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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

 Bart Naeyaert, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, landbouw en 
visserij, integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen, erediensten en niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen 
 

 
 Jean de Béthune, gedeputeerde van economie, woonbeleid, ondersteuning hoger 

onderwijs, externe relaties en Noord-Zuid-beleid, algemene financiering en budget, 

beleidsondersteunende dataverzameling, streekontwikkeling 
 
 

 Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van toerisme en recreatie, onderwijs, bovenlokale 
veiligheidsvoorzieningen en –initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en 
ondersteunende dienstverlening, personeel 

 
 

 Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van milieu, natuur en landschap, 
informatietechnologie, mobiliteit, landinrichting 
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BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 

INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN NIET-CONFESSIONELE 
LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
 

 

GEEN VRAGEN  
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JEAN DE BETHUNE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING HOGER ONDERWIJS, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING EN BUDGET, 
BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 
 
Vraag nr. S/2018/43 
van de heer M. Tavernier (Groen) 
van  
 

Vraag betreffende het flankerend programma voor internationale bezoekers van de Biënnale 

Interieur 

 
Vraag: 

 

Geachte,  

 

In de raad van bestuur van de POM van maart werd een samenwerkingsovereenkomst 

goedgekeurd met de Biënnale Interieur rond het ontwikkelen van een flankerend programma 

voor internationale bezoekers. , bestaande uit een begeleide rondrit met bezoek aan de 

productieomgeving van West-Vlaamse ondernemingen en standhouders. 

 

Daarnaast was de bedoeling om de luchthaven Kortrijk-Wevelgem te promoten voor het 

vervoer van het internationale doelpubliek.  

 

Ik wens daarbij de volgende vragen te stellen:  

 

- Hoeveel deelnemers uit de beoogde doelgroepen namen deel aan dit flankerend 

programma? 

 

- Welke bedrijven of initiatieven werden bezocht?  

 

- In hoeverre werd de in de overeenkomst gestelde ambitie rond het gebruik van de 

luchthaven Kortrijk-Wevelgem (50% van de internationale gasten minstens in één 

richting via deze infrastructuur transiteren) gerealiseerd? 

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
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Antwoord: 

 

Geacht provincieraadslid, 

 

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

vragen over het flankerend programma voor internationale bezoekers van de Biënnale 

Interieur.  

 

Hierbij geven wij graag antwoorden op de vragen die u daarbij heeft; deze antwoorden zijn 

gebaseerd op input van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen die 

hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aanging met de Biënnale Interieur. 

 

1. Hoeveel deelnemers uit de beoogde doelgroepen namen deel aan dit flankerend 

programma ? 

 

165 interieurarchitecten participeerden aan het programma.  

Naast de Benelux was de herkomst hoofdzakelijk uit de belangrijkste omliggende 

architectuurhubs, m.n. Londen, Parijs en het Duitse trio Keulen-Berlijn-Stuttgart. 

 

2. Welke bedrijven of initiaiteven werden bezocht ? 

 

De toer deed 22 bedrijven aan, die telkens in groepjes van 12 à 16 deelnemers werden 

aangedaan.  

Deze toer besloeg de volledige provincie, van Woodstoxx in Menen, over Extremis in 

Poperinge, Zumi in Gistel tot Atelier Vierkant in Oostende en Argent Alu in Ardooie, Umbrosa 

in Roeselare, Durlet in Izegem, Renson in Waregem tot Wever & Ducré terug in Kortrijk.  

Naast voormelde voorbeelden waren ook opgenomen: Allaert Aluminium, Beltrami, Bic 

Carpets, Casalis, Delta Light, Fraeye, Hullebusch, Liquidfloors, Modular Lighting Systems, 

Obumex, Verilin en 2tec2 & Limited Edition. 

 

3. In hoeverre werd de in de overeenkomst gestelde ambitie rond het gebruik van de 

luchthaven Kortrijk-Wevelgem (50% van de internationale gasten minstens in één richting 

via deze infrastructuur transiteren) gerealiseerd ? 

 

De ambitie om de helft van de deelnemers via de luchthaven te transiteren is in de praktijk 

geland op 12% van de buitenlandse participanten. Dit voor de connectie met Stuttgart en 

Berlijn. Voor de participanten uit Londen en Parijs (bijna 70% van het totaal) werd 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de hogesnelheidstrein, met lagere ecologische voetafdruk.  

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

 

 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

(get.) 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor Economie en 

streekontwikkeling  

(get.) 

Jean DE BETHUNE 
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SABIEN LAHAYE-BATTHEU 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, BOVENLOKALE 
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, ALGEMENE EN 
ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, PERSONEEL 

 
Vraag nr. S/2018/42 
van de heer J. Rollez (N-VA) 
van 21.11.2018 
 

Vraag betreffende “Missing Link” Leanderhof (Guldensporenpad) Zwevegem 

 
Vraag: 

 

Geachte Gedeputeerde, 

 

In mei 2018 keurde de Provincieraad de opdracht en gunningswijze goed voor de aanleg van 

het ontbrekende stuk in het Guldensporenfietspad tussen de Deerlijkstraat en de 

Otegemstraat. Volgens de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zwevegem, die 

instaat voor de heraanleg van de kruispunten met de Deerlijkstraat en de Otegemstraat, 

treedt de provincie op als aanbestedende overheid. 

 

Graag had ik een stand van zaken opgevraagd aan de hand van volgende vragen: 

 

1. Wanneer werd het bestek in de markt gezet? Via welk forum/website? 

 

2. Wat was/is de uiterste indiendatum van de offertes? 

 

3. Wanneer werd/wordt de opdracht gegund? 

 

4. Wanneer moeten de werken uiterlijk starten? 

 

5. Wanneer zullen de werken klaar zijn (naar verwachting)? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoord. 

 

Hoogachtend, 

(get.) 

Johan Rollez 
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Antwoord:  
 
 

 

Geacht Raadslid, 

 

 
In antwoord op uw vragen m.b.t. het fietsfondsproject Guldensporenpad, 
site Leanderhof (oude site Bekaert) te Zwevegem, tussen de Deerlijkstraat 
en de Otegemstraat, kunnen wij het volgende meegeven: 

• De provincie is aanbestedende overheid en de projectingenieur van de 

dienst mobiliteit treedt op als leidend ambtenaar en houdt to zicht op de 

uitvoering van de werken. 

• De opdracht werd digitaal gepubliceerd op 30/8/2018 via het 
Bulletin der Aanbestedingen. 
 

• De uiterste indieningsdatum (opening van de offertes) was op 16/10/2018. 

 

• Het gunningsverslag werd door de dienst  Mobiliteit  op 13/11/2018 
overgemaakt aan de dienst COOP. De goedkeuring van de gunning door 
de deputatie gebeurde op 29/11/2018. De aannemer wordt onmiddellijk 
betekend. 
 
• De wet voorziet dat het bevel van aanvang moet gegeven worden tussen de 

15de en 60set dag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht, behalve 

voor opdrachten die gedurende de winterperiode worden gegund en 

waarvan de uitvoering moet worden uitgesteld tot het gunstige seizoen. 

Concreet is het de bedoeling om in de eerstkomende weken een 

startoverleg met alle betrokken partijen te organiseren en de startdatum 

in overleg te bepalen, rekening houdend met de weers- en 

terreingesteldheid. Vermoedelijk zal het bevel van aanvang zich ergens 

situeren in de loop van februari of begin maart 2019. 

 

• De uitvoeringstermijn is vastgelegd op 60 werkdagen. Dit komt 
overeen met ca. 3 maanden werk. In de veronderstelling dat de 
werken eind februari - begin maart 2019 opstarten en rekening 
houdend met mogelijk weerverlet (winterperiode !) en verlof 
(krokusvakantie - paasverlof) zouden de werken moeten voltooid zijn 
tegen het begin van de zomervakantie (juli 2019). 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

(get.) (get.) 

Evert de Pauw Jurgen Vanlerberghe 

diensthoofd gedeputeerde voor mobiliteit 
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JURGEN VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 
 
Vraag nr. S/2018/42 
van de heer Lodewyckx (Groen) 
van 21.11.2018 
 
Vraag betreffende de fietspaden 

 
Vraag: 

 

Geachte,  

 

In het jongste commissieverslag van de 2e commissie mocht ik het antwoord lezen op 

mijn vraag over de inspanningen van dit provinciebestuur ivm het aantal fietspaden: 

 

Deze legislatuur zal in totaal 55,6 km fietspaden van het bovenlokaal 

fietsroutenetwerk aangelegd zijn, en 73,5 km groene assen 

 

Is het mogelijk om hiervan meer detail te bekomen? (waar? wanneer?) 

 

Is het ook mogelijk om een programmatie te bekomen van de fietspaden en groene 

assen die voor de komende jaren zijn gepland?  

 

Met vriendelijke groeten, 

(get.) 

Herman LODEWYCKX 

 
 
 
Antwoord: 
 
 

Geacht Raadslid, 

 

In antwoord op uw vraag naar meer detaillering m.b.t. de fietspaden die de afgelopen 

legislatuur gerealiseerd werden, verwijzen wij naar de lijsten in bijlage.  

 

Sommige trajecten op groene assen maken ook deel uit van het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk, waardoor ze in beide lijsten kunnen voorkomen.  

 

U vindt er ook de planning zoals voorzien voor budgetjaar 2019. De planning vanaf 

2020 zal het voorwerp uitmaken van het nieuwe meerjarenplan. 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

 

(get.) (get.) 

Evert de Pauw Jurgen Vanlerberghe 

diensthoofd gedeputeerde voor mobiliteit 
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Bijlage 1: 

 

 

Provinciale realisaties fietspaden op het eigen patrimonium van voormalige spoorbeddingen 

en groen-blauwe assen. 2013-2018 
 
 

Groene as Uitvoering  Afstand km 

Groene 62, inrichting fase 1-7 2010-2014 21,5 

Guldensporenpad, inrichting 2010-2014 3,7 

Stroroute, fase 1-3, inrichting 2012-2014 10,5 

Vrijbosroute, structureel onderhoud fase 3-7 2009-2015  15 

Kezelbergroute fase 1-2, inrichting  2014-2015 10 

Trimaarzate inrichting fase 1-4 2015-2016 7,8 

Frontzate, brug kanaal Nieuwpoort-Veurne 2017 0,1 

Guldensporenpad, structureel onderhoud 2018 3,5 

Guldensporenpad, inrichting stationsomgeving 

Avelgem 

2018 0,4 

Trimaarzate, structureel onderhoud 2018 0,5 

Guldensporenpad, inrichting doortocht site Bekaert-

Leanderhof 

2018-2019 0,6 

   

totaal  73,6 

   

   

Vrijbosroute inrichting fase 1, inc. bruggen 2019  

Guldensporenpad/Trimaarzate, structureel 

onderhoud 

2019  

Damse Vaart, inrichting fase 1 2019  

Vrijbosroute inrichting fase 2 2019-2020  

Frontzate, inrichting 2019-2020  

Damse Vaart, inrichting fase 2 2020  

Guldensporenpad, kruispuntinrichtingen  2020-2021  

Vrijbosroute, inrichting fase 3  2020-2021  

Damse Vaart, inrichting fase 3 2021  

Vloethemveldzate, inrichting  2021-2022  

Kezelbergroute, structureel onderhoud brug over 

Heulebeek 

2022  

Abdijenroute, inrichting 2022-2023  
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Bijlage 2:  

 

Provinciale realisaties op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, inc. fietssnelwegen 
 

Project, jaar van gunning 2013-2018 M  

Anzegem, Pastoor Verrieststraat (2013) 500 

De Haan, Wenduinesteenweg fase 3 (2013) 1200 

Totaal 1700 

  

Ieper, Vlamertingestraat fase 1 (2014) 2000 

Izegem, voetweg 96 (2014) 300 

Koekelare, Moerestraat (2014) 2500 

Ruiselede, Bruggsesteenweg fase 1 (2014)  1000 

Torhout, Groene 62, fase 7 (2014) 3466 

Beernem, F6, Overleiestraat (2014)  2400 

Waregem/Zulte, F7, spoorlijn (2014)  850 

Totaal 12516 

  

Koekelare, Kortemarkstraat (2015) 2600 

Meulebeke, Oostrozebekestraat (2015)  2500 

Poperinge, Watouseweg 2de fase (2015) 2800 

Veurne, Izenbergestraat-Beauvoordestraat (2015) 4000 

Ieper, Vlamertingestraat fase 2 (2015) 360 

Totaal 12260 

  

Brugge, F30, Houtkaai (2016) 700 

Beernem, Sijselestraat (2016) 2100 

Jabbeke/Zedelgem, Aartrijksesteenweg  fase 1 (2016)     800 

Roeselare/Ledegem, Moorsledesteenweg  

Pittem, Meulebekestraat (2016)  2250 

Ruiselede, Bruggesteenweg fase 2 Wingensesteenweg 
(2016)  

3000 

Vleteren, Reningestraat (2016) 1000 

Wingene, Ruisledesteenweg fase 1 (2016) 3000 

Wielsbeke/Oostrozebeke, Fabiolalaan-Stationstraat (2016) 1625 

Totaal 14475 

  

Poperinge/Vleteren, Woestenseweg/Poperingestraat fase 1 
(2017)  

3600 

Oostende, verlenging Groene 62 (2017) 1400 

Torhout, F32, spoorlijn bedrijventerrein zuid, fase 1A (2017) 1200 

Avelgem, F45 Guldensporenpad, stationsomgeving (2017) 400 

Totaal 6600 

  

Hooglede, Gitsbergstraat (2018) 400 

Poperinge/Vleteren, Woestenseweg/Poperingestraat fase 2 

(2018) 

1500 

Roeselare, F32, spoorlijn ts Leopold III-laan en Trax (2018) 800 

Oostende, Zandvoordestraat (2018) 1500 

Kortrijk/Zwevegem, F45, Guldensporenpad, 
struct.onderhoud (2018) 

3500 

Zwevegem, F45 Guldensporenpad, doorsteek Bekaertsite 

(2018) 

600 

Totaal  8.300 

  

Avelgem, F45, Guldensporenpad, Kouterlostr-Schelde 
(2019) 

2.000 
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Zedelgem, Rembertstraat (2019) 1300 

Pittem, Egemstraat (2019) 2110 

Gistel, F39 omleiding jaagpad kanaal (2019) 550 

Torhout, Rozeveldstraat (2019) 1100 

Kortrijk, Overzetweg (2019) 450 

Kortemark, Torhoutstraat fase 1 (2019) 950 

Zedelgem, Diksmuidse Heirweg (2019)  6.500 

Alveringem, Izenbergestraat (2019) 1.900 

Ieper/Langemark-Poelkapelle, F351, Vrijbosroute (2019) 5.000 

Totaal 21.860 

 

 

 
Vraag nr. S/2018/46 
van de heer M. Tavernier (Groen) 
van 10.12.2018 
 

Vraag betreffende het boscompensatiefonds van de Vlaamse Overheid 
 
Vraag: 

 

Schriftelijke vraag aan de deputatie 

10/12/2018 

Groen-fractie 

 

Geachte,  

 

Bij de uitbreiding van de provinciedomeinen wordt regelmatig een beroep gedaan op het 

boscompensatiefonds van de Vlaamse Overheid, zoals we recent in de media konden 

vernemen voor o.a. De Gavers.  

 

Ik had hierbij de volgende vragen:  

 

- Welke oppervlakte aan bosuitbreiding werd door de provincie gerealiseerd de voorbije 

legislatuur? Graag een opsplitsing per domein indien mogelijk. 

 

- Voor welke oppervlakte daarvan werd gebruik gemaakt van het boscompensatiefonds? 

Eveneens graag een opsplitsing per domein indien mogelijk.  

 

- Heeft de provincie tijdens de voorbije legislatuur ook zelf aan ontbossing gedaan voor 

bepaalde projecten? Indien wel: 

 

o waar en voor welke oppervlakte? 

 

o welke dossiers waren met of zonder compensatieplicht en indien met: wat was 

de compensatiefactor per dossier? 

 

Vriendelijke groeten,  

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
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Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 10 december 2018 m.b.t. bebossing kunnen we als volgt antwoorden: 

 

1. Bosuitbreiding in de voorbije legislatuur 

De voorbije legislatuur werd 30,4 ha bebost. In bijgaande Excel-tabel wordt de bebossing per 

domein en per jaar opgelijst. De grootste bebossingen gebeurden in de Palingbeek (9,6 ha), 

Tillegem (7,5 ha) en Kemmelberg (3,6 ha). 

 

2. Gebruik boscompensatiefonds 

Voor 17,5 ha werd gebruik gemaakt van het boscompensatiefonds. De provincie West-

Vlaanderen ontving in totaal 384.125 euro uit dit fonds. De grootste goedgekeurde projecten 

waren de aankoop in Tillegem (7,5 ha) en de toekomstige aankoop in de Gavers (3,2 ha). 

 

3. Ontbossing door de Provincie 

Er werd 3,3 ha ontbost in provinciedomein ’t Zwin, en 2 ha in provinciedomein Raversyde. 

Beide ontbossingen werden gecompenseerd: Zwin 5 ha (factor 1,5) en Raversyde 3 ha (factor 

1,5). De ontbossing van het Zwinpark werd gecompenseerd in de Palingbeek terwijl de 

ontbossing van Raversyde ter plaatse werd gecompenseerd. 

 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

(get.) 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

 

(get.) 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 
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Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 12  – december 2018  15 
 

 

 

 

 

 

 

I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop laattijdig werd 
geantwoord 
 
 

Vraag nr. S/2018/44 

van de heer M. Tavernier (Groen) 

van 21.11.2018 

 

betreffende TEDEWEST 

 

Vraag: 

 

Geachte,  

 

De provincieraadsleden kregen een uitnodiging voor de ontmoetingsavond van 

TEDEWEST, onder andere namens de deputatie.  

 

Ik wil dan ook graag vragen welke financiële of andere ondersteuning het 

provinciebestuur voorziet voor enerzijds dit evenement, anderzijds de algemene werking 

van deze vereniging.  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 

 

 

Antwoord: 

Geachte raadslid, 

 

We hebben uw schriftelijke vraag met betrekking tot de werking van Tedewest in goede 

orde ontvangen. Op uw vraag kunnen wij volgende zaken als antwoord formuleren. 

De VZW Tedewest is de vereniging van technische diensthoofden van West-Vlaanderen, 

die opgericht werd in 2003. De leden zijn hoofd van technische dienst van een lokaal 

bestuur en zijn lid in persoonlijke titel (geen bovengemeentelijke verenging). 

De VZW Tedewest krijgt geen financiële ondersteuning van de provincie, noch voor dit 

evenement, noch voor haar werking.  

Tedewest krijgt wel logistieke ondersteuning via personeelsinzet om het secretariaat te 

doen. De secretaris van Tedewest (Martin Deman) en Katrien Bril zijn werkzaam bij het 

provinciebestuur, meer bepaald bij de dienst mobiliteit. 

 

Verder heeft de vzw Tedewest een subpagina op de provinciale website.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende antwoord te hebben verschaft. 

 

Met hoogachting 

 

Met oprechte groeten, 

 

Evert de Pauw       Bart Naeyaert 

dienst Mobiliteit     Gedeputeerde   
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 

Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 20.12.2018 
 

 
 
 
Vraag nr. M/2018/90 
van de heer Herman Lodewyckx 
 

Griepvaccin 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat hij geregeld aanwezig is op samenkomsten waar 
hij collega’s van het provinciebestuur West-Vlaanderen tegenkomt. Het viel hem tijdens één van deze 
samenkomsten op dat een personeelslid van de provincie dat in gesprek was met een personeelslid van 
het autonoom provinciebedrijf Westtoer, tot de verwonderende vaststelling kwam, dat bij Westtoer de 
mogelijkheid wordt gegeven tot het krijgen van een griepvaccinatie, terwijl dit bij dit personeelslid werd 
afgeschaft. De heer Lodewyckx vraagt zich hierbij af als met twee maten en gewichten wordt gewerkt. 
De heer Lodewyckx vraagt waarom dit vaccin beleidsmatig ooit werd afgeschaft en als dit in overleg is 
gebeurd met personeelsverantwoordelijke. Waarom werd het vaccin in een ander instantie, waar de 
provincie ook bevoegd is, meerbepaald Westtoer, wel doorgevoerd. De heer Lodewyckx vraagt 
bijkomend als in andere instanties van de provincie (vb. Inagro), waar de provincie een belangrijk 
aandeel in heeft, als daar ook een gelijkmatig beleid wordt gevoerd. Tenslotte wenst het raadslid te 

weten wat de bedoelding is van deze mogelijkheid om al dan niet de griepvaccinatie in te voeren en hoe 
in overleg wordt gegaan met de andere provinciale instanties. 
 
Antwoord 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, geeft aan dat de gestelde vraag handelt over de 
verschillende behandeling op vlak van griepvaccinatie tussen enerzijds het provinciepersoneel en 
anderzijds het personeel van Westtoer. De gedeputeerde verwijst naar het feit dat het raadslid een actief 
bestuurslid is binnen Westtoer en dus weet dat Westtoer een autonoom provinciebedrijf is, aangesloten 
bij een andere preventiedienst, en haar personeel eigenlijk geen provinciepersoneel is en dit het verschil 
kan verklaren op vlak van vaccinatie. De gedeputeerde deed navraag bij de bevoegde diensten wanneer 
de beslissing om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een griepvaccinatie bij het provinciepersoneel af 
te schaffen, is gevallen. Deze beslissing werd reeds in mei 2014 genomen. Op dat ogenblik heeft de 

deputatie beslist om deze vaccinatie niet langer meer te organiseren. De redenen hiertoe waren velerlei 
zegt mevrouw Lahaye-Battheu. Ten eerste verwijst zij naar de  kostprijs. Er werd vastgesteld dat deze 
kostprijs op de elf jaar dat het griepvaccin werd georganiseerd meer dan verdubbeld is. Een tweede 
knelpunt betreft de tijdsbestending binnen de dienst: er waren heel veel annuleringen of er moest heel 
veel omplanning gebeuren. Dit liep met andere woorden niet vlot en er was heel veel tijdverlies voor de 
dienst. Een derde knelpunt betreft de doelgroep voor deze vaccinatie. Het is de bedoeling dat de 
vaccinatie gegeven wordt aan oudere mensen, dit werd uitgebreid tot vijftigplussers. De doelgroep 
omvat oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Er werd vastgesteld dat minder dan 
een derde van de ingeschrevenen tot deze doelgroep behoorden, zegt de gedeputeerde. Deze drie 
knelpunten kunnen als belangrijkste redenen worden gegeven waarom vier jaar geleden werd besloten 
om deze griepvaccinatie niet meer te organiseren voor het provinciepersoneel, besluit de gedeputeerde 

haar antwoord. 
 
Repliek 
De heer Lodewyckx bedankt mevrouw Lahaye-Battheu voor haar antwoord en vraagt om het aanbieden 
van deze vaccinatie voor het provinciepersoneel, samen met de personeelsdienst en preventiedienst te 
herbekijken. Indien immers de griep uitbreekt en heel wat personeelsleden de ziekte krijgen, kan dit 
wegen op continuïteit van de organisatie, besluit het raadslid zijn repliek. 
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Vraag nr. M/2018/91 
van de heer Immanuel De Reuse 
 
Brexit 
De heer Immanuel De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar zijn vraag gesteld in de maand 
maart van dit jaar in verband met de Brexit en de gevolgen van de nakende Brexit voor de provincie 
West-Vlaanderen en vestigt de aandacht op de politieke actualiteit in verband met de Brexit. Eind 2017, 
begin 2018, liet het provinciebestuur een berekening maken waaruit bleek dat de Brexit de provincie zo’n 

211 miljoen euro zou kunnen kosten. In deze berekening werd de totale export van West-Vlaanderen 
naar het Verenigd Koninkrijk in kaart werd gebracht en in totaal geraamd op 43 à 44 miljard euro. 
Eveneens volgens die modellen zou een vermindering van een half procent ook het verlies van heel wat 
arbeidsplaatsen tot gevolg kunnen hebben: voor Vlaanderen een veertigduizendtal, maar vooral West-
Vlaanderen zou sterk getroffen worden, aldus de heer De Reuse. De heer De Reuse vermeldt hierbij de 
haven van Zeebrugge als betrokken partij. Ongeveer 45 % van de uitvoer of doorvoer in de haven van 
Zeebrugge gaat richting het Verenigd Koninkrijk. Het raadslid verwijst naar de budgetbesprekingen, 
waarbij de gedeputeerde het in deze raad had over de participatie van de POM van zo’n 33 % in een 
digitaal Brexit platform, een platform samen met de Brugse zeehaven en de havenbedrijven. Concreet 
betekent dit dat de POM ongeveer 200.000 euro in dit platform voorziet. De heer de Reuse gaat er dan 
ook van uit dat de haven van Zeebrugge nu Brexitproof-port is, dus dat de volledige keten, dit volledig 
platform operationeel is. Het raadslid had hierbij graag nog enkele vragen gesteld. Aan de politieke 

horizon dreigt ook een no deal scenario. Het raadslid vermoedt en hoopt dat ook een B-plan aanwezig is 
in de haven van Zeebrugge, een noodplanning als het ware om de bereikbaarheid te voorzien en te 
voorkomen dat er files richting Zeebrugge ontstaan. De heer De Reuse vraagt als de provincie daar op 
enigerlei wijze bij betrokken is. Vervolgens vraagt het raadslid als de provincie betrokken is bij het 
Brexitproof maken van de economische actoren in de provincie. De heer De Reuse stelt tevens dat het 
niet altijd slechts nieuws is. Als er nieuwe economisch gegevens zijn, zullen er ook economische 
opportuniteiten zijn naar aanleiding van de Brexit. Tenslotte vraagt de heer De Reuse naar de gevolgen 
voor de Europese subsidieprogramma’s in de provincie. De provincie heeft immers heel wat 
samenwerkingsverbanden met het Verenigd Koninkrijk. Zijn de gevolgen voor deze programma’s voor 
zowel de provincie als het Verenigd Koninkrijk, wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
treedt, reeds in kaart gebracht. Het raadslid geeft hierbij als voorbeeld het twee zeeënprogramma waar 
er toch een zekere impact zal zijn, aldus de heer De Reuse. 

 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat de kans op een harde Brexit de laatste dagen 
inderdaad toeneemt, en het risico inhoudt dat deze een vrij belangrijke impact zal hebben op onder meer 
de West-Vlaamse economie. De gedeputeerde zegt dat de provincie zich bewust is van de ernst van de 
situatie op vandaag, ook al heeft de provincie weinig performante instrumenten om in het debat, dat zich 
op een veel hoger niveau afspeelt, tussen te komen. In de voorbije periode werd door de provincie 
voornamelijk ingezet op een overlegde oplossing en werd rekening gehouden met de problematiek van 
de digitalisering van de formaliteiten voor bedrijven die zouden willen exporteren naar het Verenigd 
Koninkrijk. Vandaar dat de provincie hiertoe een engagement heeft genomen, dat gisteren of eergisteren 
nog bevestigd werd in de raad van bestuur van de POM, namelijk het nemen van een ernstige 

participatie om de werkzaamheden van het dossier Seaport te ondersteunen. Dit blijft meer dan ooit 
actueel. De gedeputeerde geeft dan ook aan afspraken te hebben gemaakt met de verantwoordelijken in 
Zeebrugge om dit begin volgend jaar te finaliseren. De gedeputeerde zegt ook een mandaat van de raad 
van bestuur van de POM te hebben gekregen om op deze weg verder te gaan. Vervolgens verwijst de 
gedeputeerde naar de structurele professionalisering van de exportgerichte logistieke bedrijven. In de 
regio van Noord-West-Vlaanderen is de sector van de logistieke transporteurs van groot belang gelet op 
de werkgelegenheid die deze genereert. Er wordt een ambitieus programma ontwikkeld rond de nieuwste 
technieken en technologieën wat betreft de uitrol van logistieke processen en dit ten bate van de West-
Vlaamse bedrijven. Dit heeft er toe geleid dat een eerste dossier werd neergelegd binnen het FGRO 
programma dat Europees wordt gesubsidieerd. De gedeputeerde deelt mee dat de Vlaamse administratie 
hier echter gewezen heeft op het feit dat de provincie wellicht op korte termijn een betere en nog meer 
betoelaagde oplossing zou krijgen indien zij de piste van de FRGO dossiers zou verlaten om in de richting 

te gaan van de Innovatie Steun Vlaanderen. Dit is vandaag in volle behandeling binnen de POM, aldus de 
gedeputeerde. Dit was echter binnen het perspectief van een overlegde oplossing. De gedeputeerde 
bevestigt wat de heer De Reuse zegt: het probleem stelt zich vandaag harder dan iedereen had 
verwacht. Dit betekent dat de POM twee à drie zaken aan het ontwikkelen is. Ten eerste is er de 
ontwikkeling van een nieuwe economische strategie van de provincie waarbij dit een element zal zijn. 
Het is op vandaag wat te vroeg om hier al veel over te kunnen zeggen, zegt de gedeputeerde. Men 
bevindt zich immers nog in de studiefase. Ten tweede is er de ambitie om samen met de professionele 
federatiesectoren na te gaan hoe de KMO’s die voornamelijk of uitsluitend werkzaam waren binnen de 
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Europese markt, met andere woorden geen traditie hadden van export buiten Europa, op korte termijn 
gesensibiliseerd kunnen worden om met de geplogenheden van export buiten de Europese Unie om te 
gaan. Een bedrijf dat vandaag reeds naar bijvoorbeeld China of Chili exporteert, heeft reeds deze traditie 
van het naleven van de douaneformaliteiten. Veel KMO’s werken enkel binnen de Europese markt en 
hebben deze traditie niet. De federaties en de POM zullen in de komende periode proberen om de KMO’s 
die in dit geval vertoeven hiervoor te proberen sensibiliseren. De gedeputeerde beaamt dat gans deze 
operatie impact heeft op de Europese programma’s en dit inderdaad voornamelijk binnen het domein van 
de twee zeeënprogramma’s. De voorbije twee à drie jaar is de provincie erin geslaagd om via dit 

programma 13 miljoen euro aan Europese steun naar West-Vlaanderen te kanaliseren. Als één van de 
structurele partners in dit programma, zijnde het Verenigd Koninkrijk, wegvalt ontstaat er een probleem 
voor de bestaande projecten. De provincie heeft er sterk op aangedrongen en garanties gekregen van de 
Engelse minister van Financiën, dat alle engagementen die genomen werden zouden gehonoreerd 
worden. Men bevindt zich immers in een programma met partners en plots valt één van de partners 
buiten het grondgebied. Bovendien hoe zullen de verhoudingen zijn als er een probleem ontstaat en er 
iets moet teruggevorderd worden. Stel dat de cofinanciering wegvalt, hoe kan geëist worden dat deze 
cofinanciering behouden blijft. De gedeputeerde herhaalt dat de provincie gedurende de voorbije 
maanden ernstig bezig is geweest met deze zaken. De gedeputeerde zegt dat reeds een aantal garanties 
werden gekregen. Meer dan deze garanties wordt ook bekeken hoe met de Europese landen, exclusief 
het Verenigd Koninkrijk, een zeker bondgenootschap kan worden gecreëerd, zeker voor de landen die 
aan de Noordzee zijn gesitueerd, om druk uit te oefenen zodat in het toekomstig cohesiebeleid van de 

Europese Unie in de periode na 2020, een rechtmatig aandeel van de Europese fondsen verder zou 
kunnen stromen naar die landen, die regio’s die door het verlaten van het Verenigd Koninkrijk van de 
Europese Unie anders uit de boot zouden vallen. Tenslotte verwijst de gedeputeerde naar de vraag van 
de betrokkenheid van de provincie bij wat gebeurt op het Vlaamse en federale niveau. De gedeputeerde 
denkt dat deze onvoldoende is, hij denk dat deze overheden erop moeten geattendeerd worden dat zij 
nauw contacten moeten onderhouden met het provinciaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers en 
meebepaald de ondernemingen op een zo doeltreffend mogelijke wijze zouden geïnformeerd worden. Het 
is een complex dossier, een dossier die de deputatie effectief bezig houdt en dat wellicht prioritair zal zijn 
in het economisch beleid dat hopelijk op korte termijn ook aan deze raad zal kunnen worden voorgelegd, 
besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 

De heer De Reuse stelt vast dat er een positieve houding is vanuit de deputatie naar de mogelijke 
gevolgen van de Brexit. Het raadslid denkt dat het ook belangrijk is dat dit niet als een louter negatieve 
zaak wordt gepercipieerd, maar dat men vooruit wil gaan voor de economie, zeker voor de West-
Vlaming. De heer De Reuse stelt ook vast dat in de haven van Zeebrugge een voorsprong werd genomen 
tegenover de haven van Calais. Het raadslid vernam in de pers wat het dataplatform teweeg heeft 
gebracht, zodanig dat er een eerste instap is, zeker wat betreft formaliteiten en hulp aan de 
ondernemers. De heer De Reuse besluit dat hij dit zeker verder zal opvolgen en hoopt de gedeputeerde 
ook. 
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Vraag nr. M/2018/92 
van de heer Kurt Ravyts 
 
Uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit Leiedal 
 
De heer Kurt Ravyts, fractieleider Vlaams Belang, verwijst in zijn vraag naar het dossier inzake de 
blijkbaar moeizaam verlopende uittreding uit de streekontwikkelingsintercommunale Leiedal. Eergisteren 
was er de buitengewone algemene vergadering van Leiedal waar de provinciale vertegenwoordiger zich, 

zoals de provincieraad ook had gevraagd, bij de agendapunten die op de uittreding bettrekking hadden, 
heeft onthouden. De deputatie heeft aan Leiedal een voorstel gedaan en dit naar analogie met het 
bereikte akkoord met de WVI, namelijk de oprichting van een streekfonds waarbij elke partner als het 
ware 3,8 miljoen euro zou investeren in grondgeboden beleidsdoelstellingen, binnen het werkingsgebied 
van Leidal. Bij de bijvoorbeeld aankoop van gronden en gebouwen zou dan een zakelijk recht worden 
toegekend aan de provincie, maar waarbij deze zaken in de balans van Leiedal zouden blijven staan. 
Leiedal heeft reeds eind november laten weten dat er een probleem is rond de fiscaliteit in deze 
constructie en men wil eerst de visie van de F.O.D. Financiën, namelijk het advies van de rulingscomissie 
rond de waardering van de aandelen hoger dan de nominale waarde, opvragen. Hierdoor kan geen 
principeakkoord worden bereikt, aldus de heer Ravyts. Wat is de toekomst van het dossier vraagt het 
raadslid. Het raadslid vraagt als er misschien een onafhankelijke derde moet worden aangesteld die de 
werkelijk waarde van de aandelen in kaart zou kunnen brengen, om dan bijvoorbeeld via arbitrage tot 

een overeenkomst te kunnen komen. De heer Ravyts vraagt als de raad een stand van zaken inzake dit 
dossier kan krijgen. 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, begrijpt niet zo goed het ongeduld van de heer Ravyts. De 
gedeputeerde zegt dat hij enkele weken geleden in alle transpa rantie een toelichting heeft gegeven 
bij stand van dit dossier. Op vandaag is er echter niet veel nieuws zegt de gedeputeerde. Het enige wat 
de gedeputeerde meende te verstaan is dat de intercommunale Leiedal de provincie heeft verzekerd dat 
zij begin 2019 een advies zou krijgen op fiscaal vlak, weze het via de rulingscomissie, en dat nadien in 
functie van de bevindingen van de rulingcommissie, opnieuw rond de tafel wordt gezeten, om dit dossier 
ten gronde verder te onderhandelen. De gedeputeerde vraagt om omtrent dit element nog een paar 
weken geduld uit te oefenen. De gedeputeerde legt het probleem van Leiedal graag uit. Leiedal valt, in 
tegenstelling tot de WVI, niet onder de vennootschapsbelasting, maar onder de rechtspersonenbelasting. 

Door een aantal wettelijke aanpassingen worden in de rechtspersonenbelasting uitkeringen boven de 
nominale waarde mogelijks gekwalificeerd als een uitkering van dividenden, terwijl rechtspersonen die 
onder de rechtspersonenbelasting vallen geen dividenden mogen uitkeren. Men riskeert hiermee een 
penalisatie op fiscaal vlak. De gedeputeerde denkt echter niet dat dit relevant is, omdat het enerzijds 
gaat om een gedwongen uittreding en anderzijds over een zeer specifieke situatie waarbij niet geraakt 
wordt aan het actief van de betrokken intercommunale. De provincie wacht nu, zoals hierboven reeds 
gesteld, op het antwoord op de expertisevraag die gesteld is geweest door Leiedal. De gedeputeerde 
gaat er vanuit dat tot een akkoord zal worden gekomen. De provincie heeft een zeer mooi voorstel 
geformuleerd aan Leiedal en de gedeputeerde gaat ervan uit dat dit een technisch probleem betreft en 
een technische oplossing, een afdoend antwoord, zal worden geformuleerd, zodat de provincie 
uiteindelijk gehonoreerd zal worden voor de inspanningen die zij in het verleden voor onder meer Leiedal 

heeft gedaan, aldus de gedeputeerde. In de jaren ‘80 waren de intercommunales op een haar na failliet, 
het is dan de provincie die met een kapitaalsverhoging de intercommunales uit het slop heeft getrokken. 
De gedeputeerde is ervan overtuigd dat binnen dezelfde filosofie tot een eerbare en correcte oplossing 
zal worden gekomen. Het voorstel dat de provincie heeft gedaan, al dan niet met een aantal 
amendementen of besprekingen zal uiteindelijk leiden tot een constructief voorstel dat ten goede zal 
komen van bijkomende investeringen in het betrokken gebied. En dit net zoals een constructief en 
positief akkoord werd bereikt voor de drie andere regio’s in West-Vlaanderen wat betreft de uittreding uit 
de WVI. De gedeputeerde begrijpt het ongeduld van het raadslid, maar vraagt hem een beetje geduld en 
vertrouwen te hebben in deputatie, die voor de ganse raad zal trachten dit alles tot een goed einde te 
brengen.  
 
Repliek 

De heer Ravyts repliceert dat hij ongeduldig is omdat de vorige deputatie ongeduldig was. Hij leest voor: 
“eind november heeft de deputatie Leiedal nog eens aangeschreven waarbij men aandrong om de 
onderhandelingen met de nodige spoed verder te zetten in het licht van 31 december 2018, datum van 
verplichte uittreding”. 
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Vraag nr. M/2018/93 
van de heer Luc Coupillie 
 
Provinciaal afwegingskader middelgrote windturbines 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, wijst op het feit dat sinds 3 december 2018 iedereen die van plan is 
een kleine of middelgrote windturbine te plaatsen investeringssteun kan aanvragen bij de Vlaamse 
overheid. Deze eerste oproep voor projecten loopt van 3 december 2018 tot 24 januari 2019. Het 

beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over gunstig gerangschikte investeringsprojecten, een 
budget van anderhalf miljoen euro wordt voor deze call opgebruikt. Dit bedrag is dus niet onaanzienlijk 
en kan oplopen tot 1.000 euro per geproduceerd megawattuur. Zo kan tot maximaal 70 % van de kosten 
van de investering worden terug verdiend, aldus de heer Coupillie. Sinds 23 februari 2017 is de provincie 
de vergunningverlenende overheid voor middelgrote windturbines. De heer Coupillie zegt in de raad van 
september 2017 de deputatie gevraagd te hebben werk te maken van een afwegingskader voor 
dergelijke windturbines. Toenmalig bevoegd gedeputeerde De Block heeft daarop geantwoord dat hij 
betreffende gesprekken voerde met collega Bart Naeyaert. Zij gingen betrokken vakexperten 
samenbrengen en nagaan of het simpel was om een dergelijk kader te maken. Ondertussen ziet het 
raadslid in het windrijke West-Vlaanderen geen middelgrote windturbines aan de horizon verschijnen of 
heeft hij er geen weet van of wachten de mensen misschien op de subsidies die nu te verdienen vallen. 
De heer Coupillie vraagt hoeveel aanvragen er sedert februari 2017 voor dit type van windmolens 

werden ingediend. Hoeveel omgevingsvergunningen resulteerden hieruit. Heeft de deputatie ondertussen 
een kader ontwikkeld voor degelijke turbines tot 300 kilowatt of is een provinciaal afwegingskader 
misschien überhaupt niet nodig wenst het raadslid te weten. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, antwoordt dat op dit moment twee aanvragen lopende zijn voor 
middelgrote windmolens, één van een veehouder uit Dudzele, en één van een veehouder uit Harelbeke. 
Het ene dossier is al ingediend en komt op 18 januari voor de POVC, van het andere dossier is geweten 
dat het komt, maar het werd nog niet formeel ingediend. De gedeputeerde beaamt dat het aantal 
aanvragen inderdaad heel beperkt is. De provincie wil in de toekomst ook een aanvraag indienen voor 
een middelgrote windmolen binnen Inagro, dat weet het raadslid vanuit wat allemaal verteld is in de 
provincieraad, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat hij, na een interpellatie van Kurt Ravyts 

destijds, een hele uiteenzetting heeft gegeven over de omzendbrief en het kader voor middelgrote 
windmolens dat door Vlaanderen werd opgemaakt en dat een aantal heel interessante termen rond 
middelgrote windmolens en grote windmolens naar voor brengt op basis waarvan dan kan worden 
besloten om al dan niet te vergunnen op een bepaalde plaats. De laatste versie die de gedeputeerde van 
deze omzendbrief heeft ontvangen dateert van 29 juni, maar tot nu toe is dit nog steeds geen 
gepubliceerd document en is het nog steeds nog geen officiële omzendbrief. De gedeputeerde verwijst 
naar het principe van de bestemmingsneutraliteit, namelijk dat voor hernieuwbare energie, los van de 
onderliggende bestemming van het gebied, windmolens kunnen vergund worden. Dit principe werd reeds 
verschillende keren bevestigd, laatst nog in de regering van afgelopen vrijdag, waar het het principe van 
de bestemmingsneutraliteit bij het voorontwerp van decreet nogmaals werd herbevestigd.  Omwille van 
het feit dat die omzendbrief op komst was, heeft de provincie de oefening van het provinciaal 

afwegingkader voor een stuk on hold gezet, omdat er een oefening kwam waarbij vertrokken werd van 
een bestaand ruimtebeslag. De turbine kan niet in de middle of nowhere worde aangevraagd, maar moet 
bij een bestaande constellatie van gebouwen worden aangevraagd. De provincie vindt dit een goed 
principe, aldus de heer Naeyaert. Vervolgens verwijst de gedeputeerde naar een aantal vuistregels die de 
provincie ook altijd zocht. In het kader wordt opgenomen dat een windmolen goed geplaatst moet zijn en 
er voldoende kans op rendement van windmolen moet zijn. Dit om een wildgroei aan windturbines te 
voorkomen. De provincie wil dat bedrijven die windmolens aanvragen een rendement mogen verwachten 
en dat verwacht kan worden dat het grootste gedeelte van deze energie die wordt opgewekt ook door de 
aanvrager kan worden verbruikt. De gedeputeerde zegt dat deze principes op basis van de materiële 
motiveringsplicht moeten verwerkt worden in de beslissingen omtrent de concrete aanvragen. De 
provincie heeft een aantal experten op de achtergrond die mee verder nadenken over het provinciaal 
afwegingskader. Op basis van het feit dat de omzendbrief van Vlaanderen er aan kwam heeft de 

provincie niet meer verder gewerkt aan dit afwegingskader voor zichzelf. De gedeputeerde zegt dat de 
provincie over inhoudelijk voldoende elementen beschikt om aan de materiële motiveringsplicht in haar 
beslissingen te voldoen bij het beoordelen om al dan niet een vergunning voor het plaatsen van een 
turbine toe te kennen.  
 
Repliek 
Als de heer Coupillie het goed begrepen heeft had, kan de bevoegde ambtenaar niet meer zeggen dat 
niet op de vraag kan worden ingegaan omdat er geen provinciaal kader is.  
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Vraag nr. M/2018/94 
van mevrouw Martine Vanryckeghem 
Initiatieven ter bevordering van integratie 
 
Vraag 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat de provincie de voorbije week is 
opgeschrikt door een internetdreigement in het Koninklijk Technisch Atheneum te Brugge. Enkele 

jongens uit de school hadden ermee gedreigd om een aanslag te plegen op een OKAN-klas, een klas voor 
anderstalige nieuwkomers. Het dreigement was ernstig genoeg om de betrokken leerlingen meteen te 
schorsen en in handen van het parket te geven. Ondertussen is in de media gemeld dat drie van de vijf 
betrokken leerlingen niet meer welkom zijn in het atheneum omdat noch zijzelf, noch hun ouders, enige 
vorm van spijt hebben betoond. 
De geviseerde OKAN-klas is betrokken bij het provinciaal project ‘Memorydate’ dat de integratie van de 
jongeren moet bevorderen. De Open Vld-fractie is ervan overtuigd dat het inzetten op goede integratie 
de sleutel is tot een maatschappij in evenwicht waarin iedereen kansen krijgt. De investeringen in het 
project moeten echter ook renderen. 
Binnen de provincie lopen er vanuit onderwijs en erfgoed nog heel wat andere projecten rond de 
thematiek van integratie van anderstaligen. Om met de resultaten van die projecten aan de slag te 
kunnen en de werking ervan te optimaliseren is het aangewezen om deze initiatieven in kaart te 

brengen. Mevrouw Vanryckeghem vraagt welke initiatieven er vanuit de provincie West-Vlaanderen 
bestaan ter bevordering van de integratie, welke budgetten hiervoor zijn voorzien, hetzij in de vorm van 
subsidies, hetzij als ondersteuning, en of ieder project wordt geëvalueerd, waarbij de ‘return on 
investment’ in kaart wordt gebracht. 
 
Antwoord 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt dat de gebeurtenissen in het KTA van Brugge 
iedereen hebben geschokt. Men kan zich afvragen in welke wereld we leven wanneer leerlingen 
dergelijke zaken beramen. Het gebeurt in onze provincie en het mikpunt was een klas waarin volop 
wordt ingezet op integratie. Drie van de vijf jongeren hebben ondertussen de school moeten verlaten. De 
twee andere leerlingen worden door de school extra begeleid. Daarmee heeft de school zelf een duidelijk 
signaal gegeven. 

Het voorval doet ook heel wat vragen rijzen over de integratie, meer bepaald over de middelen die 
hiervoor worden ingezet en of deze middelen leiden tot goede resultaten op het vlak van integratie. 
Mevrouw Lahaye-Battheu heeft aan de provinciale diensten gevraagd om de initiatieven in kaart te 
brengen die door de provincie worden gesubsidieerd of door de provincie met logistieke middelen worden 
ondersteund. Binnen de provincie West-Vlaanderen zetten vijf diensten in op integratie, namelijk het 
Wereldhuis, de provinciale ‘Taskforce Vluchtelingen’, het ‘Huis van het Leren West-Vlaanderen’, het 
netwerk ‘Oorlog en Vrede’ en herinneringseducatie en tot slot initiatieven vanuit het flankerend 
onderwijsbeleid. Mevrouw Lahaye-Battheu geeft een kort overzicht van de initiatieven en zegt dat de 
details, waarop dieper kan worden ingegaan in de commissie, schriftelijk zullen worden bezorgd. 
Via de provinciale ondersteuning van schakelklassen, onder andere door het gratis ter beschikking stellen 
van laptops en leslokalen en het ontwikkelen van een logo en promomateriaal, zet het Wereldhuis in 

Roeselare in op integratie. Via het project ‘Beats, Words & Moves’ verzorgt het Wereldhuis 
laagdrempelige muziektherapeutische aktiviteiten voor nieuwkomers in West-Vlaamse scholen. Dat 
gebeurt in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, gespreid over twee jaar en met vanuit de 
provincie een maximale bijdrage van 43.000 euro. Binnen het Wereldhuis is er tevens een 
documentatiecentrum, waar materiaal kan worden ontleend, en zijn er vormingstrajecten voor 
vrijwilligers en professionelen. De vormingen voor vrijwilligers kenden een groot succes met 300 
deelnemers, gespreid over 16 vormingssessies. De vorming voor professionelen start in 2019. 
De tweede pijler in de ondersteuning van de integratie is de ‘Taskforce Vluchtelingen’. De Taskforce is 
opgestart in september 2015 bij het uitbreken van de vluchtelingencrisis. Ter ondersteuning van de 
vluchtelingen heeft de provincie onder andere een draaiboek uitgewerkt voor openbare besturen met een 
leidraad voor taalverwerving en de zoektocht naar werk. Ook worden er vormingsdagen aangeboden 
voor taalvrijwilligers. 

De derde manier waarmee de provincie inzet op integratie gaat via het West-Vlaams ‘Huis van het 
Leren’. Het ‘Huis van het Leren’ neemt verschillende initiatieven en wordt in de werking financieel 
ondersteund met een concrete toelage en coaching door een personeelslid van de sectie onderwijs. 
De herinneringseducatie via het netwerk ‘Oorlog en Vrede’ heeft als eerste initiatief het project ‘This is 
not a game’ uitgewerkt. Het gaat hierbij om een bordspel waarbij leerlingen in de huid van een 
vluchteling kruipen en op die manier inzicht krijgen in wat het betekent om een vluchteling te zijn. 
Daarbij maken ze kennis met basisbegrippen en ontdekken ze spelenderwijs de impact van het moeten 
op de vlucht slaan. Het bordspel wordt in 2019 vertaald naar het Engels en wordt met Europese steun 
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herwerkt. Het project ‘Memorydate’ brengt jongeren van verschillende origine samen rond het thema van 
WO I. Daarbij wordt in de provincie op een herinneringsplaats een ontmoeting georganiseerd tussen een 
OKAN-klas en een secundaire klas. In 2017 hebben op vijf verschillende plaatsen ontmoetingsdagen 
plaatsgevonden. In 2018 waren er drie ontmoetingsdagen in Molenbeek, Kortrijk, Brugge en Roeselare. 
Voor 2019 is er interesse om een ontmoetingsdag te organiseren in het kader van het Europees project 
‘CON-FRONT’ van muziekclub 4AD in Diksmuide. De ondersteuning bestaat erin dat de 
verplaatsingskosten van de klassen worden terugbetaald via het provinciaal subsidiereglement ‘Bezoek 
herinneringsplaats’. Het project wordt in de musea ook aangeboden als een educatief pakket. Uit de 

evaluatie blijkt dat het project positief wordt ervaren. In dat verband citeert mevrouw Lahaye-Battheu 
een leraar uit de OKAN-klas van het KTA Brugge: ‘Het filmpje van de ‘Memorydate’ werd via onze 
Facebookpagina ontzettend veel gedeeld als een positieve boodschap. Dit maakt dat we meer dan 8.000 
mensen hebben kunnen bereiken en het filmpje al meer dan 4.000 keer werd bekeken. De reacties zijn 
steeds positief. Schitterend toch!’. 
Als laatste zijn er de initiatieven vanuit het flankerend onderwijsbeleid waarbij twee projecten lopen tot 
in 2019. Er is het traject ‘ToTAALzorg’ van CVO MIRAS, met een budget van 20.000 euro, het project 
‘Leren doen we samen’ van CVO Sint-Godelieve met een budget van 15.000 euro en de verhalencaravan 
van Athena Kortrijk. 
De provincie West-Vlaanderen werkt aan heel wat initiatieven mee op het vlak van integratie en draagt 
zo haar steentje bij. Mevrouw Lahaye-Battheu heeft met de cel onderwijs vanaf begin 2019 
vergaderingen gepland om de projecten te evalueren. Daarvan zal in de derde commissie verslag worden 

uitgebracht en zal het debat worden gevoerd. 
 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem dankt mevrouw Lahaye-Battheu voor het uitgebreide antwoord en zegt te 
merken dat er heel wat initiatieven bestaan en dat er ook al een vorm van evaluatie is gebeurd. Ze 
benadrukt om naar de toekomst toe verder te blijven inzetten op integratie in de scholen. Op school 
komen jongeren immers het eerst in contact met anderstaligen. 
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Vraag nr. M/2018/95 
van de heer Kristof Pillaert 
 
European Disability Card 
 
Vraag 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zegt dat op 19 oktober 2017 de ‘European Disability Card’ 
officieel werd gelanceerd. Met de kaart kan men aantonen dat men erkend is als een persoon met een 

beperking en kan men van bepaalde kortingen of voordelen genieten. Aanbieders op het vlak van vrije 
tijd kunnen partner worden van het project. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen bij het 
vertonen van de kaart. Een jaar later heeft de vereniging aan personen met een beperking laten weten 
dat nog maar negentien West-Vlaamse instellingen, waarvan vier West-Vlaamse gemeenten, op het 
project zijn aangesloten. De heer Pillaert wijst erop dat hij bij de lancering in 2017 aan de bevoegde 
gedeputeerde in de provincieraad van 26 oktober 2017 de mondelinge vraag heeft gesteld om op het 
project aan te sluiten. Er is toen positief gereageerd. Een jaar later moet echter worden vastgesteld dat 
de provincie West-Vlaanderen en haar verbonden instellingen nog niet zijn aangesloten. Men kan hierbij 
denken aan het Provinciaal Olympisch Zwembad in Brugge, de Transfo-site in Zwevegem, 
provinciedomein Raversyde in Oostende, het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en wellicht zijn er nog 
vele andere. 
De heer Pillaert vraagt of de aansluiting vanuit de provincie op de ‘European Disability Card’ werd 

onderzocht, en zo ja wat de actuele toestand is en of er binnenkort bijkomende instellingen op het 
project zullen aansluiten. 
 
Antwoord 
De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt vooreerst dat hij het antwoord schuldig moet blijven 
op de vraag of de oorspronkelijke vraag uit 2017 van de heer Pillaert ter harte is genomen. De vraag zal 
waarschijnlijk onderzocht zijn, maar hij heeft niets teruggevonden in de notulen. Hij wijst erop dat hij 
voor de twee instellingen waarvoor hij bevoegd is, met name het domein Raversyde en het Zwin Natuur 
Park, geen enkel probleem ziet om aan te sluiten. Begin 2019 wordt het nodige gedaan om die 
instellingen aan te melden, conform de geplogenheden en met een voorstel aan de deputatie. Beide 
instellingen voldoen perfect aan de voorwaarden van de ‘European Disability Card’ en het toe te kennen 
voordeel kan zelf worden gekozen. In beide instellingen heeft men er in het verleden voor gekozen om 

niet met kortingen te werken maar om de begeleider van een bezoeker met een beperking gratis 
toegang te verstrekken. Dat wordt ten zeerste geapprecieerd en blijkt ook uit recente getuigenissen. Het 
Zwin Natuur Park is momenteel bezig om het Q-label te behalen, een initiatief van Westtoer. Het label 
focust ook op integrale toegankelijkheid. Uit de gesprekken die hierover met Inter zijn gevoerd blijkt dat 
mensen met een beperking het vooral belangrijk vinden dat instellingen hun best doen om integrale 
toegankelijkheid te benadrukken en te bekomen, zodat iemand die een evenement, een tentoonstelling 
of een natuurpark bezoekt effectief ook een volwaardige beleving kan krijgen. Mensen met een 
beperking zijn niet altijd onmiddellijk op zoek naar kortingen en het systeem waarbij de begeleider gratis 
toegang krijgt wordt door hen als zeer waardevol beschouwd. 
 
Repliek 

De heer Pillaert dankt de heer Vanlerberghe en zegt dat het hem verheugd dat hij op zijn vraag ingaat. 
Er zijn nu twee provinciale instellingen genoemd. Binnen de bevoegdheden van de overige 
gedeputeerden zijn er ook instellingen en hij meent dat ook hier de lijn kan worden doorgetrokken. 
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Vraag nr. M/2018/96 
van de heer Herman Lodewyckx 
 
Fietsinfrastructuur 
 
Vraag 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat de leden van de deputatie in september wellicht de 
berichten hebben gelezen over de problemen rond verkeer en mobiliteit en voornamelijk de problematiek 

van de verkeersslachtoffers. De cijfers van VIAS zijn op dat vlak heel duidelijk. Wat opvalt is de forse 
stijging in Vlaanderen van het aantal dodelijke fietsongevallen. Voor West-Vlaanderen gaat het, wat 
letselongevallen betreft, voor de eerste negen maanden van 2018 om 3.326 fietsers, wat een kleine 
daling is. Het aantal dodelijke slachtoffers is voor dezelfde periode echter gestegen van 37 naar 40. 
De heer Lodewyckx wijst erop dat hij over deze problematiek in de vorige legislatuur vragen heeft 
gesteld aan de gouverneur en meer bepaald vragen over de interpretatie van de cijfers van 
fietsongevallen in de provincie West-Vlaanderen en over het zoeken naar de oorzaken. Naar aanleiding 
van de berichtgeving in september van VIAS hebben zowel de Fietsersbond als Fietsberaad Vlaanderen 
gereageerd. De Fietsersbond vraagt duidelijk om een veilige fietsomgeving te creëren om het stijgend 
aantal fietsdoden en letselongevallen te verminderen. De Fietsersbond vraagt daarvoor over heel 
Vlaanderen een extra inspanning van 500 miljoen euro. Het Fietsberaad Vlaanderen verwijst in dat 
verband naar duurzame breedtes voor fietsinfrastructuur. 

De heer Lodewyckx zegt dat de provincie niet lang geleden een charter heeft ondertekend, waarbij 
Vlaanderen het bedrag van de tussenkomst van de provincie voor fietsinfrastructuur heeft opgetrokken 
naar 50 %. Voor de realisatie van fietsinfrastructuur is er echter nood aan zowel financiële als personele 
capaciteiten. De heer Lodewyckx vraagt wat de provincie zal doen om zowel de financiële als de 
personele capaciteiten uit te breiden, zodat de dossiers om de fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen op 
een duurzame manier te verbeteren die in de pijplijn zitten versneld kunnen worden aangepakt en of er, 
mits bijkomende capaciteit, extra dossiers zullen worden gerealiseerd. 
 
Antwoord 
De heer Vanlerberghe, gedeputeerde, verwijst voor de dossiers die in de pijplijn zitten naar het antwoord 
dat hij onlangs aan de heer Lodewyckx heeft bezorgd op de schriftelijke vragen die hij daarover heeft 
gesteld. Het gaat daarbij om heel wat projecten en het is niet de bedoeling om ze in de raad op te 

sommen. 
Wat de algemene problematiek betreft zegt de heer Vanlerberghe de heer Lodewycks te volgen. Er ligt 
voor Vlaanderen en West-Vlaanderen nog altijd een grote uitdaging in het realiseren van veilige 
fietsinfrastructuur. Op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de provincie West-Vlaanderen is 
er, inclusief de fietssnelwegen, 2.152 kilometer ingetekend. Ongeveer 800 kilometer daarvan, of 38 %, 
bestaat uit veilige fietspaden die voldoen aan de voorschriften. Daaronder valt bijvoorbeeld de breedte 
van het fietspad. 31 % of ongeveer 600 kilometer bestaat uit fietspaden die als veilig kunnen worden 
beschouwd, maar waar niet aan alle normen is voldaan. Deze fietspaden zijn, gelet ook op het stijgend 
aandeel elektrische fietsen, een aandachtspunt. Daarbij wordt de nood aan bredere fietspaden scherper 
gesteld dan in het verleden. Jammer genoeg blijft daarna nog 31 % of 660 kilometer aan fietstracé over 
waar geen veilig fietspad langs ligt. Een tandje bijsteken zal hier al vlug een half gebit moeten zijn. De 

provincie is, sinds ze in 2002 is begonnen met het investeren in nieuwe fietspaden en het verbeteren van 
de infrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, erin geslaagd om ongeveer per 
legislatuur een zestigtal kilometer te realiseren. Voor de 660 resterende kilometer zouden er nog 11 
legislaturen nodig zijn, wat een heel eind lijkt. 
De heer Vanlerberghe zegt dat hij de toestand echter niet wil dramatiseren want 660 kilometer betekent 
niet dat de provincie voor elke kilometer op het traject aan zet is. Heel wat kilometers liggen langs 
gewestwegen en in stedelijke kernen, waar andere actoren zoals het Vlaams gewest en het lokale 
bestuur in eerste instantie aan zet zijn. 
Om een goed zicht te krijgen op de uitdaging voor de provincie heeft de heer Vanlerberghe aan de 
administratie gevraagd om het cijfer verder te verfijnen, los van de vele vragen van lokale besturen om 
aanpassingen te doen aan het netwerk. Momenteel gaat hij niet in op de vraag naar de intenties voor de 
komende legislatuur. Dat maakt het voorwerp uit van een discussie binnen de deputatie, binnen de 

meerderheid en binnen de raad die zal worden gevoerd naar aanleiding van de opmaak van het 
strategisch meerjarenplan. Hij durft wel een inspanningsverbintenis uit te spreken om een inspanning te 
doen om de middelen omhoog te krijgen. Het is echter niet alleen een kwestie van geld maar ook een 
kwestie van capaciteit, want de dossiers vragen heel wat voorbereiding. 
Daarnaast kijkt de heer Vanlerberghe uit naar de gebeurtenissen van de maand mei, niet alleen omwille 
van de bekommernis om de toekomst van de provincies, maar ook om te weten wat de Vlaamse 
overheid van plan is met het Fietsfonds. De heer Lode Ceyssens, burgemeester van Oudsbergen, heeft 
naar aanleiding van een voorafname op de debatten van mei 2019 gepleit voor een verdubbeling van de 
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Vlaamse middelen voor fietspaden, van 100 naar 200 miljoen euro. Het zal evident zijn dat, als 
Vlaanderen de inspanning optrekt, ook de provincies zullen worden aangespoord om hun inspanningen te 
verhogen. 
 
Repliek 
De heer Lodewyckx dankt de heer Vanlerberghe en zegt dat hij vanuit de Groen-fractie alle steun heeft 
om meer middelen vrij te krijgen. Duurzaamheid is voor de deputatie een belangrijke prioriteit en 
functioneel en recreatief fietsen zal daartoe bijdragen, mits een veilige fietsinfrastructuur ervoor zorgt 

dat mensen effectief fietsen. 
 
 

*** 
 

 

 


