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De Westhoek kijkt reikhalzend uit naar de opstart van een plattelandsfonds

Op de laatste bijeenkomst van de Westhoekburgemeesters voor de zomermaanden werd de ontwikkeling van een 
Vlaams plattelandsfonds besproken.

In het Vlaamse regeerakkoord wordt er opdracht gegeven aan de Vlaamse regering - en in het bijzonder aan de minister 
bevoegd voor plattelandsbeleid - om werk te maken van een 'projectmatig plattelandsfonds'.  Een dergelijk fonds moet 
extra middelen ter beschikking stellen van 'plattelandsgemeenten' om de specifieke uitdagingen waarvoor ze staan beter 
te kunnen aangaan (bv. beheer landbouwwegen).  De analogie met het Vlaamse stedenfonds is in deze uiteraard snel 
gemaakt.

Sinds het aantreden van de huidige bewindsploeg in 2009 dienden er drie moeilijke oefeningen te worden gemaakt. 
Vooreerst moeten de Vlaamse plattelandsgemeenten worden benoemd die in aanmerking zullen komen voor dit fonds. 
Reeds in 2010 stak de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) zijn nek uit door op basis van een vijftal 
criteria een beperkte lijst van een dertigtal gemeenten af te bakenen.  Het is niet opmerkelijk dat de meerderheid van de 
Westhoekgemeenten deel uitmaken van deze lijst, gezien de Westhoek de grootste aaneengeslotenVlaamse 
plattelandsregio is.  Het decreet dat dit najaar door het Vlaams parlement zal worden gestemd zal definitief bepalen 
welke gemeenten een 'echte' Vlaamse plattelandsgemeente zijn.

De tweede oefening die de Vlaamse regering dient te maken is het vinden van middelen waarmee ze dit fonds kan 
spijzen.  Ook hier stak VVSG zijn nek uit door in 2010 de stelling naar voor te schuiven dat een plattelandsgemeente op 
minstens 250.000,- euro aanspraak moet kunnen maken.  Zoniet zou een dergelijk fonds weinig zoden aan de dijk 
brengen.  VVSG becijferde dat er minimaal 8 miljoen euro in het fonds zou moeten worden voorzien in een opstartfase. 
In vergelijking met het Vlaamse stedenfonds zou het plattelandsfonds uiteindelijk moeten kunnen beschikken over 17 
miljoen euro.  Gegeven het actuele politieke discours inzake besparingen is dit allesbehalve een eenvoudige opdracht. 
Vast staat in elk geval dat ook hier de decreetgever het laatste woord zal hebben.

De derde en laatste oefening betreft de manier waarop de middelen uit het fonds zullen worden verdeeld.  Nog voor de 
Vlaamse regering operationeel werd, was er reeds een belangrijke optie genomen door te stellen dat het plattelandsfonds 
'projectmatig' zal zijn.  Plattelandsgemeenten zullen dus een project naar voor moeten schuiven op basis waarvan ze een 
betoelaging uit het fonds zullen krijgen.  Armlastige plattelandsgemeenten betreuren dat ze verplicht zullen worden om 
nieuwe zaken te ontwikkelen, alvorens ze in aanmerking zullen komen voor extra betoelaging.  VVSG pleitte in 2010 
voor een structurele bijdrage in de algemene middelen, wat eigenlijk de opdracht is van het grotere gemeentefonds 
waaruit alle Vlaamse gemeenten in niet onbelangrijke mate hun inkomsten halen.

In het voorjaar wist Kris Peeters in de commissie platteland van het Vlaamse parlement te melden dat 
plattelandsgemeenten op basis van een zestal thema's projecten zullen kunnen indienen: één thema staat reeds vast m.n. 
Landbouwwegen. De overige thema's dienen nog te worden vastgesteld.  Dit vormde meteen de aanleiding om met de 
Westhoekburgemeesters hierover na te denken.  Dit resulteerde al snel in volgende:

1. Algemeen: structurele financiering, initiatieven ter verbetering van de gemeentelijke bestuurskracht, 
initiatieven ter verbetering van de dienstverlening van de gemeente, algemene compensatie voor de vrijwaring 
van het groene en landelijke karakter van een gemeente.

2. Mobiliteit: wegenonderhoud, uitvoering functietoewijzingsplan landbouwwegen, ontwikkelen openbaar 
vervoer (o.a. de belbus).

3. Dorpen: dorpskernvernieuwing, onderhoud kerken, ontwikkeling ontmoetingscentra, ontwikkeling aanbod 
buitenschoolse kinderopvang.

4. Toerisme: ontwikkeling bezoekerscentra, personele ondersteuning lokaal toerismebeleid, toegankelijkheid 
hoeves optimaliseren, aanplanten van kleine groenplaatsen met rustplaatsen voor recreanten, onderhoud 
recreatieve netwerken.



5. Omgeving: groenonderhoud, onderhoud waterlopen en straatgrachten (o.a. maaien en reiten van grachten), 
waterzuiveringsopdrachten, ondergronds brengen van bovengrondse netten (bv. electriciteitsnetten), aanleggen 
van kwalitatieve toegangswegen tot percelen (o.a. damgaten), inkleding van bedrijven op het platteland, 
bermbeheer.

6. Jeugd en onderwijs: ontwikkeling van een jongerenbeleid gericht op het verhogen van de aantrekkelijkheid 
van het platteland voor jongeren, ontwikkeling van een aanbod inzake deeltijds kunstonderwijs op maat van 
een plattelandsregio.

Indien het Vlaams parlement er dit najaar in slaagt het decreet goed te keuren, zal er een plattelandsfonds ter 
beschikking staan van de Vlaamse plattelandsgemeenten in 2012.
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