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VERSLAG 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de effectieve leden, de plaatsvervangende 

leden en de leden van de administratie. 

 

 

PROCEDUREEL GEDEELTE 

1. Goedkeuring ontwerpverslag nr 168 (1/10/2015) 

Het eerste agendapunt is een officieel agendapunt: de goedkeuring van het verslag 168. 

 

Enkel de effectieve leden kunnen stemmen. 

Volgende effectieve leden (bij afwezigheid, de plaatsvervanger) keuren het verslag goed: 

Patrice Bakeroot, Mark Desmet, Pétur Edvardsson, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, Gabriël 

Vandemaele, Gwendoline Vermeire, Wim Carrein, Maarten Stuer, Eric Boussery, Michel Gilté, 

Lieven Veulemans, Koen Vanneste, Koen Dewulf en Piet Gellyck. 

 

 

 

WORKSHOP  

ikv herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WVL – spoor 2 
 

De voorzitter verwijst naar de vorige bijeenkomst waar een stand van zaken werd toegelicht over 

de uitvoering van het PRS-WV, spoor 1. Het ging over de monitoring van de bedrijvigheid, de 

woonprogrammatie en het leefbaarheidsonderzoek. De vaste secretaris heeft toen ook het 

participatietraject van de plaatsbepalers toegelicht. 

Vandaag wordt er inhoudelijk ingegaan op de herziening PRS - spoor 2. Het zal voor de PROCORO 

belangrijk zijn om op het einde een aantal beoordelings- en adviespunten af te spreken. 

 

2. Korte herneming herziening PRS spoor 2 

2.1. Situering en aanpak ‘De Plaatsbepalers 

De vaste secretaris situeert aan de hand van een powerpoint de herziening van PRS-WV. 

(powerpoint wordt als bijlage toegevoegd). 

Er zijn geen vragen. 

Om de dag in goede banen te leiden, laten we ons begeleiden door de heer Ward Deneckere en 

Bart Noels van het communicatiebureau O2. 

De heer Ward Deneckere legt het participatietraject uit van de plaatsbepalers. (powerpoint wordt 

als bijlage toegevoegd). 

Een lid wil weten hoe de burgers zijn geselecteerd. 

De heer Ward Deneckere legt uit dat er een oproep is geweest. Er zijn meer dan 350 kandidaten. 

Ieder kandidaat moest ook een korte motivering meegeven met zijn of haar interesse voor de 

ruimtelijke ordening. Per regio werden dan 20 burgers geselecteerd aan de hand van een 

computerprogramma. Dit werd dan bijgestuurd door een screening: niet politiek actief, niet in een 

actiecomité. 

Een lid vraagt of de grote krachtlijnen vastliggen. Kan hier nog aan gesleuteld worden? 

De voorzitter antwoordt dat de PROCORO zelf een ijking moet vastleggen. Uit de discussie van de 

verschillende regionota’s zal blijken of de ruimtelijke principes moeten bijgestuurd worden 
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2.2. Documentaire ‘De Plaatsbepalers’ 

Er wordt gestart met een soort van animatiefilm waar 6 ruimtelijke principes worden geformuleerd. 

Deze principes vormen de basis voor de discussienota’s in de verschillende regio’s. Het filmpje kan 

bekeken worden op www.deplaatsbepalers.be. 

Er zijn geen vragen. 

 

2.3. Korte voorstelling van de krachtlijnen van de regionota’s 

Er wordt overgegaan tot de gebiedsgerichte krachtlijnen. Na de toelichting wordt telkens een 

discussie gevoerd. Op einde van de bespreking per regio, worden de verschillende elementen 

samengevat weergegeven door de heer Bart Noels aan de hand van een powerpoint. Deze 

powerpoint kunt u als bijlage terugvinden. 

Ieder lid krijgt de volledige bundel van iedere regio. Dit is ook te raadplegen op 

www.deplaatsbepalers.be. 

De tijd is te kort om alle krachtlijnen te overlopen. Per regio wordt er een krachtlijn toegelicht en 

besproken. Hieronder worden per regio de verschillende elementen die aan bod gekomen zijn 

puntsgewijs opgesomd. De discussie wordt gemodereerd door de heer Ward Deneckere van 

communicatiebureau O2. 

 

2.4. Toelichting van 1 krachtlijn per regio als basis voor een eerste overleg 

 

2.4.1. Regio Westhoek 

‘Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek’ & ‘Mobiliteit op een slimme en 

duurzame manier uitbouwen en versterken’ 

Toegelicht door de heer Gertjan Lebrun van de dienst ruimtelijke planning.  

Volgende vragen en standpunten werden door leden van de PROCORO naar voor gebracht: 

 
 Concept dorpspunt is positief. Één punt waar verschillende functies samengebracht worden. 

Goed om uit te bouwen als ontmoetingsplekken. Anderzijds zuinig met ruimte omgaan. 

 Theoretisch interessant. Hoe installeer je een dorpspunt en hoe hou je het werkbaar op 

langere termijn? 

 Lijkt teveel op een ‘ontwerp’. Gaat dit wel werken? Vragen mensen hier naar? Waarom gaan 

mensen hier wonen? Is er hier onderzoek naar gebeurd? Brengt dit de mensen wel echt 

samen? Is dit niet teveel bedacht vanuit het ontwerp? 

 Is de mobiliteit wel een probleem? Is dit niet achterhaald? Hebben mensen zich hier niet al op 

aangepast? 

 Leefbaarheidsonderzoek is reeds gevoerd, niet vanuit stenen. Mensen komen naar de 

Westhoek voor de woonomgeving en de mensen vinden oplossingen voor de mobiliteit. De 

sociale cohesie is wel belangrijk, de vraag hiernaar begint toe te nemen. Traject omgeving op 

mensenmaat speelt hier ook op in.  

 Dorpspunt hoeft niet te vertrekken vanuit stenen, dit kan ook iets anders zijn. Belangrijk om 

dit te benadrukken. 



5 

 

 80% van de westhoekbewoners heeft een mobiliteitsoplossing: auto. Ouderen, jongeren, 

huisvrouwen kennen wel nog een vervoersproblematiek.. 

 De heer Gertjan Lebrun verduidelijkt dat het creëren van dorpspunten niet overal mogelijk zal 

zijn. In grotere dorpen zal dit realistischer zijn dan in kleinere dorpen. 

 Soms is dit al op kleine schaal gerealiseerd door het combineren van kleine functies.  

 Doet denken aan de afspanningen van vroeger. Toen was er ook een combinatie van functies. 

Ook de combinatie van overheid en privé: PPS?!  

 Mobiliteit kan wel gestuurd worden, keuzes noodzakelijk, kijk naar de kusttram. 

 Suggestie: Kerken als ontmoetingsplaatsen. Afspraken zullen hierover wel gemaakt moeten 

worden. 

 Lijn en spoorwegen zijn belangrijke spelers. Wie gaat er met hen bepleiten om aanbod te 

blijven behouden? 

 Op vandaag willen de Lijn en de spoorwegen de grote lijnen wel uitbaten, maar de 

verlieslatende stukken eerder afstoten. Voor de westhoek wordt vastgesteld dat deze regio 

niet interessant is, en men dit eerder wil afstoten. Zelfs een HOV naar Hoog Kortrijk is weinig 

realistisch terwijl er wel een belangrijk potentieel is (10.000 werknemers, 15.000 studenten) 

Het zal dus belangrijk zijn dat er een instantie is die aandringt bij deze vervoersbedrijven om 

aanbod te behouden. 

 Kan de private sector hier een rol spelen? Enkel de Lijn mag collectief vervoer aanbieden 

(decretaal vastgelegd). Wat als deze wetgeving kan aangepast worden? De private sector gaat 

ook geen aanbod creëren als het niet rendabel is. 

 In een landelijke streek met lage bevolkingsdichtheid zal de focus blijven liggen op de auto. 

 Wel een oplossing nodig voor de 20% voor wie er geen oplossing bestaat. Hier kunnen 

misschien oplossingen gevonden worden: UBER-oplossingen, ondersteund door de overheid. 

Mogelijks kan dit betekenen dat er hierdoor méér dan 20% van de bevolking bediend kan 

worden. 

 Belangrijke voorwaarde is dat gemeentes economisch leefbaar blijven omdat er een braindrain 

is. De jeugd moet dus perspectief blijven hebben in haar regio.  

 Onderzoek wijst uit dat mensen in de Westhoek komen wonen om er aangenaam te leven, ook 

al moeten ze zich verplaatsen om te werken. Braindrain is een feit, er is ook een andere 

beweging naar de Westhoek. 

 Moeten er keuzes gemaakt worden om enkele dynamische dorpen uit te bouwen en andere 

laagdynamisch te houden? 

 Wie zal het initiatief nemen voor dorpspunten en voor mobiliteit? Zijn er hier geen 

pilootprojecten nodig?  

 Probleem met de term duurzaamheid. Enkel maar beperkte delen duurzaam om verder uit te 

bouwen (Kobe Boussauw). Deze term toe te passen op de rest is een uitholling van de term 

duurzaamheid. 

 Men vraagt:  

o Goede, onderhouden wegen, veilig en goed verlicht. 

o Goede fietspaden: vooral voor elektrische fietsen, goed verlicht. 

o Voor leerlingen: bussen voorzien. 

o Bepaalde doelgroepen ontstaan vanzelf van onderuit (UBER): bijvoorbeeld de oude dame 

kan met de buurvrouw mee naar de markt in de stad. De overheid moet dit 

ondersteunen, maar niet zelf ondersteunen. 

 De heer Gertjan Lebrun verduidelijkt dat het selecteren van dorpen niet centraal staat. Het 

gaat om het zoeken naar de dorpen met een dynamiek en daar voorzieningen faciliteren. En 

dan zullen initiatieven van onderuit zelf ontstaan. Duurzaamheid in de krachtlijn is wel 

belangrijk.  

 Wat is de vervoersvraag naar transportsector en overheid? 

o Werken op spitsmomenten 

o Richten op de doelgroep in vervoersarmoede, iemand gaat de regie moeten nemen. Hier 

moet men meer dan 20% van de middelen aan besteden. 

o De lijn heeft het monopolie zodat de private sector de kersen op de taart niet gaat 

wegplukken. Ze moeten zowel de rendabele als niet-rendabele lijnen exploiteren. Als ze 

de niet-rendabele afstoot, verliest ze de onderbouwing van haar monopolie. 

o Mobiliteitcheques 

o Problematiek cabotage: de lijn mag in Frankrijk geen reizigers oppikken, enkel afzetten. 
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o Grensoverschrijdende oplossingen zoeken. 

 Algemene opmerking over de regionota: Waarom is landbouw niet meegenomen? 

De heer Bart Noels van het communicatiebureau O2 vat de discussie samen in een powerpoint 

(toegevoegd als bijlage). 

 

2.4.2. Regio Noord-West-Vlaanderen  

‘Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen’ & 

‘Selectieve open ruimte benadering’ 

Toegelicht door mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning.  

Volgende vragen en standpunten werden door leden van de PROCORO naar voor gebracht: 

 Toerisme en recreatie worden in één adem genoemd, dit zijn twee verschillende elementen 

o Toerisme: aantrekken van mensen van buitenaf 

o Recreatie: voor eigen bevolking 

o Wat is de ruimtelijke component: toerisme kan niet overal georganiseerd worden, 

recreatie is wel overal nodig. Hier moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. De 

terminologie moet dus ook correct gebruikt worden. 

 Open ruimte is belangrijk op recreatief en toeristisch vlak. De benadering van dorpen kan hier 

een rol spelen, Damme en Lissewege hebben toeristische potenties. 

 Kasteeldomeinen ook vanuit deze tweede benadering bekijken. Het openstellen van deze 

domeinen voor recreatie en kastelen ifv verblijfstoerisme moet mogelijk zijn.  

 Dreven. In het verleden pogingen om de dreven in het fietsnetwerk in te zetten. Ook 

belangrijk voor voetgangers. Daarnaast is ook de beleving van belang. 

 Als het drevenpatroon een aaneenschakeling heeft, kan het een rol spelen ifv functionele 

verkeersontvlechting. Sociale veiligheid is belangrijk, met meerdere fietsers samen is er ook 

meer veiligheid. 

 Niet alle dreven kunnen ingeschakeld worden, hiervoor moeten ze geëvalueerd worden. Enkel 

deze die geschakeld kunnen worden komen in aanmerking. 

 Overstromingsgevoelige gebieden. Moeten we het hier niet onmogelijk maken om te bouwen? 

Men moet hier duidelijk stelling durven nemen. Door de stijging van de zeespiegel moeten ook 

keuzes gemaakt worden. Ook hierdoor kunnen bepaalde zones in de polders niet bebouwd 

worden.  

 Er is méér dan waterbuffering alleen. Er zal ook aandacht moeten uitgaan naar 

waterbevoorrading. Dit blijft achterwege. Het water zal ook langer moeten vastgehouden 

worden. 

 Water ruimere benadering: buffering, captatie, landbouw, recreatie, … . Er is al goed werk 

geleverd, maar er moet een tandje bijgestoken worden. In de zomer moet er steeds meer 

gesproeid worden. Dit is gebied overschrijdend. Het is wel belangrijk om hier zoet en zout 

water gescheiden te houden. Zijn de polders dan minder geschikt?! Het zoet water houdt de 

verzilting ook tegen. De watergevoelige plekken zijn net die plekken om de barrière te maken. 

 Mevrouw Evelyne Vercauteren verduidelijkt dat zowel het fysisch systeem als de 

cultuurhistorische erfgoedlaag de identiteit van de regio bepalen. Daarom worden ze samen 

genomen. 

 Het is enerzijds goed dat dit als uitgangshouding kan genomen worden. Maar anderzijds breidt 

het stedelijk gebied verder uit en slorpt het de omliggende dorpen op waardoor deze opzet 

verdwijnt. De bevoegdheid overstijgt deze van de Provincie. Hoe kan hierop gereageerd 

worden?  

 Kasteeldomeinen zijn vaak privaat. Hier kan je niet altijd op ingrijpen. Misschien is ook hier 

een pilootproject mogelijk. 

 De plaats voor sport is niet duidelijk. 

 Oppassen met pilootprojecten. Dit kan leiden tot ontwikkelingen die niet wenselijk zijn. 

Bijvoorbeeld Torhout versus Brugge. Er is een vraag om grote projecten op te zetten om te 

kunnen concurreren.  
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 Ruraal ook inzetten op ontwikkelingen op maat om deze net te versterken, dus kleine logies. 

Er is een belangrijke vraag naar rustig gelegen kleinschalige logies versus grootschalige 

voorzieningen in Brugge. 

 Kastelen en bossen: er zijn eigenaars en gemeenten vragende partij om bepaalde zaken 

samen te doen. Het komt van onderuit, maar voor de deputatie is dit geen prioriteit waardoor 

het op een laag pitje staat. 

 De vaste secretaris verduidelijkt dat er een studie is geweest om mogelijke functies voor 

kastelen te bepalen. Vanuit de studie werd aangehaald dat dit niet mogelijk is omdat het gaat 

om maatwerk. Er werd voorgesteld om een commissie met administraties samen te stellen om 

iedere vraag te beoordelen. De deputatie heeft dit niet gewild omdat er geen garanties waren 

vanuit de Vlaamse administraties ANB en erfgoed dat zij deze beoordelingen zouden volgen. 

 De grootschalige sportinfrastructuur verdient wel de nodige aandacht. 

De heer Bart Noels van het communicatiebureau O2 vat de discussie samen in een powerpoint 

(toegevoegd als bijlage). 

 

 

2.4.3. Regio Zuid-West-Vlaanderen  

‘Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes’ 

Toegelicht door de heer Wim Beerten door de dienst ruimtelijke planning.  

Volgende vragen en standpunten werden door leden van de PROCORO naar voor gebracht: 

Thema WONEN 

 Overaanbod van woongebieden is een gevolg van de afbakening van het stedelijk gebied: toen 

veel te ruim mee omgesprongen. Ook waar woongebieden gerealiseerd worden/werden staat 

de verkoop op een zeer laag pitje. Er worden zeker geen nieuwe gebieden meer aangesneden 

tot de andere verkocht zijn. 

 Dragen nu de gevolgen van de afbakening van stedelijk gebied. Vroeger moest dit vanuit 

Brussel = werd toen zo opgelegd. = het overschatten van het aantal woningen. (ze wilden 

toen aanbodbeleid voeren om bewoners aan te trekken). 

 Is ook schuld van de gewestplannen, niet enkel van de afbakening. 

 Kern van het probleem zit in de gewestplannen en dat ze overal anders werden ingetekend. 

Soorten landelijk woongebied, hoe groot de WUG’s zijn. De opvulregel is ook problematisch 

geweest. Het is een moedige krachtlijn  

 Is het probleem het overaanbod aan zich? Of eerder de locatie van dit overaanbod? Want 

overaanbod zou ook kunnen leiden tot goedkopere gronden. 

 De heer Wim Beerten verduidelijkt dat dit niet blijkt zo te zijn 

 Nu zijn we op het punt gekomen dat we de link kunnen maken tussen het overaanbod en de 

mobiliteit. Uit REKOVER blijkt dat de woonuitbreidingsgebieden op de stamlijnen zouden 

moeten kunnen gefocust worden. En slecht gelegen gebieden minder ontwikkelen. 

Voorzieningen enten op de stamlijnen. 

 We kunnen ze niet allemaal wegnemen want rechtzekerheid én planschade én …  

 Zoeken naar criteria en rangorde in het verhaal brengen bv op basis van openbaar/kwalitatief 

vervoer. 

 Er is ook veel nood aan open ruimte in deze regio’s. Mensen willen niet dat alles toegebouwd 

worden. Er is nood aan open ruimte, niet enkel voor de grote gebieden maar ook kleinere 

gebieden binnen de kern. 

 Niemand wil dat de onbebouwde percelen naast zich bebouwd worden (is altijd en overal zo) 

 Link maken met een groen-blauw netwerk = relatie maken om zo bepaalde gronden te 

‘sparen’ van aansnijding, daar waar belangrijke waarden zitten of waar ze een belangrijk 

onderdeel vormen van dit netwerk. Langs de bestaande beken, niet altijd ‘kanalen’ of 

‘rivieren’, maar ook kleinere beekstructuren. 

 Tegen de ontwikkeling van de gronden aan de Leie = grote schepen die er door gaan = 

uitstoot uit de schouw van de boten.  
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 Is het wel een probleem? Is het voor de streek geen troef? Streek ziet het misschien niet als 

een probleem. Positief proberen omdraaien = de rest van West-Vlaanderen sparen, iedereen 

daar gaan wonen. Is daar toch al ‘om zeep’. Iets met die densiteit gaan doen in functie van 

het open houden van de rest.  

 Het is een beetje een én-én verhaal, overaanbod was bedoeld om mensen hier te laten 

wonen. Maar ze snijden ook aan in het buitengebied. 

 Vooral kwantitatief verhaal. Kwalitatieve invulling, benadering gaan geven. Met een fasering? 

Aanbod ligt soms gunstiger dan een ander aanbod. Zo fasering inbouwen. Eerst de gunstige 

ontwikkelen. Bewust gaan kiezen op welke gronden kunnen ingezet worden. Overheid stuk 

sturend gaan optreden in de fasering. Het is ruimer dan het stedelijk gebied alleen. Gebied per 

gebied gaan bekijken en kijken welke functie er kan thuishoren – afhankelijk van de locatie én 

mobiliteit. Herbestemmen naar …. Landbouw / groen … keuze maken 

 Planologische ruil is ook een instrument dat kan gebruikt worden – moet niet per definitie 

herbestemmen.  

 De heer Wim Beerten verduidelijkt dat door register van onbebouwde percelen de exacte 

ligging van het overaanbod is gekend. Via het afbakeningsproces  is er een groot gedeelte van 

woonuitbreidingsgebieden in stedelijk gebied omgezet geweest naar woongebied. Dus nu 

enkel nog WUG in het buitengebied.  

 We hebben geen systeem om ze in de weegschaal te leggen om als overheid te kijken welke 

keuze er gemaakt moet worden. = systeem/formule/structuur/instrumenten ontwikkelen 

hiervoor. 

 Probleem met behoeftestudies = derde dimensie ontbreekt. Daarom zijn behoeftes altijd 

zwaar overschat ! 

Thema BEDRIJVIGHEID 

 Paarse sproeten die in open ruimte liggen – niet allemaal omzetten naar wonen! 

Versnippering. 

 Bedrijvigheid omzetten naar wonen: als dat bedrijf naast of in binnengebied kern ligt, dan 

moet omzetten naar wonen best wel kunnen.  

 Aspect van fiscaliteit / financiering gemeenten zal hier ook op inspelen. 

 De heer Wim Beerten verduidelijkt  dat er wel nood is aan lokale bedrijventerreinen. Er is 

evenwel een overaanbod aan regionale bedrijventerreinen (of milieu-belastende zones die 

vrijkomen) 

 Er zijn genoeg bedrijven die zoeken naar een locatie voor hun startup, die zoeken naar een 

plaats om te starten en op termijn misschien meer ruimte nodig te hebben. Nu moet er dan 

bijkomend open ruimte aangesneden worden, terwijl ze op de paarse sproeten een plek 

kunnen vinden die verweven is in de kern. Het is altijd beter dan je in een gemeente zowel 

wonen + bedrijvigheid + kleinhandel hebt = nodig voor de leefbaarheid. 

 Hoe omgaan met verweefbaarheid? Activiteit van de nieuwe ondernemer … Niet elke soort 

bedrijvigheid hoort thuis in een kern. Naar wonen is altijd de gemakkelijkste oplossing 

(daarom niet altijd de beste oplossing). 

De heer Bart Noels van het communicatiebureau O2 vat de discussie samen in een powerpoint 

(toegevoegd als bijlage) 

 

 

2.4.4. Regio Midden-West-Vlaanderen  

‘Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkeling’ en 

‘Optimaliseren van netwerk van bedrijven(terreinen)’ 

Toegelicht door mevrouw Els Demeestere van de dienst ruimtelijke planning.  

Volgende vragen en standpunten werden door leden van de PROCORO naar voor gebracht: 

 Initiatief W&Z (Technum): studie rond de kanalen. Moet het kanaal verbreed worden dat 

schepen van 5b gebruik kunnen maken van het kanaal. Dit bleek niet rendabel. Ook zijn er 
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zeer veel leidingen onder het kanaal. Het kanaal Roeselare-Leie is in feite een lang insteekdok. 

5b-schepen kunnen hier niet draaien. Het verder optimaliseren is dus niet opportuun. Enkel de 

pijnpunten (brug van Ingelmunster) moeten wel nog weggewerkt worden. 

 Het is geen toekomstige ontwikkeling, er is nu al ontwikkeling. 

 Mevrouw Els Demeestere verduidelijkt dat de ontwikkeling de vraag volgt. Moet dit niet 

omgedraaid worden en watergebonden bedrijventerrein ontwikkelen om zo bijkomende vraag 

te stimuleren? 

 Waar kunnen langs het kanaal nog nieuwe watergebonden bedrijventerreinen voorzien 

worden?  

 Mevrouw Els Demeestere verwijst naar Oostrzoebeke en het PRUP ‘de gouden appel’. 

Daarnaast worden veel zones langs het kanaal niet ingezet voor watergebonden 

bedrijventerreinen. Hoe moet hiermee omgegaan worden? 

 Meer denken aan tweede en derde-lijns bedrijven voorzien bij bestaande loskades. Zie 

voorbeeld Alpro. Wel aandacht hebben voor een multifunctioneel jaagpad. Dit blijft één van de 

belangrijkste functionele en recreatieve trage verbindingen. Dus op zoek gaan naar synergiën: 

loskades voor meerdere bedrijven en functionele en recreatieve aspecten van de jaagpaden. 

 Opmerking over de jaagpaden. Bedrijven maken onvoldoende gebruik van het water omdat 

het alternatief veel makkelijker is. 

 Er zijn leegstaande panden. Druk voor herbestemming. Hoe gaan we hier mee om? Sommige 

gronden zijn nog niet ingevuld. Moeten we dit opgeven, moeten ze ingezet worden voor 

bedrijven? Kunnen ze ook ingezet worden voor bedrijven in de regio die hun vervoer ook over 

het water organiseren?  

 Vanuit de POM is er ook een studie bezig (transport Bis). Welke bedrijven kunnen ook vervoer 

via het water organiseren? Niet enkel de bedrijven net rond het kanaal, maar ook uit een 

ruimer gebied. 

De heer Bart Noels van het communicatiebureau O2 vat de discussie samen in een powerpoint 
(toegevoegd als bijlage) 

 

 

2.4.5. Regio Kust  

‘Kust ontwikkelen in samenhang met een veranderend klimaat’ 

Toegelicht door de vaste secretaris.  

Volgende vragen en standpunten werden door leden van de PROCORO naar voor gebracht: 

 Vlaamse baaien komen en Metropolitaan kustlandschap komt hier niet aan bod!  

 De vaste secretaris verduidelijkt dat het om studies gaat. Er werden scenario’s voorgesteld. 

Eén scenario heeft de pers gehaald met het onderwater zetten van de westkust. De 

communicatie is jammer genoeg mislopen. De vraag hierbij was ook of het betaalbaar blijft 

om één kustlijn te kunnen behouden. Is dit niet te kunstmatig, terwijl dit historisch zo nooit 

geweest is? 

 Men doet alsof er in de polders niemand woont of er niets gebeurt. Het inbrengen van zout 

water is niet evident! Ook niet in relatie met het verhaal van zout-zoet-water. 

 Kan een zeespiegelstijging opgevangen worden in zo’n klein gebied in de polders? 

 De vaste secretaris verduidelijkt dat vanuit de studies dit een mogelijke oplossing is. De kust 

is erosiegevoelig ter hoogte van de IJzer. Daar proberen we de erosie tegen te gaan. Het Zwin 

daarentegen verzandt terwijl we dit willen open houden. Hier speelt een natuurlijk fenomeen 

dat niet overal langs de kustlijn hetzelfde is. Vrijheden geven aan de natuur betekent dat je 

niet meer gaat bouwen in de polders en de kustlijn verder verdicht. Dit betekent onder andere 

hoogbouw. 

 Hoogbouw kan op wel goed uitgekozen plekken. 

 Moet er nog méér voorzien worden? Is de kustlijn nog niet volgebouwd? 

 Welk soort beeld willen we voor de kustlijn? Hier kan meer variatie méér kwaliteit opleveren. 
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 Ook leefbaarheid van de kust mag hier niet vergeten worden. Een gezonde mix tussen eerste 

en tweede verblijvers is belangrijk. 

 Moet men niet alle mogelijkheden open houden? Zowel dijken verhogen (gefaseerd) en ruimte 

bieden in het hinterland? 

 Voorstel om een deel van de Atlantic Wall te dynamiteren.  

 Wat met de kusttram als het overstroomt? 

 Moet de overheid geen instructies geven hoe men appartementen moet bouwen? 

Pilootprojecten om te tonen hoe het moet. 

 Klimaataanpak ook internationaal bekijken. 

De heer Bart Noels van het communicatiebureau O2 vat de discussie samen in een powerpoint 

(toegevoegd als bijlage) 

 

 

3. Besluit door de voorzitter 

 

Als afsluiting van de WORKSHOP op 10 december 2015 werd door de voorzitter volgende besluiten 

vooropgesteld: 

 
1. Deze workshop vertolkte perfect de wens van de PROCORO om op korte termijn een inhoudelijk 

vervolg te krijgen op wat in de PROCORO-zitting van 1 oktober 2015 bij de eerste toelichting 

omtrent de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – Spoor 2- werd 

meegegeven (zie PROCORO-verslag daarover), met name: 

 situering van de nieuwe herziening PRS-WV 

 voorstelling nota bedrijvigheid 

 voorstelling nota leefbaarheidsonderzoek 

 voorstelling nota woonprogrammatie 

 voorstelling gepland participatietraject met het idee van de inbreng van 

“PLAATSBEPALERS”  

 

2. De kwaliteit van de organisatie van de workshop, de inhoud en uiteenzetting van de nota’s en 

de info-inbreng van het communicatiebedrijf O2 werden onderstreept. 

 

3. Binnen de beperkte tijd van 1 werkdag was het onmogelijk om vat te krijgen op de volledige 

inhoud van de diverse nota’s en op de interne aftoetsing ervan. Daarom zal door het PROCORO-

bureau uitgekeken worden naar data om in aanvullende uiteenzettingen geïnformeerd te 

worden over de totale inhoud (dus ook over de nog niet besproken krachtlijnen en de relatie 

ervan met de daarbij horende ruimtelijke principes) van deze nota’s en daarna deze dan ook te 

bespreken. 

  

4. Op verdere momenten in het procesverloop zal de PROCORO geroepen worden om haar 

beoordelings- en advies- en aanbevelings-taak op zich te nemen. 

Hierna zal een eerste insteek worden voorgehouden over de mogelijke “ijking” van een 

dergelijke beoordelings- en advies- en aanbevelingsmethodiek. Huidige insteek wordt 

uitgebracht op basis van persoonlijke reflecties van de voorzitter; deze eerste insteek betekent 

dus niets meer dan een aanzet, die uitnodiging zal uitlokken tot meedenken van de leden en de 

administratie. 

Die insteek wordt gevat binnen drie rubrieken: 

1. Instemming omtrent de gelanceerde methodiek 

2. Programmatie met hoog ambitieniveau 

3. Te verwachten obstakels bij het beogen van een te hoog ambitieniveau 

 

 

1. INSTEMMING OMTRENT DE GELANCEERDE METHODIEK: 
 

 De PROCORO zal bijna zeker PRINCIPIEEL akkoord gaan met de werkwijze, door de 

administratie, reeds op vandaag naar voren gebracht; in concreto gaat het om het initiële 

document van de herziening van het PRS opgevat op basis van nota’s met “ruimtelijke 
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principes”, uitgewerkt in “krachtlijnen” en dan door vertaald in functie van de 

specificiteit van de voorgestelde regio’s binnen onze provincie; 

 De PROCORO zal zich aanvullend vermoedelijk buigen over mogelijke te formuleren hiaten, 

bijkomende vragen, mogelijke aanvullende of tegenstrijdige suggesties. 

 Eveneens zal bijna zeker akkoord worden gegaan met de eerste voorgestelde stappen van 

informatieverstrekking bij wijze van werken met “PLAATSBEPALERS”. 

 

 

2. PROGRAMMATIE MET HOOG AMBITIENIVEAU: 

 

 De PROCORO zal zonder twijfel de ambitie van de administratie tot het uitwerken van een 

document met een ruimtelijke kwalitatieve meerwaarde, in vergelijking met de vorige 

edities, zeer op prijs stellen; 

 De voornaamste krachtlijnen van die meerwaarde zijn natuurlijk ook te vinden in het 

werkstuk van het Vlaams Gewest, met name de omschakeling van groen- naar witboek van 

het “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”, waarvan we enkele zeer belangrijke items 

opnieuw aanhalen, die nu al in de diverse voorgelegde West-Vlaamse nota’s opgenomen 

zijn: 

 de nog bestaande open ruimte maximaal behouden en de verhardingen ervan 

inperken 

 groeien met minder ruimte: hierbij dient genoteerd dat een aantal instanties (SARO 

en werkgroep GEBIED OOSTKUST) de bevoegde minister daartoe volgende items 

hebben aanbevolen om dit te kunnen bereiken: 

 de 3° dimensie (wat leidt tot volumeberekeningen) meer dwingend opleggen in 

behoeftestudies qua wonen en bedrijvigheid en ruimte-boekhoudingen 

 op specifieke sites hoogbouw aanmoedigen 

 woonomgeving innovatief vernieuwen 

 herboetseren van grotere steden, dorpen en kernen 

 maatregelen nemen inzake beheersing klimaat en energietransitie; windmolenparken 

meer kansen geven; wonen onder hoogspanningslijnen onmogelijk maken 

 een reeks positieve items over milieu, landschap, landbouw, groen en water (… ook 

over overstromingsgevaar …) worden meegegeven 

 groenblauwe dooradering garanderen 

 pleidooien over betere mobiliteit 

 de herwaardering van het openbaar domein 

 de PROCORO zal eveneens dienen na te gaan of hiernavolgende items, die minder op de 

voorgrond kwamen in de vorige edities van de structuurplanning (Vlaanderen, Provincies, 

Gemeenten) nu beter aan bod zullen komen: 

  beeldkwaliteit 

  samengaan van harmonie en positief contrast 

  omgaan met erfgoed 

  omgaan met identiteit 

Binnen de provincie West-Vlaanderen kan omtrent deze items dankbaar gebruik worden gemaakt 

van de opgedane ervaringen bij WinVorm, kwaliteitskamers en Bouwmeester-tussenkomsten. 

 

 

3. TE VERWACHTEN OBSTAKELS BIJ HET BEOGEN VAN EEN TE HOOG AMBITIENIVEAU: 

 
Het is voorspelbaar dat de PROCORO bij het vooropstellen van een al te hoog kwalitatief 

ambitieniveau zal tegenstand ervaren met bestuurlijke en maatschappelijke obstakels en taboes. 

 

 Mogelijke taboes op het vlak van administraties en beleid: 

 gewestelijk niveau wil provinciaal niveau niet volgen (mogelijke fricties over inhoud 

rand Brugge tav proces Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge; quid wat met 

locatiebepaling van een stadion, …) 

 gemeentelijk niveau wil provinciaal niveau niet volgen (vele fricties mogelijk: o.a. niet 

aanvaarden van uitbreidings-afremming) 

 administraties en beleid kunnen of durven oudere beslissingen, die wellicht 

voorbijgestreefd zijn op vlak van wonen, bedrijvigheid of mobiliteit (denk aan 

geplande omleidingswegen) niet ongedaan maken 
 financiële consequenties zullen wellicht ontoereikend zijn bij het beogen van te hoog 

kwaliteitsniveau 
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 niet alleen decretale regels qua omgeving/RO zullen wellicht ontoereikend bevonden 

worden; wellicht ook een aantal juridische aspecten op federaal of zelfs internationaal 

vlak zouden remmend kunnen zijn 

 … 

 Mogelijke taboes bij de bevolking: denk aan het fameuze NIMBY-virus (Not In My Back 

Yard) 

 Mogelijke taboes bij bestuurlijke entiteiten: die woonzone of dit bedrijventerrein hoort in 

onze entiteit en niet bij de buur (kan een andere gemeente zijn, een andere provincie, een 

andere staat, die wellicht een beter alternatief heeft) 

 Mogelijke taboes over mobiliteit: moet je toch een garage hebben als je geen auto hebt (cfr 

vele BPA’S of verordeningen); is niet betalend parkeren nog wel realistisch, …  

 Vernieuwde regelgeving kan nog lange tijd achterwege blijven, waardoor nog een aantal 

jaren diverse uitvoeringen volgens niet wenselijke finaliteiten toch nog zullen gerealiseerd 

worden;  

 wijziging codex 

 wegwerken van voorbijgestreefde bestemmingen in gewestplannen (denk aan 

miskleuren van woonuitbreidingsgebieden, …), oude BPA’S, enz. 

 wegwerken taboe’s over wenselijkheid van niet meer bouwen in overstroombare 

zones en plannen van reserve-bekkens 

 vervellen van Structuurplan Vlaanderen tot Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 enz … 

- En … in al onze bestaande gemeentelijke structuurplannen, BPA’S, RUP’s en 

verordeningen,…; wat staat er daar allemaal niet in dat volledig in strijd zal zijn met de 

nieuwe ambities? En die bestaande bepalingen kunnen (zolang ze niet herzien worden) nog 

jaren lang gelden en leiden tot ongewenste uitvoeringen of gewenste uitvoeringen die op 

basis van de oude bepalingen niet mogelijk zullen zijn. Een gelijkaardige opmerking geldt 

ook over ons bestaand provinciaal structuurplan: een aantal zienswijzen over het 

integreren van de wenselijkheid van de 3° dimensie (herbekijken van wenselijkheid tot het 

verhogen van dichtheden zowel in stedelijke als niet stedelijke gebieden, het inlassen van 

wenselijkheden over bepaalde hoogbouwprojecten zowel in stedelijke als niet stedelijke 

gebieden, het nagaan of het aandeel aan stedelijke gebieden of meer verstedelijkte kernen 

niet hoger moet worden en dus dan ook of het aandeel aan niet-stedelijke gebieden niet 

moet verminderen. 

 

Zo zou het kunnen zijn dat het nieuwe PRS na een planperiode met verhoopt zeer hoog ruimtelijk 

niveau, door alle hier bovenvermelde mogelijke remmingen, toch nog zou verwateren tot een 

werkstuk met veel te laag ambitieniveau, of op korte termijn niet onmiddellijk tot gewenst 

resultaat zou leiden? 

 
 

 

De voorzitter dankt het communicatiebureau O2 voor hun begeleiding, het secretariaat van de 

PROCORO voor de organisatie, de leden van de administratie voor hun inhoudelijke deskundigheid 

en de leden en plaatsvervangende leden voor de boeiende discussie. 

 

 

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

 

Stephaan Barbery       Piet Gellynck 
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PROCORO 
Workshop 10 december 2015

1

Welkom
door Piet Gellynck,
voorzitter PROCORO West-Vlaanderen
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Deel I (tot koffiebreak) 

- kort opfrissing PRS – spoor 2 
- situering en aanpak  ‘de Plaatsbepalers’ + vraagstelling 
- documentaire ‘de Plaatsbepalers’ + vraagstelling 
- korte voorstelling krachtlijnen vijf regionota’s 

Deel II (na koffiebreak + namiddag) 

- regionota’s: toelichting 1 krachtlijn i.f.v. eerste gedachtenwissel 
- voormiddag - 2 x 50 min: regio Westhoek & regio Noord-West-Vlaanderen 
- namiddag – 3 x 50 min: regio Zuid-West-Vlaanderen & regio Midden-West-Vlaanderen en regio Kust 

Deel III (rond 16u45) 

- besluiten 

Verloop van de workshop

Kennismakingsronde 
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Spoedcursus herziening PRS 
door Stephaan Barbery,
diensthoofd Dienst ruimtelijke planning 

Het huidig Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

GLOBALE PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN

DEELRUIMTEN

de basisprincipes
voor het ruimtelijk beleid 

thematische visie op natuur, wonen, 
landbouw, bedrijvigheid, … 

optelsom van de thematische 
visies per deelruimte

afstemmen
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Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

input door ‘de Plaatsbepalers’
formele overlegfora

input door ‘de Plaatsbepalers’ 
formele overlegfora

afstemmen

GLOBALE PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN

DEELRUIMTEN

Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

zes ruimtelijke principes
bijsturen, wijzigen, aanvullen, …

geïntegreerd benaderen met
regio-specifieke principes én
regio-specifieke acties

GLOBALE PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN
DEELRUIMTEN
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Deelruimten en regio’s? 

Ruimtelijk beleid uitwerken 
voor 11 deelruimten

Overleg over ruimtelijk beleid 
in 5 regio’s

… het beslist beleid van kracht blijft 

… extra onderzoek medebepalend kan zijn

… het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een belangrijke rol speelt 

… de formele overlegfora zoals regiocommissies, PROCORO, MiNa-raad,

Provinciale Landbouwkamer, burgemeesters- en secretarissenoverleg, RESOC’s, overleg 

stedenbouwkundige ambtenaren, … ook worden betrokken

Vergeet niet dat …
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Over ‘de Plaatsbepalers’ 
door Stephaan Barbery,
diensthoofd Dienst ruimtelijke planning 

'de Plaatsbepalers' is een communicatie- en participatietraject en neemt niet de plaats van 
bestaande én wettelijk voorziene besluitvormingsprocessen in 

Doelstellingen zijn:

(1) verhogen kwaliteit van het provinciaal ruimtelijk beleid door het verkrijgen van 
waardevolle input van burgers, experten en politici

(2) verhogen draagvlak van het provinciaal ruimtelijk beleid, zowel intern (de provinciale 
overheid) als extern (burgers, belangengroepen, lokale overheden, etc.)

Het doel van ‘de Plaatsbepalers 
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5 regio’s 
- Noord-West-Vlaanderen
- Midden-West-Vlaanderen
- Zuid-West-Vlaanderen
- de Westhoek
- de Kust 

3 doelgroepen 
- de lokale politici 
- de experten 
- de burgers

4 samenkomsten  
- 1 gezamenlijke informatiesessie 
- 2 workshops per doelgroep 
- 1 gezamenlijke terugkoppeling via 

feedbackmoment 

‘de Plaatsbepalers’ in een notendop  

2 documenten 
- de documentaire over de zes

ruimtelijke principes 
- regio-specifieke vertaling

in de regionota

- Dezelfde aanpak voor politici, experten en burgers

- Zes ruimtelijke principes voor de provincie West-Vlaanderen 
- Concretisering van ruimtelijke principes in vijf specifieke regionota’s

- Elke regionota bevat een reeks van concrete vragen
- Vragen zijn de basis voor het overleg in de twee workshops 

De aanpak tijdens de workshops 
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input ‘de Plaatsbepalers’ &
formele overlegfora

provinciaal beleid maakt keuzes

terugkoppeling / aftoetsen

provinciaal beleid beslist voorlopig

officiële procedure

provinciaal beleid beslist definitief

openbaar onderzoek

april 2016

najaar 2016

eind 2016 / begin 2017

voorjaar 2017

najaar 2017

voorjaar 2018

En wat gebeurt na ‘de Plaatsbepalers’?

Meer info … 
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Documentaire ‘de Plaatsbepalers’ 

Vragenronde  
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Vertaling ruimtelijke principes in 
regio-specifieke krachtlijnen 

1. Landschap als drager van de ruimtelijke ontwikkelingen 

2. Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek 

3. Mobiliteit op een slimme én duurzame manier uitbouwen én versterken

4. Stedelijk netwerk op maat van de Westhoek

5. De Westhoek als energielandschap

20

Vijf krachtlijnen voor de regio Westhoek
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen

2. Selectieve open ruimte benadering 

3. Inzetten op bestaande lijninfrastructuren 

4. Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit in de dorpen 

5. Multifunctionele zonebenadering van de stadsrand 

21

Vijf krachtlijnen voor de regio Noord-West-Vlaanderen 

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige ontwikkelingen

2. Ruimtelijke verankering van de regio aan groenblauw netwerk

3. Bundeling van programma’s in regionale aantrekkingspolen

4. Kernversterking richten naar efficiënt collectief vervoer

5. Naar een actief open ruimte beleid

22

Vijf krachtlijnen voor de regio Zuid-West-Vlaanderen
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1. Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen.

2. Optimaliseren netwerk van bedrijven(terreinen).

3. Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen.

4. Duurzame en kwalitatieve uitbouw dorpen op maat.

5. Groenblauwe netwerken uitbouwen met kanaal en Mandelvallei als verbindend element.

6. Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw.

23

Zes krachtlijnen voor de regio Midden-West-Vlaanderen

1. De kust ontwikkelen in samenhang met een veranderend klimaat

2. Het bebouwde weefsel kwalitatief afwerken, vernieuwen en verdichten

3. De bereikbaarheid en de interne ontsluiting van de kust optimaliseren

4. De kust als een economisch en toeristisch-recreatief stedelijk netwerk uitbouwen 

5. Ruimte voor innovatie aan de kust

24

Vijf krachtlijnen voor de regio Kust
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25

Hoe lees ik de regionota? 
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Ideeën uit de regionota zijn … 

… niet te nemen of te laten

… een opstap voor de dialoog 

… de basis om uit te zoeken wat wenselijk én haalbaar is  

… uitgewerkt door de medewerkers van de Dienst ruimtelijke planning, de provinciale 

gebiedswerking en de intercommunales WVI en Leiedal 

… niet het resultaat van een politieke besluitvorming binnen de provincie

Wat is het statuut van de regionota? 

Regio Westhoek
door Gertjan Lebrun, de Dienst ruimtelijke planning
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Krachtlijn 2:
Kwalitatieve dorpen als troef voor 
de Westhoek

Vaststellingen

Leefbaarheid van dorpen hangt niet zo zeer af van:

• aantal inwoners

• aanwezigheid dorpsschool 

• …

30

Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek
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Vaststellingen (vervolg)

Voor de leefbaarheid van dorpen is
multifunctionele publieke ruimte van belang:

• buitenruimte: bv. een plein

• binnenruimte: bv. een buurthuis 

 faciliteren van sociale interactie 

(ontmoetingsruimte)

 voorzieningen op schaal van het dorp of 

omliggende dorpen

Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek

32

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek

Vragen

• Moeten we publieke infrastructuur (scholen, 
turnzalen, speelpleinen, rusthuizen, kerken, …) 
multifunctioneel inzetten?

• Hoe doen we dat? 
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33

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek

Vragen (vervolg)

• Kan een ‘dorpspunt’ een antwoord bieden op het 
leefbaarheidsvraagstuk in de dorpen?

Wat kan een dorpspunt zijn:

• te voet of met de fiets bereikbaar, 

• de toegangspoort tot (collectief) vervoer

• het is er aangenaam vertoeven  kwaliteit infrastructuur/publieke ruimte

• basisinkopen en dienstverlening:  

 ophaalpunt bestellingen, loket gemeentediensten, …

• een ontmoetingsplaats (bv dorpscafé)

34

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek

Zo ja, …

Verschillende typologieën van dorpspunten 
• afhankelijk van aantal inwoners?
• afhankelijk van bestaande voorzieningen? 
• afhankelijk van de locatie (vervoersnetwerk)?
• …
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Krachtlijn 3:
Mobiliteit op een slimme én duurzame 
manier uitbouwen én versterken 

36

Mobiliteit op een slimme en duurzame manier uitbouwen en versterken

Vaststellingen

• hoge auto-afhankelijkheid
 personenwagen zal altijd een rol blijven spelen in de Westhoek

• veel kleine dorpen, niet in nabijheid van stedelijke voorzieningen
• zwak uitgebouwd collectief vervoer
• beperkt aanbod fietsassen/fietsostrades
• Vier Westhoeksteden (Veurne – Diksmuide – Ieper - Poperinge) verbonden met hoger 

netwerk (interregionaal) via spoor, snelwegen en buslijnen.
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1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

Mobiliteit op een slimme en duurzame manier uitbouwen en versterken

Vragen

Kan het ‘dorpspunt’ de dorpen met de stedelijke voorzieningen 
verbinden?

• Het dorpspunt geeft toegang tot (collectief) vervoer: 
- via klassiek collectief vervoer (belbus)? 
- via vrijwilligersvervoer, autodelen, Cambio, Blue-bike?
- via gedeelde wagens? 
- via zelfrijdende wagens?

38

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

Mobiliteit op een slimme en duurzame manier uitbouwen en versterken

Vragen (vervolg)

Zo ja,…
Verschillende typologieën van dorpspunten afhankelijk van de 
ligging van deze kern in het vervoersnetwerk? 

Snelbussen i.p.v. bestaande buslijnen als efficiënter 
vervoersnetwerk en verbinding tussen de dorpen en de steden?
• Snelbussen op steenwegen tussen steden?
• Tussen Ieper en Veurne? Tussen Poperinge en Diksmuide?
• Op andere steenwegen?
• Enkel dorpen langs steenwegen beschikken over halte?
• Vervoersknooppunt waar snelbuslijnen kruisen? 
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1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

Mobiliteit op een slimme en duurzame manier uitbouwen en versterken

Vragen (vervolg)

Dorpspunten verbinden met de stad?
• via halte snelbuslijn?
• via vervoersknooppunt 

snelbuslijnen? 
• rechtstreeks met de stad?

40

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

Mobiliteit op een slimme en duurzame manier uitbouwen en versterken

Vragen (vervolg)

Waar zijn dorpspunten wenselijk, noodzakelijk en/of haalbaar? 
• Dorpen op de steenwegen met goed uitgeruste halte snelbus?

(bv. Oostvleteren, Lo, Woesten)
• Dorpen op (elektrische) fietsafstand van halte snelbus op steenwegen?

(bv Alveringem, Reninge)
• Dorpen op (elektrische) fietsafstand van de stad?
• Andere dorpen?

Welke invulling is wenselijk, noodzakelijk en/of haalbaar voor een dorpspunt? Is enkel 
een kwalitatieve halte in bepaalde gevallen genoeg?
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Vragenronde & bespreking 

41

Regio Noord-West-Vlaanderen 
door Evelyne Vercauteren, de Dienst ruimtelijke planning
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Krachtlijn 1:  
Versterken en benutten van het fysisch 
systeem en erfgoedlaag bij 
ontwikkelingen 

44

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Het fysisch systeem en het tot stand 
gekomen landschap geven een specifieke 
identiteit aan deze regio.

In de regio maken we een onderscheid 
tussen de polders en de veldruimte
(Houtland). 
Ze verschillen onderling in bodem/reliëf en 
landschappelijke kenmerken. 

erfgoed

bos
natuur

Vaststelling
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Polders 
• Het is een gebied met een zéér open 

karakter. Het is vlak en uitgestrekt. 
• Door de aanwezigheid van een 

vruchtbare bodem heeft dit gebied een 
belangrijke landbouwrol. 

• Opvallend zijn de grote polderhoeves en 
de kleine dorpen die veelal ontstaan zijn 
op de oude kreekruggen. 

• In het wegenpatroon zijn ook oude 
dijkstructuren leesbaar.

erfgoed

bos
natuur

Vaststelling

46

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Veldruimte
• Dit zanderig gebied ligt hoger 

(dekzandrug) en is minder vruchtbaar 
dan de polders. Door de historische 
ontginningen en bosaanplanten heeft het 
gebied een meer gesloten karakter. 

• Het bezit een opvallend dambordpatroon
met een belangrijke drevenstructuur. 

• De vele kasteelparken dragen bij aan het 
historische karakter van dit gebied.

Vaststelling

erfgoed

bos
natuur
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

erfgoed

bos
natuur

Centrale vraag

• Moeten we bij elke nieuwe ontwikkeling 
of ruimtelijke uitdaging niet nagaan wat 
de relatie is met het fysisch systeem én 
de erfgoedkwaliteiten?  

• Hoe kunnen we deze gebruiken?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

48

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Regio-specifieke vragen

Woningdruk vanuit de kust: 
• Is het open karakter van de polders niet 

prioritair tegenover de woningdruk?

Verzilting (zout water) in de polder: 
• Moeten we verzilting blijven 

tegenhouden (met dijken, zoet water 
stroomopwaarts vasthouden) of eerder 
zoeken naar teelten die aangepast zijn?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Stijging zeespiegel: 
• Moeten we de polders niet prioritair 

inzetten en ‘klaar maken’ als 
kustverdedigingslinie? 

• Hoe doen we dat?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

50

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Dreven zijn niet meer geschikt als wegenis voor 
landbouw en worden eerder aanzien als barrières. 
Het zijn wel waardevolle landschapselementen, ook 
voor natuur en recreatie. 
• Gaan we deze dreven niet maximaal bewaren 

door ze in te zetten voor de realisatie van 
verbindingen?

Kasteeldomeinen als private domeinen worden niet 
afdoende ingezet in functie van de toeristisch-
recreatieve waarde voor de streek. 
• Moeten we als overheid hier op inzetten en 

streven naar een mogelijke win-win-situatie?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Juridische mogelijkheden zijn soms in conflict 
met het fysisch systeem. Er zijn nog gronden 
die bebouwd mogen worden maar die 
overstromingsgevoelig zijn. 
• Moeten we dit niet onmogelijk maken?
• En wat met de andere bestemmingen? 
• Wat met de ontwikkeling van niet-

overstromingsgevoelige gebieden die wel 
bijkomende overlast stroomafwaarts als 
gevolg hebben?

• Zijn er nog andere regio-specifieke vragen?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

Donkerblauw = effectief overstromingsgevoelig
Lichtblauw = mogelijk overstromingsgevoelig

Vragenronde & bespreking 

52
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Regio Zuid-West-Vlaanderen
door Wim Beerten, de Dienst ruimtelijke planning
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Krachtlijn 1: 
Overaanbod als instrument voor 
toekomstige ontwikkelingen 

55

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

56

Ruimtelijk beleid tegen 2030

• Trends uit het verleden voor ruimtelijk beleid van de toekomst

• De trends wijzigingen

• Is ons ruimtelijk beleid klaar om hier mee om te gaan?

• Is dit een bedreiging of een opportuniteit?

Vaststelling
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1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

57

Ruimte voor wonen: confrontatie aanbod versus behoeften (bron ruimtemonitor wonen Leiedal)

• Behoefte (o.b.v. gezinsprognoses): circa 6.200 bijkomende wooneenheden

• Aanbod onbebouwde percelen in woongebied: 

• ± 960 ha 

• + 20.000 wooneenheden

• Niet alles is nu op de markt!

Vaststelling

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

58

Ruimte voor wonen: confrontatie aanbod versus behoeften (bron ruimtemonitor wonen Leiedal)

Welke gronden zitten hier nog niet bij:

• woonuitbreidingsgebieden

• stadvernieuwing/verdichting/appartementisering

• reconversieprojecten

• leegstand

Vaststelling
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1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
59

Voor wie moeten we nog extra woningen bouwen?

• Voor welke doelgroepen? 

• Voor welke functies met een maatschappelijke belang?

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

60

Wat doen we met de onbenutte gronden?

• Hebben we nood aan bijkomende woningen?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

61

Wat doen we met de onbenutte gronden?

• Hebben we nood aan

extra kwalitatief publiek domein?

• Hebben we nood aan 

extra ruimte voor recreatie?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

62

Wat doen we met de onbenutte gronden?

• Hebben we nood aan

stadsnabije landbouw?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

63

Wat doen we met de onbenutte gronden?

• Hebben we nood aan

extra groene ruimtes?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

64

Hoe gaan we om met …

• … de slecht gelegen woongebieden?

• … de slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

65

Ruimte voor ondernemen

• Er is voldoende bestemd

Vaststelling

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

66

Ruimte voor ondernemen

• Enkele processen dienen hernomen te worden!
• Behoefte voor Menen en Wervik
• Behoefte voor Waregem

• Bouwrijp maken van lokale bedrijventerreinen

Vaststelling
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1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

67

Ruimte voor ondernemen

• Paarse sproeten zijn een kenmerk voor de regio
• Wat als ze leeg komen?

• Is een reconversie wonen wenselijk?
• Is hun economische potentie wel 

achterhaald?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

1. Overaanbod als instrument voor toekomstige behoeftes

68

Ruimte voor ondernemen

• Vele functies zijn verweefbaar met wonen!
• Het verkleint de afstand tussen wonen-

werken, klanten-bedrijf!
• Oplossing voor lokale bedrijven!

• Is een evaluatie van economische 
mogelijkheden van deze plekken nodig?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Vragenronde & bespreking 
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Regio Midden-West-Vlaanderen
door Els Demeestere, de Dienst ruimtelijke planning
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Krachtlijn 1: 
Kanaalgebied en Leie als centrale assen 
voor economische ontwikkelingen

Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen

72

Vaststellingen

• Er is een sterke en dynamische economie: agro-industrie, REO-
veiling, diepvriesindustrie, kunststoffenindustrie, 
bouwmaterialen,…

• Schaalvergroting van economische activiteiten komen verspreid 
voor en zijn duidelijk zichtbaar in landschap.

• Er is een goede ontsluitingsinfrastructuur aanwezig:
autosnelweg, spoor, kanaal.



21/01/2016

37

Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen

73

Vaststellingen (vervolg)

• Tot 2022 is er voldoende oppervlakte bedrijventerrein 
beschikbaar: overschot van ongeveer 118 ha (enkel kwantitatief).

• Er is een tekort aan geschikte ruimte voor ‘problematische 
ruimtevragers’: afvalverwerkers, grondverwerkers, …

• Er is een beperkt aanbod aan watergebonden bedrijventerrein.

Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
74

Vraag

Bouwen we het kanaal en de Leie verder uit als 
centrale assen voor bedrijvigheid waarbij logistiek en 
vervoer over water maximaal wordt uitgebouwd?
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Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen

75

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

Zo ja,…

• Zijn er extra overslagplatformen nodig van de weg naar 
het water en van het water naar de weg?

• Zijn er nieuwe overslagplatformen van de weg naar het 
spoor ook zinvol en zo ja, waar worden die best voorzien?

• Zijn er nog mogelijkheden om goederentransport
duurzamer te organiseren? Kunnen bijvoorbeeld ook 
(diepvries)groenten per spoor vervoerd worden in de 
plaats van over de weg?

Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen

76

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

Zo ja,…

• Wat doen we met bedrijven en bedrijven-
terreinen langs kanaal en Leie die
niet watergebonden zijn: herlokaliseren, 
herbestemmen op termijn of behouden?

• Moeten we bijkomende gronden bestemmen als 
watergebonden bedrijventerrein en zo ja, waar?

• Hoe kunnen we het gebruik van de waterweg 
nog verbeteren?
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Regio Kust
door Stephaan Barbery, de Dienst ruimtelijke planning
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Krachtlijn 1: 
De kust ontwikkelen in samenhang
met een veranderend klimaat

79

De kust ontwikkelen in samenhang met het veranderende klimaat
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Vaststellingen

• De zeespiegel stijgt.

• Er zijn meer hevige buien (winterneerslag +28%).

• Er zijn drogere hetere zomers (zomerneerslag -40%).
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Vaststellingen (vervolg)

• De zeewering bestaat uit het versterken van dijken, het aanbrengen van 
zandsuppleties en het stimuleren van duinontwikkeling.

• Tussen de badplaatsen liggen duinengebieden, een deel van deze gebieden maken 
deel uit van een strand-duin-polder-overgang.

• Dijken, stranden en duinen hebben een belangrijke toeristisch-recreatieve functie.

De kust ontwikkelen in samenhang met het veranderende klimaat

82

Vaststellingen (vervolg)

• Het water afkomstig van de polders, 
stroomt via een beperkt aantal kanalen 
richting zee. Met de stijging van de 
zeespiegel wordt dit minder evident.
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De kust ontwikkelen in samenhang met het veranderende klimaat

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
84

Vragen

• Moeten we de stranden deels verduinen als natuurlijke buffer tegen de zee?
• Is dit een extra troef voor toerisme en recreatie?

Zo ja,…

• Hoe kunnen we dit extra potentieel voor toerisme en recreatie invullen?
• Meer strandbars? Meer speelgelegenheden? Houten constructies als 

wandelpromenade tot in zee? Meer natuurgerichte ontwikkelingen eventueel 
gekoppeld aan natuureducatie?
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Vragen (vervolg)

• Of moeten we de dijken verder uitbreiden en verhogen?
Bouwen we ook dijken ter hoogte van de duinen tussen de badplaatsen?

Zo ja,…

• Hoe gaan we om met de inrichting van de dijken, ook in relatie met 
gelijkvloerse bouwlagen? 

• Wat is dan het toeristisch potentieel?

De kust ontwikkelen in samenhang met het veranderende klimaat

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem
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3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Vragen (vervolg)

• Of moeten we de strand-duin-polderovergangen behouden voor waterbuffering - duinen 
houden immers water vast? Of als mogelijkheid om de zee er ruimte te geven moest het 
nodig zijn? Of om er het water van het hinterland op te vangen?

Zo ja,
• Willen we nieuwe dijken lateraal op de kustlijn om de bebouwde ruimte te beschermen? 

Of proberen we het water ook te laten doordringen in het bebouwde weefsel?
• Moeten we de bebouwing op bepaalde plaatsen terugdringen?
• Bouwen we bufferbekkens om het water vanuit het hinterland op te vangen? Of doen 

we dit via natuurlijke buffers (valleigebieden in hinterland)?
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Vragenronde & bespreking 
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Beoordelings- en aanbevelingsmethodiek Procoro 
door Piet Gellynck, voorzitter PROCORO

Besluit
door Piet Gellynck, voorzitter PROCORO
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De Plaatsbepalers

PROCORO – 10 december 2015

De kip of het ei?

• Ruimtelijke principes

<>

• Regiospecifieke krachtlijnen

• Het ene beïnvloedt het andere

• De krachtlijnen maken het concreet, die 
discussie wijst uit of de principes overeind 
blijven
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Westhoek: dorpen & mobiliteit

• Multifunctionele publieke ruimte en 
leefbaarheid hangen samen (cfr studie)

• Grote auto-afhankelijkheid 

– Actie: multifunctioneel dorpspunt

– Actie: snelbussen

Westhoek - dorpen

• Dorpspunt: zuinig ruimtegebruik / efficiënt / sociale netwerkvorming > 
combi van functies en doelstellingen

• ? Hoe geef je dit inhoudelijk vorm
– Hangt af van schaal dorp & lokale vraag
– Multifunctionele is kans voor lokale handel (bar tabac presse)
– Zal geïntegreerd moeten worden aangepakt (De Lijn, gemeente, handel,…)
– Kerken zijn een mogelijke kans
– ? Wie is actor? Regie?

• ? Waarom wonen mensen in een dorp, wie zijn ze? (vraaggericht werken 
of aanbodsgericht)
– Onderzoek: keuze voor wonen & woonomgeving

• ? Is dit geen te ontwerpmatige benadering
– Bottom-up werken vindt ingang bij ontwerpprocessen
– Dorpspunt is niet enkel stenen, ook mensen
– Buitenlandse voorbeelden (Kulturhus DK)
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Westhoek - dorpen

• “Leefbaarheid hangt samen met behouden van 
jonge bevolking”

• Maar

– Bewuste keuze voor het platteland – ‘terugkeerders’

– “Krimp in de Westhoek is niet zo groot”

• ? Implicaties voor ruimte

– Keuze voor “verder te ontwikkelen” en “te behouden”

Westhoek - mobiliteit

• “Mobiliteitsvraagstuk is al opgelost, nieuwe inwoners hebben al een oplossing” 
– Ja, 4/5 heeft een auto

• “Wij vragen goed onderhouden wegen en goede fietspaden”

– Maar 1/5 heeft vervoersprobleem
• “Zorg voor OV op piekmomenten, voor de rest zorgen we zelf”

– De Lijn (monopolie) en NMBS hebben eigen logica
• Vervoerspotentieel is laag (zelfs Hoog Kortrijk laag volume voor hoogwaardig OV)
• Wie gaat met hen in gesprek? En met welke vraag?

– Meer OV op piekmomenten
– Focus op mensen in vervoersarmoede
– De opdracht van De Lijn is precies basismobiliteit, hen aan de opdracht herinneren

• Wie staat in voor basismobiliteit? Welke overheid?
• Decreet aanpassen? De Lijn aanjagen?
• “Als dat niet rendabel is zal privé dit niet aanpakken”

• Nieuwe systemen voor mobiliteit bedenken
– Nieuwe deelsystemen, zullen misschien privaat autogebruik helpen verminderen
– Auto blijft wezenlijk
– Mobiliteitscheques? Maar is er aanbod?
– Mogelijkheden mbt Eurometropool en grensoverschrijdende oplossingen? Maar probleem van 

‘cabotage’ (regels aanpassen)
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Westhoek

• “Waarom geen krachtlijn rond landbouw in 
Westhoek” > Thema landbouw is ingebouwd 
in krachtlijn rond fysisch systeem

• “Hoe kunnen we op de andere krachtlijnen die 
vandaag niet besproken worden reageren?”

Noord

• Versterken fysisch systeem en erfgoedlaag
– Polders
– Veldruimte: dambord & dreven

– Gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen?
• Wonen in de polders?
• Verzilting in de polders?
• Polders als kustverdediging?
• Dreven als recreatieve verbinding?
• Kasteeldomeinen verder ontwikkelen?

– Overstromingsgevoeligheid versus juridisch statuut grond
– Conflicten tussen functies in open ruimte
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Noord

• Fysisch systeem moet bepalend zijn voor 
ruimtelijke ontwikkeling

• “Toerisme en recreatie zijn verschillende dingen”

– Toerisme: externen > “je hoeft niet overal in de 
provincie toerisme te hebben” > gerichte plekken

• Keuzes maken: Hoogtoeristisch / Laagtoeristisch / Geen 
toerisme

– Recreatie: inwoners > kan gebiedsgerichter

Noord

• Open ruimte belangrijk voor toerisme
– Aantal dorpen kunnen toeristische functie krijgen
– Andere dorpen hebben dan weer meer recreatieve functie

• “Erfgoedelementen moet je behouden en benutten”
– Kasteeldomeinen

• kunnen toeristische (bv verblijf) én recreatieve functie hebben
• Hoe bouw je partnerschappen op? Herdenken rol overheid? (cfr dorpspunten)
• Voorzichtig/gericht zijn met ontwikkelen kastelen (zeker in relatie met Brugge) –

laagdynamische stimuleren
• Politiek draagvlak? Belang van visie/stelling Vlaamse overheid, en onderliggende actoren 

(ANB, erfgoed,…)

– Dreven
• al opgenomen in fietsnetwerk, vormen groene corridor
• kunnen dienen om verkeerssysteem te ontvlechten (traag en gemotoriseerd scheiden), 

functionele verbinding (keuzes maken)

– Verstedelijking Jabbeke – Zedelgem – Brugge – Oostkamp – planvorming mbt
toekomst
• Landschap als bufferfunctie gebruiken
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Noord

• Water: belangrijk werkpunt

– Bouwen in watergevoelig gebied niet mogelijk 
maken, ook voor plekken die nodig zijn voor 
kustverdediging en waterbuffering

– Waterbevoorrading/buffering is een zorgpunt (cfr
Vlakwa), zeker ook voor landbouw

– Geïntegreerde benadering natuurontwikkeling en 
waterbeheersing

– Scheiding zout en zoet water is belangrijk

Zuid

• Overaanbod als instrument voor toekomstige 
behoeftes

– Er is voldoende woongebied bestemd

– Wat met onbenutte gronden?

• Is er voldoende publiek domein?

• Stadslandbouw?

• Meer groene ruimtes?

• En wat met de slecht gelegen woon(uitbreidings)gebieden?

– Paarse sproeten: reconversie naar wonen of 
economische potentie?
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Zuid

• Overaanbod van woongebieden
– Veroorzaakt door:

• afbakening stedelijk gebied, is te royaal mee omgesprongen
• en vroeger nog: gewestplannen
• Ramingen zijn veelal overschattingen (2 naar 3 dimensies)
• (betaalbaarheid geen automatisch gevolg van overaanbod)

– Oplossingen
• “Geen nieuwe gebieden meer aansnijden, verkoop eerst bestaand aanbod”
• Wegnemen is geen optie (planschade en planbaten)
• Welke gebieden wel/niet ontwikkelen - criteria?

– Gebieden beoordelen naar kenmerken en potenties (wonen / natuur / landbouw /…)
– Collectief vervoer cfr REKOVER: rastervormig denken in OV-patroon – rekening houden met 

woonuitbreiding
– Open ruimte zoveel als mogelijk behouden
– Langs waterlopen <> waterfront ontwikkelingen door promotoren

• Overwegingen
– Problematisch? Misschien dit overaanbod te bekijken op West-Vlaamse schaal?
– In fases verkavelen?
– Veel woonuitbreidingsgebied in buitengebied > instrumenten voorzien dat gemeenten daar 

ontwikkelingen kunnen tegenhouden (visies / handvesten ontwikkelen)

Zuid

• Paarse sproeten
– = Lokale bedrijfsites, hoofdzakelijk in woongebied

– Aanpak
• Niet overal ombouwen, algemeen beleid niet wenselijk, plek 

per plek bekijken

• Bepalend voor financiën gemeenten, fiscale mechanismen 
mee bekijken

• Visie op kleine KMO’s nodig
– kleine bedrijvigheid ook in buurt van wonen & handel houden

– Vraag naar kleine sites (start-ups,…)

– Onderscheid regionale bedrijvigheid / lokale bedrijvigheid (bv 
Kuurne – Barco-site / milieubelastende industrie)
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Midden

• Kanaal en Leie als as voor economische 
ontwikkeling
– Sterke economie
– Schaalvergroting
– Goede infrastructuur voor ontsluiting

• Mogelijkheden?
– Overslagplatformen naar weg
– Overslag naar spoor
– Goederentransport
– Wat met niet-watergebonden activiteiten?
– Bijkomende gronden bestemmen?

Midden

• Context
– Studie kanaal: “Te duur om kanaal te verbreden voor cat 5B schepen” (nu 

1350 t) = Vertrekken vanuit huidige staat
– Enkel kanaal bekijken, Leie hoeft niet in scope (reeds in ontwikkeling)

• Mogelijkheden
– Evolueren van individuele naar collectieve loskades voor bedrijven (cfr

Wevelgem)
– Jaagpad multifunctioneel houden ifv recreatie (gebied waar wonen en werken 

verweven is) <> verkeersstromen scheiden
– “Bij bestaande watergebonden bedrijvigheid valt al veel te optimaliseren 

zonder dat je nieuwe gronden hoeft aan te snijden” (contradictie met water 
als open ruimte)

– Wat is watergebonden? Kunnen bedrijven die verder van kanaal liggen ook 
gebruik maken? (verder dan 1 km)

– POM doet studie naar rechtstreeks en onrechtstreeks aan water gebonden 
activiteiten en potenties voor kanaal en kanaalomgeving
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Kust

• De kust ontwikkelen in samenhang met het 
veranderende klimaat
– Stranden verduinen als buffer?

• Troef voor recreatie en toerisme?
• Hoe invullen?

– Dijken uitbreiden en verhogen?
• Inrichting?
• Toeristisch potentieel?

– Zee laten binnendringen in het land
• Dijken loodrecht op de zee
• Bebouwing terugdringen
• Bufferen in hinterland

Kust

• Context
– Vlaamse baaien & metropolitaan kunstlandschap zijn langetermijnstudies

• moet je nog investeren in één Vlaamse kustlijn
• kan je dat niet doorbreken? want is artificieel

• Overwegingen
– Contradictie: bufferen van water in binnenland <> zout en zoet water scheiden
– Kan je stijging zeespiegel wel opvangen in zo’n klein gebied?

• Oplossingen
– Geen eenduidige oplossing, verschillende scenario’s zullen nodig zijn 

afhankelijk van de plek
– Uitbreiding naar polders vermijden? Hoogbouw & densiteit is oplossing? 

Misschien, maar plek per plek te bekijken ifv criteria (cfr wonen)
– Kwaliteit verhogen van reeds bebouwde kustlijn (cfr Blankenberge) – ook 

verbinden met thema wonen en leefbaarheid (bv tweedeverblijvers)
– Wat gebeurt er met de tram? Is wel een cruciale lijnverbinding. Maar is dat 

zo?
– Nieuwbouwvoorschriften > proefprojecten (cfr Joachim D)


