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> Vertrekpunt: waarop kunnen wij als bestuur zichtbaar een verschil maken?

Criteria die daarbij kunnen helpen:

- Gebiedsspecifieke nood

- Impact 

- Bovenlokaal belang / interbestuurlijke samenwerking

- Sectoroverstijgend (dus dienstoverschrijdend qua uitvoering)

Strategische programma’s
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> Initiële invalshoek:

Maximaal gebiedsgericht

> Gaandeweg:

Thema’s die onze eigenheid mede bepalen

>Last but not least: regulier beleid (kan ook vernieuwend zijn)

Strategische programma’s
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Vertrokken van: 

5 regioprogramma’s : Kust/ Noord-West-Vlaanderen/ Midden-West-

Vlaanderen/ Zuid-West-Vlaanderen/ Westhoek 

+ 5 thematische programma’s: “de provincie als…”

Regisseur buitengebied

Duurzame en economische ontwikkeling

Centrum van kennis, expertise en onderzoek

Topattractieve provincie

Internationale partner

Strategische programma’s
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Na behoefteverkenning, SWOT-analyse en confrontatiematrix 

worden actieplannen geschreven: zowel  voor de regioprogramma’s 

als voor de thematische

Definitieve inhoud nog voorbarig: 

Maar in elk geval in de meeste programma’s allicht raakvlakken met 

thema’s van de minaraad:

Strategische programma’s
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WHY?

WHAT?

Ideeën omtrent HOW

Strategisch programma Regisseur Buitengebied
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- Beschikbaar stellen van data

- Uitvoeren van analyses

- Kennisoverdracht naar doelpublieken

- Educatie/vorming/opleiding

Strategisch programma Centrum van kennis

, expertise en onderzoek



08/10/2018

5

9

- Stimuleren van kennisontwikkeling: …duurzaam bouwen

- Inspireren door te investeren in innovatie

- Regisseursrol mbt duurzame economische ontwikkeling

- Inzetten op duurzame ontwikkeling in alle aspecten van het 

ondernemen: begeleiding bedrijfsleven bij zuinig watergebruik-

energiebesparing-waterstofgebruik enz.

Strategisch programma

Duurzame Economische Ontwikkeling
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- Sectoroverschrijdende internationale strategie

- One stop shop Europa

- Onderhouden en valoriseren van strategische bestuurlijke 

netwerken

- Stimuleren Wereldburgerschap

Strategisch programma

Internationalisering
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- Attractief en performant groen-blauw netwerk: recreatief 

kanaalpark Bossuit-Kortrijk-Gavers-Transfo, Grensoverschrijdend 

netwerk van groenrecreatieve infrastructuren, groene assen en 

fietssnelwegen, 

- Open ruimte valoriseren via duurzaam boeren in kwaliteitsvolle 

beleefbare landschappen: duurzaam en innovatief boeren, 

kwaliteitsvolle landschappen beleven (via Stad-land-schap)

- Arbeidsmarkt en ondernemerschap stimuleren: /

Regioprogramma

Zuid-West-Vlaanderen
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- Gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem: Versterking 

van de leefkwaliteit: verbindingen, creëren aangename plaatsen,

- Implementeren concept ‘productief landschap’: waterplan voor de 

groentenregio, versterking landschappelijke identiteit (via KLE), 

integratie van land- en tuinbouwbedrijven

- Verbreding en versterking Stad-land-schap West-Vlaamse Hart: 

educatief centrum (DOE-centrum), bovenlokaal biodiversiteitsplan, 

groen-recreatief netwerk, nieuw provinciaal domein, streekidentiteit 

versterken gekoppeld aan erfgoed en landschap

Regioprogramma

Midden-West-Vlaanderen
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- Ontwikkeling grensoverschrijdende Zwinstreek: inrichting as 

Damse Vaart en omgeving, Zwin Hinterland als attractief fietsgebied, 

faunaplan, versterken identiteit, promoten en vermarkten

- Doorontwikkeling Landschapspark Bulskampveld als de 

pleisterplek in het Houtland: inrichting en beheer van 

onderscheidende landschappelijke elementen, communicatie en 

marketingstrategie, korte ketenwerking,…

Regioprogramma

Noord-West-Vlaanderen
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- Reconversie militaire basis Koksijde

- Ontwikkeling grensoverschrijdend duingebied Vlaamse Duinen/ 

Dunes de Flandres

- Groene gordel rond Nieuwpoort

- De Sol Blankenberge

- Toekomstvisie op water in de Kustzone

Regioprogramma

Kust
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- Open ruimte behouden en nieuwe ontwikkelingen kansen geven: 

structurele aanpak en financiering voor het beheer van de open 

ruimte, jaagpad Ijzer, recreatieve verbinding Blankaart-

Ijzerboomgaard, aanpak erosie langs Kemmelbeek,

- Sterke kernen: kwalitatieve dorpen en stedelijke netwerken: 

bereikbaarheidsproblematiek, 

- Socio-economische ontwikkeling: waterstof gedreven vervoer, 

duurzame toeristische sector, uitbouw Acasus

- Oorlog en vrede in de Westhoek: /

- Energieke Westhoek: energielandschap, “wij zijn energiek”, 

energiebegeleiding burgers

Regioprogramma

Westhoek
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- Moeilijke keuze in de regio’s: totaalprogramma weergeven of enkel 

blikvangers  

- Erg veel overlap tussen de verschillende programma’s

- Ambities mogen behouden blijven, maar moeten beter geordend 

worden 

- Acties worden best gecombineerd tot actieplannen, anders te veel 

versnippering van middelen 

VASTSTELLINGEN TOT HIERTOE
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