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GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. S/2018/26 
van dhr. Kurt Himpe (N-VA) 
van 05.06.2018 
 

Betreffende toekomstvisie van de kleiputten van Egem 

 
Vraag: 
 

Geachte, 
 
Op maandag 14 mei vond een infoavond plaats over de toekomstvisie voor de 
Kleiputten in Egem. Op 23 mei is er dan ook een inspraakmoment.  
 
Van 15 mei tot 16 juli is er een periode van publieke inspraak. 
 
Graag had ik vernomen wat de toekomstvisie van de provincie en de 
gemeente Pittem voor de Kleiputten en omgeving precies inhoudt.  
 
Met genegen groet, 
 

Provincieraadslid Kurt Himpe 
 
 
 
Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Het antwoord op deze vraag zit vervat in de startnota die op 26 april 2018 in 

deputatie werd goedgekeurd, en momenteel voor iedereen ter inzage ligt en 

ook op de website van de provincie terug te vinden is: 

 

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-kleiput-en-

omgeving-egem 

 

Op pagina 4 van deze startnota staan de belangrijkste elementen 

meegegeven: ‘Via het provinciaal RUP wenst de provincie publiek toegankelijk 

groen te voorzien. De ontwikkeling hiervan zou een antwoord bieden aan het 

tekort van natuur en recreatie in het regio. Daarnaast wenst men via dit RUP 

een reconversie van de voormalige steenbakkerij te verwezenlijken in functie 

van bedrijvigheid. Hierbij wordt het reconversiekader uit het provinciaal 

ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen (PRS-WV) toegepast.’ 

  

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-kleiput-en-omgeving-egem
https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-kleiput-en-omgeving-egem
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Deze uitgangspunten zijn onderwerp van een VLM-studie, opgeleverd in 

2016, in samenspraak met alle adviserende instanties en de gemeente 

Pittem. 

 

Het is evenwel zo dat dit dossier opgemaakt wordt conform het nieuwe 

decreet omtrent de integratie van ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

milieueffectenrapporten. In die zin is het belangrijk er op te wijzen dat in de 

eerste fase van deze procedure (startnota) er nog geen concrete keuzes op 

tafel gelegd worden (concrete bestemmingen, voorschriften,…). Maar in deze 

fase wenst de overheid na te gaan via een participatief traject wat de visie, 

input, bedenkingen,….van de ruime bevolking zijn over een welbepaald 

gebied.  

 

Om dit proces een beetje sturing te geven worden in de startnota’s voor 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen wel telkens zo bevattelijk mogelijk 

de doelstellingen weergegeven die door de overheid voor een gebied naar 

voor geschoven worden. Het spreekt voor zich dat dit in het ene dossier al 

een stuk concreter is dan in het andere. Voor de kleiput en omgeving in 

Pittem werden in de startnota volgende doelstellingen naar voor geschoven 

(p.11 van de startnota): 

 

1) De ontwikkeling van een toegankelijk groen op de gronden van de 

voormalige kleigroeve. De potentie is er om binnen deze waterrijke natuur 

ook ruimte voor een permanente watervoorraad voor te behouden i.f.v. het 

overbruggen van droogteperiodes voor de landbouw. Een globaal ruimtelijk 

masterplan zal hiervoor worden uitgewerkt.  

 

2) Bedrijvigheid mogelijk maken op de site van de voormalige steenbakkerij. 

Dit in het kader van reconversie. Reconversie is als beleidskader opgenomen 

in het PRS-WV.  

 

3) Het patchwork van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als 

gevolg van het geldende BPA nr.12 De kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) 

en het gewestelijk RUP Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en 

Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd. 12/10/2012) vervangen door 

eenduidige bestemmingen en voorschriften. 

Vanaf pagina 40 in de startnota werd onder het luik ‘4.2 Programma van 

eisen en contour’ nog wat meer verfijnd wat dit per specifieke deelzone zou 

kunnen inhouden. 

Op vandaag werden dus nog geen keuzes gemaakt, en enkel krijtlijnen naar 

voor geschoven. Momenteel wordt alle inspraak en adviezen verzameld. Op 

basis hiervan zal de provincie in samenspraak met de gemeente Pittem in de 

scopingnota moeten bepalen welke voorstellen, scenario’s, alternatieven,… al 

dan niet verder onderzocht zullen worden in het proces van het PRUP. 

 

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn. 

 

Met hoogachting, 

 

 

Heidi Malengier    Guido Decorte 

Directeur Groendienst    Eerste Gedeputeerde  
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Vraag nr. S/2018/27 
van dhr. Maarten Tavernier (GROEN) 
van 23.05.2018 
 
Vraag betreffende aanvullende vraag m.b.t. parking provinciaal domein ’t Veld 
 
 
Vraag: 

 
Vervolgvraag n.a.v. antwoord op de schriftelijke vraag BVA/2018/24 i.v.m.  
vraag provinciedomein ’t Veld  
 
Beste,   
 
Ik stel vast dat het antwoord dat ik op deze schriftelijke vraag kreeg, onvolledig is 
 
- Er wordt enkel ingegaan op het aspect grondstockage, terwijl er in de hopen ook 
andere materialen zitten, zoals bvb. haksel 
 
- Er wordt niet ingegaan op de vraag waarom dit voorzien wordt aan de achterzijde van 

de aanpalende woningen en niet op een andere plaats 
 
- Er wordt niets vermeld over het al dan niet aanwezig zijn van een vergunning voor 
deze hopen, die daar dus al enkele jaren aanwezig zijn. 
 
Gelieve dit antwoord daarom nog aan te vullen met de bovenstaande elementen. 
 
Vriendelijke groeten,  
Maarten Tavernier 
 
 

Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

We hebben u bijkomende schriftelijke vraag met betrekking tot het provinciaal 

domein ’t Veld goed ontvangen. 

 

Met betrekking tot vraag 1 kunnen we meedelen dat onze eigen diensten de 

vermelde strook alleen tijdelijk hebben gebruikt voor tijdelijke grondopslag.  

 

Mogelijks is daarbij ook sprake van een beperkts opslag  waarbij de strook ook 

gebruikt werd voor een kleine hoeveelheid organisch afval.   

 

Wat betreft vraag 2 geven we u mee dat het gaat om de parkeerstrook die bij 

normaal/gemiddeld gebruik van de parking het minst wordt aangesproken.   

 

Het gaat hier tevens om de strook die het minste visuele hinder veroorzaakt 

richting het domein.  Ook de hinder richting de buren wordt minimaal geacht (er 

bevindt zich een groenbuffer tussen de particuliere woningen en de 

parkeerstrook.   

 

Wat betreft uw derde opmerking kunnen we u het volgende meedelen. Voor het 

gebruik van een plek als tijdelijk depot worden geen vergunningen 

aangevraagd.  Op deze plek is dit gebeurd vanuit een zekere pragmatiek vanuit 

de brigade, zonder dat de plek het feitelijke statuut van een ‘depot’ had.   
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Dat is elders in provinciedomeinen ook al gebeurd.  We wijzen er ook op dat dit 

soort depot ondertussen op een aantal plekken structureel voorzien is/wordt in 

provinciedomeinen.  Voor eender welke stockage in dit soort depot worden 

logischerwijze geen vergunningen aangevraagd  

 

Zoals aangegeven wordt de bestaande situatie kortelings gesaneerd op basis van 

de verkregen vergunning voor de aanleg van het slibbekken ifv de ontslibbing 

van ’t Zeetje (komende maanden). 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met hoogachting,  

 

Heidi Malengier    Guido Decorte        

Directeur groendienst    Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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FRANKY DE BLOCK 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN 
WEGINFRASTRUCTUUR 
 
Vraag nr. S/2018/28 
van dhr. Maarten Tavernier (Groen) 
van 24.05.2018 
 
Vraag betreffende wandelknooppuntennetwerk gemeente Lendelede 
 
Vraag: 

 

Geachte,  

 

In de gemeente Lendelede werd recent een wandelknooppuntennetwerk 

uitgewerkt op initiatief van het gemeentebestuur.  

 

Ik had daarbij de volgende vragen:  

 

- Is het provinciebestuur en/of Westtoer op de hoogte van dit 

initiatief?  

- werd het provinciebestuur en/of Westtoer betrokken bij de 

uitwerking van dit initiatief, in de planningsfase en/of de 

uitvoeringsfase?  

- Zijn er nog voorbeelden bekend van gemeentes die dergelijk 

netwerk op  eigen houtje uitwerken voor hun eigen 

grondgebied?  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
 
 
 
Antwoord: 
 

Geachte, 

·  

In antwoord op uw schriftelijke vraag in verband met 

wandelknooppuntennetwerk Lendelede kunnen wij u het volgende melden. 

 

Het kader voor wandelnetwerken werd ca. 15 jaar geleden uitgewerkt door 

Toerisme Vlaanderen in aanloop naar het eerste wandelnetwerk dat Westtoer 

zelf realiseerde in Heuvelland, anno 2005. Criteria lagen erg hoog qua 

oppervlakte, landschappelijke kwaliteit, toeristisch-recreatieve infrastructuur, 

...  

Op basis van deze criteria werden 11 wandelnetwerken ontwikkeld; het was 

nooit de bedoeling van Toerisme Vlaanderen of van Westtoer om 

wandelnetwerken gebiedsdekkend te maken. 

  

Een kaart van Toerisme Vlaanderen met 'geselecteerde zoekgebieden' voor 

het ontwikkelen van wandelnetwerken diende voor Westtoer als basis voor 
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het selecteren van gebieden waar uiteindelijk de 11 wandelnetwerken zijn 

gekomen.  

 

Voor Westtoer was het tot voor kort geen prioriteit om mini-wandelnetwerken 

te ontwikkelen: belangrijk probleem hierbij is dat er geen kader is voor dit 

soort van recreatieve producten.  

 

Belangrijke vragen zijn: over hoeveel knooppunten moet het minimaal gaan, 

in welke gebieden kan dit wel, kan dit niet, ... , over hoeveel 

combinatiemogelijkheden moet het gaan, richt zo'n netwerk zich op lokale 

inwoners of is het de bedoeling dat deze producten ook uitgespeeld worden 

op niveau van een toeristische regio zoals de Leiestreek?  

 

Westtoer zal voor een beperkt aantal gebieden onderzoeken waar mini-

wandelnetwerken mogelijk zijn en wat hiervoor dan de criteria zijn.  

 

Het kan dat dit initiatief in Lendelede aan deze toekomstige voorwaarden 

beantwoordt, maar mogelijks ook niet.  

 

- Is het provinciebestuur en/of Westtoer op de hoogte van dit initiatief? 

 

Ja, het provinciebestuur is op de hoogte via de gebiedsgerichte werking in 

kader van het Stadslandschap Leie en Schelde. Jaarlijks wordt er per 

gemeente een werkplan  

 

'samenwerking gemeente - Stadslandschap Leie en Schelde' opgemaakt. Al 

deze werkplannen worden steeds ter goedkeuring aan de deputatie 

voorgelegd. De uitwerking van het mini-wandelnetwerk is daarin opgenomen. 
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- Werd het provinciebestuur en/of Westtoer betrokken bij de uitwerking van 

dit initiatief, in de planningsfase en/of de uitvoeringsfase? 

 

Ja, het Stadslandschap Leie en Schelde (Provincie) werd betrokken vanaf het 

begin. De uitwerking op het terrein (palen met bordjes) werd door de 

gemeente opgenomen. Het Stadlandschap Leie en Schelde was zowel 

betrokken bij de planningsfase als de uitvoeringsfase (routes, folder, 

educatie). Westtoer werd, nadat het ontwikkelen van het wandelnetwerk in 

het schepencollege van Lendelede werd goedgekeurd, nog gepolst naar hun 

interesse om mee te werken aan de ontwikkeling van het mini-

wandelnetwerk, maar dit was voorlopig geen prioriteit voor Westtoer (zie 

inleiding boven). Wel gaf Westtoer in een overleg met de gebiedsgerichte 

werking het advies mee om bij wijze van differentiatie met de provinciale 

wandelnetwerken te werken met 'gekleurde lussen' in plaats van met 

knooppuntnummers.  

 

- Zijn er nog voorbeelden bekend van gemeentes die dergelijk netwerk op 

eigen houtje uitwerken voor hun eigen grondgebied? 

 

Westtoer is niet op de hoogte van dergelijke initiatieven in andere steden of 

gemeenten.  

 

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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MYRIAM VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN CULTUUR EN WELZIJN 
 

Vraag nr. S/2018/25 
van dhr. Kurt Himpe (N-VA) 
van 24.05.2018 
 
Vraag betreffende Be-Part Waregem 
 
Vraag:  
 

Geachte 
 
In juli 2016 werd aangekondigd dat Kortrijk en Waregem samen Be-
Part zullen organiseren. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz 
maakte toen de beslissing officieel bekend. Be-Part is het platform 
voor actuele kunst met tal van activiteiten, tentoonstellingen en 
workshops. 
 
De twee steden nemen Be-Part over van de provincie West-
Vlaanderen. 
 
Graag had ik geïnformeerd naar de stand van zaken of verloop van 
deze overdracht: 
 
- Werd er reeds een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 
Waregem en Kortrijk en/of tussen de steden en de provincie? 
 
o   Zo ja, kan ik deze verkrijgen? 
o   Zo neen: 
 

§   Wat is de reden dat dit nog niet gebeurde? 
§  Wanneer wordt de ondertekening voorzien? 
§  Op welke manier wordt, in afwachting van de ondertekening, de 
werking van de instelling verzekerd?  
 

Met genegen groet, 
 

Provincieraadslid Kurt Himpe 
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Antwoord: 
 

 

Geacht provincieraadslid, 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag (dd. 9 mei 2018) 

betreffende de organisatie van Be-Part na de implementatie 

van het project “afslanking provincies” kan ik u meedelen 

dat het provinciebestuur niet betrokken is bij de onderlinge 

overeenkomst tussen Kortrijk en Waregem. In die optiek 

kan ik u geen kopie van de samenwerkingsovereenkomst 

bezorgen noch informatie verstrekken over de 

ondertekening. 

 

Het provinciebestuur West-Vlaanderen heeft de verdere 

werking van Be-Part actief gefaciliteerd door 

informatieverstrekking aan Kortrijk en Waregem met 

betrekking tot de correcte overdracht van personeel en het 

ter beschikking stellen van het gebouw (aan de gemeente 

Waregem) via een huurovereenkomst. 

 

Hoogachtend, 

 

Stijn Lombaert Myriam Vanlerberghe 

Directeur Griffie Gedeputeerde voor Erfgoed 
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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. 21.06.2018 
 
 
Vraag nr. M/2018/52 
van mevrouw Martine Van Brabant 
Aanpak problematiek transmigratie 
 
Mevrouw Martine Van Brabant, raadslid Vlaams Belang, zegt dat de federale staatssecretaris voor 
Migratie de voorbije dagen een aantal persoonlijke ideeën lanceerde rond illegale immigratie. Volgens de 
staatssecretaris moet deze maximaal worden bestreden en zouden personen die illegaal naar Europa 

proberen te komen zelfs het recht verbeuren op asiel en de eventuele latere legale toegang tot de EU. 
Eind januari 2018 stelde de federale minister van Binnenlandse Zaken dat de lokale en federale politie 
voortaan dagelijks controles zouden voeren in eindstations, langs de snelwegen en in de haven van 
Zeebrugge om illegale transmigratie en mensensmokkel tegen te houden. Hierbij zouden ook 
gespecialiseerde zogenaamde MATA-teams worden ingeschakeld, gespecialiseerd in de administratieve 
afhandeling van personen zonder papieren. Verder zou een taskforce ‘Mensensmokkel’ 
veiligheidsdiensten en gerechtelijke diensten samenbrengen rond de problematiek om de netwerken van 
de mensensmokkelaars in kaart te brengen. Het blijft in ieder geval zo dat illegale migranten die geen 
asiel willen aanvragen slechts naar een gesloten repatriëringscentrum worden gebracht als de kans reëel 
is dat ze ook terug kunnen. Maar het is duidelijk dat een groot deel van hen het bevel krijgt om het 
grondgebied te verlaten en vlug in de recidive vervalt.  
De transmigratiepolitiek in en rond de haven van Zeebrugge is een structureel gegeven geworden. Dat 

bewijzen de beelden die gemaakt werden op het bedrijventerrein in de Koggestraat en eind vorige week 
op het internet zijn verschenen. Men ziet een twintigtal transmigranten die, als ze ontdekt worden, uit 
een vrachtwagen springen en het op een lopen zetten richting Baron de Maerelaan, waar ze de weg 
oversteken en over de sporen lopen. Blijkbaar weten de migranten dat de politie uit 
veiligheidsoverweging niet op de sporen lopen. Op die manier proberen ze uit handen van de politie te 
blijven. De beelden werden gemaakt door een werknemer van een transportbedrijf. De voorbije 
maanden was er trouwens een aanhoudende berichtgeving over de problematiek in en rond de haven 
van Zeebrugge, waarbij er zelfs sprake was van toenemende agressiviteit vanwege de transmigranten. 
Mevrouw Van Brabant zegt dat de gouverneur over de problematiek al een tip van de sluier heeft 
opgelicht in de pers. Graag had ze nog een volledige stand van zaken gekregen over de diverse aspecten 
van de aanpak van de transmigratie in de provincie West-Vlaanderen en ze vraagt of er door de 

taskforce al resultaten werden geboekt. 
 
Antwoord 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat de laatste stand van zaken de cijfers tot en met 19 juni 
2018. In 2018 zijn binnen de provincie West-Vlaanderen al 3.048 onregelmatige vreemdelingen 
opgepakt, wat neerkomt op een gemiddelde van 127 geïntercepteerde onregelmatige vreemdelingen per 
week. De trends geven aan dat de maanden april en mei hetzelfde niveau haalden van het crisisjaar 
2016 en, net als toen, valt er in de eerste veertien dagen van juni een terugval waar te nemen. De 
haven van Zeebrugge is met een aandeel van 40 tot 45 % een kritiek punt, maar ook de 
snelwegparkings blijven attractief voor transmigranten. 
Op regelmatige basis wijzigen de nationaliteiten van de transmigranten. Een tijd geleden waren er heel 
wat Soedanezen. Vandaag gaat het vooral om Eritreeërs en Irakezen. Wat sterk is toegenomen is het 

aantal meldingen bij politie en het nummer 112 door burgers die transmigranten hebben waargenomen. 
Sinds januari gaat het om 6.300 meldingen. 
Zowel de federale als de lokale politie proberen met de mankracht die ze hebben , en in samenwerking 
met de private bewakingsfirma’s, dagelijks controles te doen. 
Op de snelwegparkings heeft de Vlaamse regering het contract van de federale regering overgenomen. 
Het contract is verlengd voor vijf en een halve maand. Voor gans Vlaanderen gaat het hierbij om vijf 
ploegen. De heer Decaluwé zegt dat hij dit persoonlijk iets te weinig vindt om efficiënt te zijn. Anderzijds 
beseft hij ook dat dit handenvol geld kost en niet echt een structurele oplossing biedt. Vraag is of men op 
een bepaald moment niet gewoon een aantal hotspots ’s nachts moet sluiten, om dan enkele andere 
parkings ’s nachts open te zetten en daar de bewaking op te concentreren. Een sterk cameranetwerk om 
vooral mensensmokkelaars op te sporen kan ook helpen. De implementatie hiervan zou echter sneller 

kunnen verlopen. 
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Er wordt ook werk gemaakt van infrastructurele en technologische aanpassingen. Er is het project 
‘PASSAnT’ met Innos en SIOEN rond het ondoordringbaar maken van dekzeilen van vrachtwagens, 
waardoor inklimming onmogelijk wordt gemaakt. 
De heer Decaluwé wijst erop dat er nog een snellere totale aanpak moet komen voor de problematiek. 
Anderzijds is er de taskforce van de West-Vlaamse federale en lokale politiediensten en het parket, die 
op regelmatige basis vergaderen en met als doelstelling het uitschakelen van de smokkelnetwerken. De 
heer Decaluwé spreekt hierbij zijn appreciatie uit voor procureur Frank Demeester, die met de beperkte 
mankracht die hij ter beschikking heeft, een onwaarschijnlijke job uitvoert en zeer efficiënt tewerk gaat. 

Als men echter bendes van mensensmokkelaars wil oprollen, moet de uitwisseling van informatie over 
zones en provincies heen veel beter verlopen. Die uitwisseling is ook nodig met Europa en met de 
Fransen. De uitwisseling gebeurt maar moet beter en efficiënter. Op vraag van de heer Decaluwé is er 
rond de mensensmokkel een verbindingsambtenaar van de Belgische federale politie aangesteld en 
operationeel in het Verenigd Koninkrijk om tot afstemming te komen met de Britse liaison in België en de 
uitwisseling van gegevens te operationaliseren. Ook heeft de heer Decaluwé regelmatig contact met de 
Britse grenspolitie en de Britse ambassadeur. 
De heer Decaluwé meent dat iedereen probeert om te roeien met de riemen die men heeft. 
Politiediensten zijn vaak onderbemand. Vandaar ook de oproep om steun voor de kust. Tot op vandaag 
blijft de problematiek beheersbaar, maar de problematiek moet dagelijks worden gemonitord en 
opgevolgd. De globale problematiek kan echter niet alleen in West-Vlaanderen worden opgelost maar 
moet Europees worden aangepakt.  

 
Repliek 
Mevrouw Van Brabant dankt de gouverneur voor het uitvoerig antwoord. 
 
Vraag nr. M/2018/53 
van de heer Herman Lodewyckx 
Herstelling fietspad tussen Koekelare en Kortemark 
 
De heer Herman Lodewyckx, raadslid Groen, zegt dat men in de kranten kon lezen dat het fietspad 
tussen Koekelare en Kortemark, afstand 2,5 kilometer en kostprijs 1,3 miljoen euro, vroegtijdige slijtage 
kent. Schepen Devrome stelt dat het de rol van de provincie is om de zaak recht te trekken. 
De heer Lodewyckx vraagt hoe de provincie met deze zaak zal omgaan. Uit deze zaak blijkt ook dat het 

interessant zou kunnen zijn om met een meetfiets aan te tonen of de slijtage binnen een bepaalde 
tolerantiemarge ligt. Daarvoor moet je eerst meten om te weten. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat de dienst Mobiliteit van de provincie altijd nauw 
toezicht houdt bij de uitvoering van werken. Eind zomer 2017 zijn een aantal gebruikelijke proeven en 
testen uitgevoerd. Het beton is door een gespecialiseerd labo beproefd op dikte druksterkte en 
wateroplossing. Dat gebeurt altijd en toen zijn geen speciale afwijkingen vastgesteld. Bij de voorlopige 
oplevering op 16 april heeft deze procedure nogmaals plaatsgevonden en toen is een afschilfering van 
het betonoppervlak op onregelmatige afstanden en voornamelijk in het midden van het fietspad 
vastgesteld. Dit gegeven is in de pers verschenen. De dient Mobiliteit heeft toen geadviseerd om de 

voorlopige oplevering te weigeren. Het advies is gevolgd. 
De vraag was toen wat de oorzaak was en wie hieraan iets kon doen. Een eerste denkpiste was dat er 
tijdens de wintermaanden op een onverantwoorde wijze strooizouten waren gebruikt. Het eerste jaar na 
de aanleg mag er geen strooizout worden aangebracht op beton. Dit kan immers aanleiding geven tot 
oppervlakteschade. De gemeenten zijn er echter 300 procent van overtuigd dat er niet is gestrooid. Met 
de gemeenten en de aannemer is overeengekomen om het nodige onderzoek te doen en naar een 
oplossing te streven tegen 1 november 2018. Het onderzoek houdt doorgedreven controle in op het 
gebruikte beton. Alle attesten, leveringsbonnen en BENOR-attesten van de betonsamenstelling zijn 
opgevraagd bij de aannemer en ook de betonleverancier is gecontacteerd. De provincie laat een 
onderzoek opstarten door het Ondergronds Centrum van de Wegenbouw (OCW), waarbij specialisten op 
24 en 25 mei nieuwe boringen hebben gedaan. De boringen worden onderzocht. Op basis van de 
resultaten zal worden bekeken wat de reden is van de afschilfering, wie er aansprakelijk is en hoe het 

probleem kan worden verholpen. Het is de ambitie om in het najaar tot een oplossing te komen. 
De heer De Block hoopt fasegewijs te hebben aangetoond dat het dossier goed wordt aangepakt. Het 
blijft echter jammer dat dit is gebeurd. 
 
Repliek 
De heer Lodewycks dankt de heer De Block en hij denkt dat de inwoners en de fietsers tussen Koekelare 
en Kortemark blij zijn dat de zaak heel deskundig wordt opgevolgd. Met het OCW is het onderzoek 
alleszins in goede handen. 
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Vraag nr. M/2018/54 
van de heer Anthony Dumarey 
Sportsubsidies West-Vlaanderen 
 
De heer Anthony Dumarey, raadslid Open VLD, zegt dat, nu het WK voetbal volop bezig is, niet te 
miskennen valt dat sport leeft. Het brengt de mensen in beweging en zorgt voor een ongezien passie. 
Men kan dan ook niet miskennen dat de provincie West-Vlaanderen de sportprovincie bij uitstek is. In 

zowat elke discipline heeft de provincie sporters en sportclubs die uitblinken. Sinds de hervorming van de 
provincie is Vlaanderen bevoegd voor sport en voor de subsidiëring van sportverenigingen en 
sportevenementen. Deze week zijn de subsidies voor de sportverenigingen bekend gemaakt en het valt 
op dat West-Vlaanderen zeer ruim aan bod is gekomen. Heel wat evenementen die voorheen op steun 
van de provincie konden rekenen krijgen nu opnieuw een financiële bijdrage om hun werking verder te 
zetten. Meer zelfs, een derde van de totale Vlaamse pot gaat naar West-Vlaanderen, wat zeer opvallend 
is. 
De heer Dumarey vraagt of er toelichting kan worden gegeven bij de West-Vlaamse cijfers, vanwaar de 
grote vertegenwoordiging van West-Vlaanderen komt en of er vanuit de provincie nog initiatieven volgen 
ter ondersteuning. 
 
Antwoord 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt zelf te hebben vastgesteld dat West-Vlaanderen goed aan 
bod is gekomen in de toekenning van subsidies vanuit Vlaanderen. De subsidiepot in Vlaanderen 
bedraagt voor alle provincie samen 1,14 miljoen euro. Daarvan is 350.000 euro toegekend aan West-
Vlaamse sportverenigingen. Het reglement voor de toekenning van subsidies in Vlaanderen kent vier 
geledingen. Voor internationale sportevenementen zijn er 25 dossiers die een subsidie hebben gekregen, 
waarvan 8 voor West-Vlaanderen voor een totaalbedrag van 135.000 euro. DE details kunnen op de 
website van Sport Vlaanderen worden geconsulteerd. De tweede soort zijn evenementen in 
competitieverband met 71 dossiers, waarvan 21 uit West-Vlaanderen voor een bedrag van 95.100 euro. 
Voor de bovenlokale recreatieve sportevents zijn 52 dossiers ingediend, waarvan 11 uit West-
Vlaanderen, met een subsidie van 38.400 euro. Tot slot zijn er EK-kwalificaties die eruit springen met 
80.000 euro voor basket- en volleybal. Misschien is er ook een subsidie van 45.000 euro voor de skeelers 
die een Europees kampioenschap zullen houden in Zandvoorde. 

Dat alles is goed nieuws en het is de verdienste geweest van de mensen van de sportdienst die in 2017 
aan 400 sportverenigingen hebben meegedeeld dat de provincie in 2018 geen subsidies meer zou 
uitbetalen. Daarbij werden tevens de reglementen verduidelijkt en toegelicht, waardoor ze in Vlaanderen 
een deftig dossier konden indienen. Voor 47 verenigingen, waarvan men wist dat ze voor verdere 
subsidies niet in aanmerking zouden komen, heeft de provincie in 2017 een overgangsoplossing 
aangereikt met een overgangsregime voor 2018, zonder het budget te verhogen, maar met de helft van 
het budget uit communicatie. 
Dit alles is goed voorbereid geweest, wat dan ook zijn vruchten heeft afgeworpen. Als de andere 
provincies volgend jaar echter een inhaalbeweging maken, kan het gebeuren dat de vruchten van 2018, 
met eenzelfde Vlaams budget, voor West-Vlaanderen in 2019 niet dezelfde vruchten zullen opleveren. 
Een aantal mooie organisaties zijn door Vlaanderen niet weerhouden, bijvoorbeeld de gymnastiek in 

Menen, de berencross in Meulebeke, Izegem Koerse, het eendjescriterium in Zwevegem, de Käthe 
Kollwitz Vredesloop in Ieper, de jongerencross in Waregem, de Brugse Zwemdoortocht en de City Trial in 
Tielt. Deze organisaties werden door de provincie gesteund en zijn nu uit de boot gevallen. Het gros van 
de dossiers is echter ook in Vlaanderen gered. 
 
Repliek 
De heer Dumarey dankt de heer Vereecke, samen met de sportdienst, voor het tijdig inlichten van de 
sportverenigingen, waardoor de sportverenigingen werden gemotiveerd en waardoor de mooie resultaten 
voor 2018 werden bekomen. 
 
Vraag nr. M/2018/55 
van de heer Hendrik Verkest 

Vervoersregio’s - insteek vanuit Midden West-Vlaanderen 
 
De heer Hendrik Verkest, raadslid CD&V, zegt dat het vervoerplan van de pilootregio Westhoek inzake 
openbaar vervoer en vervoer op maat in het voorjaar werd voorgesteld. Andere regio’s bereiden zich 
voor. Het is echter merkwaardig dat volgens Vlaanderen de gewenste openbare vervoersstructuur 
budgetneutraal dient te gebeuren. De bestaande historische financiële verdelingen per regio worden in 
ieder geval behouden. Niet de behoeften en de ruimtelijke economische nederzettingsstructuur zijn het 
uitgangspunt, maar de verworven rechten. De schaal waarop wordt gewerkt roept vragen op. De 
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vervoersregio’s vallen nagenoeg samen met de stadsgewesten, een nieuwe schaal die niet samenvalt 
met het bestuurlijk niveau, maar die zich tussen gemeenten en provincie bevindt. Professor De Rynck 
vindt de schaal van de RESOC’s te klein om sociaal-economische hefbomen te realiseren en de heer 
Verkest citeert de heer De Rynck: ‘Daarvoor lijkt de schaal van 1 miljoen inwoners een minimum’. Dit 
betekent volgens professor De Rynck niet dat de regionale schaal niet relevant is om te plannen en 
invulling te geven aan ambities. POM en provincie bieden wel deze schaal en zorgen met de RESOC’s als 
streekantennes voor het opbouwen en uitdragen van een provinciale economische visie in verbinding met 
de gemeenten en de regio’s. 

De vraag stelt zich of de provincie inzake vervoer ook een dergelijke beleidsmatige rol moet opnemen. 
Het gaat immers om meer dan openbaar vervoer alleen. Mobiliteit vergt een geïntegreerde benadering 
van stappen, fietsen, openbaar vervoer, personen- en vrachtverkeer en binnenvaart, geënt op de 
ruimtelijke economische nederzettingsstructuren die mede door de provincie worden uitgetekend. RESOC 
Midden West-Vlaanderen heeft alvast een insteeknota uitgewerkt waarin deze globale aanpak voor de 
vervoersregio wordt bepleit.  
West-Vlaanderen ligt ver van Brussel en Antwerpen. Men mag niet overmoedig zijn en men moet onder 
ogen zien dat de afzonderlijke vervoerregio’s niet veel zullen betekenen in een centralistisch Vlaanderen. 
De heer Verkest zegt ervan overtuigd te zijn dat er nood is aan een assertieve provinciale aanpak inzake 
visievorming en coördinatie met betrekking tot vervoerregio’s en mobiliteit.  
De heer Verkest vraagt of de provincie deze rol wenst op te nemen en een samenwerkingsaanbod wenst 
te formuleren naar de gemeenten en de vervoerregio’s toe en of daarover ideeën en plannen bestaan. 

 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat het niet de eerste keer is dat de heer Verkest zijn 
terechte bezorgdheid uit over de vervoersmogelijkheden in de Westhoek. Langzamerhand wordt een 
cruciale fase bereikt. Het is nu wachten op het moment wanneer de vervoersregio’s effectief zullen 
opstarten. Volgens de bevoegde Vlaamse minister zou dat in het najaar van 2018 gebeuren. Iedereen is 
momenteel echter in het ongewisse over de afbakening, de scoop, de verantwoordelijkheden en de 
participatie in de vervoerregio. Het is evident dat de scoop ruimer is dan het openbaar vervoer en dat 
ook wandelen, fietsen, vrachtwagens en vervoermogelijkheden via het water daarmee te maken hebben. 
Het is ook duidelijk dat er een afstemming zal zijn over de vervoerregioraden heen. De coördinatie kan 
niet vanuit Brussel want dat is op voorhand een doodgeboren kind. 
De provincie wil vanzelfsprekend een rol opnemen. De provincie is, zoals de heer Verkest heeft 

geschetst, de ‘chapelure’ tussen de verschillende regio’s, met een decennialange ervaring en ambtelijke 
competenties. De provincie ambieert een actieve rol. De heer De Block wijst hierbij ook op de initiatieven 
op het vlak van fietspadenbeleid, de testkaravaan in de bedrijven, de testkaravanen in de gemeenten en 
de goede samenwerking met de RESOC’s en het middenveld. 
Momenteel is het decretale kader nog niet uitgewerkt en in de uitvoeringsbesluiten zal de rol van de 
provincie worden omschreven. De heer De Block zegt te hopen dat dit voor binnenkort zal zijn en dat de 
ratio zal primeren. Mocht de ratio primeren op de ideologie, kan het gezond verstand enkel inhouden dat 
de provincie in deze materie een belangrijke rol zal kunnen opnemen. Het siert gouverneur Decaluwé om 
ook op zijn niveaus deze boodschap over te brengen en de expertise van de provincies terecht te 
legitimeren. 
 

Repliek 
De heer Verkest zegt het samen met de heer De Block te betreuren dat vervoer en verkeer, die op zich 
een grote schaal nodig hebben, teruggedrongen worden naar de kleine schaal van regio’s die geen 
enkele politieke legitimiteit hebben. 
 
 
 
 
Vraag nr. M/2018/56 
van mevrouw Hilde Decleer 
Duurzame vis in het bedrijfsrestaurant 
 

Mevrouw Hilde Decleer, raadslid CD&V, zegt dat een week terug in het provinciehuis Boeverbos de 
duurzaamheidserkenning ‘Visserij verduurzaamd’ gelanceerd in aanwezigheid van minister Schauvliege, 
vertegenwoordigers van de Europese Commissie en heel wat stakeholders van de visserij. Er was een 
bijenkomst voorzien van de klankbordgroep van het convenant. Het geheel werd afgesloten met een 
walking dinner waar ook het personeel van de provincie mocht aan deelnemen. De provincie kwam 
hierbij pertinent in beeld. De provincie zou ook het engagement zijn aangegaan om voor het eigen 
restaurant enkel vis aan te kopen die voldoet aan bepaalde normen. 
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Mevrouw Decleer vraagt hoe de provincie dit ziet en wat het belang hiervan is. Er is ook een ander label 
voor vis, meer bepaald het MSC-label, dat ook beweert te focussen op duurzaamheid. Mevrouw Decleer 
vraagt wat de relatie is tussen de beide labels en of het mogelijk is om als verbindende provincie de 
keukens van andere overheden warm te maken voor het aankopen van duurzame vis. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat ‘Visserij verduurzaamd’ een project is dat door de 
Rederscentrale, samen met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en andere partners, werd 

opgezet waarbij per vissersboot wordt nagegaan of er op een duurzame manier wordt gevist. 
Verschillende boten komen aan bod en het gaat daarbij om de ecologische, de economische en de sociale 
poot. Op basis van deze drie verschillende aspecten wordt aan de boot een duurzaamheidsster 
toegekend en een quotering om na te gaan of de betrokken boot op een voldoende duurzame manier 
vist. Op die manier krijgt de boot op de veiling de markering ‘De vis die u koopt van deze boot is op een 
duurzame manier gevangen’. Momenteel betekent duurzaam dat men 50 % van de punten haalt. Er is 
ook een verbetertraject, waarbij men binnen de drie jaar een hoger percentage moet halen en waardoor 
men de erkenning behoudt. Duurzame visserij is ook een werkwoord, wat betekent dat er nog werk aan 
de winkel is in de visserij. 
Om dit instrument te ondersteunen heeft de provincie het initiatief genomen om vanaf nu in het 
personeelsrestaurant enkel vis te consumeren die gevangen is door boten die de erkenning hebben. Er is 
een jaarlijks raamcontract met de leverancier van de vis en de vis zal moeten aangeleverd zijn door 

boten die met het label hun vis hebben gevangen. Op die manier wil de provincie een stuk 
voorbeeldfunctie zijn en aantonen dat het belangrijk is om de vissers die op een duurzame manier vissen 
te ondersteunen. Het zou goed zijn dat ook andere personeelsrestaurants of horecazaken deze oefening 
ondersteunen. 
Het verschil met het MSC-label bestaat erin dat het MSC-label bijna alleen focust op de ecologische poot 
en bijvoorbeeld de poot veiligheid en de economische poot minder bekijkt. MSC betekent ook 
traceerbaarheid van elk stukje vis dat ergens in de supermarkt ligt naar het label toe, waarbij het label 
‘Visserij verduurzaamd’ focust op de boten. Er is dialoog met het MSC-label en naar de toekomst toe 
kunnen de twee labels naar elkaar toegroeien.  
 
 
Vraag nr. M/2018/57 

van de heer Kurt Himpe 
Baanbrekend winkelen 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, bevestigt de opmerking van de voorzitter dat het topic baanbrekend 
winkelen reeds ter sprake kwam in de tweede commissie. De heer Himpe deelt mee dat op maandag 11 
juni tijdens een congres baanbrekend winkelen een actieprogramma werd voorgesteld om de 
overrompeling van winkels langs steenwegen te stoppen. Dit kwam er op initiatief van de provincie 
Antwerpen. De provincie Antwerpen, de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Oost-Vlaanderen en 
dertien gemeenten tekenden alvast een engagementsverklaring om deze nieuwe aanpak in de praktijk 
om te zetten, aldus de heer Himpe. Een nieuwe aanpak benadrukt het raadslid, hij verwijst hierbij naar 
de periode 2008-2017 waarbij de concentratie van detailhandel op steenwegen in Vlaanderen met 260 % 
vloeroppervlakte is toegenomen en hiermee 1,6 miljoen vierkante meter aan winkelvastgoed inneemt. 

Veel agrarisch woon- en industrieel gebied is ingenomen en de druk op de open ruimte neemt almaar 
toe, zegt de heer Himpe. De vermelde provincies bundelen hun krachten en proberen te zoeken naar een 
lange termijn visie voor dit fenomeen. Er werden vier verschillende zones uitgetekend: een winkelrijke 
zone , een clusterzone, een winkelarme zone, en een no go zone. Hiervoor wordt ook samen gewerkt 
met de retail- en vastgoedsector om tot één visie te komen zegt het raadslid. De heer Himpe vraagt als 
de deputatie, zoals de andere provincies, ook plannen in deze richting heeft. In de provincie West-
Vlaanderen zijn uiteraard ook dergelijke situaties terug te vinden stelt de heer Himpe. Het raadslid wenst 
bijgevolg te weten als de deputatie of de diensten reeds geïnformeerd hebben bij de andere provincies 
hoe ze dit concreet op hun grondgebied zullen aanpakken. 
 
 
 

 
Antwoord  
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat de heer Himpe dit reeds heeft aangekaart in de tweede 
commissie en het decreet waarnaar wordt gerefereerd de provincie extra bevoegdheden inzake visie rond 
handel geeft. Er zijn een viertal grote domeinen terug te vinden zegt de gedeputeerde. Hij geeft als 
voorbeeld het opmaken van verordeningen voor het afbakenen van bijvoorbeeld winkelarme gebieden 
die de gemeentelijke grenzen overschrijden. Er kunnen ook oppervlaktenormen worden opgelegd voor 
bepaalde categorieën van handelsactiviteiten. De provincie krijgt ook de bevoegdheid om, op de 
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centrumsteden na, te oordelen over aanvragen met een nuttige handelsoppervlakte van 20 tot 50.000 
vierkante meter in eerste administratieve aanleg. De beroepsdossiers voor aanvragen kleiner dan 20.000 
vierkante meter zullen in de deputatie komen, licht de gedeputeerde toe. De gedeputeerde zegt dat de 
betrokken diensten vergunningen, ruimtelijke planning, economie en de POM bezig zijn met de opmaak 
van een provinciaal kader kleinhandel . De bedoeling is dat dit in de komende weken wordt gefinaliseerd 
en wordt voorgelegd aan de deputatie. Morgen is er een overleg in Antwerpen om na te gaan hoe zij dit 
zullen aanpakken, deelt de heer De Block mee. De gedeputeerde neemt aan dat als daar zinvolle dingen 
worden aangehaald de provinciale diensten zullen voorstellen om dit aan het provinciaal kader toe te 

voegen. De gedeputeerde is van mening dat het heel belangrijk is dat de diensten ruimtelijke planning, 
vergunningen, economie en de POM samenwerken gezien dit de vier belangrijkste actoren zijn. De 
gedeputeerde vraagt nog eventjes geduld te hebben, maar dat de provincie gelet op de nieuwe 
bevoegdheden die zij terzake krijgt haar verantwoordelijkheden zal opnemen en de provincie bijgevolg 
pro is.  
 
Repliek 
De heer Himpe zegt uit te kijken naar dit kader en stelt voor dat nadat dit in de deputatie is gekomen er 
zo snel als mogelijk terugkoppeling is naar de tweede commissie zodat daar kan worden gebrainstormd 
over het plan van aanpak. 
 
Vraag nr. M/2018/58 

van mevrouw Charlotte Castelein 
Onderwijs als middel om openstaande vacature aan te pakken 
Mevrouw Charlotte Castelein, Open Vld-raadslid, licht haar vraag toe. Bedrijven schreeuwen om 
werknemers en krijgen niet alle vacatures ingevuld. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de 
aantrekkende economie, anderzijds omdat er meer oudere werknemers met pensioen gaan dan er 
jongeren bijkomen. Het gevolg is dat er eind mei in Vlaanderen nog steeds 48.000 vacatures open 
stonden. In theorie zijn er nochtans voldoende kandidaten, want op het zelfde ogenblik waren er 
184.000 werkzoekenden, aldus mevrouw Castelein. In West-Vlaanderen is de krapte op de arbeidsmarkt 
het meest voelbaar met 10.000 vacatures ten opzichte van ruim 26.000 werkzoekenden. Mevrouw 
Castelein zegt dat het niet te miskennen valt dat er reeds diverse maatregelen gebeuren vanuit 
Vlaanderen en ook vanuit de POM West-Vlaanderen. Zij verwijst hierbij onder meer naar cursussen voor 
nieuwkomers, een samenwerkingsovereenkomst met Noord-Frankrijk en een samenwerking met het 

twaalfde gewest. Een oplossing voor deze problematiek kan misschien mede vanuit het onderwijs komen 
oppert het raadslid. De aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt moet op lange termijn worden 
bekeken. Scholen moeten inzetten op 21-eeuwse competenties. Daarbij speelt het STEM-concept een 
belangrijke rol volgens mevrouw Castelein. Het gaat om digitalisering en robotisering, omgaan met 
verandering en met diversiteit. Dit aspect staat voor een stuk ook in de nieuwe eindtermen die het 
Vlaamse parlement heeft goed gekeurd. In deze termen wordt eveneens verwezen naar zin voor 
initiatief, innovatie denken en creativiteit. Maar het is nog afwachten hoe dit concreet zal worden 
ingevuld zegt mevrouw Castelein. Vanuit VOKA kwam ook recent de vraag om duaal leren niet enkel te 
beperken tot het secundair onderwijs, maar het ook te integreren in het hoger onderwijs om zo de 
openstaande vacatures sneller te gaan invullen. Mevrouw Castelein gaat over tot haar vragen. Zijn er 
reeds initiatieven genomen om duaal leren te integreren in het hoger onderwijs. Op welke manier neemt 

de provincie West-Vlaanderen initiatieven om de openstaande vacatures in west Vlaanderen te gaan 
invullen. En waar tenslotte liggen de uitdagingen voor de provincie West-Vlaanderen vraagt mevrouw 
Castelein.  
 
Antwoord  
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, denkt dat het juist is te stellen dat er vandaag een enorme 
krapte is op de arbeidsmarkt, althans zeker in de provincie West-Vlaanderen. De gedeputeerde voegt er 
aan toe dat dit geen tijdelijk fenomeen is of zijnde een fenomeen dat enkel is gelinkt is aan de huidige 
hoge conjunctuur. Door de evolutie van de nataliteit en demografie in de provincie West-Vlaanderen 
echter, wordt men in de provincie West-Vlaanderen geconfronteerd met een problematiek die zich 
structureel in de komende periode verder zal stellen, aldus de heer de Bethune. De gedeputeerde vindt 
het belangrijk dat hier voor een stuk structurele maatregelen tegenover worden geplaatst en dat daar 

vanuit de provincie, met de mogelijkheden die zij heeft, maximaal op wordt ingespeeld. Dit betekent 
concreet voor het dossier duaal leren, dat is de essentie van de vraag van mevrouw Castelein zegt de 
gedeputeerde, dat de provincie daar niet bij de pakken blijft zitten. De gedeputeerde verwijst hierbij 
graag naar zijn collega gedeputeerde Vereecke die op dit vlak reeds verschillende initiatieven heeft 
genomen. De gedeputeerde verwijst naar de zitting van de deputatie van deze voormiddag, waar ook 
een bespreking werd gewijd aan een memorandum rond de promotie van het duaal leren in West-
Vlaanderen. De heer de Bethune zegt dat als mevrouw Castelein dit zou wensen gedeputeerde Vereecke 
hier verder kan op inzoemen. De heer de Bethune verwijst naar de vraag van mevrouw Castelein in 
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welke mate dit duaal leren over alle netten, over alle leeftijden op het vlak van vormingsinitiatieven, 
meer bepaald in centra voor volwassenonderwijs, in Syntra West, in hogescholen, universiteiten, 
middelbaar en lager onderwijs wordt geïntegreerd. Hoe trekt men deze lijn door om mensen die, hetzij 
geen job hebben, hetzij een job zoeken, hetzij mensen die nog op de arbeidsmarkt moeten toetreden, in 
een positieve dynamiek te krijgen. De gedeputeerde zegt dat hij vijftien initiatieven kan opsommen die 
vandaag reeds mede door de provincie worden geïnduceerd. De heer de Bethune gaat over naar de 
concrete vraag van mevrouw Castelein, namelijk wat de provincie op vlak van hoger onderwijs doet. De 
gedeputeerde zegt dat de provincie West-Vlaanderen opnieuw de ambitie heeft om pionier te zijn. Binnen 

de technische universitaire alliantie TUA, de stichting die de provincie heeft opgericht om samenwerking 
en bevordering van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen mogelijk te maken en te stimuleren, is reeds 
een aantal maanden geleden een werkgroep opgericht. Een werkgroep die precies het duaal leren wil 
introduceren in het hoger onderwijs. Het gaat zelfs zo ver, aldus de gedeputeerde, dat vandaag reeds 
een draft voorhanden is waarbij zelfs al Europese middelen naar een project genaamd de Europese regio 
gaan. Dit is een dossier dat zal worden voorbereid door de hogeschool West-Vlaanderen. Ook de andere 
academische instellingen zullen participeren. De hogeschool Vives is nu reeds gestart met een opleiding 
duaal leren in de sector van de elektromechanica, namelijk één van deze knelpuntberoepen. De 
gedeputeerde zegt hiermee een paar indicaties te willen geven. De bezorgdheid die mevrouw Castelein 
uit is ook deze van de provincie. De gedeputeerde zegt dat actief aan deze bezorgdheid wordt gewerkt 
en de provincie perfect samenwerkt met de collega’s wat betreft het niveau van volwassenonderwijs, 
Syntra West en het middelbaar onderwijs. De heer de Bethune verwijst hierbij onder meer naar de 

samenwerking met de sectorfondsen en het initiatief 3 plus 1. De heer de Bethune verwijst hierbij 
nogmaals naar zijn collega gedeputeerde Vereecke. De gedeputeerde zegt dat ook in het dossier van het 
hoger onderwijs, de provincie niet heeft gewacht op uitvoeringsbesluiten. Er wordt nu reeds een 
werkgroep opgericht en er worden nu reeds projecten voorbereid. De gedeputeerde zegt dat hij mevrouw 
Castelein een volledige lijst van initiatieven kan bezorgen. Hij kan het raadslid gerust stellen, haar 
bezorgdheid is ook deze van de provincie. 
 
Repliek 
Mevrouw Castelein zegt dat het haar plezier doet dat provincie reeds werk heeft gemaakt van 
bovenstaand topic. 
 
Vraag nr. M/2018/59 

van de heer Maarten Tavernier 
Systeem innen provinciebelastingen 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, verwijst naar een Pano-reportage van begin dit jaar waarbij 
werd gefocust op het systeem van schuldinning. Er kwamen schrijnende verhalen naar boven van 
mensen die dieper in de schulden werden geduwd door achterstallige facturen die aangroeiden tot een 
veelvoud van het oorspronkelijk bedrag en dit ten gevolge van de inningskosten. Vandaar dat de heer 
Tavernier het antwoord dat hij kreeg op de laatste schriftelijke vraag die hij stelde rond de inning van de 
provinciebelastingen voor een stuk ontgoochelend vond. Eind 2015 werd de provincie gecontacteerd door 
iemand die het onlogisch vond dat hij namens het provinciebestuur eerst een deurwaarder over de vloer 
kreeg vooraleer een aangetekende herinnering werd gestuurd om het aanslagbiljet dat hij inderdaad over 

hoofd gezien had te betalen. Een paar schriftelijk vragen en wat e-mailverkeer later bleek toen dat 
recent de werkwijze was gewijzigd en dat de provinciale diensten de betalingen opvolgden tot en met 
een aangetekende herinnering en nadien, als de noodzaak hiertoe bleek, en deze aangetekende 
herinnering bijgevolg niet het gewenste resultaat had, een dossier wordt overgemaakt aan een 
gerechtsdeurwaarder. Dat vond de heer Tavernier een logische situatie. Het raadslid was dan ook 
verbaasd om enkele maanden geleden opnieuw gecontacteerd te worden met een gelijkaardig verhaal. 
Naar aanleiding van een wetswijziging in het jaar 2017 werd het systeem dat ingevoerd werd vanaf het 
aanslagjaar 2015 opnieuw aangepast en werd opnieuw naar de vroegere situatie gegaan, namelijk na 
een gewone herinnering wordt opnieuw direct een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om de belasting te 
innen, aldus de heer Tavernier. Een aangetekende herinnering is door de wetswijziging van vorig jaar 
niet meer verplicht, maar ook niet verboden zegt de heer Tavernier. Het raadslid vraagt zich af als het  
provinciebestuur zich niet enkel de vraag moet stellen hoe zij op een efficiënte manier de provinciale 

belastingen int, dit blijft uiteraard ook een uitgangspunt, maar ook hoe zij dit doet op een manier zodat 
mensen die misschien reeds in financieel moeilijke situatie zitten niet in nog grotere problemen komen. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de bezorgdheid van de heer Tavernier ook deze is van de 
deputatie en hij denkt bij uitbreiding van iedereen in de raad. Maar, zo stelt de heer Vereecke, men moet 
ook eens kijken naar de wetgeving. De heer Vereecke verwijst naar het besluit van de heer Tavernier 
omtrent de wetswijziging waarbij wordt bepaald dat het verzenden van een aangetekende herinnering 
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niet verplicht is. Ondanks deze nieuwe wetgeving, aldus de heer Vereecke, is er nog altijd een 
mogelijkheid dat men steeds wordt herinnerd aan het feit dat men zijn belasting nog niet heeft betaald. 
Dit evenwel niet met een aangetekende brief, maar met een gewone brief. Dit betekent dat voordat een 
gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld, mensen nog steeds met een gewone brief worden herinnerd 
aan het feit dat men zijn belastingverplichting dient na te komen. Bij eventuele financiële problemen kan 
men altijd met de dienst Belastingen contact opnemen om te kijken op welke manier de betaling 
doorgang kan vinden. De gedeputeerde verwijst naar de wetswijziging van 1 mei 2017 in het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. De federale of Vlaamse overheid past deze wijziging toe zegt de 

gedeputeerde. Deze wijziging is ook van toepassing verklaard op de provinciale belastingen. De 
verplichting om een aangetekende brief te sturen is afgeschaft, maar de gewone herinnering, namelijk 
niet aangetekend, wordt met deze wijziging aangegeven als zijnde de manier om over te kunnen gaan 
tot een bevel van de gerechtsdeurwaarder. Er moet met andere woorden steeds eerst een gewone 
herinnering worden verzonden, hetgeen de provinciale belastingdienst ook doet, verduidelijkt de heer 
Vereecke. Inzake de gezinsbelasting geeft de gedeputeerde de verschillende fasen van de inning mee: 
aanslagbiljet, herinnering per gewone brief, aanmaning van de gerechtsdeurwaarder en tenslotte het 
dwangschrift. Wat betreft de belasting op bedrijven en tweede verblijven zijn deze fasen het 
aanslagbiljet, de gewone herinnering en tenslotte het dwangschrift. De gedeputeerde zegt dat hij niet als 
een dictator toekijkt op de werking van de dienst en hij is van mening dat de dienst dit op een goede 
manier doet en goed weet hoe zij met dergelijke situaties moeten omgaan om het inderdaad zo 
menselijk mogelijk te houden. Dit is ook één van de redenen geweest waarom de provincieraad voor 

bepaalde statuten de mogelijkheid heeft gelaten om tot een vermindering van de belasting of zelfs 
vrijstelling van de belasting te besluiten, zodat de procedure van inning al helemaal geen doorgang moet 
vinden. De dienst heeft aangegeven dat één van de redenen waarom niet meer met een aangetekende 
herinnering wordt gewerkt de kost van deze aangetekende herinnering is geweest. In het verleden 
wanneer een aangetekende herinnering werd verzonden is gebleken dat meer dan de helft van deze 
aangetekende brieven zelfs niet worden afgehaald. De heer Vereecke wil de heer Tavernier ook op het 
wetsvoorstel zelf wijzen. In de parlementaire stukken kan men lezen dat inzake de inkomstenbelasting 
de fiscus in de regel een laatste herinnering tot betalen per aangetekende brief verstuurde en dit 
minstens een maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling mag betekenen. Jaarlijks 
werden 250.000 aangetekende zendingen niet afgehaald. Het wetsvoorstel bepaalt dat de herinnering nu 
per gewone brief mag worden verstuurd. Op die manier kan de fiscus een aanzienlijke besparing 
realiseren. De gedeputeerde geeft nog enkel cijfers mee om zijn antwoord te besluiten. Wat betreft de 

algemene provinciebelasting heeft ongeveer 0,026 % niet betaald na een kosteloze herinnering. Voor de 
provinciebelasting op bedrijven is dat 0,044 % en voor de provinciebelasting op tweede verblijven is dit 
tenslotte 0,014 %. Iedereen die zijn aanslagbiljet niet tijdig heeft betaald krijgt een gewone brief ter 
herinnering.  De gedeputeerde herhaalt dat veel aangetekende zendingen niet werden afgehaald. De 
gedeputeerde denkt dat de provincie de wet correct toepast, zij de menselijkheid zeker niet uit het oog 
verliest en het aan de mensen is om zo vlug mogelijk contact op te nemen met de diensten wanneer zij 
een herinnering tot betaling krijgen en met financiële moeilijkheden kampen. 
 
Repliek 
De heer Tavernier zegt dat hij het antwoord van de gedeputeerde had verwacht, maar hij het geen goed 
antwoord vindt. Het verschil tussen een aangetekende brief en een gewone brief is dat de provincie dan 

op zijn minst weet als de brief al dan niet is toegekomen. Als je een gewone herinnering krijgt en er is 
iets mis, de heer Tavernier geeft als voorbeeld een recente verhuis of langdurig verblijf in het ziekenhuis, 
dan kan het zijn dat de brief wel toekomt, maar dat diegene die de brief moet ontvangen deze niet 
krijgt. Een aangetekende zending dient precies om garantie te krijgen dat de brief is toegekomen. 
De voorzitter onderbreekt de heer Tavernier en sluit deze vraag af. 
 
Vraag nr. M/2018/60 
van de heer Peter Roose 
Haalbaarheid van een provinciaal IT-platform voor deelfietsen 
 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter S.pa, zegt dit item te willen aanbrengen omdat de provincie  West-
Vlaanderen heel wat doet op vlak duurzaam mobiliteitsbeleid in de provincie. De heer Roose geeft als 

voorbeelden de inspanningen, ook financieel, op vlak van aanleg van fietspaden en het project rond de 
fietskaravaan. Met dit project stimuleren zowel gemeenten als bedrijven hun werknemers om van de 
fiets gebruik te maken. Een mogelijke derde pijler in dit beleid zou kunnen zijn om het aspect en de 
sector van het deelfietsen een duwtje in de rug te geven meent de heer Roose. Er wordt vastgesteld dat 
zowel in diverse gemeenten en steden als in de private sector wordt gepoogd om het deelfietsen op te 
richten en er wel een zeer groot amalgaan aan aanbod is, maar weinig convergentie en 
complementariteit is terug te vinden in deze systemen. Vaak is het ook zo dat in de privésector eerst de 
aantrekkelijke regio’s aan bod komen en de plattelandsregio’s vaak minder snel aan bod komen om een 
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systeem van deelfietsen op te zetten. De heer Roose vraagt in welke mate het mogelijk is dat de 
provincie een rol kan spelen om een IT-platform te voorzien waarbij zowel private als publieke spelers op 
dezelfde manier van het net kunnen gebruik maken en dat gemeenten dan ofwel gebruik maken van 
private partners ofwel zelf deelfietsen ter beschikking stellen aan hun inwoners. De wijze van verhuren 
zou echter op een unieke manier moeten kunnen gebeuren in de provincie zegt de heer Roose. Het 
raadslid vindt het goed dat toeristen overal in de provincie op dezelfde manier deze deelfietsen kunnen 
gebruiken, maar werknemers zouden ook vertrouwd moeten kunnen worden met een systeem dat 
gelijkwaardig is in meerdere gemeenten in West-Vlaanderen. De heer Roose vraagt in welke mate een 

haalbaarheidsonderzoek kan worden gedaan om te weten als het mogelijk is om een dergelijk platform 
te ontwikkelen dat gans de sector van het deelfietsen en het gebruik van het deelfietsen in principe sterk 
zou kunnen aanmoedigen. 
 
Antwoord  
De heer Franky De Block, gedeputeerde,  antwoordt dat een duurzaam mobiliteitsbeleid vraagt dat de 
provincie een maximale inventiviteit ontwikkelt qua mobilteitmix. De gedeputeerde zegt dat betreffende 
het idee dat de heer Roose aankaart, er momenteel in de meeste, of tenminsite in alle 
centrumgemeenten, en in een aantal andere gemeenten reeds dergelijke initiatieven zijn. Dat is zeer 
goed vindt de gedeputeerde. Het is ook zeer goed dat er heel wat dergelijke initiatieven zijn die op een 
voortreffelijke manier worden geëxploiteerd door de privésector. Ook daar is er geen enkel probleem. 
Wat goed gedaan wordt, daar moet de provincie niet in concurrentie bijtreden, aldus de gedeputeerde. 

De vraag die zich nu stelt is als de provincie voor de overige gemeenten die dit zouden wensen een vorm 
van een platform kan ontwikkelen dat zinvol kan zijn. De gedeputeerde zegt dat dit zal worden 
onderzocht, maar het antwoord niet onmiddellijk zal kunnen komen. De gedeputeerde heeft de vraag 
reeds gesteld aan de betrokken provinciale diensten. De gedeputeerde wijst er echter ook op dat de 
exploitatie niet onderschat mag worden. Als men iets doet, moet men het ook goed doen. De 
gedeputeerde zegt dat hij op dit vlak ook voor een stukje ervaringsdeskundige is. Toen hij OCMW-
voorzitter was heeft hij een relatief groot project ontwikkeld met gratis fietsen, fietsen voor een appel en 
een ei of fietsen die konden worden gehuurd door leefloon cliënten en mensen met financiële 
beperkingen. De heer De Block herhaalt dat ervoor moet gezorgd worden dat een dergelijk project goed 
is, het onderhouden wordt en dergelijke meer. De gedeputeerde herhaalt dat hij het idee overmaakt aan 
de diensten. De gedeputeerde zegt dat hij alle signalen krijgt dat men dit wil voorbereiden. Als de 
provincie dergelijk platform opmaakt moet zij ten eerste een mooi platform aanreiken, ten tweede 

moeten de gemeenten autonoom kunnen kiezen of ze meedoen en tenslotte moet dit ook aan de 
gemeenten die reeds over deelfietsen beschikken worden gecommuniceerd. De gedeputeerde herhaalt 
dat het idee van het raadslid zeker wordt meegenomen en wordt uitgewerkt, waarna met kennis van 
zaken een passende beslissing zal worden genomen.  
 
Repliek 
De heer Roose dankt de gedeputeerde om op het idee in te gaan. Hij hoopt dat met dit IT-platform wat 
complementariteit kan worden gecreëerd en heel wat West-Vlaamse gemeenten kunnen meegenomen 
worden in dit aspect van mobiliteit. 
 
Vraag nr. M/2018/61 

van de heer Kristof Pillaert 
Acties Westtoer om cruisegasten in West-Vlaanderen te houden 
 
De heer Kristof Pillaert, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Deze week kon in de pers worden gelezen dat 
het toerisme in Vlaanderen zich eindelijk heeft hersteld twee jaar na de aanslagen in Brussel. De heer 
Pillaert stelt dat het zeker dankzij de vele West-Vlaamse actoren actief in de provincie is dat dit resultaat 
werd bekomen. Dit resultaat mag dan ook gezien worden, aldus de heer Pillaert. Meer dan 11 miljoen 
overnachtingen in de provincie. Dat is veel meer dan in andere provincies. Onlangs werd ook de cruise 
terminal in Zeebrugge geopend. In dit jaar ontvangt men 141 cruises en het aantal cruisetoeristen dat 
aanmeert in Zeebrugge nam in tien jaar tijd toe van 7.000 naar 400.000. Het merendeel van deze 
passagiers dat de boot verlaat kiest voor Brugge als dag bestemming. In datzelfde artikel kon men 
echter ook vernemen dat er een toeloop is in Brugge en er eigenlijk te veel toeristen zijn. De heer Pillaert 

zegt dat daarom wordt gekeken om deze mensen direct door te sluizen naar Gent of Antwerpen. De heer 
Pillaert zegt dat de provincie veel inspanningen heeft gedaan om de toeristen in West-Vlaanderen te 
houden. Hij verwijst hierbij naar de verschillende vragen die raadslid Kurt Himpe reeds over dit topic 
heeft gesteld. De heer Pillaert vraagt hoe Westtoer er voor zal zorgen dat de toeristen in West-
Vlaanderen blijven en als er gesprekken met stad Brugge zijn gepland om daar enig antwoord op te 
bieden. 
 
Antwoord 
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De heer Franky De Block, gedeputeerde, beaamt dat het cruisetoerisme in de lift zit. En dat zal volgens 
de gedeputeerde ook verder in de lift blijven zitten. Het is een vorm van toerisme voor alle leeftijden, 
alle bevolkingsgroepen en in verschillende prijsklassen. Het is ook een vorm van toerisme die toelaat dat 
mensen met beduidend mindere mobiliteit en mensen op een hogere leeftijd nog een reisbestemming 
kunnen hebben met tal van mogelijkheden. De gedeputeerde gelooft dan ook in het cruisetoerisme. De 
gedeputeerde verwijst in zijn antwoord naar enkele statistieken. Op een cruiseschip blijft gemiddeld 10 
% van de passagiers aan boord, zij doen dus geen excursies. 35 % doet een georganiseerde 
groepsexcursie. 55 % gaat tenslotte individueel op pad. Dit betekent dat 90 % van de passagiers een 

excursie doet en bijgevolg van boord gaat. Daar ligt de uitdaging zegt de gedeputeerde. De haven van 
Zeebrugge doet tot nu toe beroep op De Buck Travel voor het vervoer en de gedeputeerde hoort dat dit 
vlot verloopt. Ook met Westtoer zijn er regelmatig gesprekken rond de excursies en deze excursies 
omvatten momenteel Brugge, Ieper en de westhoek, Damme, Gent, Brussel en Antwerpen. De 
cruiseterminal biedt voor de MBZ en voor de stad nu de mogelijkheid om het onthaal van de 
cruisepassagiers beter te organiseren. En vooral om het aanbod naar de individuele reizigers te 
optimaliseren en te spreiden, zodat de individuele reiziger in plaats van zijn uitstap zelf te organiseren 
gebruik kan maken van een aantrekkelijk aanbod op maat. De bedoeling is om ook het andere potentieel 
in de provincie West-Vlaanderen aan te bieden zegt de gedeputeerde. Westtoer heeft reeds contact 
gehad met de gemeenten die willen deelnemen en zal hier een coördinerende rol in nemen. De 
mogelijkheid wordt geboden om ook andere steden en gemeenten gelegen in West-Vlaanderen, te 
bezoeken. Op die manier kan men alternatieven voor Brugge aanbieden. De gedeputeerde zegt dat dit 

een win-win verhouding is het. Op vraag van stad Brugge heeft Westtoer deze coördinerende rol 
opgenomen. Zij werkt goed samen met de toeristische dienst van Brugge zegt de gedeputeerde. Er 
wordt een excursie aanbod op maat opgezet. Volgende steden en gemeenten hebben reeds aangegeven 
te willen meedoen: Blankenberge, Oostende, Oostende-Raversijde met het provinciaal domein 
Raversyde, Damme, Veurne, Waregem, Ieper, Knokke-Heist, het Zwin Natuurpark en Kortrijk. Dat is 
gebeurd na een bevraging volgens de medewerkers van de betrokken diensten. De gedeputeerde neemt 
dan ook aan dat dit zo is. Als er nog andere gemeenten zouden zijn die geïnteresseerd zijn kunnen zij 
contact opnemen met de diensten zegt de gedeputeerde. Al deze steden en gemeenten weten dat er een 
promofilm wordt opgemaakt die in die terminal zal worden gedraaid waarin deze gemeente aan bod 
komen. Er worden ook flyers opgemaakt. Tenslotte zal MBZ met een aanbestedingsprocedure een 
busoperator aanduiden voor het vervoer naar het nieuwe aanbod dat wordt gegenereerd, aldus de 
gedeputeerde. De cruisepassagiers zullen nog beter dan vroeger worden onthaald, ze zullen nog meer en 

beter worden gewezen op de verschillende excursiemogelijkheden in de provincie. Elke gemeente en stad 
die wil meedoen zal aan zijn trekken komen zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde denkt dat dit een 
heel mooie evolutie is en op die manier de gemeenschapscenten en provinciale centen op een 
verantwoorde manier zijn geïnvesteerd in de cruiseterminal. De gedeputeerde besluit dat het 
cruisetoerisme het toerisme van de toekomst is. 
 
Repliek 
De heer Pillaert zegt blij te zijn dat er gesprekken lopen met Brugge en dit zeer goed opgevolgd wordt. 
Hij denkt dat dit de uitdaging is voor de toekomst. 
 
Vraag nr. M/2018/62 

van mevrouw Annie Cool 
Mei plastiekvrij en korte keten 
Mevrouw Annie Cool, CD&V-raadslid, zegt dat de problemen van plastiek verpakkingen reeds meermaals 
in het nieuws kwamen met mei plastiekvrij. Zij verwijst hierbij naar de Europese Commissie die plastiek 
voor eenmalig gebruik in de toekomst wil verbieden en het afvalplan van Vlaams minister Schauvliege. 
De kwestie rond plastiek vervuiling leeft enorm zegt mevrouw Cool. In de provincieraad ging het al 
meermaals over de problemen van zwerfvuil langs de wegen. In de Europese Unie komt elke minuut het 
equivalent van een volle vrachtwagen plastiek in de zeeën terecht. Elke minuut, dat is acht miljoen ton 
per jaar, aldus mevrouw Cool. Plastiek blijft ons ook heel lang achtervolgen, het duurt meer dan 500 jaar 
voor bepaalde plastics volledig door de natuur afgebroken zijn. Het probleem is onze wegwerpcultuur, 
zegt het raadslid, de grootse bron van plastiek vervuiling komt van wegwerpverpakkingen. Bovendien 
vallen deze in zee uiteen in microplastics die via vis en schelpdieren terug op ons bord kunnen belanden. 

Vandaag zit ons eten in plastiek, straks zit dit plastiek in ons eten, zo stelt het raadslid. Heel veel 
mensen willen het anders, maar weten niet hoe ze dit kunnen aanpakken. De provincie zet sterk in op 
korte keten werking, op hoeveproductie en verkoop. Van 26 mei tot 3 juni was er de korte keten week 
en hierbij werden talrijke initiatieven genomen om de korte keten in de kijker te zetten, zoals het nieuwe 
wereld record hoeve-ijs eten in het provinciaal domein Bulskampveld en dit in samenwerking met KVLV. 
Mevrouw Cool verwijst naar talrijke andere acties die er op gericht waren om de grote rijkdom van de 
hoeve- en streekproducenten in de kijker te stellen. Voor West-Vlaanderen was dit reeds de derde editie, 
maar voor het eerst werd deze actie in heel Vlaanderen overgenomen. Mevrouw Cool is ervan overtuigd 
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dat het rechtstreeks kopen bij de boer en bij uitbreiding het hele korte keten verhaal gecombineerd kan 
worden met streven naar minder plastiek verpakkingen. Daar zit volgens het raadslid heel wat potentieel 
in. In de korte keten is er veel minder nood aan voorverpakte producten. Verkoop in bulk of in een 
andere milieuvriendelijkere verpakkingsvorm moeten hier zeker mogelijk zijn. Mevrouw Cool vraagt als 
er werk wordt gemaakt om de hoeveproducenten te begeleiden en te stimuleren om anders om te gaan 
met verpakking. Kan dit als bijkomende troef uitgespeeld worden voor de hoeveproducten en eventueel 
ook voor de streekproducten. 
 

Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, beaamt dat bij hoeveproducten (korte keten verkoop) sowieso 
een aantal tussentijdse verpakkingen in loop van transport worden uitgesloten. Maar ook daarnaast zijn 
er reeds een aantal acties gebeurd en zullen er nog een aantal gebeuren om minder 
verpakkingsmateriaal en zeker plastiek verpakkingsmateriaal bij hoeveproducenten en ook bij de 
verkopers van streekproducten te gebruiken. De gedeputeerde verwijst naar twee studiebezoeken met 
hoeve-en steekproducenten die reeds zijn doorgegaan aan verschillende zaken en verpakkingsvrije 
winkels in het Gentse. Dat gebeurde samen met Inagro en Unizo. Er is ook reeds een groepsaankoop van 
papieren draagtasjes uit gerecycleerd FSC papier geweest, met daar aan gekoppeld een actie waarbij 
een 350 zakjes als gratis proefpakket werden gegeven. De gedeputeerde zegt dat er rond papieren 
zakjes toch nog een aantal werkpunten zijn. Ten eerste is er de kostprijs, het is drie à vier keer duurder 
dan plastiek zakjes. Ten tweede is de gevoeligheid voor nat worden van levensmiddelen ook niet altijd 

evident. De stevigheid van papieren zakjes is ook nog een werkpunt. De gedeputeerde denkt dat er nog 
heel wat tips en tricks te geven zijn om er voor te zorgen dat er gewoon minder verpakkingen worden 
gebruikt. Als de gedeputeerde naar de hoevewinkel gaat krijgt hij een bakje waar ooit fruit in zat en daar 
legt hij dan de verschillende zaken in. Op deze manier wordt het verpakken vermeden. In september 
wordt een brochure uitgegeven met tips en tricks om verpakking te vermijden. Deze worden gegeven 
aan de hoeve- en streek producenten en dit in het kader van het PDPO-project “het maakt naar meer”. 
Men zou ook een sensibiliseringsactie kunnen doen om herbruikbare tassen mee te brengen naar de 
hoevewinkel. De gedeputeerde zegt dat er nog veel verschillende manieren zijn om in te zetten op 
minder plastiek bij het verpakken. De provincie zet hier samen met Inagro, de POM en Unizo op in bij de 
hoeve- en  streekproducenten. Het is nog niet helemaal mogelijk om het volledig uit te sluiten, dit zowel 
bij korte als lange keten. Er is nog nog een weg af te leggen, maar de provincie zal haar best doen om 
dit te stimuleren en daar op in te spelen, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 

 
Repliek 
Mevrouw Cool repliceert dat zij blij is te vernemen dat er verschillende initiatieven zijn en er wordt 
gewerkt aan sensibilisering, want vele kleine beetjes maken ook een groot. Zij roept de collega’s op om 
hier voldoende aandacht voor te hebben in hun aankoopgedrag. 
 

 

 

 

 

 


