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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gedeputeerden 
 

 Guido Decorte, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, algemene en ondersteunende 
dienstverlening, gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en natuur 
 

 Franky De Block, gedeputeerde van toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening (m.u.v. 
stedenbouwkundige beroepen) en mobiliteit en weginfrastructuur 
 

 Carl Vereecke, gedeputeerde van algemene financiering, budget en administratieve 

beroepen (o.a. de stedenbouwkundige beroepen omtrent bouw- en 

verkavelingsvergunningen), personeel, informatietechnologie, sport en provinciaal 
onderwijs 
 

 Bart Naeyaert, gedeputeerde van landbouw en visserij, integraal waterbeleid, infrastructuur 
en juridische aangelegenheden (o.a. milieu- en omgevingsvergunningen) 
 

 Jean de Bethune, gedeputeerde van economie en streekontwikkeling, externe relaties en 
Noord-Zuid-beleid en gelijke kansen 
 

 Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde van cultuur en welzijn 
 
 

 
I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
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I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gedeputeerden 
 
 
 
 

 

GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. S/2017/62 
van 04.12.2017 
van mevrouw Marianne Verbeke (N-VA) 
 

Ondersteunen Winvorm & Provinciale Kwaliteitskamer (herkwalifcatie van eerder gestelde mondelinge vraag) 
 
Vraag: 
 

Geachte 
 

Graag had ik nog uitleg gekregen over Win-vorm, terug te vinden in budget 2018 blz. 420: 

 

Ondersteunen van WinVorm en Provinciale Kwaliteitskamer: 16.000 euro 

 

Graag een detail van deze 16.000 euro. Voor wat wordt dit gespendeerd? 

 

En waar werken de medewerkers van Win-vorm, gezien VLM, Leiedal, WVI en de provincie 

West-Vlaanderen hierin samenwerken? 

 

Dank alvast voor het antwoord. 
 
 

Antwoord: 
 

Geacht Provincieraadslid, 

Geachte mevrouw, 

 

Gelieve hieronder het antwoord te vinden op bovenvermelde schriftelijke vraag. 

 

Dank voor de interesse in WinVorm : samen werken aan ruimtelijke kwaliteit in West-

Vlaanderen. 

 

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) is een samenwerkingsverband met als doel ruimtelijke 

kwaliteit in West-Vlaanderen te stimuleren via vorming, begeleiding, advies, ontwerpend 

onderzoek, selectieprocedures, waardering, sensibilisering,…  

 

De focus is hierbij gericht op West-Vlaamse publieke overheden: steden en gemeenten, 

OCMW’s, intercommunales, Provincie, verzelfstandigde agentschappen, politiezones, 

brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen. 

 
WinVorm betreft een samenwerking tussen de provincie, de intercommunales WVI en Leiedal, 

de Vlaamse landmaatschappij en het team Vlaamse Bouwmeester. 
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Die samenwerking loopt volgens afspraken opgenomen in een protocol 2016 -2019 (zie 

ondertekende versie in bijlage) dat door de provincieraad werd goedgekeurd op XXX 

(maart/april 2016). 

 

Het totale budget van die samenwerking wordt beheerd door het provinciebestuur en 

bedraagt in het totaal €36.000 voor het budgetjaar 2018. 

 

Dit geld is (geraamd) verdeeld over twee budgetsleutels zijnde: 

 €16.000 voor het organiseren van vergaderingen en activiteiten i.k.v. WinVorm; 

 €20.000 voor de vergoeding van externe deskundigen i.k.v. WinVorm 

 

De €16.000 zijn voorzien voor het bekostigen van de samenkomsten voor de vergaderingen 

van de kwaliteitskamer ( het betalen van de externe deskundigen die deel uitmaken van de 

kamer) evenals een (geraamd) budget van €5.000 om, indien daartoe besloten wordt door de 

desbetreffende partners, een event of iets dergelijks in te richten. 

 

De kwaliteitskamer wordt in het protocol omschreven als één van de instrumenten van 

WinVorm: 

 

“De Kwaliteitskamer WinVorm is de inhoudelijke centrale actor voor het formuleren van een 

autonoom kwaliteitsadvies en de inhoudelijke begeleiding van de procedures van de Oproep 

en Selectie WinVorm.  

 

Het gaat hierbij om: 

 

 Advies op verzoek voor projecten van West-Vlaamse publieke overheden en van 

de partners; 

 

 Het nemen van inhoudelijke beslissingen in het kader van de Oproep en Selectie 

WinVorm (lijst te publiceren projecten, aanduiden juryvoorzitters en externe 

experten, voorbereiding portfoliobeslissing, algemene inhoudelijke opvolging van 

projecten, processen en hun evaluatie).” 

Wat personeel betreft, voorziet het protocol in een bijdrage van alle partners in een halftijds 

secretariaat dat momenteel wordt ingevuld door Mevrouw Nele Zwaenepoel (dienst griffie/ Cel 

ManagementOndersteuning). 

 

Het verdere WinVormteam bestaat uit medewerkers van de provincie (dienst ruimtelijke 

planning en dienst griffie/gebiedsgerichte werking) en de intercommunales Leiedal en wvi. 

Daarnaast wordt er vooral beroep gedaan op externe deskundigen die dan moeten betaald 

worden. 

 

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet 

 

Stijn Lombaert       Guido Decorte 

Directeur Griffie      Eerste Gedeputeerde   
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Vraag nr. S/2017/66 
van 12.12.2017 
van de heer Herman Lodewyckx (Groen) 
 

Overzicht subsidies voor cc De Grote Post te Oostende 

 
 
Vraag: 

 

Graag had ik een gedetailleerd overzicht ontvangen van de subsidies die vorig jaar en dit 

jaar door cc De Grote Post in Oostende werden aangevraagd, geweigerd en/of uitbetaald, 

of nog uit te betalen zijn door onze provincie.  
 
 
 

Antwoord:  

 

Geacht raadslid, 

 

Als antwoord op uw schriftelijke vraag betreffende subsidies Cultuurcentrum De Grote Post 

VZW, bezorgen we u hierbij in bijlage een overzicht van de uitbetaalde bedragen aan de 

betrokken instelling. Het betreffen allemaal subsidies in het kader van goedgekeurde 

projectaanvragen in het kader van de impulsreglementen. 

 

Voor het overzicht van de eventueel geweigerde impulsdossiers verwijs ik u graag naar de 
respectievelijke beslissingen van de deputatie die terug te vinden zijn in Cobra. 
 
Er werden door de deputatie geen andere dossiers behandeld. 
 

Hoogachtend, 

 

Stijn Lombaert      Myriam Vanlerberghe 

directeur dienst griffie     gedeputeerde voor Erfgoed 
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Begunstigde: Cultuurcentrum De Grote Post vzw 

 

Volgnummer 

Goedkeurings- 

datum Bedrag Saldo Omschrijving 

201702024965 07/12/2017 4 400,00 

nog niet 

uitbetaald 

Saldo projectsubsidie in het kader van 

het provinciaal reglement sociaal-

culturele initiatieven  

201702000720 19/01/2017 12 000,00  

Eerste schijf projectsubsidie 2017 in 

het kader van het provinciaal 

reglement artistiek-culturele 

initiatieven  

201702000985 19/01/2017 6 600,00  

Eerste schijf projectsubsidie 2017 in 

het kader van het provinciaal 

reglement sociaal-culturele initiatieven  

201702001906 02/02/2017 5 000,00  

Saldo projectsubsidie 2016 in het kader 

van het provinciaal reglement sociaal-

culturele initiatieven  

201702001941 09/02/2017 6 000,00  

Saldo projectsubsidie 2016 in het kader 

van het provinciaal reglement artistiek-

culturele initiatieven  

201702011344 01/06/2017 7 920,00  

voorschot 60% projectsubsidie 2017 

ikv het provinciale reglement artistiek-

culturele initiatieven 

201702014164 06/07/2017 4 033,61  

Saldo projectsubsidie in het kader van 

het provinciaal reglement artistiek-

culturele initiatieven  

201702023546 30/11/2017 8 000,00  

Saldo projectsubsidie in het kader van 

het provinciaal reglement artistiek-

culturele initiatieven  

201702023656 07/12/2017 3 882,36  

Saldo projectsubsidie in het kader van 

het provinciaal reglement sociaal-

culturele initiatieven  

201602007984 28/04/2016 4 800,00  

Saldo projectsubsidie 2015 in het kader 

van het provinciaal reglement sociaal-

culturele initiatieven  

201602009087 02/06/2016 7 500,00  

Eerste schijf projectsubsidie 2016 in 

het kader van het provinciaal 

reglement artistiek-culturele 

initiatieven  

201602009480 02/06/2016 6 000,00  

Eerste schijf projectsubsidie 2016 in 

het kader van het provinciaal 

reglement sociaal-culturele initiatieven  
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Vraag nr. S/2017/71 
van 12.12.2017 
van de heer Wim Aernoudt (N-VA) 
 
 

Vraag betreffende de update voor de Palingbeek te Ieper 
 
Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde 

 

Provinciedomein De Palingbeek werd sinds de jaren 90 uitgebreid tot bijna 250 hectaren. De 

Palingbeek is dan ook het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen. Op het domein 

bevinden zich onder andere Het Astrolab Iris I, een cafetaria en een bezoekerscentrum. Er 

zijn ook plannen voor een kampeerweide. We vernemen dat de activiteiten van het 

bezoekerscentrum goed zijn georganiseerd (vb. vertelwandelingen). Echter, er zijn ook 

bekommernissen en opmerkingen gemeld door gebruikers. 

 

Daarom volgende vragen, opmerkingen en bekommernissen: 

 

- Tot op heden is het provinciedomein niet toegankelijk voor ruiters met paarden. Kan dit 

bekeken worden? Nochtans is er bereidwilligheid vanuit de sector om samen te zitten om een 

voorstel uit te werken. 

 

- Het domein is niet rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. Kan dit op sommige trajecten 

aangelegd worden? 

 

- Aan de bluf is er geen leuning aan de trappen. De treden zijn niet goed. Kan dit verbeterd 

worden? 

 

- Er is geen signalisatie voor openbare toiletten. Kan er signalisatie komen? 

 

- Restaurant / cafetaria: 

De uitbaters van het restaurant worden weinig betrokken bij veranderingen aan het 

provinciedomein (vb. verhuizing speelplein). Kan dit verbeteren? 

 

Het adres van het restaurant klopt niet, huisnummer van het restaurant is 18, maar de GPS 

stuurt mensen naar het golfdomein. Als gebruikers huisnummer 10 communiceren dan komen 

ze wel uit op het midden van de parking. Kan dit aangepakt worden? 

 

Er is sprake dat Koningin Elisabeth II van Engeland volgend jaar naar de Palingbeek zou 

komen. 

Wat is de status hiervan?  

 

Reservaties van het restaurant komen in het gedrang. Gaat dit door of niet? 

 

- Honden dienen er op heden nog steeds aan de leiband te lopen. Er is nood aan een 

hondenweide op provinciedomein de Palingbeek. Hier komen heel veel mensen met hun 

honden wandelen, maar deze kunnen niet vrijlopen. Kan er een hondenweide komen in 

samenspraak met bezoekers, het dierenasiel en Ieperlingen? Deze vraag is in het verleden al 

meermaals aangekaart op de provincieraad. Het blijkt dat het geen sinecure is om hiervoor 

een geschikte locatie te vinden. Er zijn tot op vandaag reeds hondenloopweides op 

provinciedomein Raversyde en op de Gavers. Wat is de stand van zaken tot op vandaag? En 

kan een overzicht van de onderzochte locaties bezorgd worden? Indien er plannen zijn, graag 

vergelijken met andere bestaande hondenloopweides. 

 

- Er zijn geen oplaadpunten voor elektrische fietsen. Kan dit voorzien worden? 

- De parking is te weinig verlicht. Kan er verlichting bijkomen die aanslaat met reflectoren? 

- De bewegwijzering naar het domein is onvoldoende. Kan dit verbeterd worden? 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 12 – december  2017  8 
 

- Er zijn op het domein vuilnisbakken voorzien. Deze zijn op sommige momenten goed vol. 

Hoe wordt dit opgevolgd en geledigd? Dienen er meer vuilnisbakken te komen? 

- Wat is de filosofie van het provinciebestuur om meer schuilhokken te plaatsen bij 

regenweer? 

- Provinciedomeinen mogen enkel betreden worden van zonsopgang tot zonsondergang. 

Nochtans is er vastgesteld dat er ook af en toe nachtwandelaars zijn. Hoe treedt het 

provinciebestuur op? 

- Op de parking van het provinciedomein is er ook vastgesteld dat er soms criminele 

inbreuken (drugshandel) zijn. Hoe treedt de provincie op als handhaver? Hoe is de 

samenwerking provincie / politie? 

 

Dank om deze vragen, opmerkingen en bekommernissen te beantwoorden. 
 
 

Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 
 

Gelieve hieronder het antwoord op uw schriftelijke vraag omtrent de 

update voor De Palingbeek Ieper te willen vinden. 

 

1. Tot op heden is het provinciedomein niet toegankelijk voor ruiters met 

paarden. Kan dit bekeken worden? Nochtans is er bereidwilligheid vanuit 

de sector om samen te zitten om een voorstel uit te werken.  

Op de kaart in bijlage vindt u de trajecten in de Palingbeek en de 

Gasthuisbossen waar ruiters welkom zijn. De trajecten in de 

Gasthuisbossen werd reeds aangeduid met ANB-ruiterbordjes  in kader van 

het goedgekeurde beheerplan Ieperboog (2012). De trajecten in de 

Palingbeek worden tegen de zomer van 2018 op dezelfde manier 

aangegeven. Voor de Palingbeek werd gekozen voor rustige gedeelten aan 

de rand van het domein namelijk het Molenbos en Bernikkewallestraat. 

Naast het Molenbos ligt er bovendien de manège Lierman.   

 

2. Het domein is niet rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. Kan dit op 

sommige trajecten aangelegd worden. 

Verschillende paden werden reeds in 2013 verbeterd en opnieuw verhard. 

In totaal werd toen 4 km wandelpaden verbeterd op zich zijn deze 

wandelpaden zeer goed toegankelijk voor rolwagens en buggy’s. In 2015 

werd bijkomend nog eens 750 m wandelpaden verbeterd. En voor 2019-

2020 staat er nogmaals een verbetering van wandelpaden op het 

programma over een totale lengte van 1,4 km. 

Er kan dus gesteld worden dat binnen de 7 jaar 6,25 km wandelpaden 

toegankelijk zal gemaakt worden voor rolstoelen en kinderwagens wat al 

een heel aanzienlijke afstand is. 

Alle paden in de Palingbeek toegankelijk maken voor iedereen is evenwel 

niet mogelijk. De planologische bestemming als natuurgebied en de ligging 

in Europese habitatrichtlijngebied  en de hoge kostprijs laten het niet toe 

om alle paden te verharden 

Momenteel is de kanaalsleuf vanaf de Vaartstraat of de Komenseweg vlot 

toegankelijk voor minder mobiele mensen.  Langs het kanaal is er maar 

één zijde in kasseien aangelegd. Aan de overkant ligt een pad in 

(half)verharding. Het bezoekerscentrum, de Sterrenwacht en de cafetaria 

zijn verbonden met goed onderhouden verharde paden.   

Via het provinciaal RUP 2012 werd de zone tussen het bezoekerscentrum 

en de cafetaria ingekleurd als natuurpark of parkgebied.  Ook in de 

toekomstige nieuwe speelzone aan de cafetaria (2019-2020) zullen alle 

paden vlot bereikbaar zijn voor mensen met buggy’s of voor minder 

mobiele mensen. 
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3. Aan The Bluf is er geen leuning aan de trappen. De treden zijn niet 

goed. Kan dit verbeterd worden?  

De provincie is in onderhandeling met Erfgoed Vlaanderen en INTER VZW 

rond het beter aanduiden van de trappen. In de loop van volgend jaar zal 

hiervoor een oplossing zijn. Het geheel is een beschermd landschap iedere 

ingreep moet ook afgetoetst worden met Erfgoed Vlaanderen. 

Trapleuningen komen er niet, dit werd ook niet geëist door INTER VZW. 

 

4. Er is geen signalisatie voor openbare toiletten. Kan er signalisatie 

komen? 

Bij een iedere parking is er een duidelijk infobord aanwezig waarop de 

toiletten zijn aangeduid. Op vijf locaties en verspreid over het hele domein 

zijn er openbare toiletten aanwezig. 

 

5. Restaurant / cafetaria:  

De uitbaters van de cafetaria werden betrokken bij het bouwen van de 

infoluifel naast de cafetaria. Deze infoluifel wordt geplaatst in het voorjaar 

van 2017.  Door de infoluifel wordt hun privé-tuin beter afgeschermd van 

het publiek.  Voor het nieuwe speelplein dient er nog onderzoek gebeuren 

op vlak van archeologie en bommendetectie. De exacte timing van de 

werken is daardoor nog niet bekend. We zullen zeker de uitbaters op de 

hoogte brengen wanneer de exacte timing geweten is. Jaarlijks worden de 

gebruikers (landbouwers), bewoners  en directe buren van het 

provinciedomein uitgenodigd voor een info-avond over het domein. De 

cafetaria-uitbaters werden hierop eveneens uitgenodigd. 

GPS en het adres van het restaurant, dit is afhankelijk van merk tot merk, 

via Google maps bijvoorbeeld  word je wel degelijk met Palingbeekstraat 

18  naar de parking gestuurd. 

 

6. Hondenweiden 

De provincie West-Vlaanderen heeft geopteerd om de hondenweiden aan 

te leggen in de verstedelijkte gebieden van West-Vlaanderen zoals in de 

Gavers( Harelbeke) en in Raversyde (Oostende). In deze omgeving 

hebben de hondenbezitters een kleine of zelfs geen tuin. In Ieper hebben 

veel hondenbezitters zelf nog een grote tuin en heeft de stad Ieper zelf 

een uitgebreid groenpatrimonium in het stadscentrum(o.a. vestingen) 

waar een hondenweide kan uitgebouwd worden. De Palingbeek ligt haast 

volledig in Europees habitatrichtlijngebied en in natuurgebied waarin een 

hondenweide niet toegelaten wordt vanuit ANB.  In het natuurpark en 

parkgedeelte van de Palingbeek wordt een groot bovenlokaal speelplein 

voorzien . 

 

7. Oplaadpunten voor elektrische fietsen 

De provincie zette een proefproject op voor een betalend oplaadpunt voor 

fietsen aan de molen van Lo. In twee jaar gebeurde geen enkel afname 

van  elektriciteit. De nieuwe generatie van elektrische fietsen hebben een 

grote actieradius (100 km) en de meeste mensen laden blijkbaar hun fiets 

thuis. In het voorjaar van 2018 worden wel laadpunten voor elektrische 

wagens voorzien op de parkings van Boeverbos, Noord-Zuid centrum, 

Inagro, de Gaves en het Zwin. In de Palingbeek ligt de 

hoogspanningscabine te ver van de parking. 

 

8. Verlichting parking 

Rekening houdend met de sterrenwacht en de ligging in 

habitatrichtlijngebied (Europese bescherming oa vleermuizen) wordt 

bekeken hoe de verlichting kan verbeterd worden. Er staat een renovatie 

van de gehele parking op de lijst, de verlichting van de parking kan dan 

meegenomen worden. Dat kan pas ten vroegste in 2019. 
 

9. Externe bewegwijzering 
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De bewegwijzering wordt gereglementeerd door het Agentschap voor 

Wegen en Verkeer. Vanuit de provincie werd meer en betere externe 

bewegwijzering voorgesteld maar dit werd geweigerd door het Agentschap 

voor Wegen en Verkeer. 

 

10. Vuilbakken 

In de provinciedomeinen worden de vuilbakken voor en na het weekend 

telkens geledigd. Door het voorzien van vuilbakken  voor pmd en restafval 

wil de provincie het afval zoveel mogelijk selectief ophalen. 

 

11. Schuilhokken 

Langs de drukste passage namelijk langs de kanaalsleuf bevinden zich een 

drietal schuilhuisjes . In de 5 sanitaire gebouwtjes kan er ook gewacht 

worden totdat de bui over is.  

 

12. Nachtbezoek 

De handhavingsploeg van de provinciale groendienst controleert 

steekproefsgewijs  ’s avond en ’s nachts of er nachtwandelaars zijn. De 

ploeg kan echter niet overal tegelijk aanwezig zijn. 

 

13. Criminele feiten op de parking 

De handhavingsploeg kan optreden volgens het provinciale reglement 

(verkeerd parkeren, onrustverstoring). Voor criminele feiten (diefstal en 

geweld) wordt goed samengewerkt met de lokale politiezone. 

 

14. Van een eventueel bezoek van Koningin Elisabeth II van Engeland 

volgend jaar naar de Palingbeek zijn wij tot nader order niet op de hoogte. 

 

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn geweest. 

 

 
 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 12 – december  2017  11 
 

FRANKY DE BLOCK 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MOBILITEIT EN WEGINFRASTRUCTUUR 
 
 
Vraag nr. S/2017/65 
van 11.12.2017 
van de heer Wim Aernoudt (N-VA) 
 

Territoriale opdeling West-Vlaanderen in werkingsregio’s 

 
Vraag: 
 
Geachte  
 
De territoriale opdeling van West-Vlaanderen in verschillende werkingsregio’s bij 
Westtoer creëert grenzen in onze provincie. In gemeenten die op de grens van zo 

een regio liggen, worden daar al eens vragen rond gesteld. Die vragen zijn 
ingegeven door de evidente nadelen van zo een ligging.  
 
De Westtoer-publiciteit bereikt niet eens de eigen buurgemeenten.  
 
Bijzonder is ook de relatie Kust, die een eigen werkingsregio is binnen Westtoer, en 
het hinterland, dat verdeeld is over 2 werkingsregio’s van Westtoer met name de 
Westhoek en het Brugse Ommeland.  
 
Het hinterland kan een positieve bijdrage leveren in de verbreding van aanbod aan 
activiteiten, onder andere naar het aanbieden van all-weather activiteiten.   

 
Het is ons aanvoelen dat er bitter weinig info is rond de troeven van het hinterland naar de kustbezoeker 
toe. Dat als je het gebruik van de term “hinterland” niet beperkt tot de deelgemeenten van de 
kustgemeenten zelf.   
 
De aanleg van de Groene 62 tot aan het station van Oostende is een uitgelezen kans om de troeven van 
het hinterland van Oostende uit te spelen. De Groene 62 brengt fietsers in een mooi kader vanuit 
Oostende tot in Torhout, langs Snaaskerke, Gistel, Eernegem en Wijnendale.   
 
Ik had daarover graag volgende vraag gesteld:  
Wat is de aanpak van Westtoer om de toeristische kansen die het doortrekken van de Groene 62 biedt 
optimaal in de markt te zetten?   

 
Dank om dit beantwoorden. 
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Antwoord: 
 

Geachte,  

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag dd. 11/12/2017 in verband met de territoriale opdeling 

van West-Vlaanderen in verschillende werkingsregio’s kunnen wij u het volgende melden. 

 

De Groene 62 staat zowel op de fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland als De Kust. 

Het fietsnetwerk Brugse Ommeland (incl. Oostkustgemeenten) is het drukst befietste netwerk 

in West-Vlaanderen met 1,5 mio recreatieve fietsers in 2016. Op de fietsnetwerkkaart Brugse 

Ommeland staan ook de knooppunten van de kustgemeenten (van Oostende tot Knokke-

Heist). Omgekeerd staan de knooppunten van het hinterland op de fietsnetwerkkaart van De 

Kust tot een stuk voorbij Brugge (ondergrens: Ichtegem, Zedelgem, Oostkamp, Sijsele). Op 

beide kaarten staat de Groene 62 duidelijk aangegeven als autovrij fietstraject en groene as.  

 

De Groene 62 is een topper zowel op de overzichtskaart van het Brugse Ommeland 

als de troevenkaart van De Kust.  

Elke regio in West-Vlaanderen beschikt over een praktische overzichtskaart van de regio met 

de voornaamste troeven op aangeduid. Deze kaarten worden in grote oplages gedrukt en 

verspreid in West-Vlaanderen (via diensten toerisme, Infopunten Toerisme en logies). In 2018 

worden de kaarten vernieuwd. De kaart van het Brugse Ommeland neemt nog uitdrukkelijker 

de troeven van De Kust mee op. De kaart van De Kust neemt ook het hinterland tot een stuk 

onder Brugge (ondergrens: Ichtegem, Zedelgem, Oostkamp, Sijsele) mee op in het 

kaartmateriaal. Op de kaart van De Kust staat in de tekst ook een top 10 voor het Brugse 

Ommeland waaronder fietsen langs de Groene 62. Op de kaart van het Brugse Ommeland 

staat de Groene 62 zowel op de kaart als in de tekst ook bij de toppers.  

 

De Groene 62 wordt meegenomen als een van de topbelevingen in een gezamenlijke 

campagne op de Nederlandse markt.   

In 2018 startten de vier regio’s van West-Vlaanderen met een online campagne op de 

Nederlandse markt. Regio-overschrijdend worden een aantal topbelevingen gepresenteerd. 

Een van die topbelevingen is het fietsen langs de Groene 62.  

 

De Groene 62 is opgenomen in een uithangbordroute binnen het project 

“Fietsvakanties in Vlaanderen”. 

De provinciale toeristische organisaties in Vlaanderen werken samen in het kader van het 

project “Fietsvakanties in Vlaanderen” met als doelstellingen: het vergroten van het 

rendement voor de sector via de reeds gedane investeringen in het Vlaamse 

fietsknooppuntennetwerk middels een B2B werking waarbij we het huidige fiets-gerelateerde 

aanbod (fietsroutes, logies, attracties, reca, ...) samenbrengen met vakantiespecialisten 

(nationale en internationale reisoperatoren en inspiratoren), actief op de markt van de 

recreatieve fietsvakanties in Vlaanderen. In het kader van het project worden er 3 

uithangbordroutes doorheen heel Vlaanderen uitgewerkt (rond bier, Vlaamse Meesters en 

highlights). De ‘highlight’ fietsroute gaat ook langs de Groene 62.     

 

De verlenging van de Groene 62 wordt meegenomen in de promotiekanalen van 

zowel Westtoer, het Brugse Ommeland als De Kust.  

De verlenging van de Groene 62 is voorzien in juni 2018. Deze verlenging wordt tegen die tijd 

opgenomen in het fietsnetwerk (knooppunten verschuiven) en op de fietsnetwerkkaarten bij 

herdruk. De verlenging wordt ook opgenomen in de fietsroute Groen Lint Oostende, ook hier 

wordt de bewegwijzering aangepast en wordt de folder gedrukt tegen de zomer. Voor zowel 

de Kust als het Brugse Ommeland is dit de ideale gelegenheid om de Groene 62 opnieuw in 
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de kijker te zetten via de promotiekanalen van beide regio’s en Westtoer (persbericht, 

nieuwsbrieven, websites, Facebook, enz.). 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stefaan Gheysen      Franky De Block 

Algemeen directeur      Voorzitter 

        Gedeputeerde voor Toerisme 
 
 
  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 12 – december  2017  14 
 

Vraag nr. S/2017/67 
van 12.12.2017 
van de heer Wim Aernoudt (N-VA) 
 

Vraag betreffende Beaufort 2018  
 
Vraag: 
 

Geachte gedeputeerde 

 

In de communicatie rond Beaufort 2018 is sprake van 7 kunstwerken met permanent 

karakter.  

 

We vernamen tijdens de budgetbespreking dat voor deze 7 kunstwerken de betrokken 

gemeenten een 10 jarige onderhoudsplicht op zich nemen. 

 

Onderhoudskost is sterk gerelateerd aan de het materiaal van het kunstwerk en het gekozen 

concept.  

 

Vandaar mijn vragen: 

 

- In welke gemeenten komen permanente kunstwerken? 

 

- Op welke plaatsen worden die exact gezet? 

 

- Graag van de 7 kunstwerken een omschrijving van materiaal en concept die een sluitende 

beoordeling van technische geschiktheid voor zeeklimaat toelaten. 

 

Dank om deze vragen  te beantwoorden. 
 
 

Antwoord: 

 

Geachte,  

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag dd. 12/12/2017 in verband met Beaufort kunnen wij u 

het volgende melden. 

 

In welke gemeenten komen permanente kunstwerken? 

 

De permanente kunstwerken komen in: 
- De Panne 

- Koksijde 

- Nieuwpoort 

- Middelkerke 

- Oostende 

- De Haan 

- Knokke-Heist 

 

Op welke plaatsen worden die exact gezet? 

 

Nog niet alle (exacte) locaties werden definitief vastgelegd. De locaties kunnen nog wijzigen: 
- De Panne: strand ter hoogte van het Canadezenplein 

- Koksijde: gemeenteplein 

- Nieuwpoort: centraal op het strand  

- Middelkerke: op het strand ter hoogte van de Kwinte 

- Oostende: locatiestudie is momenteel nog bezig 

- De Haan: op de zeedijk  

- Knokke-Heist: op een grasplein bij aankomst in de gemeente 
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Graag van de 7 kunstwerken een omschrijving van het materiaal en concept die een 

sluitende beoordeling van technische geschiktheid voor zeeklimaat toelaten. 

 

De gemeenten zijn nauw betrokken zowel bij het bepalen van de locatie als bij het uitwerken 

van het artistieke concept. Hierbij wordt ook telkens de materiaalkeuze in functie van de 

gekozen locatie besproken. De kunstenaars finaliseren hun ontwerp in functie van de gekozen 

locatie en rekening houdend met de specifieke eigenschappen van elke locatie.  

Het vastleggen van de instandhoudingstermijn van de kunstwerken is onderdeel van een 

contract tussen de kunstenaar, de gemeente en Westtoer. Bij het vastleggen van de 

instandhoudingstermijn wordt per kunstwerk in overleg met de kunstenaar en gemeente 

gekeken wat een realistische termijn is.  

De instandhoudingstermijnen worden dus gemeente per gemeente bekeken en kunnen variëren 

van 5 tot 10 jaar. Afspraken over de duurzaamheid van het werk en de aansprakelijkheden 

worden in het contract vastgelegd. Indien er tijdens de instandhoudingstermijn 

onderhoudsnoden zouden zijn, dan worden hierover nu al afspraken gemaakt met de 

gemeenten. Een beschrijving van de definitieve werken en gekozen materialen zal beschikbaar 

zijn vanaf februari.  

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stefaan Gheysen      Franky De Block 

Algemeen directeur      Voorzitter 

        Gedeputeerde voor Toerisme 
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BART NAEYAERT 

 
 
GEDEPUTEERDE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
 
 
Vraag nr. S/2017/64 

van 04.12.2017 
van mevrouw Marleen De Mulder (N-VA) 
 

Vraag betreffende “onthaalbalie provinciehuis Boeverbos” 

 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde  

 

Tijdens de herfst- en wintermaanden bij koud winterweer kan het aan de onthaalbalie van het 

provinciehuis Boeverbos redelijk koud en tochtig zijn. Dit is niet altijd even fijn en aangenaam 

voor de onthaalmedewerkers.  

 

Kan in de toekomst de onthaalbalie ingericht worden met een afsluitbare glazen wand 

zodoende ze toegankelijk genoeg is ten opzichte van de bezoekers?  

 

Dank om dit te onderzoeken samen met de dienst Accommodatie.  

 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie en tussenkomst. 

 

Antwoord: 
 
 

Geachte mevrouw Demulder, 
 
U diende een schriftelijke vraag in omtrent temperatuur en tochtproblemen in de inkomhal van het 
provinciehuis Boeverbos. 

 
Dit is een terechte bekommernis waar ook de betrokken diensten gebouwen en accom 

modatie van op de hoogte zijn. In overleg met de dienst accommodatie werden verschillende 
oplossingen onderzocht. Er werden echter nog geen infrastructurele ingrepen gedaan aangezien 
deze slechts partieel het probleem kunnen verhelpen en aangezien het onthaalconcept ook 
meegenomen wordt in de projecten toegangscontrole/bezoekersregistratie en servicetijden. Een 

structurele oplossing wordt bijgevolg in dit traject meegenomen. 
 
Ondertussen werden op organisatorisch vlak wel afspraken gemaakt. De baliepersoneelsleden 
sluiten de personeelsingang af in geval weersomstandigheden koude- en tochtproblemen geven in 
de inkomhal. Zij doen dit in overleg met de gebouwverantwoordelijke.  
De dienst gebouwen geeft ook steeds prioriteit aan de meldingen rond temperatuur- of 
tochtproblemen in de inkomhal.  

 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn, verblijven wij inmiddels met de meeste hoogachting. 
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JEAN DE BETHUNE 

 

 
 
GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE EN STREEKONTWIKKELING, EXTERNE RELATIES, NOORD-ZUID-BELEID 
EN GELIJKE KANSEN 
 
 
 
Vraag nr. S/2017/68 
van 19.12.2018 
van de heer Luc Coupillie (N-VA) 
 

Vraag betreffende Hoger Onderwijs, subsidies buitenlandse contacten 

 
 
Vraag: 
 

Geachte 

 

In het kader van haar Internationaliseringsbeleid, inzonderheid in het kader van haar 

economisch beleid en van haar Noord-Zuid politiek, stimuleert de Provincie West-Vlaanderen 

internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. 

 

Er is een subsidie bedoeld voor projecten die plaatsvinden in één van de DAC landen of in 

West-Vlaanderen wanneer het projecten voor inkomende onderzoekers betreft. De volgende 

West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs komen aan bod:  

Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus Oostende en 

KU Leuven Campus Brugge. 

 

De subsidie kan worden aangevraagd door: 

 

- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun studenten (a) 

 

- individuele, afgestudeerde  jongeren aan het hoger onderwijs met domicilie in West-

Vlaanderen (b) 

 

- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun eigen medewerkers of 

deze verbonden aan hun partnerinstelling in één van de DAC landen (c) 

 
1) Er worden twee indieningsrondes voorzien, die respectievelijk worden afgesloten op 31 

mei en 7 november. Hoeveel dossiers werden er betreffend in 2017 ingediend en 

hoeveel werden er weerhouden? Wat is het totale subsidiebedrag dat in 2017 hiervoor 

werd toegekend? 

 

2) Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag voor de hoger 

genoemde begunstigden a, b en c. 

 

3) Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag binnen de 

hoger genoemde groep begunstigden a  wat betreft de onderwijsinstelling, hetzij 

Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus 

Oostende of hetzij KU Leuven Campus Brugge. 

 

4) Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag binnen de 

hoger genoemde groep begunstigden c  wat betreft de onderwijsinstelling, hetzij 

Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus 
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Oostende of hetzij KU Leuven Campus Brugge. 

 

5) Hoeveel dossiers werden er weerhouden voor de groep a voor studenten waarvan hun 

domicilie niet in West-Vlaanderen ligt? 

 

6) Hoeveel dossiers werden er goedgekeurd voor inkomende onderzoekers en wat is hier 

het totale subsidiebedrag? 

 

7) Kan deze zelfde oefening ook gebeuren voor de andere jaren sinds de invoering van 

het reglement in 2014 en gewijzigd reglement in 2015? 

 

Dank voor de antwoorden. 
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Antwoord: 

 

Geacht provincieraadslid, 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw 

schriftelijke vraag over hoger onderwijs en subsidies in het kader van buitenlandse 

contacten.  

 

In het kader van haar Internationaliseringsbeleid, inzonderheid in het kader van haar 

economisch beleid en van haar Noord-Zuid politiek, stimuleert de Provincie West-

Vlaanderen internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. Hiertoe kan de 

Provincie - onder de voorwaarden vastgesteld in het betreffende besluit en binnen de 

perken van het op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet - subsidies 

verlenen voor:  

 

 onderwijs- en/of stagedoeleinden, aan studenten ingeschreven aan een West-Vlaamse 
instelling voor hoger onderwijs;  

 stagedoeleinden, aan net afgestudeerde jongeren aan het hoger onderwijs met 
domicilie in West-Vlaanderen;  

 onderwijs- of onderzoeksdoeleinden, aan medewerkers verbonden aan een West-
Vlaamse instelling voor hoger onderwijs;  

 onderzoeksdoeleinden, aan medewerkers verbonden aan een partnerinstelling van de 

West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs in één van de landen die voorkomen 

op de DAC (Development Assistance Committee)-lijst van de OESO.  

 

De subsidie is bedoeld voor projecten die plaatsvinden in één van de DAC landen of in 

West-Vlaanderen wanneer het projecten voor inkomende onderzoekers betreft.  

 

De subsidie kan worden aangevraagd door:  

 

 de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun studenten (a)  

 individuele, afgestudeerde jongeren aan het hoger onderwijs met domicilie in West-

Vlaanderen (b)  

 de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun eigen medewerkers of 

deze verbonden aan hun partnerinstelling in één van de DAC landen (c)  
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Onder West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs wordt verstaan: Howest, VIVES, 

UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus Oostende en KU Leuven 

Campus Brugge. In onderstaand overzicht worden de verschillende West-Vlaamse 

campussen van KU Leuven vermeld onder de noemer ‘KUL’. 

 

In antwoord op uw concrete vragen vindt u hieronder de gevraagde gegevens. 

 

 

Vraag 1 

 

Er worden twee indieningsrondes voorzien, die respectievelijk worden 

afgesloten op 31 mei en 7 november. Hoeveel dossiers werden er sinds de 

invoering van het reglement in 2014 en gewijzigd reglement in 2015 tot op 

heden ingediend en hoeveel werden er weerhouden? Wat is het totale 

subsidiebedrag dat hiervoor werd toegekend?  

 

Hieronder volgt het overzicht van het aantal ingediende en weerhouden dossiers samen 

met het toegekende subsidiebedrag per indieningsronde. 

 

Indieningsronde 

 

 

Ingediend 

 

 

Weerhouden 

 

 

Subsidiebedrag 

2017 
Mei 21 14 20.000 

Nov. 198 129 197.250 

2016 
Mei  18 13 23.500 

Nov. 183 81 129.500 

2015 
Mei 25 12 18.000 

Okt. 145 88 152.000 

2014 Okt. 109 61 81.500 

  

 

Vraag 2 

 

Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag voor de 

hoger genoemde begunstigden  

 

Periode 

Studenten Jong 

afgestudeerden 

Docenten  

Onderzoekers 

 

A € % A € % A € % 

2017 Mei 5 8.750 43,75 2 2.500 12,50 7 8.750 43,75 

 Nov. 115 179.750 91,13 0 0 0 14 17.500 8,83 

2016 Mei  10 19.750 84,04 0 0 0 3 3.750 15,96 

 Nov. 66 109.500 84,55 1 2.500 1,93 14 17.500 13,52 

2015 Mei 7 10.500 58,33 1 1.500 8,33 4 6000 33,34 

 Okt. 77 138.250 90,95 0 0 0 11 13.750 9,05 

2014 Okt. 52 71.500 87,73 2 2.500 0 7 7.500 12,27 

 

Noot: 

%: verhouding € t.o.v. totaal uitgekeerd subsidiebedrag 

In 2014 werd één beurs (1.250 EUR) verdeeld onder 2 docenten. 
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Vraag 3 

 

Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag binnen 

de hoger genoemde groep begunstigden studenten (a) wat betreft de 

onderwijsinstelling, hetzij Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU 

Leuven Technologiecampus Oostende of hetzij KU Leuven Campus Brugge.  

 

Periode 

Howest 

 

KUL 

 

UGent 

 

Vives 

 

A € % A € % A € % A € % 

2017 Mei 4 6.250 71,43 0 0 0 1 2.500 28,57 0 0 0 

 Nov. 33 58.500 32,54 1 4.000 2,23 0 0 0 81 117.250 65,23 

2016 Mei  3 3.750 18,99 0 0 0 3 5.000 25,32 4 11.000 55,69 

 Nov. 15 26.000 25,74 0 0 0 0 0 0 51 83.500 74,26 

2015 Mei  3 4.500 42,85 0 0 0 0 0 0 4 6.000 57,15 

 Nov. 24 39.250 28,39 1 2.500 1,81 0 0 0 52 96.500 69,80 

2014 Nov. 12 16.200 22,66 2 2.500 3,50 2 2.800 3,92 36 50.000 69,92 
 

%: verhouding € t.o.v. totaal toegekende € à studenten uit tabel vraag 2 

 

Vraag 4 

 

Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag binnen 

de hoger genoemde groep begunstigden (c) wat betreft de onderwijsinstelling, 

hetzij Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven 

Technologiecampus Oostende of hetzij KU Leuven Campus Brugge.  
 

Periode 

Howest 

 

KUL 

 

UGent 

 

Vives 

 

A € % A € % A € % A € % 
2017 Mei 0 0 0 3 3.750 42,86 1 1.250 14,28 3 3.750 42,86 
 Nov. 5 6.250 35,71 0 0 0 0 0 0 9 11.250 64,29 
2016 Mei  0 0 0 1 1.250 33,34 0 0 0 2 2.500 66,66 
 Nov. 6 7.500 42,86 1 1.250 7,14 0 0 0 7 8.750 50,00 
2015 Mei  2 3.000 50,00 0 0 0 0 0 0 2 3.000 50,00 
 Okt. 4 5.000 36,36 0 0 0 0 0 0 7 8.750 63,64 
2014 Okt. 1 1.250 47,22 2 2.500 16,66 0  0 4 3.750 50,00 

 

%: verhouding € t.o.v. totaal toegekende € à docenten/onderzoekers uit tabel vraag 2 
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Vraag 5 

 

Hoeveel dossiers werden er weerhouden voor de groep a voor studenten 

waarvan hun domicilie niet in West-Vlaanderen ligt?  

 

Indieningsronde Percentage  

2017 Mei 0/5 studenten 

 Nov. 12/115 studenten 

2016 Mei 1/10 studenten 

 Nov. 21/66 studenten 

2015 Mei 2/7 studenten 

 Okt. 22/77 studenten 

2014 Okt.  8/52 studenten 

 

 

 

Vraag 6 

 

Hoeveel dossiers werden er goedgekeurd voor inkomende onderzoekers en wat 

is hier het totale subsidiebedrag?  

 

Periode 
Inkomende onderzoekers 

A € 

2017 Mei 0 0 

 Nov. 0 0 

2016 Mei  0 0 

 Nov. 0 0 

2015 Mei  0 0 

 Okt. 1 1.250 

2014 Okt. 0 0 

 

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mocht u bijkomende vragen hebben dan kunt u terecht bij de voorzitter van de 
selectiecommissie, Mevrouw Ann Tavernier. 
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MYRIAM VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN CULTUUR EN WELZIJN 
 
 
Vraag nr. S/2017/63 
van 04.12.201 

van de heer  Jan Van Meirhaeghe (N-VA) 
 
 
Vraag betreffende de totale kostprijs van de organisatie Kraterfront 2018  
 
 
Vraag: 
 

Geachte, 
 

Graag had ik een overzicht ontvangen (in excel) van de totale kostprijs (onderverdeeld per 

item) voor de organisatie van Kraterfront 2017 (ook voor items toegevoegd aan de bestellijst 

deputatie). 

 

Kan dit aan mij bezorgd worden? 
 
 
Antwoord: 
 
Geaht provincieraadslid, 
 
In bijlage bezorg ik U een gedetailleerd overzicht van de totale kostprijs van de  
organisatie van het Kraterfornt 2018 
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Facturen - Kosten Het Kraterfront 10 juni 2017 
Wat Wie Incl BTW 

Aankooprechten persfoto GY!BE Hercule BVBA 242 

Broodjes Seingevers Het beleg van Ieper 527,25 

Brouwer Medewerkerstent Van De Woude 730,33 

Catering Arf&Yes + PVL  Muziekcentrum Dranouter 660,48 

Cateringskosten gemaakt door 4AD 4AD 2296,74 

Containers + Hekwerk AES Services 4873,88 

Drank/Eetbonnen medewerkers KF Via Zero Hour 2376,24 

EHBO Rode Kruis 886,61 

Grondeigenaar Filip Coppein Filip Coppein 750 

Grondeigenaar Isabel Lemahieu Climat Control 500 

Grondeigenaar Stefaan Simoen Stefaan Simoen 1750 

GY!BE Factuur Constellation 139150 

GY!BE Intracomm. BTW FOD Finan 4147,71 

Hotel GY!BE Albion Hotel Ieper 5108 

Klank en Licht Kraterfront  PVL Sound & Light 27648,5 

Kostuums Human Screen + test Kostuums Engelbert Strauss BVBA 985,28 

Medewerkerstent + Plooitentjes + tafels en Stoelen Nima 3854,09 

My Meteo - weersvoorspelling Kraterfront KMI 254,1 

Nachtbewaking Eventsite + Kraters Euro Protection Guard 15688,53 

Oordoppen Total Protex.nl 1013,74 

Parkeerstewards Radarwerk/NAKAMA 7531,05 

Podium + Kaarsenweide + Kraterverlichting + Buy Out + Materiaal + Crew Arf&Yes 203103,91 

Poncho's PSP Gifts en Promotions BVBA 6488,02 

Praktische Last Minute aankopen door vzw Festival Dranouter Festival Dranouter 286,18 

Rijplaten Adecon 9395,41 

SABAM SABAM 2514,85 

Sanitair Nima 2472,96 

Schoenbeschermers Hygiëne Supplies 26,92 

Shelbatra Factuur Shelbatra - VZW wax 68000 

Shelbatra - Laatste Factuur Shelbatra - VZW wax 7200 

Signalisatie Zwartopwit/Drukkerij Bulckens 782,71 

Toelatingen en vergunningen zoeklichten en lasers + testmoment 10/01 Directoraat Generale Luchtvaart 196 

Transport GYBE - Busjes Devos 379,99 

Transport GYBE - Taxi's Kevins Luchthaven vervoer 775 

Tribune Van Stokkum 61815,27 

Uittekenen en laten opmaken plannetjes van de sites KF en ZH Festival Dranouter 1815 

Veiligheidscoördinatie Feys BVBA 586,85 

Veiligheidsstewards R&T Security 4374,15 

Vergoeding Vrijwilligers Kraterfront (Humans Screen, Seingevers etc.) Via Budget GoneWest 6270 

Vertaling uitnodiging buitenlandse VIP gasten Via Budget GoneWest 156,09 

Verzekeringen Ethias 170 
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Werfleiding VZW Westanglia 6750 

  604533,8 
   

   

Facturen - Kosten Educatief Luik ifv Het Kraterfront 
Wat Wie Incl BTW 

Transportkosten Kaarsen (Scholen etc.) 2017 Via Oorlog en Vrede 1754,48 

Transportkosten Kaarsen (Scholen etc.) 2016 Via Oorlog en Vrede 3942,46 

Shelbatra - materiaal voor het maken van Kaarsen Shelbatra - VZW wax 26342 

Productie van de Kaarsen Via Oorlog en Vrede 29075,05 

Aankoop Wasliners om kaarsen te beschrijven Via budget GoneWest 4433,97 

Montage filmpjes Website educatief luik Kraterfront 2016 Via Oorlog en Vrede 750 

Kosten rechten opname VRT interview Shelbatra 2016 Via Oorlog en Vrede 72,6 

  66370,56 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 

geantwoord 
 
/ 
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 21.12.2017 
 
 
Vraag nr. M/2017/95 
van de heer Kurt Ravyts (fractievoorzitter Vlaams Belang) 
Plopsaland. 
 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat iedereen de rol kent die het 
provinciebestuur speelt in de ruimtelijke ordening rond attractieparken, zoals Bellewaerde, Plopsaland en 
onrechtstreeks ook Dadipark. Plopsaland heeft de voorbije jaren grote investeringen gedaan en 
uitbreidingen gerealiseerd zoals een hotel en Plopsaqua. Recent is de nabijgelegen camping opgekocht, 
waarbij het de bedoeling is om vakantiehuisjes op te richten. Dat brengt een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen met zich mee, waaronder de mobiliteit. De heer Ravyts zegt dat hij heeft gelezen dat al 
deze evoluties de deputatie tot de vaststelling hebben gebracht dat er toch behoorlijk wat ruimtelijke 
ordening nodig is voor alle ontwikkelingen en dat er in dat opzicht ook kan gesproken worden van een 
ruimtelijke grens. De vraag is of iedereen bereid is om in dit verhaal mee te spelen. Plopsaland wilde in 
het kader van de bouw van de vakantiehuisjes een aanpassing van het Gemeentelijk Ruimtelijke 
Uitvoeringsplan in De Panne. De deputatie wil een globale aanpassing via een Provinciaal Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (PRUP). De heer Ravyts vraagt of Plosaland en de gemeente De Panne al hebben 
gereageerd en of het PRUP er wel degelijk komt. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat de vraagstelling duidelijk en actueel is. De provincie 
streeft naar een gezamenlijke aanpak en wil de salamipolitiek vermijden. De omgevingsvergunning 
omvat zowel het milieu als de ruimtelijke ordening. Vooraf is er overleg gepleegd met de administratie, 
waarmee de deputatie op één lijn staat. Pretpark en camping vormen één geheel en beiden moeten 
samen worden bekeken. Verblijf op de camping zal immers grotendeels functioneren voor bezoekers van 
Plopsaland. Afvalwater, energievoorziening en mobiliteit worden best ook samen bekeken. Voor alle 
aspecten wordt gestreefd naar een langetermijnvisie in plaats van de ad hoc uitbreidingen van de laatste 
jaren. Ook moet bekeken worden of een deel van de parking zal verplaatst worden naar de ringweg toe, 

welke ontwikkelingsmogelijkheden dit met zich mee brengt, of dit naar de toekomst toe voldoende zal 
zijn en of het gewenst is om nog bijkomende open ruimte aan te snijden voor de uitbreiding van het 
park. Het gaat hierbij om één duidelijk toekomstdossier. In die context is er eind januari 2018 overleg 
gepland met alle actoren, Plopsaland, gemeente De Panne, Vlaamse overheid en provincie. Plopsaland is 
belangrijk, maar het functioneren van Plopsaland in de omgeving is ook belangrijk. 
 
Repliek 
De heer Ravyts zegt verheugd te zijn met het antwoord van de heer De Block. Hij vond al geruime tijd 
dat de provincie in dit dossier een initiatief moest nemen. Alle ontwikkelingen rond Plopsaland zijn een 
positieve zaak voor het toeristisch-recreatief potentieel in de streek, maar het moet ook leefbaar blijven. 
 
Vraag nr. M/2017/96  

van mevrouw Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) 
Droneport. 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, raadslid Vlaams Belang, zegt dat één van de vernieuwende acties van het 
‘Impulsplan Westhoek’ bestaat uit de droneport op de her te bestemmen militaire basis van Koksijde. Dat 
zou deels tegemoetkomen aan de West-Vlaamse werkgeversorganisaties, die ook al voorstelden om die 
geplande bedrijvenzone deels te ontwikkelen tot een nichegericht bedrijventerrein voor drone activiteiten 
en drone onderzoek. Met de onderneming ‘Noordzee Drones’ uit Zeebrugge, die als eerste 
opleidingscentrum in Vlaanderen werd erkend om professionele vliegbrevetten voor dronepiloten uit te 
reiken, en met de studierichting ‘Luchtvaarttechnologie’ van het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum 
Vives in Oostende is West-Vlaanderen een voorloper op het vlak van de drone technologie. Op dinsdag 

12 september 2017 werd op een voormalige militaire luchtmachtbasis van Sint-Truiden de eerste steen 
gelegd van een droneport, wat een unieke campus wordt voor bedrijven uit de drone sector. De POM 
Limburg investeert hierin 2,5 miljoen euro en Sint-Truiden wil met een outdoor testcentrum, een 
landingsbaan en moduleerbare kantoorruimtes dé uitvalsbasis worden voor startups en groeibedrijven in 
die sector. 
Mevrouw Castelein vraagt of het West-Vlaams project hierdoor achterstand zal oplopen, vermits Koksijde 
een langetermijnproject is waarbij nog heel wat procedures moeten worden doorlopen, of de heer de 
Bethune op de hoogte is van het Limburgs project, hoe de Pom West-Vlaanderen in het dossier zal 
betrokken zijn en of er mogelijkheid is tot interactie met de Limburgse partners. 
 
Antwoord 
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De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt vast te stellen dat het ‘Impulsplan Westhoek’ heel wat in 
beweging brengt. Het is correct dat West-Vlaanderen mogelijkerwijze om twee redenen met een 
timingprobleem zal worden geconfronteerd. Er is nog steeds geen absolute duidelijkheid over de houding 
van defensie, ook al zijn er door de minister in augustus verklaringen afgelegd waarin duidelijk werd 
gesteld dat, ook al zou defensie een stuk verankerd blijven in Koksijde, er op het terrein ruimte zou 
vrijkomen voor andere functies. Als tweede element is er het doorlopen van een RUP-procedure. De 
procedure is opgestart en is zeer participatief. Vlaanderen heeft aan de provincie een mandaat gegeven 
om de ontwikkeling voor te bereiden en te bekijken of er initiateven kunnen worden genomen naar drone 

ontwikkelingen toe op West-Vlaams grondgebied. 
De heer de Bethune is tevens verheugd dat de collega’s van Limburg op dat terrein actief zijn en er zijn 
al contacten geweest. Daarin bestaat alle openheid om samen te werken. De sterke punten van het 
West-Vlaams dossier bestaan uit de aanwezigheid van een aantal kennisinstellingen op dat terrein, de 
ligging, onder andere naar toepassingen toe in de marine- en landbouwsector, de actieve partners zoals 
Voka, en het aspect veiligheid omwille van de situering van West-Vlaanderen in een grensregio. Men mag 
niet redeneren in termen van West-Vlaanderen versus Limburg. 
 
 
 
Repliek 
Mevrouw Castelein dankt de heer de Bethune voor het positief antwoord. West-Vlaanderen hoeft geen 

concurrent van Limburg te zijn en samenwerking is aangeraden, ook al omwille van de specifieke 
expertise en kennis in West-Vlaanderen. 
 
Vraag nr. M/2017/97  
van mevrouw Gerda Schotte (Groen) 
Thuiswerk provinciepersoneel. 
Mevrouw Gerda Schotte, raadslid Groen, zegt dat ze de vraag in verband met het thuiswerken van het 
provinciepersoneel opnieuw wil stellen naar aanleiding van het winterweer van de vorige week. Voor veel 
personeelsleden was het bereiken van het werk en het tijdig opnieuw thuis geraken niet eenvoudig. In de 
krant ‘de Standaard’ van 19 december staat bovendien dat thuiswerk levens kan redden omdat dit het 
aantal doden en gewonden in het verkeer zou doen dalen, wat bleek uit een rapport van het 
verkeersinstituut VIAS. De groen-fractie heeft hierover in het verleden ook al vragen gesteld en in 2014-

2015 werd er binnen de provincie een proefproject opgestart. Mevrouw Schotte vraagt wat de 
uiteindelijke resultaten waren van het proefproject uit 2015 en wat hiermee is gedaan, of het project 
heeft geleid tot structurele veranderingen en of de mogelijkheid wordt overwogen om personeelsleden 
systematisch en op vrijwillige basis thuis te laten werken. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt tevreden te zijn dat mevrouw Schotte de vraag in verband 
met thuiswerk stelt. Het brengt namelijk een belangrijk aspect onder de aandacht, meer bepaald hoe het 
provinciepersoneel met thuiswerken zou kunnen omgaan. Het antwoord heeft hij opgedeeld in drie delen. 
Een eerste aspect gaat in op de periode sinds wanneer thuiswerk mogelijk is en hoe thuiswerk precies in 
elkaar zit. Het tweede luik bestaat uit de resultaten van de evaluatie en ten slotte wordt ingegaan op de 

opportuniteiten die daaruit voortvloeien en hoe die best worden aangepakt. 
Het pilootproject is gestart op 30 april 2015 met als definitie voor thuiswerk ‘het werken van thuis uit 
met behoud van taken en opdrachten en met behulp van de informatietechnologie’. Dat lijkt misschien 
technisch, maar men behoudt zijn taak en opdracht zoals men die in het Boeverbos of op de 
gedecentraliseerde plaatsen zou uitvoeren, met behoud van de informatietechnologie, waarbij de 
personeelsleden met het provinciehuis verbonden blijven. Soms is thuiswerk occasioneel mogelijk, wat 
neerkomt op thuiswerk op onregelmatige basis. Dat betekent niet op vaste dagen, zonder vast interval 
en bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, waarbij personeelsleden beter geen verplaatsing maken maar wel 
van thuis uit kunnen werken en zich nuttig kunnen maken. Daarnaast zijn er voor de provinciegriffier ook 
mogelijkheden om onder bepaalde omstandigheden het aangekondigde bereikbaarheidsprobleem naar 
het werk op te vangen met thuiswerk, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden of bij staking, 
waarbij aan personeelsleden die daarom verzoeken een eenmalige goedkeuring kan worden gegeven om 

van thuis uit te werken. Dat was ook het geval op 11 december, waar een aantal personeelsleden van de 
griffier de toelating hebben gekregen om geen verplaatsing naar het provinciehuis te moeten maken. 
Wat de evaluatie betreft zegt de heer Vereecke dat er in september 2015 al 266 medewerkers waren die 
zich wilden inschrijven in het systeem van thuiswerk. Geen enkele aanvraag werd geweigerd. In 2016 
hebben 115 medewerkers in totaal 520 dagen van thuis uit gewerkt. Eén van de opportuniteiten die 
hieruit voortvloeiden is het pilootproject rond Flexwerken. Flexwerken betekent resultaatgericht werken 
en aanwezigheid van de functie op de verwachte dagen en momenten, bijvoorbeeld wanneer overleg in 
het provinciehuis met de dienst nodig is. Flexwerken kan door de medewerkers ook meer flexibel worden 
ingezet om een ‘work/life balance’ te maken, wat door de personeelsleden wordt gesmaakt. Dit 
pilootproject loopt tot het voorjaar van 2018 en zal daarna ook worden geëvalueerd. Momenteel loopt bij 
het APB Vonk een analyse om de optimale servicetijden voor diverse vormen van dienstverlening te 
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bekijken en wat daaruit kan worden geconcludeerd om het pilootproject van flexwerken te beoordelen en 
eventueel bij te sturen. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte zegt begrepen te hebben dat men nog niet systematisch kan thuiswerken, maar 
occasioneel en na aanvraag. Het voorstel van de Groen-fractie is om thuiswerken toch als een systeem in 
te voeren, zonder dat de personeelsleden dit telkens moeten aanvragen. Bij de Vlaamse overheid kan 
men al enkele jaren op alle niveaus twee dagen thuiswerken, voor zover het werk het toelaat. Dat schijnt 

geen problemen te stellen in een administratie met toch heel wat personeelsleden. 
 
Vraag nr. M/2017/98  
van de heer Christof Dejaegher (CD&V) 
Belastingbrieven. 
De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, zegt voor gelegenheid richting provinciebestuur 
Antwerpen te gaan, waar men inziet dat men in de huidige digitale tijden misschien best overschakelt op 
een online belastingportaal. Het is flexibel, gemakkelijk, goed voor de portemonnee en voor het 
leefmilieu. De provincie Antwerpen heeft het online belastingplatform gelanceerd en men heeft de 
gezinnen opgeroepen om zich te registreren zodat de belastingaangifte voortaan online kan worden 
verstuurd. Uiteraard reageert niet iedereen even snel op een dergelijke oproep, waardoor er een tweede 
oproep volgt om via email, Doccle of Zoomit de belastingbrief in te dienen. Bij deze oproep tijdens de 

periode van ‘de Warmste week’ probeert men daar ook een goed doel aan te koppelen. Voor elk gezin 
dat zich inschrijft schenkt de provincie een deel van de uitgespaarde kosten aan een aantal goede 
doelen, wat per registratie neerkomt op 25 eurocent. Ook de privésector, waaronder Doccle, sluit zich bij 
deze actie aan en trekt het bedrag per registratie op tot één euro. 
De heer Dejaegher vraagt of een dergelijk belastingplatform ook in de provincie West-Vlaanderen 
mogelijk zou zijn en te overwegen en of het stimuleren ervan zou kunnen gekoppeld worden aan één of 
meerdere goede doelen. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, verwijst naar de begrotingsbesprekingen en zegt dat er in de 
derde commissie bij de beleidsdoelstelling ‘werken aan een efficiënte organisatie’ gewezen is op het 
nemen van initiatieven in verband met het vestigen en innen van belastingen in de richting van de 

provincie Antwerpen. De betrokken dienst heeft bevestigd dat vanaf het aanslagjaar 2018 alle 
aanslagbiljetten online zullen gaan. Voor de bedrijfsbelasting is dat op 15 juni, voor de algemene 
provinciebelasting op 27 juli en voor de belasting op tweede verblijven op 22 juni, allen volgens het 
systeem Doccle. Vanaf 2019 zullen ook het aangifteformulier van de bedrijven en het 
inlichtingenformulier van de tweede verblijven online gaan. Vanaf maart 2018 wordt de communicatie 
opgezet om dit bekend te maken, meer bepaald op de website onder de rubriek belastingen. Alle 
documenten die vanuit de rekendienst vertrekken zullen ook aangeven dat men sommige zaken al online 
kan toepassen en met de dienst communicatie wordt afgesproken hoe bepaalde zaken met 
campagnemiddelen nog beter naar de burger toe kunnen gecommuniceerd worden. Het voorstel om per 
registratie, als deel van de uitgespaarde kosten, 25 eurocent aan een goed doel te schenken is volgens 
de dienst mogelijk, omdat dit gebeurt aan de hand van het aantal registraties. De heer Vereecke wijst 

erop dat hij dat echter samen met zijn collega’s wil bekijken in het kader van alle goede doelen waarvoor 
de provincie een inspanning doet.  
 
Repliek 
De heer Dejaegher dankt de heer Vereecke voor het helder en duidelijk antwoord en zegt dat het bij 
wijze van stimulans misschien toch aangewezen is om hieraan een actie voor goede doelen te koppelen. 
 
Vraag nr. M/2017/99  
van mevrouw Martine Vanryckeghem (Open Vld) 
Mobiliteitsproblematiek Westhoek. 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, raadslid Open Vld, zegt dat gedeputeerde de Bethune op 20 december 
in de pers een ambitieus project aankondigde dat een oplossing zou moeten bieden voor de 

mobiliteitsproblematiek in de Westhoek. De Westhoek is één van de vier regio’s die werd erkend als 
proeftuin om nieuwe vormen van mobiliteit uit te testen. Via de POM springt de provincie mee op de kar 
om nieuwe vormen van openbaar vervoer te gaan ontwikkelen. In de pers was sprake van een 
zelfrijdende bus die de volledige Westhoek zou moeten bedienen. Er zou een investering van 500.000 
euro tegenover staan die kadert in het Impulsplan voor de Westhoek. De Vld-fractie ziet verschillende 
opportuniteiten in het project, gaande van duurzame mobiliteit tot kennisverwerving en het doorbreken 
van het monopolie van De Lijn.  
Mevrouw Schotte vraagt of er al een concrete timing is afgesproken, of het bedrag van 500.000 euro 
volledig wordt gespendeerd aan het onderzoek naar nieuwe vormen van mobiliteit en of er nog andere 
projecten voorzien zijn voor de Westhoek die hiermee zullen worden ondersteund. Tot slot vraagt ze of 
de partners die bij het project betrokken zijn al gekend zijn en of er West-Vlaamse technologiebedrijven 

zijn die hierin opportuniteiten zien. 
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Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt vast te stellen dat de Westhoek niet alleen in beweging is, 
maar ook in versnelling aan het komen is, waarvoor hij zich verheugd. Hij zegt geen misverstanden te 
willen creëren en beaamt het feit dat de Westhoek erkend is als één van de vier vervoersregio’s in 
Vlaanderen waar vernieuwende initiatieven kunnen worden genomen. Hij meent dat de provincie 
verplicht is om daarop in te spelen, hetgeen het project dat door de POM geïnduceerd wordt dan ook 
doet. Hierbij moet men voor ogen houden om te werken in een aantal fases. 

Een eerste fase, die vandaag aan de gang is, is het inventariseren van wat er nodig is om in de 
Westhoek op een realistische manier een dergelijk project op te zetten. Die oefening is bezig en de 
partners en hun respectievelijke verantwoordelijkheid worden geregistreerd. De tweede fase, waarbij een 
experimenteel plan zal worden ontwikkeld tot en met de begroting ervan, start kort na nieuwjaar. De 
voorziene 500.00 euro is niet enkel bestemd voor het plan rond de onbemande bussen, maar zijn in een 
eerste fase een inleg die wordt gedaan om het globaal impulsplan naar haalbaarheid verder te verfijnen. 
Nadien, in het kader van de tweede fase, zal ook de budgettering plaatsvinden, om te kijken onder welke 
financiële voorwaarden een dergelijk experiment kan worden opgezet. Het is de bedoeling om 
onmiddellijk na de ontwikkeling van het plan een derde fase aan te snijden met een concreet project met 
onbemande bussen op het terrein in de Westhoek in een afgeschermde omgeving. 
Het is de ambitie om in de loop van 2018 de drie fasen uit te rollen en een eerste experiment concreet 
op het terrein te laten plaatsvinden. Daar zijn ook goede argumenten voor. Uit alle contacten blijkt dat 

de technologische evolutie van dien aard is dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, ook het 
aspect van de onbemande vervoersbusjes in een stroomversnelling zit. Daarbij gaat het ook over 
duurzame busjes en Vlaanderen is het engagement aangegaan om vanaf 2035 geen diesel en andere 
motoren meer toe te laten. Flanders Make, een onderzoekscentrum van topniveau dat binnenkort ook in 
West-Vlaanderen zal zijn gelokaliseerd, werkt op vandaag in Limburg al concreet met onbemand 
busvervoer. De Westhoek heeft het juridisch kader gekregen waarin een dergelijk project kan worden 
uitgetest. 
Tot slot wijst de heer de Bethune erop dat, wanneer hij in gesprek gaat met producenten van bussen, ze 
hem wijzen op het feit dat een oude bus ongeveer 100.000 euro kost, een elektrische bus 150.000 euro 
en een waterstof of technologisch geëquipeerde bus 300.000 euro. Als je die bus 20 jaar laat rijden moet 
je daar ongeveer 1 miljoen euro loonkost aan toevoegen. Wat vandaag financieel dan ook moeilijk 
haalbaar blijkt, kan in de toekomst zeker een haalbare kaart zijn en de heer de Bethune belooft dat, als 

het project zover is, mevrouw Vanryckeghem de eerste passagier mag zijn op de eerste onbemande bus. 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem zegt dat, als de drie fases zijn afgerond en de onbemande bussen zullen rijden, 
de hele regio van de Westhoek daar wel bij zal varen en ze dankt de heer de Bethune voor de eer die 
haar te beurt valt om als eerste een proefrit te mogen meemaken, mits de veiligheid verzekerd is. 
 
Vraag nr. M/2017/100  
van de heer Rik Buyse 
Bouwberoepen bij de provincie 
 
De heer Rik Buyse, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. De bouwtendens binnen de gemeenten, vooral in 

de centra, is er één van meergezinswoningen. Dit werd mogelijk gemaakt door de opmaak van de 
GRUP’s binnen de gemeenten, de GRUP’s die onder meer het aantal bouwlagen maar ook een rits van 
andere bepalingen vastleggen zegt de heer Buyse. Bij de aanvraag van een bouwvergunning wordt deze 
door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (GSA) getoetst aan de bepalingen van het GRUP en 
wordt door de GSA een onafhankelijk advies gegeven naar het college toe. Voor de gemeente Wielsbeke, 
als niet-ontvoogde gemeente, konden tot voor kort in een driepartijenoverleg, zijnde de gemeente, 
eventueel de aanvrager en stedenbouw Vlaanderen, ontwerpen worden voorgelegd aan deze derde partij 
voor een verder onafhankelijk oordeel. Het raadslid moet echter constateren dat bouwpromotoren en 
advocaten gespecialiseerd in de materie, de laatste tijd zeer veel bouwdossiers, vooral bouwdossiers 
voor meergezinswoningen na opmerkingen of klachten van aanpalenden door de provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar (PSA) en bij uitbreiding door de deputatie van West-Vlaanderen worden 
afgewezen. Het raadslid zegt dat hij dit zorgvuldig afcheckte bij andere gemeenten, Het raadslid vraagt 

aan de gedeputeerde waar de gemeentelijke autonomie in deze materie is gebleven. De provincie West-
Vlaanderen stelt zich steeds meer op als een verlengde van de gemeenten, maar in deze gevallen 
worden de gemeenten terug gefloten met vaak niet steekhoudende argumenten, aldus de heer Buyse. 
Inspraak draagt zijn gemeente hoog in het vaandel. Projecten moeten door de buurt gedragen worden, 
maar rechtszekerheid is ook zeer belangrijk, aldus het raadslid. Het heeft volgens hem weinig nut om er 
een welles nietes verhaal van te maken. Daarom geeft het raadslid graag een voorstel gezien de 
provincie inderdaad het verlengde vormt van de gemeenten. Hij stelt voor om bij dergelijke projecten, in 
de geest van het hierboven geschetste driepartijenoverleg, een overleg toe te laten tussen de GSA en de 
PSA. Dit zonder inmengingen van de politiek. Voorschriften uit GRUP’s moeten zowel voor de GSA als de 
PSA op dezelfde manier geïnterpreteerd kunnen worden besluit de heer Buyse. 
 

Antwoord 
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De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat hij wat perplex staat van de vraag en bepaalde 
insinuaties van de heer Buyse. De gedeputeerde zegt dat hij zal proberen in alle objectiviteit te 
antwoorden. Als alles op een hoop wordt gesmeten dan moet het raadslid weten dat elk niveau zijn 
verantwoordelijkheid heeft, aldus de gedeputeerde. Een GSA geeft advies over een bouwaanvraag. De 
Vlaamse administratie geeft met betrekking tot ruimtelijke ordening, huisvestiging en milieu, advies op 
bouwaanvragen van niet- ontvoogde gemeenten. De gedeputeerde verwijst hierbij naar afwijkingen op 
bepaalde voorschriften. Er kan bijvoorbeeld een voorschrift bestaan dat bepaalt men op een aantal meter 
van de zijperceel grens moet blijven. Indien men hiervan wenst af te wijken, moet men als niet-

ontvoogde gemeente advies vragen bij Vlaanderen. Een PSA daarentegen geeft advies in een 
bouwberoep en niet bij een bouwaanvraag benadrukt de gedeputeerde. Dus de PSA wil natuurlijk dat de 
neutraliteit en de objectiviteit naar alle partijen gegarandeerd blijft zegt de heer Vereecke. Dit betekent 
neutraliteit en objectiviteit naar de gemeente, maar evengoed naar de aanvrager en evengoed ook naar 
de mensen die niet altijd akkoord gaan met bouwvergunningen. De gedeputeerde is van mening dat 
wanneer men de GSA’s en de PSA’s zou samen zetten, dit eigenlijk zou betekenen dat wat nu niet 
ontvoogd was niet ontvoogd zal blijven. Ondertussen is het ontvoogd, maar dan zou men er een niveau 
als de provincie bij plaatsen om de ambtenaren een stuk te laten toetsen. Wanneer men dit zou 
realiseren dan zal de provincie bij VVSG verwijten krijgen dat ze te veel invloed heeft op de GSA en de 
provincie wat de schoonfamilie van gemeentebesturen zou worden. De gedeputeerde meent evenwel dat 
dit niet de achterliggende bedoeling van de vraag van de heer Buyse was. De bedoeling van de vraag 
van het raadslid is volgens de gedeputeerde dat wanneer er discussiepunten en interpretatievragen zijn, 

daarover overleg moet mogelijk zijn. De gedeputeerde zegt dat de vraag van het raadslid niet zo nieuw 
is. Vorige week hebben het diensthoofd van de dienst Vergunningen van de provincie, Leiedal en WVI 
samen gezeten om te kijken hoe het atria, het platform, beter afgestemd kan worden op de noden van 
de steden en gemeenten en dit in functie van de ontwikkeling rond de omgevingsvergunning. Dit overleg 
tussen deze ambtenaren bestaat, verduidelijkt de gedeputeerde, maar om nu te formaliseren dat de PSA 
en GSA zouden gaan samen zitten. Dit is niet het juiste moment zegt de gedeputeerde. Hij verwijst 
hierbij naar de ‘codex-trein’. Dit is de wetgeving genomen in Vlaanderen om een aantal souplesses in de 
codex ruimtelijke ordening te brengen. Niemand weet reeds hoe daarmee zal moeten worden omgegaan. 
Men moet afwachten wat de minister zal doen. Er zijn soms ook complexe dossiers, waarvoor artikel 41 
van het Omgevingsdecreet bestaat, deelt de gedeputeerde mee. Dit artikel bepaalt dat men als 
gemeentebestuur in bepaalde gevallen een formeel advies kan vragen aan de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Als klap op de vuurpijl wil de gedeputeerde nog aan 

Vlaanderen een opmerking geven. Aanvankelijk stond in artikel 41 vermeld dat als een gemeentebestuur 
drie externe adviezen moet vragen, de gemeente dit rechtstreeks aan de POVC kan doen, dit om niet te 
veel tijd te verliezen. De Vlaamse regering zei echter op 10 februari 2017, dat er niet drie adviezen, 
maar vijf adviezen nodig zijn vooraleer men dit kan vragen aan POVC. Dit wil zeggen bijna nooit, aldus 
de gedeputeerde. Het komt namelijk niet veel voor dat men vijf adviezen nodig heeft. Vlaanderen gaat 
eerder in de richting van het niet stimuleren tot samenbrengen van de PSA en GSA zegt de 
gedeputeerde. De PSA zit immers ook in de POVC. Pas Als er vijf adviezen zijn moet het advies gericht 
worden aan de commissie. Bij drie adviezen niet. De gedeputeerde wil maar aangeven dat het allemaal 
niet zo simpel is. Hij wenst echter toch één zaak met de hand op het hart zeggen: het provinciaal 
diensthoofd en de medewerkers doen hun uiterste best ten aanzien van de gemeentebesturen. Vanuit 
bepaalde hoeken van grote steden en Vlaanderen samen met de VVSG, ervaart de gedeputeerde soms 

een wat vijandige houding ten opzichte van de provincies waarbij wordt geïnsinueerd dat de provincie 
weer de voogdij wil invoeren, waar de provincie echter kennispartner voor de gemeentebesturen wil zijn 
verduidelijkt de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat hij misschien nogal streng is in zijn antwoord, 
maar hij vindt dat dit goed moet worden onderstreept. Gemeenten en provincies zijn partners en moeten 
ervoor zorgen dat ze neutraal en objectief blijven in procedures, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 
De heer Buyse zegt dat hij niet de indruk wil geven dat de GSA en PSA goede vriendjes moeten zijn en 
afspraken moeten maken onder elkaar. Absoluut niet, want de burger heeft ook inspraak bij 
bouwdossiers, aldus de heer Buyse. Hij heeft daar alle respect voor. Maar het is volgens hem ergens 
godgeklaagd dat een GRUP door twee instanties totaal anders wordt geïnterpreteerd. Daar wou hij op 
wijzen met zijn vraag. 

 
Vraag nr. M/2017/101  
van de heer Kurt Himpe 
Grensoverschrijdende initiatieven arbeidsmarkt 
 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, deelt met zijn vraag mee dat de arbeidskrapte in West-Vlaanderen 
reeds een tijdje een probleem is en zeker in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen groter wordt. 
Veel bedrijven worden gefnuikt in hun groei doordat ze onvoldoende personeel vinden om de vacatures 
in te vullen. Het raadslid verwijst hierbij naar vorige week waarbij een nieuw initiatief werd 
aangekondigd tussen ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen en Xavier Bertrand, voorzitter van 
de Franse regio Les Hautes de France, om gezamenlijke acties op touw te zetten. Het raadslid verwijst 

ook naar andere initiatieven, zoals de academie voor de toekomst waarmee de POM West-Vlaanderen 
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ondernemingen wil ondersteunen in de zoektocht naar en het behouden van competente en 
gemotiveerde medewerkers. Er is eindelijk ook een nieuwe dynamiek in de eurometropool Lille Kortrijk 
Tournai deelt de heer Himpe mee waarbij één van de actiegroepen zich buigt over grensoverschrijdende 
tewerkstelling. Ongetwijfeld zijn er nog andere initiatieven opgestart of in ontwikkeling, aldus het 
raadslid. Hij gaat over naar zijn vragen. Ten eerste vraagt het raadslid op welke manier wordt gestreefd 
naar overleg en het stroomlijnen van deze verschillende acties inzake grensoverschrijdende 
tewerkstelling in de provincie. Dit is uiteraard goed en alle initiatieven zijn zeker nobel, maar een overleg 
en het stroomlijnen van deze initiatieven kan uiteraard maar beterschap brengen, zo stelt de heer 

Himpe. Het raadslid vraagt vervolgens naar de concrete resultaten tot nu toe van de activiteiten, de 
initiatieven en de acties die reeds genomen werden. Initiatieven opstarten is één zaak, tot de resultaten 
komen is een andere, aldus het raadslid. De heer Himpe verwijst naar een soort nulmeting en vraagt 
hoeveel Franse werknemers momenteel in onze provincie worden tewerkgesteld. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat volgens de hem laatst gekende cijfers er 
vandaag ongeveer 11.500 medewerkers afkomstig uit Noord-Frankrijk werkzaam zijn in West-Vlaamse 
bedrijven. Dit zijn de recentste cijfers waarover de gedeputeerde beschikt. Hij denkt dat dit cijfer 
vandaag zelfs hoger moet liggen gelet op de economische evolutie in de West-Vlaamse contreien. Dit is 
onvoldoende zegt de gedeputeerde, er is zeker nog ruimte voor bijkomende werkkrachten uit het 
noorden van Frankrijk. De gedeputeerde deelde het reeds mee tijdens de afgelopen budgetbesprekingen: 

dit wordt vanaf 2018 een prioriteit voor de POM. Een prioriteit op drie terreinen verduidelijkt de 
gedeputeerde. Op het eerste terrein voor wat betreft de ontwikkeling van Europese 
financieringsprojecten terzake zijn er nu reeds een aantal lopende projecten. De gedeputeerde verwijst 
hierbij naar grenzeloos competent en grenzeloos tewerkstellen specifiek naar oorlogsvluchtelingen toe. 
Ten tweede zegt de heer de Bethune dat er absoluut een behoefte is aan een zekere coördinatie van de 
initiatieven die her en der genomen worden. De gedeputeerde verwijst hierbij naar mooie initiatieven 
zoals bijvoorbeeld vanuit VOKA ‘Vous êtes les bienvenues’ en de contacten die er recent zijn geweest 
met Xavier Bertrand, de voorzitter van de Region Hautes de France. Inzake deze initiatieven moet 
worden geprobeerd de krachten te bundelen, aldus de gedeputeerde. Hij deelt de bekommernis van het 
raadslid en het wordt ook zijn prioriteit om hiertoe een steentje bij te dragen. Er moet ook worden 
meegedeeld dat de samenwerking, en dit tot spijt van de gedeputeerde, tussen de 
arbeidsbemiddelingsinitiatieven, organisaties en administraties aan beide zijden van de grens, zijnde de 

Waalse Forem, de VDAB en Pôle emploi de laatste tijd minder efficiënt verlopen. Naar aanleiding van de 
assemblée transformer vond een grensoverschrijdende vergadering plaats tussen de provincie West-
Vlaanderen en het departement du Nord deelt de gedeputeerde mee. In de marge daarvan heeft de 
gedeputeerde een gesprek gehad met de voorzitter van het departement. In Frankrijk is het 
departement bovendien ook diegene die de werkloosheidsuitkering moet financieren. Zij worden 
bijgevolg niet enkel geconfronteerd met een maatschappelijk probleem, maar ook met een zwaar 
budgettair probleem in een regio zwaar geteisterd door werkloosheid, aldus de gedeputeerde. Er werd 
toen afgesproken om op dit niveau de krachten te bundelen. Aan de vraagzijde is er de provincie, aan de 
aanbodzijde is er het departement du Nord. Hoe kan op zeer korte termijn, bij voorkeur in 
samenwerking, bilareaal als het moet, georganiseerd worden hoe de passerelle voor arbeidskrachten uit 
Noord-Frankrijk richting West-Vlaanderen zal verlopen, zegt de heer de Bethune. De eerstvolgende 

afspraak hiertoe is op 2 februari 2018. Ondertussen heeft onder meer de academie van de toekomst van 
de POM opdracht gekregen om het dossier voor te bereiden. Voor 2018 wordt dit één van de 
economische prioriteiten zegt de gedeputeerde. Hij houdt de raad graag op de hoogte van dit dossier. 
 
Repliek 
De heer Himpe dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en vooral voor de bekommernis die de 
gedeputeerde deelt omtrent het feit dat er echt nood is aan een coördinatie van verschillende initiatieven 
en samenwerking tussen de verschillende partners.  Dit blijkt immers nog steeds zeer stroef te verlopen 
zegt het raadslid. Als men immers voor de West-Vlaamse economie tot een goede oplossing wenst te 
komen voor wat betreft de arbeidskrachten zal dit zeker nodig zijn besluit de heer Himpe. 
 
Vraag nr. M/2017/102  

van de mevrouw Annie Cool 
Plannen voor een vuurtoren op de Zeedijk van Wenduine 
 
Mevrouw Annie Cool, CD&V-raadslid, deelt mee dat de provincie West-Vlaanderen en Westtoer met het 
programma Horizon 2025 investeren in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van de provincie. 
Persoonlijk vindt zij dit een heel mooi initiatief. Het raadslid verwijst hierbij naar drie nieuwe projecten 
voor landschapsobservatie die deze maand werden goedgekeurd. Het uitkijkplatform voor de tuinen van 
Stene, de uitkijktoren Meuleberg in Tiegem-Anzegem en de uitkijktoren voor de zeedijk van Wenduine. 
De gemeente De Haan heeft voor Wenduine de internationale gerenommeerde kunstenaar Guillaume Bijl 
ingeschakeld om een kunstwerk met de functie van uitkijktoren te realiseren. Het wordt een werk dat 
van ver zichtbaar zal zijn en geplaatst wordt op het einde van de zeedijk. Het houten werk zal de vorm 

aannemen van een vuurtoren en zal zo’n 15 meter hoog zijn. Een uitkijkpunt met een schitterend zicht 
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op zee, strand, duinen en polders licht mevrouw Cool toe. De provinciale steun hiervoor bedraagt 
225.000 euro en de gemeente zelf voorziet ongeveer in een 75.000 tot 100.000 euro eigen aandeel. De 
subsidie werd recent bekend gemaakt en via de media werd vernomen dat er protest is tegen de 
uitkijktoren, aldus het raadslid. De mensen die in de buurt van de Manitoba-helling in Wenduine wonen 
zijn niet te spreken over de plannen om er een toren te bouwen. Ze vrezen vooral voor hun zeezicht. Een 
zicht waar ze waarschijnlijk duur voor betaald hebben, aldus mevrouw Cool. Heeft de provincie mee 
geoordeeld over de meest geschikte locatie voor dit kunstwerk en de uitkijktoren vraagt het raadslid. 
Werd er met de gemeente reeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, met andere woorden werd 

reeds bepaald welke partij de verschillende aspecten van de realisatie opneemt, wenst mevrouw Cool te 
weten. Het gemeentebestuur krijgt ook kritiek op de kostprijs van de toren met name op het bedrag van 
het gemeentelijk aandeel. Mevrouw Cool beseft dat een kunstwerk een hoger prijskaartje heeft. Zij 
vraagt hoe ver het met de plannen staat. Zijn deze al definitief of wordt nog onderhandeld over de 
exacte locatie, de hoogte van de toren, de keuze en de kostprijs van de materialen. Indien de kostprijs 
wordt verlaagd vraagt het raadslid of dan ook de provinciale subsidie wordt verlaagd. Communicatie met 
en inspraak van de buurtbewoners alsook het creëren van een draagvlak bij de inwoners van Wenduine 
en De Haan zijn heel belangrijk. Haar vraag daarbij is of de provincie hiervoor initiatief neemt. 
 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, antwoordt dat deze projecten, projecten in goede 

samenwerking tussen de provincie en gemeente zijn, waarbij elke overheid zijn eigen 
verantwoordelijkheden opneemt. Het oordeel over de meest geschikte locatie is intussen gebeurd zegt de 
gedeputeerde. Het is een project dat bekeken is en beoordeeld werd als zijnde kwalitatief inhoudelijk een 
waardevol project. Na een plaatsbezoek oordeelde men ook dat de gekozen locatie goed was, maakt de 
gedeputeerde duidelijk. De gedeputeerde stelt dat een stuk onwetendheid soms tot al dan niet terechte 
vragen, aandachtspunten en oprispingen leidt. De gedeputeerde verduidelijkt dat de plaatsing van de 
toren zo wordt voorzien dat de uitkijk van de omwonenden op zee niet wordt gehinderd. Ten tweede is 
het zo dat ook vanuit de toren, door het plaatsen van een scherm, geen inkijk in de appartementen is. 
Dit zoals het hoort, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat dit nog verder zal worden 
bekeken. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten, het ondertekenen ervan, is gepland in de 
loop van januari, deelt de heer De Block mee. Ondertussen is dit goedgekeurd samen met twee andere 
projecten in de beheersinstanties van Westtoer en ook goedgekeurd in de deputatie van 14 december 

2017. De gedeputeerde deelt mee dat de provincie subsidiemogelijkheden aanreikt. De provincie bekijkt 
de projecten op basis van de kwaliteit en of het project binnen het budget valt. Het is vervolgens de taak 
van de gemeenten om dit verder uit te werken. De gemeenten en de provincie moeten elkaar daarin 
respecteren, aldus de gedeputeerde. De gemeente De Haan staat dus in voor de verdere realisatie van 
het project. De subsidie werd goedgekeurd. De subsidie die de gemeente De Haan ontvangt is net zoals 
voor elke andere gemeente 75 % van de prijs. De gemeente moet dan ook motiveren wat zij gaat doen 
met deze (maximum) 225.000 euro aan subsidie. Bij de gemeente De Haan is dit het geval gezien er een 
totale kost is van meer dan 300.000 euro.  
Wat betreft de communicatie naar de bewoners toe zegt de gedeputeerde dat elke overheidsinstantie 
hierin haar eigen job en verantwoordelijkheid heeft. Dit is de taak van de gemeente De Haan. Nadien zal 
de provincie bij de realisatie, dit werd zo afgesproken met Westtoer, een globale communicatie op een 

later moment doen. De gedeputeerde herhaalt dat het project kwalitatief in orde is en de locatie door de 
provincie als goed werd beoordeeld. Er is geen hinder bij het uitzicht op zee en er is geen hinder van 
inkijk. Wanneer men echter meent dat zich hier toch hinder voordoet en hiertoe oprispingen van 
omwonenden komen kan dit op dat ogenblik verder bekeken worden. 
De subsidie heeft de gedeputeerde zonet toegelicht. De gemeente oordeelt op welke kunstenaar zij 
beroep doet. De gedeputeerde verwijst hierbij naar het project Beaufort waarbij elke gemeente oordeelt 
met welke kunstenaar of kunstenares hij of zij in zee gaat en ook uit het palet van de aangeboden 
kunstwerken kiest. De gedeputeerde zegt dat hij het artikel waarnaar het raadslid verwees ook heeft 
gelezen, maar stelt voor om even rustig af te wachten en dan verder te zien. 
 
Repliek 
Mevrouw Cool is blij van de gedeputeerde te vernemen dat de uitkijk niet zal worden gehinderd en er 

ook geen inkijk mogelijk zal zijn. Wat het kunstwerk zelf betreft zegt het raadslid dat over smaken en 
kleuren niet valt te discussiëren, maar het gaat om een gerenommeerd kunstenaar, dus daar volgt het 
raadslid de heer De Block. Wat de communicatie betreft vraagt het raadslid zich af of daar toch niet wat 
schort. Indien dit het geval is dringt het raadslid er op aan om vanuit de provincie naar de gemeente een 
voorzet te geven om in overleg te gaan met de bewoners zodat de onduidelijkheden en vrees die er zijn 
kunnen weggenomen worden.  
 
Vraag nr. M/2017/103  
van de heer Peter Roose 
Welzijnsprojecten 
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De heer Peter Roose, sp.a-raadslid, wenst terug te komen op een sage die al een paar maanden loopt en 
waar de heer Axel Weydts in het verleden reeds een paar vragen heeft over gesteld. De vraag van de 
heer Roose kadert in de onduidelijkheid die opnieuw is gerezen in het kader van de budgetbesprekingen 
van vorige maand. De heer Roose zegt dat op een bepaald moment gelanceerd werd dat de 1,7 miljoen 
euro aan provinciale middelen voor welzijn, in Brussel even zoek waren en men niet wist als deze gelden 
al dan niet reeds waren overgedragen aan de Vlaamse overheid. De heer Roose vestigt er de aandacht 
op dat het belangrijk is om daar duidelijkheid over te hebben want de gerenommeerde provinciale Oe ist-
campagne is vervat in dit budget van 1,7 miljoen euro. Anderzijds heeft de provincie duidelijk de vraag 

gesteld om dit project van suïcide preventie in de komende jaren te continueren. De heer Roose vraagt 
in welke mate er op vandaag zekerheid is dat in de toekomst deze preventie campagne verder gezet zal 
kunnen worden. De afgelopen weken konden regelmatig vanuit het domein Cultuur van de Vlaamse 
overheid nieuwe initiatieven worden gezien. Dit domein neemt immers een heel stuk van het pakket van 
de provinciale initiatieven zoals toptalent en andere zaken over. Het raadslid zegt in volle afwachting te 
zijn om te kunnen vernemen dat ook de suïcide preventiecampagne zal worden verder gezet. Op deze 
manier kunnen alle fracties van de provincieraad gerust zijn. Alle fracties hebben de campagne immers 
ondersteund. Het raadslid hoopt dat de gerenommeerde campagne die voldoende weerklank in de rest 
van Vlaanderen heeft gevonden in de toekomst zal worden verder gezet. 
 
 
Antwoord 

Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, vindt het jammer dat er wat incidenten rond het budget 
zijn geweest, en dit vooral omwille van het kostbare tijdsverlies op het einde van deze toch wel 
belangrijk periode van loslaten in transitie,. Dit is intussen opgeklaard en duidelijk zegt de gedeputeerde. 
Dat betekent dat, zoals ook de vorige keer werd gezegd, alle budgetten overgedragen werden naar de 
Vlaamse regering. De tabellen werden nog eens overlopen en intussen is dit incident van de baan zegt de 
gedeputeerde. Men mag er dus zeker van zijn dat deze budgetten na de transitie terecht zijn waar ze 
moeten zijn, namelijk bij de Vlaamse regering. Mevrouw Vanlerberghe wil heel kort schetsen waar het 
juist over gaat en waar men nu staat. Zij denkt dat het inderdaad belangrijk is om te kunnen zeggen, 
niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de provincie, wat er nu verder gaat en wat reeds kan 
meegegeven worden. Voor welzijn gaat het budgettair over 4,4 miljoen euro. Daar moet 1,5 miljoen euro 
personeelskost van worden afgetrokken. Vervolgens gaat er nog 500.000 euro overhead van af en moet 
er 720.000 euro worden geïsoleerd. Dit is eigenlijk het pijnpunt zegt de gedeputeerde, het misverstand, 

de verschillende manier van werken tussen Vlaanderen en de provincie. Dit is een belangrijk gegeven, de 
720.000 euro die deel uitmaken van het budget welzijn, die waren eigenlijk bestemd voor organisaties, 
partners, samenwerkingsakkoorden. Daar is het vrij simpel voor een Vlaamse regering om te zeggen, 
afhankelijk of er al dan niet een externe partner is, dat zij deze samenwerking verder zet, aldus de 
gedeputeerde. In veel gevallen is dit reeds gebeurd zegt mevrouw Vanlerberghe. Maar dit is individueel 
met deze organisaties besproken en daar heeft de gedeputeerde dus geen overzicht over. Van deze 4,4 
miljoen euro, blijft uiteindelijk nog 1,7 miljoen euro over. Dat heeft de provincie, reeds vanaf 2013, 
continu ingezet voor het vernieuwde proactief beleid. Dit proactief beleid kwam er in opdracht van de 
Vlaamse regering, omdat de provincie impulsen en stimulansen moet geven in plaats van het structureel 
ondersteunen. Op dit vlak, zo stelt de gedeputeerde, was de provincie West-Vlaanderen één van de 
eerste provincies om dit helemaal om te draaien. Dit betekent dat deze 1,7 miljoen euro altijd daarvoor 

gebruikt is. De gedeputeerde licht toe wat dit allemaal omvatte. Dit zijn alle impulsprojecten, honderden 
overal in West-Vlaanderen. Dit is het grootste bedrag dat altijd in deze budgetten heeft gezeten en nu bij 
Vlaanderen is. Alle campagnes, orgaandonatie, de zonnebrandpreventie, uiteraard ook de Oe ist- 
campagne, hebben altijd in dit budget gezeten, en op vandaag zitten deze zaken nog steeds in dat 
budget. De gedeputeerde verwijst ook nog naar andere proactieve dingen, zoals de laatste opstart bij 
een subsidie die zij gisteren heeft kunnen geven wegens de opening van een Tejo in Roeselare. Dat zijn 
prachtige projecten zegt de gedeputeerde, er werd van 0 naar 4 Tejo’s gegaan (therapeuten voor 
jongeren). Dit pas perfect in een Oe ist-campagne in West-Vlaanderen zegt de gedeputeerde. In totaal 
zijn in België maar 12 Tejo’s. De gedeputeerde denkt dat dit een zeer goed resultaat is, ook de 
opstartsubsidies zaten in deze 1,7 miljoen euro. Hetzelfde geldt ook voor de drie wijkgezondheidscentra. 
Dat weet de raad ook zegt mevrouw Vanlerberghe. Het continueren van het proactief beleid is voor de 
Vlaamse regering een heel andere zaak. Zij zijn niet gewoon om bij wijze van spreken met ambtenaren 

in het veld ergens op festivals te gaan staan verduidelijkt de gedeputeerde. Vlaanderen heeft een andere 
manier van werken, namelijk het zoeken naar een partner. Buren bij kunstenaars zal op deze manier 
worden overgenomen door een VZW die het budget zal krijgen. Vlaanderen werkt met een opdracht 
toegewezen aan een uitvoerder. Voor proactief beleid is dit niet zo. Dus het is moeilijk zegt de 
gedeputeerde. Maar er is goed nieuws deelt mevrouw Vanlerberghe mee. Zeer recent, zij denkt 14 dagen 
geleden, is er contact genomen met de provincie en werd meegedeeld dat men gaat zoeken naar een 
systeem om de Oe ist-campagne verder te zetten, voorlopig alleen in West-Vlaanderen. De gedeputeerde 
wenst iedereen die hiervoor mee aan de kar heeft getrokken bedanken, ook de parlementsleden. De Oe 
ist-campagne is bijzonder belangrijk en inhoudelijk sterk. Het is goed nieuws dat minister Vandeurzen zal 
zoeken naar een systeem om de Oe ist-campagne dan toch verder te zetten in West-Vlaanderen 
overtuigd zijnde van de waarde en de noodzaak van deze campagne. Over de rest van de 1,7 miljoen 

euro is geen duidelijkheid. De minister zal zelf zoeken naar een systeem om te kijken hoe dit geld goed 
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kan worden besteed. De gedeputeerde herhaalt dat de Oe ist-campagne, zij vindt dit ook symbolisch in 
deze warmste week, zal verder gezet worden en men naar de beste oplossing en de beste partner zoekt. 
Dit moet de Vlaamse overheid vinden. De provincie als partner bestaat immers niet meer, men moet een 
andere partner vinden om dit met dezelfde inhoud en taboedoorbreking verder te zetten voor het West-
Vlaams grondgebied. Dit is zeer hoopvol besluit de gedeputeerde 
 
Repliek 
De heer Roose denkt dat men tevreden mag zijn dat het incident is afgesloten. Het heeft lang geduurd, 

maar het resultaat is goed. Uiteindelijk is het dit goede resultaat dat moet worden bijgehouden zegt de 
heer Roose. Niet voor de provincie, maar wel voor de West-Vlaming, daarvoor zijn de raadsleden immers 
aanwezig besluit de heer Roose. 
 
Vraag nr. M/2017/104  
van mevrouw Annie Vandenbussche 
Werking van de bufferbekkens naar aanleiding van de dooi en de regen tijdens het weekend van 9 en 10 
december 2018 
 
Mevrouw Annie Vandenbussche, CD&V-raadslid, verwijst naar het winterweer van een tiental dagen 
terug. Wanneer men zich bij zo’n weer in het verkeer moet begeven of het begint te dooien, dan komen 
de problemen. De regen in combinatie met het smeltwater van de sneeuw zorgde voor een nieuwe test 

van het watersysteem, in het bijzonder in alle gecontroleerde overstromingsgebieden die door de 
provincie zijn aangelegd, aldus mevrouw Vandenbussche.  Eind november kwam de wijk Wellewaarde- 
Esdoorn in Zedelgem in het nieuws wegens water op de straten, terwijl het bufferbekken nauwelijks werd 
aangesproken. Twee weken later, met de recente sneeuwval en dooi was er opnieuw een test met regen 
en dooiwater. Mevrouw Vandenbussche heeft hier enkele vragen rond. Specifiek voor Zedelgem voor de 
genoemde wijk vraagt zij naar de situatie ter plaatse en of het bekken heeft gewerkt. Zijn er 
ondertussen stappen gezet om de situatie te evalueren, is er een evaluatie gebeurd, eventueel bij te 
sturen, moeten de inwoners zich zorgen maken als er water op de straat staat en niet onmiddellijk weg 
kunnen en waar kunnen ze zich aan verwachten wenst mevrouw Vandenbussche te weten. Ruimer voor 
West-Vlaanderen heeft het raadslid min of meer dezelfde vraag en vraagt zij naar de situatie in de 
provincie. Er staan nogal wat investeringswerken op stapel die huizen en woonkernen moeten 
beschermen tegen wateroverlast. Hoe evalueert de gedeputeerde de situatie van de dooi in combinatie 

met de regen van vorige week besluit de gedeputeerde haar vraag. 
 
Antwoord  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, beaamt dat sneeuw en regen een gevaarlijke combinatie is. De 
sneeuw kan bijzonder mooi en gezellig zijn, maar de gedeputeerde verwijst ook naar 5 maart 2012 toen 
er grote problemen waren met de sneeuw in zijn eigen stad Torhout. Toen kreeg hij voor de eerste maal 
serieus te maken met problemen rond water, precies door de combinatie van een voorraad water die 
bevroren is en regen die er op valt. De twee samen geven grote hoeveelheden water die op korte termijn 
weg moeten raken en vaak ook tot een stuk verstopping van de riolen met ijs en water leiden. Dit is 
absoluut een gevaarlijke cocktail naar wateroverlast toe. Zeker plaatsen die eindigen op meersen en op 
broeken krijgen in de provincie West-Vlaanderen op zo’n momenten hele voorraden water, aldus de 

gedeputeerde. De wijk Wellewaarde is inderdaad een wijk die in het verleden vaak met wateroverlast 
heeft te maken gekregen, zegt de gedeputeerde. De oplossing voor water in de huizen voor deze wijk is 
inderdaad het bufferbekken, maar dit betekent niet dat er nooit geen water meer op straat kan komen in 
de wijk Wellewaarde, verduidelijkt de gedeputeerde. Het bufferbekken en de verbrede beek die daar 
werden gemaakt hebben in de twee omstandigheden gewerkt. De eerste keer was niet zo overvloedig als 
de tweede keer, de tweede keer heeft de beek zich effectief uitgezet, aldus de heer Naeyaert. De tweede 
keer heeft ook het bufferbekken gewerkt. De bedoeling van dit bufferbekken is dat het echt op de piek 
werkt. Dit betekent niet dat als er een klein beetje water op straat komt te staan het bekken werkt, maar 
het bekken enkel wordt aangesproken als huizen onder water dreigen te komen. Dit is ook gebeurd zegt 
de gedeputeerde, het bekken is gedurende vier uur volgestroomd met de piek van het water dat van de 
Plaatstebeek vanuit Aartijke naar beneden kwam naar Zedelgem. Als er water op straat komt voelen de 
mensen zich onveilig. “Waar begint het?”, “waar eindigt het?”, “waar gaat het water naartoe?”, “zal het 

erger worden?”, zijn vragen die de omwonenden zich stellen. De gedeputeerde zegt dat de provincie ook 
in overleg met Zedelgem is gegaan en overweegt om het peil waarop het water binnen komt in het 
bekken een klein beetje te verlagen. Dit betekent echter ook dat een stukje van het bufferbekken 
vroeger zal vollopen zodanig dat het ook vroeger gevuld is en misschien minder de echte risicopiek zal 
kunnen opvangen. Dus er moet echt goed overwogen worden of men dit peil zal verlagen zegt de 
gedeputeerde. Er zou eventueel ook nog een kleine berm bijgeplaatst kunnen worden ter hoogte van de 
wijk. Men is hiervoor nog aan het aftoetsen met de gemeente Zedelgem. De huizen zijn echter wel 
gevrijwaard van overstroming. Dit is de hoofdbedoeling van de provincie, namelijk gecontroleerde 
overstromingsgebieden creëren. De gedeputeerde benadrukt dat hiermee nooit helemaal wateroverlast 
in alle omstandigheden kan worden vermeden. Maar er werd toch bewezen dat het werkt. Op 12 of 13 
plaatsen in West-Vlaanderen kon worden vastgesteld dat deze bekkens werken. De heer Naeyaert 

herinnert zich deze periode van het jaar steeds als een periode met veel water en veel regen. Op dertien 
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plaatsen in de provincie kan worden gezien dat dit soort noodmaatregelen nodig zijn om te zorgen dat er 
geen water in de huizen terechtkomt. De provincie blijft ten zeerste overtuigd van het nut van dergelijke 
investeringen, vandaar dat zij daar in de toekomst verder in zal investeren. Er staan nog tientallen 
dergelijke maatregelen in de meerjarenplannen ingeschreven. De eerstvolgende is op de Hanebeek in 
Zonnebeke, waar intussen de negotiaties met eigenaars zijn afgelopen en de nodige eigendommen 
werden verworven. Er kan worden overgegaan tot de aanleg van een berm zodanig dat de mensen zich 
daar ook veiliger voelen bij wateroverlast, aldus de gedeputeerde. Er zijn nog veel investeringen te gaan, 
het werk wordt met overtuiging verder gezet en de provincie blijft ook altijd luisteren naar opmerkingen, 

bemerkingen en vragen, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
Mevrouw Vandenbussche denkt dat het vooral de bedoeling is om de mensen rond deze voortdurende 
bekommernis, zeker in de gevoelige gebieden, wat te ontzorgen. Het raadslid weet niet of daar 
communicatie rond is, het hoorde ook niet bij haar vraag. Zij geeft het mee als een tip om communicatie 
voor de omwonenden te organiseren zodanig dat zij zich niet onnodig ongerust moeten maken. Meestal 
is het juist omdat er water op straat staat dat mensen zich heel erg ongerust gaan maken en denken dat 
de bufferbekkens niet werken. 
 

 


