grenzen 
bepalend zijn voor welk korps er waar tussenkomt.  De vergadering staat dan ook volledig 
achter het principe van de snelst adequate hulpverlening. 

 
Maar toch is er vanwege de burgemeesters de bemerking dat de basisbrandweerzorg (dit 
zijn de kleine interventies zoals o.a. woningbrand, pompwerken, wespenverdelging, 
verkeersongevallen, …) lokaal georganiseerd moeten worden en lokaal over een juridische 
structuur (zijnde de gemeentelijke bevoegdheid) moet kunnen blijven beschikken.  
De gemeenten staan in voor de geldelijke middelen via de gemeentelijke belastingen en 
retributies.  Het zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn dat de burgemeester de 
verantwoordelijkheid moet kunnen blijven dragen van deze basisbrandweerzorg. 

 
Ook bij recrutering van de vrijwilligers is deze gemeentelijke verankering van een enorm 
belang.  Er wordt gevreesd dat een zonale recrutering niet in staat zal zijn om in voldoende 
vrijwilligers te voorziend aar de lokale betrokkenheid/verbondenheid zal ontbreken. 

Institutioneel aspect. 
De provincie West-Vlaanderen telt heel wat brandweerkorpsen: 
Dit wil zeggen dat de besturen in tegenstelling tot andere provincies, heel wat geïnvesteerd 
hebben in hun brandweer. 
Dit wil zeggen dat de lokale besturen en hun bevolking steeds heel nauw betrokken zijn bij 
de brandweer en zijn organisatie. 
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Dit wil ook zeggen dat deze besturen ook institutioneel willen een inbreng hebben, gezien 
hun inspanningen uit het verleden. 
 
Wanneer er naar zones met meer als 200.000 inwoners wordt overgestapt zal de individuele 
inbreng van het lokale bestuur zeer moeilijk worden.  Als men alle gemeenten wil laten 
deelnemen aan het beheerscomité of technische commissie dan worden dit plenaire 
vergaderingen met een te groot aantal deelnemers of vergaderingen waar niet alle 
gemeenten in vertegenwoordigd zullen zijn.  De goede werking , en dit is toch het doel van 
de hervorming, wordt hierbij niet bevorderd. 
Dit wil helemaal niet zeggen dat het Westhoekoverleg tegen een samenwerking is van de 
lokale besturen, wel in tegendeel.  Het Westhoekoverleg pleit voor een maximale territoriale 
congruentie met de bestaande politiezones.  Het integreren van de structuren van de 
politiezone met de toekomstige veiligheidszones, zal bovendien een kostenbesparend effect 
hebben, wat niet te veronachtzamen is in een hervormingsproces dat veel middelen zal 
vergen (vb. gedeelde overheadkosten, uitbouw gemeenschappelijk dispatchingsysteem waar 
arro Ieper reeds veel in heeft geïnvesteerd, …). 

Financieel aspect. 
Het is duidelijk dat extra inspanningen voor de gemeenten inzake financiering van de zonale 
versterking niet mogelijk zijn. 
 
De extra financiering moet gebeuren door diegene die het beleid bepaalt.  (In het model 
gebeurt dit op het regelgevend niveau en dit is dus niet op het lokaal niveau.)  Tot op heden 
is deze financiële verantwoordelijkheid van de Federale Overheid nog op geen enkele manier 
hard gemaakt.  Het Westhoekoverleg dringt er op aan dat er hier werk van wordt gemaakt. 
 
Uit de bevraging van VVSG onder burgemeesters, over hun houding t.a.v. de 
brandweerhervorming, kan worden afgeleid dat het vooral de burgemeesters met 
beroepskorpsen (zijnde de grotere centrumsteden) zijn die vragen om een nieuwe structuur 
voor de brandweerorganisatie.  De overgrote meerderheid van de burgemeesters met Z en 
C-korpsen zijn tevreden over de huidige organisatie.  Het Westhoekoverleg vreest dan ook 
dat de hervorming van de civiele veiligheid, in de eerste plaats een verschuiving van de 
kostenlast voor de brandweerorganisatie in de richting de kleinere steden en gemeenten zal 
betekenen. 
 
Het Westhoekoverleg kan evenmin instemmen met de in het wetsontwerp beoogde manier 
van kostenverdeling binnen de toekomstige veiligheidszone.  Het wetsontwerp bepaalt dat 
de gemeentelijke dotatie jaarlijks dient te worden vastgesteld door de zoneraad op basis van 
een akkoord bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.  Bij gebrek aan een 
akkoord wordt de dotatie per gemeente vastgesteld door de raad volgens nadere 
bepalingen, die door een KB zullen worden bepaald, rekening houdend met bevolking, 
oppervlakte, KI, belastbaar inkomen en risico’s aanwezig op het grondgebied van de 
gemeente.  Voor de kleinere gemeenten en steden die nu nagenoeg uitsluitend met een 
vrijwillig korps werken is dit een financiële bom!  Het verschil in kostenstructuur tussen een 
beroeps- en vrijwilligerskorps is fenomenaal!  Dit kan worden geïllustreerd met een 
voorbeeld uit de gemeente Koekelare.  Eén beroepskracht kost qua loonkost een derde tot 
de helft van de volledige loonkost van het volledige vrijwilligerskorps. 
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Het Westhoekoverleg stelt tenslotte in het ontwerp vast dat het uitgavenpakket voor de zone 
volledig losgekoppeld is van de financiële verantwoordelijkheid, die nog steeds bij de 
gemeenten zal zitten.  Het zal immers de raad zijn, die op voorstel van de zonecommandant, 
na advies van de technische commissie een aankoopprogramma voor materieel en uitrusting 
opmaakt.  Het ligt voor de hand dat dit aankoopprogramma wordt opgemaakt in functie van 
het optimaal garanderen van de veiligheid in de zone, terwijl niet alle betrokken actoren in 
het besluitvormingsproces rekening moeten houden met de financiële consequenties.  Op 
lange termijn kan deze manier van werken nefast zijn voor zowel de zonestructuur als de 
betrokken gemeenten! 

Vrijwilligers statuut: 
De vergadering wil benadrukken dat de vrijwillige brandweermannen noodzakelijk zijn en 
blijven binnen de civiele veiligheid.  Ook hiervoor zullen de hervormers de nodige aandacht 
moeten hebben. (o.a. statuut) 
De vergadering is bang voor een te grote professionalisering die tot te hoge uitgaven zou 
leiden. 

3.6 Nieuwe aanbesteding electriciteit 

3.7 Rondvraag monumenten en landschappen 

3.8 Prijsstijging electriciteit 

3.9 Vogelgriep 

3.10Landbouwcommissies 

3.11Gsb 

3.12Postregistratie-systeem 

3.13Palliatieve zorgen 

3.14Overwelving baangrachten 
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4 Regiowerking Esenkasteel. 

In 2006 participeerde het Westhoekoverleg aan de regiowerking in het Esenkasteel door 
deelname aan de volgende overlegmomenten. 

 het streekteam en het afstemmingsteam; 
 overleg welzijn en platteland; 
 technische werkgroep 5b Phasing Out; 
 stuurgroep ankerpunt ruimtelijke ordening; 
 stuurgroep leefbaarheid; 
 stuurgroep mobiliteit: 
 deskundige Resoc Westhoek. 

5 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 

Ieper, 27 januari 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 Recente evoluties op de energiemarkt: de prijsstijging van SPE. 
 Netinfrastructuur Beleidsinformatiesystemen (NIBIS) 
 De bescherming van monumenten en de terugbetaling van restauratiepremies in de 

Westhoekgemeenten. 
 Bespreking Kompasnota in de Colleges van de Westhoekgemeenten. 
 Oprichting Proefwaterschap Veurne Ambacht / De Moeren. 

 
Het regelgevend kader voor het gemeentelijke fuifbeleid. 
Een toelichting door de heer Jos Meers, voorzitter van Fuifpunt en medewerker van de 
Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen (VFJ). 

Streekhuis Esenkasteel, 24 februari 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 jaarplan 2006 / werkingsverslag 2005 
 begroting 2006 / afrekening 2005 
 werkgroep elektriciteitsaanbesteding 

 
Streekwerking Westhoek  
 zorgnetwerk Westhoek  
 gemotoriseerde recreatie 

stand van zaken door Line Putseys, stafmedewerker ankerpunt ruimtelijk-economische 
planning voor de Westhoek. 

 Grensoverschrijdende aangelegenheden 
 
Het beleidskader «Trage Wegen» 
Een toelichting door dhr. E. De Pauw, DRUM, Provincie West-Vlaanderen. 
 
Het ankerpunt mobiliteit voor de Westhoek 
Een stand van zaken door dhr. J. Peeters, stafmedewerker West-Vlaamse Intercommunale. 

Streekhuis Esenkasteel, 24 maart 2006 

Afstemming van de preventieve maatregelen van de gemeente n.a.v. de vogelgriep. 
 
Werking Westhoekoverleg. 
 Definitieve goedkeuring jaarverslag 2005 en jaarplan 2006. 
 Nieuwe elektriciteitsaanbesteding: stand van zaken. 
 De zaak Rosoux: stand van zaken. 
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Streekwerking Westhoek. 
 Overleg met verenigingen gemotoriseerde recreatie. 
 Toekomstige werking ankerpunt ruimtelijk-economische planning 

Toelichting door mvr. Line Putseys 
 RESOC project interbedrijfssamenwerking & mobiliteit in de Westhoek en samenbrengen 

forum van bedrijfsleiders. 
Toelichting door mvr. Sigrid Verhaeghe, RESOC Westhoek 

 Vernieuwde werking “Oorlog&Vrede in de Westhoek” 
 Het nieuwe strategisch beleidsplan toerisme voor de Westhoek. 
  

De brandweerhervorming: de resultaten van de commissie Paulus. 
Een toelichting door Björn Cools, stafmedewerker brandweer van de Vlaamse Vereniging 
voor Steden en Gemeenten (VVSG). 

Streekhuis Esenkasteel, 28 april 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 Correspondentie. 
 Acties lokale economie. 
 Bijeenkomst permanente conferentie grensoverschrijdend samenwerkingsplatform West-

Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d’Opale 
 
Streekwerking Westhoek. 
 Vernieuwde werking “oorlog & vrede”. 

Een toelichting door Gedeputeerde Gunter Pertry. 
 Gemeentelijke aanpak overlast quads: naar een gezamenlijke aanpak 

Toelichting door mevrouw Line Putseys (Ankerpunt REP) 
 
Tewerkstelling jongeren deeltijds onderwijs in lokale besturen. 
Toelichting door de heer Nick Vanwalleghem (SERR Westhoek–Oostende) en de heer Geert 
Debergh (CDO vti Poperinge) 
 
Korte voorstelling van de diensten aangeboden door de provinciale GIS-cel. 
Toelichting door de heer Nico Ulens (GIScoördinator) en de heer Jo De Ruyver (adjunct-
adviseur GIS) 
 
Opvolging opmaak streekpact Westhoek en Westhoekplan. 
Toelichting door mevrouw Sigrid Verhaeghe (RESOC Westhoek) 

Streekhuis Esenkasteel, 19 mei 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 wijziging data vergaderingen 
 overlegtafel ambtenaren lokale economie kleinstedelijke centra 
 voorstelling cahiers leefbaarheid 21 juni ’06 
 participatie Westhoek aan het metropoolgebied Rijsel 
 projectoproep buurtwinkels Kabinet Plattelandsbeleid 
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Westhoekplan/streekpact RESOC Westhoek 
Mevr. Sigrid Verhaeghe, stafmedewerker RESOC Westhoek 
 
Leefbaarheidsaanpak Provincie West-Vlaanderen: resultaten van de evaluatie en toekomstig 
aanpak 
Dhr. Stefaan Lombaert, gebiedsgericht werker Provincie West-Vlaanderen 

Streekhuis Esenkasteel, 23 juni 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 Extra AV Toerisme 
 Grensoverschrijdende samenwerkingsplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – 

Côte d’Opale 
 Bezoek Pays Coeur de Flandre op 27 juni 2006 
 Overleg lokale economie kleine steden 
 Jeugdoverleg Westhoek 
 Resultaat bevraging gemeenten i.v.m. tewerkstelling stagiairs deeltijds onderwijs 

 
Streekwerking Westhoek. 
 Stand van zaken prioriteitennota RESOC Westhoek 
 Problematiek overwelven baangrachten 
 Europa in West-Vlaanderen: 2007-2013 

Toelichting door mevr. Ellen Cardoen, medewerker Provincie West-Vlaanderen. 
 
Gemeentelijk woonbeleid 
Een inleiding door dhr. Stefaan Lombaert, gebiedswerker leefbaarheid/welzijn Westhoek, 
Provincie West-Vlaanderen over het belang van een gemeentelijk woonbeleid voor de 
volgende legislatuur met aansluitend een debat. 

Streekhuis Esenkasteel, 27 oktober 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 Netwerk palliatieve zorgen Westhoek 
 Cijfers mug-heli Brugge 
 Vergoeding leden landbouwcommissie 
 Overwelven baangrachten 

 
Perspectieven Europese middelen voor de Westhoek 
Een toelichting door mevrouw Regine Vantieghem, Bestuursdirecteur, Directie Economie, 
Externe Relaties en Gebiedsgerichte werking. 
 
Brandweerhervorming 
Een toelichting door de heer Bart Pattyn, Beroepsluitenant Brandweer Ieper. 
 
Varia 
 Brief wvi m.b.t. wildparkeren vrachtwagens (tabel als bijlage) 
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Aansluitend voor de gemeenten van het Regionaal Landschap IJzer en Polder: de nieuwe 
statuten. 
Dhr. Henk Schaut, coördinator Regionaal Landschap IJzer en Polder 

Streekhuis Esenkasteel, 24 november 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 Standpuntbepaling brandweerhervorming 
 Subsidiëring bushokjes. 
 Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening voor Noord-Frankrijk 

(Vicoro): aanduiding vertegenwoordigers Westhoek. 
 Standpunt VVSG m.b.t. waterzuivering in buitengebied 

Mevrouw Ann Tack, coördinator cel milieu en natuur wvi 
 Saneringsovereenkomst – rondvraag Westhoekgemeenten 
 Gemotoriseerde recreatie (zie brief minister-president Leterme). 
 Kort verslag onderhoud. 

 
Europese subsidies voor de Westhoek: perspectieven  
 Doelstelling III grensoverschrijdende samenwerking. 

De heer Wim Stubbe, diensthoofd externe relaties, Provincie West-Vlaanderen 
 Doelstelling II regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid. 

Mevrouw Ellen Cardoen projectmanager 5b Phasing out secretariaat 
 Plattelandsontwikkeling. 

De heer Bern Paret, stafmedewerker platteland, Provincie West-Vlaanderen 
 
Varia 
 Doven openbare verlichting - Heuvelland 
 Bevraging postregistratiesysteem - Langemark-Poelkapelle 
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Bijlage 2: aanwezigheden algemene vergadering 
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WACKENIER Marc V A A A A A A A A 

VANHESTE Willy A A A A   A     A 

DEBAILLIE Geert A A A       A     

HEENS Bernard A V A A A A A A   

HINDRYCKX Joris V A A     A A     

DEHAENE Luc  V V A A A A A A A 

HUYGHE Eric A   A   A       A 

VAN DEN BUSSCHE Marcus A A A     V   A   

BORLE Maurits A A A V V A A   A 

WYFFELS Alain V A V V A A A V A 

MORLION Lode A Snick A A A A A A A 

EVRARD Sandy V A             Mahieu 

CRABBE Roland V A V A A A A A   

DEJAEGHER Christophe           A A A A 

VERFAILLIE Jan A A A A A A Van Praet A V 

MOSTAERT Willy A A V A A   A     

GOOS Johnny A A A A V A A V A 

CARDOEN Dirk A   A   A V A A A 

DURNEZ Jan V V   A V V A A V 

PERTRY Gunter A A V V V V V V V 

SANDERS Geert A A A A A V A A   

DE ROO Niek A V A V V A A A V 

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

Streekhuis Esenkasteel, 13 januari 2006 

Werking Westhoekoverleg 
 Streekwerking Westhoek 

o stand van zaken bespreking Kompasnota op CBS’en 
o tussentijdse resultaten werking ankerpunt mobiliteit 
o opstart werkgroep “Welzijn in de Westhoek” 
o nieuwsbrief: editoriaal 
o kaft streekhuis 
o huur ankerpunt mobiliteit 

 Grensoverschrijdende aangelegenheden. 
o advies windmolens Hondschoote 
o opvolging Vlaamse Strategische Werkgroep Grensoverschrijdende Samenwerking 

Territoriale Aangelegenheden - Noord-Frankrijk 
o GO-Platform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d’Opale 

 NIBIS: beheer van netinformatie.  
 Westtoer: website dagtrips voor groepen. 
 Buitenschoolse kinderopvang 
 Bescherming monumenten in de Westhoekgemeenten 
 Oprichting Proefwaterschap Veurne Ambacht / De Moeren 

 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 10 februari 2006 

Werking Westhoekoverleg 
 Jaarplan 2006 – Jaarverslag 2005. 
 Financiële begroting en afrekening. 
 Aansluiting Koksijde bij Westhoekoverleg. 
 Werkgroep energiemarkt. 
 Opvolging NIBIS. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Zorgnetwerk Westhoek. 
 Gemotoriseerde recreatie. 
 Grensoverschrijdende aangelegenheden: windmolens. 
 Bescherming monumenten. 

 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 10 maart 2006 

Werking Westhoekoverleg 
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 De zaak Rosoux: opvolging 
 Elektriciteitsaanbesteding: opvolging AV. 
 Overleg met quadverenigingen. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Heroriëntering ankerpunt REP 
 RESOC project interbedrijfssamenwerking & mobiliteit in de Westhoek en samenbrengen 

forum van bedrijfsleiders 
 Evaluatie leefbaarheidsbeleid: verdere opvolging. 
 Strategisch beleidsplan Westhoek: opstart. 
 Oorlog en vrede in de Westhoek: herstructurering werking. 
 Opstart waterschappen: stand van zaken. 

 
Nieuwpoort: vraag naar zoekzones voor windturbineparken in de Westhoek 
 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 14 april 2006 

Werking Westhoekoverleg. 
 Dagelijks Bestuur mei 
 Correspondentie. 
 Lokaal sociaal beleid. 
 Acties i.v.m. ‘lokale economie’ i.s.m. V.V.S.G. 
 Permanente conferentie GO-platform 

 
Streekwerking Westhoek 
 Tewerkstelling deeltijds onderwijs. 
 'Vlaamse strategische werkgroep grensoverschrijdend samenwerking Territoriale 

Aangelegenheden Noord-Frankrijk" 
 Afbakening zones voor quads. 
 Start klankbordgroep RESOC-studie: duurzame bedrijventerreinen. 
 Intergemeentelijk overleg jeugd. 

 
Ankerpunt REP: vernieuwde werking 
 
Agenda algemene vergadering  

Streekhuis Esenkasteel, 12 mei 2006 

Werking Westhoekoverleg 
 Overleg met Jeugddiensten 
 Extra bijeenkomst toerisme. 
 Huwelijk Burgemeester Verfaillie. 
 Mug heli – verdere afhandeling. 
 Overlegtafel VVSG lokale economie 

 
Streekwerking Westhoek 
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 Voorstelling van de cahiers leefbaarheid in de Westhoek. 
 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 9 juni 2006 

Werking Westhoekoverleg 
 Extra AV Toerisme: nabespreking. 
 GO Platform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale. 
 Geplande bijeenkomsten. 
 Voorbereiding opmaak nieuwe protocol Westhoekoverleg / verwelkoming nieuwe 

gemeenteraadsleden 
 S.v.z. aanbesteding Eandis (voormalig Gedis). 
 Resultaat bevraging stagiairs deeltijds onderwijs. 
 Stedenbouwkundige vergunning voor overwelven van baangrachten. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Opvolging prioriteitennota / Westhoekplan & uitnodiging voor werkgroep rond tertiair 

onderwijs. 
 Dossier leefbaarheid: verdere opvolging. 
 Overzicht Europese Programma’s West-Vlaanderen. 

 
Agenda algemene vergadering 

Streekhuis Esenkasteel, 13 oktober 2006 

Werking Westhoekoverleg 
 Kinderopvang. 
 Netwerk palliatieve zorgen 
 Cijfers mug-heli 
 Landbouwcommissie 
 Protocol Westhoekoverleg 
 Doelstelling III Europese Unie 
 Vertegenwoordiging gemeenten in RESOC Westhoek 
 Ondersteuning lokale economie gemeenten 
 ‘ringweg’ Hondschoote 

 
Streekwerking Westhoek 
 Brief minister-president ivm quads. 
 Parkings op bedrijventerreinen voor vrachtwagens. 
 Westtoer. 
 Overwelven van baangrachten 
 Nestor 
 Onthaal nieuwe mandatarissen. 
 Nieuwe statuten Regionaal Landschap IJzer en Polder 

 
Agenda algemene vergadering 
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Streekhuis Esenkasteel, 19 december 2006 

Werking Westhoekoverleg 
 Samenstelling DB 2007-2008. 
 Praktische organisatie Westhoekoverleg januari 2007. 
 Standpunt A24 Resoc Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen.  
 Gemeentelijke saneringsbijdrage: nabespreking. 
 Standpuntbepaling brandweerhervorming: afwerking. 
 Subsidiëring bushokjes. 
 Doven van licht. 
 Behandeling bouwvergunning: bepaling termijnen. 

 
Streekwerking Westhoek 
 Afbakening kleinstedelijk gebied in de Westhoek: pijnpunten. 
 Werkwinkelfora.  
 Project landwegen Westhoekgemeenten. 
 Westhoek streekmuseum: stand van zaken. 
 Projectvoorstel ondersteuning vrijwilligersvervoer Westhoek. 

 
Agenda algemene vergadering 
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Bijlage 4: agenda’s overleg OCMW-voorzitters van de Westhoek 

OCMW Koekelare, 13 maart 2006 

Voorstelling OCMW Koekelare 
 
Lokaal sociaal beleid 
De regionale welzijnsraden hebben extra middelen gekregen van de Vlaamse Overheid voor 
de ondersteuning van gemeenten en O.C.M.W.’s. 
Mevr. Joke Dekoninck, coördinator Samenlevingsopbouw Westhoek, licht dit toe. 
 
Streekwerking Westhoek: woonzorg. 
Een toelichting door de heer Stefaan Lombaert.  Bespreking van een discussietekst met de 
O.C.M.W.-voorzitters. 
 
Opvolging: 
O.C.M.W. Diksmuide: cofinanciering regionale projecten voor kwetsbare personen/gezinnen 
O.C.M.W. Poperinge: verloning art. 60-ers 

OCMW Poperinge, 8 mei 2006 

Voorstelling OCMW Poperinge 
 
Afspreken datum en locatie bijeenkomsten najaar 2006. 
 
Bespreking aanpassingen O.C.M.W.-wet n.a.v. het nieuwe gemeentedecreet. 
 
Lidmaatschap steunpunt vakantieparticipatie. 
 
Plaatsbezoek RVT Poperinge. 

Streekhuis Esenkasteel, 11 december 2006 

Uitkering attractiviteitspremie rusthuispersoneel: overleg en afstemming. 
 
Provinciale ondersteuning voor zorgbeleid in de Westhoek (o.a. Nestor en Senteam): 
strategiebepaling Westhoek.  
 
Europese middelen voor de Westhoek: 2007-2013? 
Toelichting door dhr. Dieter Hoet, stafmedewerker Westhoekoverleg. 
 
Evaluatie verkiezingen 8 oktober ’06. 
 
Problematiek betaling schoolgeld. (op vraag van O.C.M.W. Wervik). 
 
Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid: 
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Verslag Consortium SERR Westhoek/Oostende. 
Werkwinkelfora Westhoek. 
Een toelichting door dhr. Nick Vanwalleghem, coördinator SERR Westhoek. 
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Bijlage 5: agenda’s ‘Vereniging voor Gemeentesecretarissen van 
de Westhoek’ 

Streekhuis Esenkasteel, 24 februari 2006 

Actualiteit Westhoekgemeenten:  
 De nieuwe elektriciteitsaanbesteding  
 Netinfrastructuur beleidsinformatiesystemen (NIBIS)  

 
Streekwerking Westhoek:  
 Werking RESOC Westhoek  
 Bescherming monumenten in de Westhoek  
 Jaarplan 2006 / Werkingsverslag 2005 Westhoekoverleg.  

 
Interne audit en controle: kader, mogelijkheden tot voorbereiding.  
mevrouw Veerle Van Acker, stafmedewerker secretariaat De Panne.  
 
Uitstap secretarissen provinciale federatie.  
 
Mededelingen uit VFG.  
de heer Jan Breyne, secretaris Ieper.  

Streekhuis Esenkasteel, 23 juni 2006 

De organisatie van de interne controle/interne audit in de gemeente: een praktijkgerichte 
toelichting. 
Toelichting door dhr. Patrick Delanoeye, BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors en 
deskundige inzake interne controle en interne audit. 
 
BTW en rioleringen: een stand van zaken voor de landelijke gemeenten van de Westhoek. 
Toelichting door dhr. Francis Claeys, secretaris Zonnebeke. 

Streekhuis Esenkasteel, 6 oktober 2006 

(welzijns)beleidsplanning en GIS 
Dhr. Pieter Van Vlaenderen, Dienst Welzijn Provincie West-Vlaanderen 
 
VFG-nieuws (o.m. vorming en personeelsstatuut) 
Dhr. Jan Breyne, secretaris Ieper 
 
De wet op de inkomenscompensatievergoeding (de zgn. Wet Dedecker): de toepassing in de 
gemeente 
Dhr. Edwin Coulier, secretaris Veurne 
 
Overleg Resoc Westhoek / Vlaamse Regering: stand van zaken 
Dhr. Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 
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Voorbereiding installatievergadering nieuwe legislatuur 
Dhr. Edwin Coulier, secretaris Veurne 
 
Overwelven van baangrachten 
Dhr. Francis Claeys, secretaris Zonnebeke 
 
Varia 
 opruimen maaigras op zoomwegen: wettelijk verplicht maar onbetaalbaar 

Dhr.Francis Claeys, secretaris Zonnebeke 

Streekhuis Esenkasteel, 15 december 2006 

Europese subsidies voor de Westhoek: perspectieven  
 Doelstelling III grensoverschrijdende samenwerking. 
 Doelstelling II regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid. 
 Plattelandsontwikkeling. 

De heer Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 
 
Implementatie gemeentedecreet begin 2007  
 
Mededelingen uit VFG  
De heer Jan Breyne, secretaris Ieper  
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Bijlage 6: agenda’s cultuuroverleg 

Streekhuis Esenkasteel, 9 maart 2006 

De erfgoedconvenant. 
 Het Vlaamse beleid terzake en de toekomstige mogelijkheden voor de Westhoek. 

Mevr. Annemie Rossenbacker, consulent erfgoedcellen, culturele biografie Vlaanderen 
vzw. 

 Erfgoedconvenant Ieper: stand van zaken en planning. 
Mevr. Eva Wuyts, erfgoedcoördinator Erfgoedcel Ieper 

 
De raakvlakken tussen het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid en het gemeentelijk 
erfgoedbeleid. 
Mevr. Line Putseys, stafmedewerker ankerpunt ruimtelijk economische planning Westhoek. 
 
Nieuws uit de samenwerkingsverbanden en de Westhoekgemeenten. 

Streekhuis Esenkasteel, 15 juni 2006 

Toekomst ‘erven’: in navolging van de studieavond (30 mei) rond de transformatie van 
landbouwerven in de Westhoek: discussie rond het hergebruik van hoeves voor niet-
agrarische functies. 
Toelichting: mevrouw Line Putseys ; Moderator: de heer Patrick Deldaele. 
 
Nieuws uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
Varia: 
 Stand van zaken Westhoek streekmuseum. 
 Verhalen voor onderweg: nieuwe reeks publicaties. 

Streekhuis Esenkasteel, 8 november 2005 

Europese middelen voor de Westhoek 
Toelichting door de heer Bern Paret, Provincie West-Vlaanderen 
 
Gebiedsgerichte werking cultuur Westhoek 
Toelichting door mevrouw Katrien Hindryckx, gebiedsgerichte werker cultuur 
 Verslag Abele werkgroep 
 Expo 58 
 Wederopbouw architectuur 

 
Verslaggeving uit de samenwerkingsverbanden 
 
Regionale beeldbank: Westhoek verbeeldt 
Toelichting door mevrouw Liesbeth Thiers, projektmedewerker Westhoek verbeeldt 
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Inventaris oorlogserfgoed WOI 
Toelichting door mevrouw Hannelore Decoodt, Projekt inventarisatie oorlogserfgoed 



BIJLAGEN WERKINGSVERSLAG 2006 WESTHOEKOVERLEG 

38 

Bijlage 7: agenda’s klankbordgroep Noord-Frankrijk 

Streekhuis Esenkasteel, 21 april 2006 

Windmolens Hondschote - Stand van zaken 
Mevr. Line Putseys, stafmedewerker wvi. 
 
Vlaamse strategisch werkgroep grensoverschrijdende samenwerking territoriale 
aangelegenheden 
Situering en bespreking belangrijke punten voor de Westhoek 
Mevr. Line Putseys, stafmedewerker wvi. 
 
Grensoverschrijdende permanente conferentie van intercommunales (GPCI) 
Stand van zaken 
Mevr. Katarina De Fruyt, stafmedewerker wvi. 
 
Grensoverschrijdend platform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale. 
 Bijeenkomst permanente conferentie 2006. 
 Overzicht werking GO-platform en toekomstige ontwikkelingen op korte termijn. 

 
Het landelijke overleg met de Pays. 
 Voorstelling jaarplan 2006. 
 Evaluatie bezoek Pays des Moulins de Flandre. 

 
Interreg. 
 Stand van zaken projecten interreg III 
 De toekomst: interreg IV 

Toelichting door mevr. Inge De Keyzer, Provincie West-Vlaanderen. 
 
Korte bespreking van de Vlaamse beleidsstrategie ten aanzien van Noord-Frankrijk 

Streekhuis Esenkasteel, 22 juni 2006 

Grensoverschrijdend landelijk overleg: de samenwerking met Pays Coeur de Flandre en Pays 
Moulins de Flandre 
 
Grensoverschrijdend samenwerkingsplatform West-Vlaanderen – Flandre Dunkerque Côte 
d’Opale 
 Stand van zaken werking. 
 Permanente conferentie 1 september ’06 – Gemeentehuis De Panne. 

 
Grensoverschrijdende permanente conferentie van intercommunales (GPCI) Rijsel. 
 Verslag werking 
 Stand van zaken werkgroep “blauwe en groene netwerken” (waterbeleid) 
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Europa in West-Vlaanderen 2007-2013 – Dhr. Wim Stubbe, medewerker Provincie West-
Vlaanderen.  
 
Varia 
 Grensoverschrijdende projectontwikkeling: “Romeinen”; 
 Stand van zaken grensoverschrijdend project “buurten bij buren”; 
 Opvolging opmaak SCOT Dunkerque; 
 Samenwerking RESOC’s West-Vlaanderen rond Eurometropool Rijsel. 
 Journée de territoire – voorstelling nieuwe programma’s GO samenwerking 15 september 

Charleroi. 

Streekhuis Esenkasteel, 21 november 2006 

Grensoverschrijdend landelijk overleg: de samenwerking met Pays Coeur de Flandre en Pays 
Moulins de Flandre 
 
Grensoverschrijdend samenwerkingsplatform West-Vlaanderen – Flandre Dunkerque Côte 
d’Opale 
 Stand van zaken werking. 
 Permanente conferentie 1 september ’06 – Gemeentehuis De Panne. 

 
Grensoverschrijdende permanente conferentie van intercommunales (GPCI) Rijsel. 
 Verslag werking 
 Stand van zaken werkgroep “blauwe en groene netwerken” (waterbeleid) 

 
Europa in West-Vlaanderen 2007-2013 
Dhr. Wim Stubbe, medewerker Provincie West-Vlaanderen.  
 
Varia 
 Grensoverschrijdende projectontwikkeling: “Romeinen”; 
 Stand van zaken grensoverschrijdend project “buurten bij buren”; 
 Opvolging opmaak SCOT Dunkerque; 
 Samenwerking RESOC’s West-Vlaanderen rond Eurometropool Rijsel. 
 Journée de territoire – voorstelling nieuwe programma’s GO samenwerking 15 september 

Charleroi. 
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Bijlage 8: overzicht Westhoekgemeenten instelling GSB 

gemeentelijke 
beslissing voor 2007 

op datum 22/12/2006 
GSB derde-

betaler

eigen
water-
winner

iba 

ALVERINGEM 1,4*BGSB 0 1 0 

DE PANNE         

DIKSMUIDE 1,4*BGSB 0 1 0 

HEUVELLAND 1,4 BGSB 0 1 

voorlopig wordt huidig reglement 
aangehouden, dwz blijven individueel, 
geen gemeentelijk onderhoud of beheer, 
subsidie van max. 1000 EUR 

HOUTHULST 1,5*BGSB 0 1 0 

IEPER max*BGSB 0 1 

investering voor het grootste deel 
subsidiëren, onderhoud ten laste van 
gebruiker, analyse ten laste van stad, 
aanrekening van GSB 

KOEKELARE 0*BGSB 1 1 0 

KOKSIJDE max*BGSB 0 1 
gemeentelijke toelage, controle door 
gemeente van zowel installatie en 
onderhoud 

KORTEMARK         

LANGEMARK-
POELKAPELLE 1,4*BGSB 0 0 

huidig reglement wordt aangehouden, 
dwz max. 50% bewezen kosten of 
1000EUR, gemeente controleert voor 
subsidiëring, er zijn nog geen controle 
maatregelen mbt onderhoud 

LO-RENINGE 1,5*BGSB 1 1 0 

MESEN 1,4*BGSB 0 1 0 

NIEUWPOORT 1,4*BGSB 0 1 0 

POPERINGE 1*BGSB 0 1 

huidig reglement, dwz 500EUR/iba,  
controle door stad bij ingebruikname,  
de milieu-inspectie wordt gevraagd 
nadien te controleren. 

VEURNE max*BGSB 0 1 wordt in januari bepaald 

VLETEREN         

WERVIK 1,4*BGSB 0 1 
controle wordt verplicht door firma, een 
attest van controle zal dienen om 
vrijstelling van GSB te kunnen krijgen 

ZONNEBEKE max*BGSB 0 1 de subsidies worden vanaf 1 jan 07 
verhoogd tot 800EUR 

 



 

 
 

planning 
 

2007
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1. Missie, strategische, en operationele doelstellingen 2007. 

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 2007. 

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 betrokken besturen blijven geldig t.e.m. 2007.  

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. 
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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 2007: 

 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. 

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 stafmedewerker 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 2005 en 2006, zal ¼ van de administratieve 
ondersteuning ter beschikking worden gesteld van RESOC.  Deze regeling geldt tot eind 
2007. 
 
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.   
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In de loop van 2007 dient de wvi een definitieve regeling naar voor te schuiven om de 
ondersteuning van de burgemeestersfora te ondersteunen.  In afwachting van dit definitieve 
voorstel van de wvi en mits de werking van het Westhoekoverleg er niet onder lijdt, zal deze 
ondersteuning 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 2007. 

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 2007 zijn er vier vergaderingen gepland:  
- Maandag 5 februari ’07 te Ieper; 
- Maandag 7 mei ’07 te Lo-Reninge; 
- Maandag 10 september ’07 te Langemark-Poelkapelle; 
- Maandag 3 december ’07 te Heuvelland. 
 
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 2007 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 2007 zijn gepland op: 
- 16 februari 
- 27 april 
- 29 juni 
- 28 september 
- 23 november 
De bijeenkomsten vinden telkens om 14u plaats in het Esenkasteel. 
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4. Thematische bijeenkomsten Westhoekoverleg in 2007 

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.  In de 
loop van 2007 zal de werking van het 
cultuuroverleg in het licht van deze 
marginale meerwaarde t.a.v. de 
bestaande intergemeentelijke structuren 
worden geëvalueerd. 
 

De bijeenkomsten voor 2007 zijn gepland op: 
- Woensdag 23 mei ’07; 
- Donderdag 11 oktober ’07. 
De bijeenkomsten vinden telkens plaats om 17u in het Esenkasteel. 

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 krijgen de kans 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 en de Rijselse regio, en meer bepaald de 

activiteiten van de grensoverschrijdende permanente conferentie van 
intercommunales (GPCI) en de ontwikkelingen rond Eurometropool Rijsel; 

- 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: doelstelling III van het Europese 

communautaire beleid (EFRO), wat alles omhelst van het grensoverschrijdende, 
interregionale en transnationale samenwerken. 

- Plattelandsontwikkeling: meer bepaald het leaderprogramma in het kader van PDPO. 
- Sociaal-economische ontwikkeling: doelstelling II, de opvolger van 5b phasing out, 

die niet langer territoriaal aan de Westhoek gebonden is. 
 
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. 
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De samenstelling van de klankbordgroep ziet er in 2007 als volgt uit: 

Martine Rabaey Schepen Alveringem 

Marc Decoussemaeker Schepen De Panne 

Eric Seurynck Schepen Diksmuide 

Bernard Heens Burgemeester Heuvelland 

Geert Vandewynckel Schepen Heuvelland 

Joris Hindryckx Burgemeester Houthulst 

Dieter Deltour Schepen Ieper 

Jan Loones Schepen Koksijde 

Lena Merlevede Schepen Lo-Reninge 

Roland Crabbe Burgemeester Nieuwpoort 

Christof Dejaegher Burgemeester Poperinge 

Jurgen Vanlerberghe Schepen Poperinge 

Bercy Slegers Schepen Wervik 

Stéphane Vansteenkiste Schepen Wervik 

Luk Hoflack gemeenteraadslid Zonnebeke 

Hedwige Verschaeve Schepen Zonnebeke 

Sabien Lahaye-Battheu Volksvertegenwoordiger   

Filip Boury 
Regiocoördinator 
Westhoek   

Christophe Boval 
Vlaams Coördinator voor grensoverschrijdende 
samenwerking 

Katarina De Fruyt Stafmedewerker wvi 

Inge De Keyser   Dienst EEG 

Jan Durnez Gedeputeerde   

Dieter Hoet Coördinator Westhoekoverleg 

Jessica Monteyne   Dienst EEG 

Wim Stubbe   Dienst EEG 

Sigrid Verhaeghe Stafmedewerker RESOC Westhoek 
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Het  Westhoekoverleg zal deze bijeenkomst verder ondersteunen samen met het RESOC, 
de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en de Provincie West-Vlaanderen.  Voor 
2007 zijn de volgende bijeenkomsten gepland, telkens in het Esenkasteel: 
 
- 28 februari 2007 
- 17 april 2007 
- 12 september 2007 
 
In functie van de actualiteit kunnen extra vergaderingen worden toegevoegd of kunnen 
vergaderingen worden geschrapt.   
 
In 2006 waren burgemeester Marc Wackenier (Alveringem) en burgemeester Bernard Heens 
(Heuvelland) aangeduid als vertegenwoordigers van Westhoekoverleg in het overlegplatform 
West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque / Cote d’Opale.  Indien de permanente conferentie 
van het overlegplatform opnieuw bijeen wordt gebracht in 2007, dan zal deze 
vertegenwoordiging van het Westhoekoverleg opnieuw moeten worden bekeken. 

4.3 Overlegtafel Gemeentelijk Waterzuiveringbeleid. 

Eind 2006 heeft het Westhoekoverleg een overlegtafel van bevoegde schepenen en 
ambtenaren bijeen gebracht omtrent de instelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage.  
Het doel van deze bijeenkomst was om het gemeentelijke beleid terzake maximaal af te 
stemmen.   
 
Begin 2007 zijn de uitdagingen waar de gemeenten voor staan voor de invulling van het 
waterzuiveringbeleid nog steeds groot.  Eén van de luiken die nog dient te worden ingevuld 
heeft te maken met de individuele behandeling van het afvalwater.  Om de gemeenten 
maximaal te informeren over de mogelijkheden waarover ze beschikken in het kader van dit 
iba-beleid en om tevens een maximale afstemming tussen de gemeenten na te streven, 
organiseert het Westhoekoverleg op 26 februari ’07 een overlegtafel voor betrokken 
mandatarissen en ambtenaren.  De technische uitleg zal worden verzorgd door Nathalie 
Garré (stafmedewerker milieu wvi) en Ann Tack (Coördinator cel milieu en natuur wvi) van 
de West-Vlaamse Intercommunale. 

4.4 Overleg waterafvoer IJzerbekken. 

Eind 2006 signaleerden de gemeenten Poperinge en Vleteren problemen met de 
afvoercapaciteit van de waterlopen.  De regelmaat waarmee wateroverlast voorkomt in de 
desbetreffende gemeenten zou zijn toegenomen in de laagst gelegen gemeenten van de 
Westhoek. 
 
An sich is dit een typische problematiek die dient te worden besproken in de schoot van de 
pas opgerichte Waterschappen.  Deze Waterschappen zijn overlegstructuren tussen 
gemeente, polder, provincie en gewest op het niveau van het deelbekken. 
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Het Westhoekoverleg zal opvolgen of deze problematiek effectief behandeld wordt door de 
Waterschappen in de Westhoek.  Indien deze behandeling onvoldoende blijkt te zijn, zal het 
Westhoekoverleg zelf het Vlaamse Gewest en de Provincie West-Vlaanderen uitnodigen om 
dit overleg mogelijk te maken. 

4.5 Overlegtafel technische diensten Westhoek. 

Een zware dobber voor het gemeentelijke beleid is het onderhoud van de vele kilometers 
landwegen waarover ze beschikken.  Op 6 maart ’07 organiseert het Westhoekoverleg een 
overlegtafel voor betrokken ambtenaren om te reflecteren over mogelijke pistes om in de 
toekomst beter het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdaging. 

4.6 Overlegtafel Gemeentelijke Jeugddiensten. 

Op 7 juni ’07 brengt het Westhoekoverleg de betrokken schepenen en ambtenaren bijeen in 
het kader van het gemeentelijk jeugdbeleid.  De finaliteit van deze overlegtafel is tweeledig.  
Enerzijds zal deze overlegtafel worden aangewend om het verdere opvolgingstraject uit te 
stippelen m.b.t. de studie “streekbetrokkenheid jongeren in de Westhoek” die in de schoot 
van de streekwerking is uitgevoerd.  Anderzijds zal er op deze overlegtafel worden nagegaan 
in welke mate verder intergemeentelijk overleg en samenwerking in het kader van 
jeugdbeleid op Westhoekniveau verder wenselijk is. 

4.7 Overlegtafel Gemeentelijk Archiefbeleid. 

Vanuit de Westhoekgemeenten is op ambtelijk niveau de vraag gesteld om overleg en 
samenwerking rond gemeentelijk archiefbeleid te stimuleren.  De mogelijkheden waaronder 
dit kan zullen in 2007 worden nagegaan. 

4.8 Informatiemomenten voor de Westhoekgemeenten. 

In de loop van 2007 wenst het Westhoekoverleg een aantal informatiemomenten te 
organiseren voor de mandatarissen 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 2007 gepland zijn: 
 
- lokale economie 

Lokale economie en lokale tewerkstelling zijn twee gemeentelijke beleidsdomeinen.  Veel 
gemeenten hebben tegenwoordig een schepen en een ambtenaar die hiervoor bevoegd 
is.  Voor niet-centrumsteden is het echter niet voor de hand liggend om invulling te 
geven aan dit beleidsdomein.  Om de Westhoekgemeenten hierin bij te staan organiseert 
het Westhoekoverleg een bezoek aan Maasmechelen op 23 maart ’07. 
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Er is gekozen voor Maasmechelen omdat dit een pionier is in Vlaanderen in de 
ontwikkeling van een lokaal economiebeleid, een kleinstedelijk centrum is, en tevens 
perifeer gelegen is in Vlaanderen in een landelijke regio.  Al deze karakteristieken maken 
van Maasmechelen een goede case om te bestuderen door de Westhoekgemeenten. 
 

- kennismaking en samenwerking met de Franse partners 
In de loop van 2006 organiseerde het Westhoekoverleg een tegenbezoek voor alle 
raadsleden aan Pays des Moulins de Flandre en Pays Coeur de Flandre.  Deze twee 
nieuwe spelers in het Franse bestuurlijke landschap vertegenwoordigen het landelijke 
gebied net over de grens met Frankrijk tussen Duinkerke en Rijsel.  Hiermee fungeren 
deze Pays als Franse evenknie van het Westhoekoverleg en kunnen ze beschouwd 
worden als natuurlijke gesprekspartner en als partner voor toekomstig 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende projecten. 
In de loop van 2007 wenst het Westhoekoverleg een vervolg te breien aan deze 
kennismaking met de Franse partners.  Voor 2007 zullen we ons richten op de stedelijke 
agglomeraties Duinkerke en Rijsel.  Het bezoek aan Duinkerke is alvast gepland op 22 
mei ’07. 
 

- Publiek-Private Samenwerking. 
Publiek-Private Samenwerking blijft voor vele gemeenten een instrument met “duistere 
kanten” zijn.  Om de bruikbaarheid van dit instrument in de Westhoek te vergroten en de 
drempel te verlagen, organiseert het Westhoekoverleg i.s.m. het overlegforum 
Ruimtelijke Kwaliteit een infoavond rond publiek/private samenwerking, kortweg PPS.  
Deze infosessie vindt plaats op 6 februari ’07.  Voor de deskundige toelichting zal er 
worden samengewerkt met Wim Rasschaert (advocatenkantoor Laga), Joris Hindryckx 
(burgemeester Houthulst) en Stefan Depraetere (jurist Stad Ieper). 

 
- Waterbeleid: gemeentelijke waterzuivering. 

Rond de overgang van 2006 naar 2007 hebben gemeenten belangrijke beslissingen 
moeten nemen over hoe ze hun gemeentelijk saneringsbeleid zullen aanpakken de 
komende jaren.  Onder andere de instelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage voor 
de inwoners was hierbij een belangrijk gegeven. 
 
Om de nieuw verkozen raadsleden (en betrokken ambtenaren) de kans te geven meteen 
bij te benen met het abc van de gemeentelijke waterzuivering, organiseert het 
Westhoekoverleg op 13 maart een algemene infosessie rond waterzuivering.  De 
deskundige toelichting zal worden verzorgd door Ann Tack (Coördinator cel milieu en 
natuur) en Nathalie Garré (stafmedewerker milieu) van de West-Vlaamse 
Intercommunale. 

 
- Gemeentedecreet. 

Op 8 mei ’07 geeft het Westhoekoverleg de kans aan alle raadsleden en ambtenaren die 
niet dagdagelijks betrokken zijn bij de toepassing van het nieuwe gemeentedecreet om 
zich te laten informeren over de voornaamste bepalingen van het nieuwe decreet.  
Spreker van dienst is Mark Suykens (directeur VVSG). 
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- Wet op de overheidsopdrachten. 
Eind 2006 is er een nieuw gecoördineerde decreet inzake overheidsopdrachten 
goedgekeurd.  Dit decreet is bijzonder belangrijk voor al wie op een uitvoerend niveau 
betrokken is bij het gemeentelijk beleid.  Speciaal voor leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de achttien Westhoekgemeenten zal er een infosessie 
worden georganiseerd in de loop van het voorjaar.   
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5. Dossiers Westhoekoverleg in 2007. 

5.1 Algemeen. 

Een aantal dossiers maken vast 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 2007 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 2006 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, …) 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 2007 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. 
 
Concrete actie: 

⇒ In 2007 zal het Westhoekoverleg de gevolgen van de herschikkingen in het 
Gemeentefonds voor de gemeentelijke financiën van de Westhoek in kaart 
brengen en bespreken. 

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 
                                            
1 LEROY JAN, Gemeentefiscaliteit in het verdomhoekje: Analyse, bedreigingen en remedies, Brussel, VVSG, 2004, 25p. 
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duurzaamheidhiedsambtenaar (IGDA) van Langemark-Poelkapelle en Houthulst en de 
intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (IGSA) van Lo-Reninge en Langemark-
Poelkapelle.  Het Westhoekoverleg neemt het secretariaat van de interlokale vereniging 
waar. 
 
De intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor Koekelare en 
Vleteren (IGSA2). 
 
In de loop van 2007 zullen de gemeenten Koekelare en Vleteren zoeken naar een oplossing 
om samen een IGSA aan te werven.  Voorlopig liggen nog alle pistes open.  De voorkeur van 
oplossing van de betrokken gemeenten gaat uit naar een dubbele halftijdse aanwerving van 
één voltijds statutaire GSA voor de twee gemeenten.  Het Westhoekoverleg zal de beide 
gemeenten hierin ondersteunen. 
 
In de loop van 2007 zal het Westhoekoverleg verder de goede werking van de interlokale 
vereniging bewaken en onderzoeken of verdere uitbreidingen aan de werking ervan kunnen 
worden gemaakt. 

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. 

De Vlaamse Gemeenten worden geconfronteerd met een gigantische uitdaging.  Tegen 2012 
dienen alle rioleringssystemen in Vlaanderen te beantwoorden aan de Europese regelgeving 
terzake.  Dit betekent dat er nog zeer veel moet worden geïnvesteerd in de uitbreiding en de 
kwaliteit van de bestaande (gemeentelijke) rioleringen.  Uit cijfergegevens van o.a. de wvi 
blijkt dat de te maken investeringen hoger liggen in landelijke dunbevolkte gebieden, dan in 
de stedelijke agglomeraties.  Bovendien is het een Vlaamse prioriteit om eerst in te grijpen 
op de organisatie van de waterzuivering in het buitengebied, gezien er op deze manier het 
snelst resultaten kunnen worden geboekt.  Dit maakt dit dossier dus nog meer belastend 
voor de toekomst van de Westhoekgemeenten.    Het Westhoekoverleg zal zoals in de 
afgelopen jaren prioritair ondersteuning hieromtrent bieden aan de gemeenten waar nodig. 
 
Voor het begin van 2007 zijn er twee prioriteiten: 
1. intergemeentelijke afstemming van de gemeentelijke saneringsbijdrage; 
2. ondersteuning en afstemming rond het gemeentelijke iba-beleid2. 

                                            
2 IBA staat voor individuele behandeling van afvalwater en verwijst naar de zuiveringstechniek die wordt toegepast voor 
individuele woningen. 
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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 2007 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. 

5.4 De gemotoriseerde recreatie in de Westhoek. 

In de loop van 2007 zal het Westhoekoverleg verder dit dossier opvolgen.  Indien nodig zal 
het Westhoekoverleg een beroep doen op de werkgroep die in 2005 is opgericht door 
Westhoekoverleg. 
  
De werkgroep ‘gemotoriseerde recreatie Westhoek’ is als volgt samengesteld:  

 Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels; 
 Milieuambtenaar Heuvelland; 
 Milieuambtenaar De Panne; 
 Milieuambtenaar Diksmuide; 
 Milieuambtenaar Ieper; 
 Gebiedsgerichte werking Westhoek; 
 Westtoer; 
 De intergemeentelijk milieuambtenaar van Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en 

Houthulst; 
 Milieudienst Provincie West-Vlaanderen; 
 Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 
 De politiezone Polder; 
 Het Vlaams Instituut voor Natuurbehoud. 

 
Prioritair zullen in 2007 in dit dossier de volgende stappen worden genomen door 
Westhoekoverleg: 
- In 2006 is de afbakening van wegen en gebieden voor zowel gemotoriseerde recreatie in 

de lucht als op de grond definitief afgewerkt.  Deze afbakening is tevens zeer ruim 
verspreid.3 

- De afbakening van wegen zal verder worden gecommuniceerd aan de gemeenten, 
samen met het modelreglement.  Hierbij zal de aandacht tevens uitgaan naar de zorg 
voor het toezicht op de naleving van de reglementen. 

- De afbakening van no fly zones zal verder worden gecommuniceerd aan de Federale 
Overheid, opdat het zou worden opgenomen in het beleidskader plezierluchtvaart.   

- Bij de Vlaamse Overheid zal er via het interbestuurlijk plattelandsoverleg verder worden 
aangedrongen op een goede oplossing voor de gemotoriseerde recreatie op de grond. 

                                            
3 Zie besluiten IPO http://www.ipo-online.be/platteland.cgi?s_id=4 
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5.5 Het lokaal veiligheidsbeleid. 

Het veiligheidsbeleid kan worden opgesplitst in twee luiken.   

5.5.1 De politiezones. 

Het voornaamste aandachtspunt voor 2007 is de betrokkenheid van de gemeenten bij de 
uitstippeling van het lokale veiligheidsbeleid op het niveau van de zones.  

5.5.2 Het civiele veiligheidsbeleid: de brandweer en de civiele bescherming. 

Met het aantreden van de Federale bewindsploeg is werk gemaakt van een risicoanalyse in 
het kader van het waarborgen van de civiele veiligheid.  Met de ramp in Gellingen is de 
civiele veiligheid boven op de beleidsagenda van de Federale regering komen te staan.  De 
commissie Paulus werd opdracht gegeven om een voorstel van blauwdruk van de 
noodzakelijke  hervormingen op te maken.  De werkzaamheden van deze commissie zijn 
beëindigd en de voorstellen liggen ter tafel. 
 
Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe wetgeving nog zal worden gestemd voor de federale 
verkiezingen van juni 2007. 

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

Zie 4.4.  

5.7 Intergemeentelijke samenwerking en uitwisseling rond 
Gemeentelijk Informatie- en Communicatiebeleid. 

Het nieuwe gemeentedecreet zet gemeenten er toe aan om actief over te gaan tot de 
ontwikkeling van een interactief beleid.  Vanuit de streekwerking van de Westhoek is er de 
afgelopen jaren een pilootproject hieromtrent geweest in Stad Veurne, waar er 
geëxperimenteerd is met de oprichting van bewonersplatforms in de dorpen en wijken, en 
waar er een contactambtenaar is aangesteld om deze nieuwe praktijk te bestendigen in de 
gemeente. 
 
De convenant Provincie West-Vlaanderen / Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen geeft aan 
dat er vanaf 2007 zal worden samengewerkt met de Stad Poperinge om een tweede 
pilootproject rond interactief beleid te starten. 
 
Anno 2007 geven ook andere Westhoekgemeenten aan (o.a. Houthulst en Kortemark) dat ze 
wensen na te denken over de ontwikkeling van een interactief beleid met de inwoners. 
 
In 2005 heeft het Westhoekoverleg een overlegtafel van informatie- en 
communicatieambtenaren opgericht.  Gezien het bestaande overleg tussen dit type 
ambtenaren en mandatarissen in de schoot van hun vakverenigingen (o.a. Kortom), werd de 
nood aan een overleg op Westhoekniveau toen als minder zinvol geëvalueerd.   
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In 2007 zal er worden nagegaan op welke manier de lessen uit het pilootproject in Veurne 
en Poperinge kunnen worden vertaald naar de overige Westhoekgemeenten. 
 

5.8 Samenwerking gemeentelijk jeugdbeleid. 

De afgelopen jaren ontving Westhoekoverleg meerdere signalen uit de Westhoekgemeenten 
dat ook de gemeentelijke jeugddiensten behoefte hebben aan meer mogelijkheden voor 
onderlinge ontmoeting en uitwisseling.  In de loop van 2006 heeft het Westhoekoverleg 
meerdere pogingen ondernomen om de jeugddiensten rond de tafel te brengen.  Hier valt 
echter uit af te leiden dat een overleg van jeugddiensten op Westhoekniveau niet zomaar 
een evidentie is, gezien er reeds fora bestaan.  In het noorden van de Westhoek is er voor 
de arrondissementen Veurne en Diksmuide een overlegplatform Jeugd & Welzijn 
(gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen).  Voor arr. Ieper is er het 
jeugdwerkoverleg “Passe Partout”. 
 
Prioritair zal er in 2007 gewerkt worden aan: 

o De organisatie van één overlegtafel (zie 4.5); 
o De verdere opvolging van de studie rond streekbetrokkenheid van jongeren van Prof. 

F. Thissen.4 

                                            
4 Publicatie verschijnt in de loop van 2007. 



PLANNING 2007 WESTHOEKOVERLEG 

 62 

5.9 Haalbaarheidsonderzoek landelijk crematorium voor de 
Westhoek. 

De oprichting en het beheer van een crematorium is volgens de decreetgever in de eerste 
plaats de taak van de lokale overheid.  Dit betekent dat dit in de eerste plaats door een 
gemeentebestuur of door een intergemeentelijk samenwerkingsverband een crematorium 
kan worden opgericht. 
 

 
Figuur 1: crematies in België5 
 
 
De laatste decennia stellen we vast dat er bij overlijden steeds vaker wordt gecremeerd.    
Deze trend is ook in de Westhoek terug te vinden.   
 
Voor inwoners van de Westhoek is er op dit moment slechts één mogelijkheid: crematorium 
de Blauwe Toren te Brugge.  De afstand die door de nabestaanden moet worden overbrugd 
om dit bij te wonen is dus aanzienlijk. 
 
Op termijn zal er in de Provincie West-Vlaanderen een tweede crematorium worden 
opgericht met beperkte capaciteit te Kortrijk.  Dit zal niet meteen een groot voordeel 
opleveren voor de inwoners van de Westhoek inzake te overbruggen afstand. 
 
In de loop van 2007 zal Westhoekoverleg een initieel onderzoek uitvoeren naar de 
haalbaarheid van de oprichting van een landelijk crematorium voor de Westhoek.  Hierbij zal 
in eerste instantie worden gekeken hoe dit gebeurt in Nederland, waar er reeds een lange 
traditie bestaat met het werken met landelijke crematoria met beperkte capaciteit.  Er zal 
worden nagegaan of deze manier van werken kan worden overgebracht naar de Westhoek. 

                                            
5 Bron: http://www.crematorium.be. 
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5.10 Europese ondersteuningsprogramma’s. 

2007 is het begin van een nieuwe programmaperiode voor het cohesie- en structuurbeleid 
van de Europese Unie.  Deze periode loopt t.e.m. 2013.  In deze periode zijn drie 
programma’s van belang, hieronder in orde van belang voor de Westhoek opgesomd: 
1. Plattelandsontwikkeling (PDPO): meerbepaald “Leader”; 
2. Doelstelling III: grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking; 
3. Doelstelling II: sociaal-economische ontwikkeling (EFRO & ESF). 
 
Met de aanpassing van de werking van de klankbordgroep wenst Westhoekoverleg de 
gemeenten optimaal geïnformeerd te houden over de mogelijkheden die deze programma’s 
de Westhoek bieden.  (zie 4.2) 
 
Daar waar mogelijk en haalbaar zal de streekwerking van de Westhoek de gemeenten 
ondersteunen bij de projectontwikkeling.  Ook de Provincie West-Vlaanderen en de West-
Vlaamse Intercommunale bieden mogelijkheden ter ondersteuning van gemeenten bij de 
ontwikkeling van projecten. 

5.11 Betere beleidsmatige ondersteuning van gemeenten. 

De kleinstedelijke centra van de Westhoek ervaren dat ze voor verschillende zeer technische 
domeinen over onvoldoende expertise beschikken binnen de gemeentelijke administratie.  
Het gaat hier dan voornamelijk over zeer specifieke juridisch of financiële constructies op 
basis waarvan gemeenten in staat worden gesteld om vooral (kosten)efficiënter te opereren.  
Voorbeelden hiervan zijn het werken met autonome gemeentebedrijven, het opzetten van 
constructies voor het vermijden van BTW-onkosten, enz. 
 
Het Westhoekoverleg zal in de loop van 2007 hoe betere samenwerking tussen de 
gemeenten, dit probleem kan worden ondervangen. 

5.12 lokaal sociaal beleid. 

Druppelsgewijs worden de principes van het lokaal sociaal beleid geïmplementeerd in de 
lokale besturen.  De regionale welzijnsraden (Veurne/Diksmuide voor het Noorden en Ieper) 
bieden heel wat ondersteuning en begeleiding in de proces aan ocmw’s en gemeenten.  De 
expertise hieromtrent zit dan ook in de regionale welzijnsraden.  Voor verdere ondersteuning 
dient er dan ook met hen te worden samengewerkt. 

5.13 de problematiek van de N8 en de verbinding Ieper-Veurne. 

Het Westhoekoverleg zal de uitvoering van het politieke akkoord van de zomer van 2005 
verder opvolgen. 
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5.14 de vertegenwoordiging van de Westhoekgemeenten in 
Westtoer, het autonome provinciebedrijf en de opmaak van het 
strategisch plan toerisme voor de Westhoek. 

2007 is voor Westtoer en de Westhoekgemeenten een scharnierjaar, omdat in de loop van 
dit jaar het nieuwe strategisch plan toerisme voor de Westhoek moet worden 
afgerond.  De opmaak van dit plan zal van doorslaggevend belang zijn voor de 
gemeentelijke beleidsplanning terzake.  Dit zal bijgevolg van nabij worden opgevolgd door 
het Westhoekoverleg. 
 
Een knelpunt van de afgelopen jaren op het Westhoekoverleg, is de wijze van 
vertegenwoordiging van gemeenten bij Westtoer.  Indien hier verder problemen worden 
ervaren, dan zal dit verder worden opgevolgd door het Westhoekoverleg en zal er gestreefd 
worden om extra overleg te organiseren. 
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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 de in 2007 
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 ankerpunt mobiliteit; 

- overleg welzijn in de Westhoek; 

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

 

In de loop van 2007 zullen verkozenen in de Westhoek de kans krijgen om kennis te maken 
met het Westhoekoverleg, het streekhuis Esenkasteel en de streekwerking van de Westhoek 
in ’t algemeen. 
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7. Communicatie. 

Het Westhoekoverleg streeft ernaar, samen met het RESOC Westhoek en de West-Vlaamse 
Intercommunale en de Provincie West-Vlaanderen, dit jaar vier nieuwsbrieven samen te 
stellen om gemeenten te informeren over de werking op Westhoekniveau.  Deze vier 
nieuwsbrieven zullen worden aangevuld met maandelijkse elektronische nieuwsbrieven. 
 
Momenteel is onze site bereikbaar via http://www.streekhuis.westhoek.be. 
 
In de tweede plaats verspreidt het Westhoekoverleg maandelijks een digitale nieuwsbrief 
met informatie over de activiteiten van de streekwerking voor de komende maand. 
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