
 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen en antwoorden – Nr. 1  –  januari 2020  1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Bijlage  

bij het zittingsverslag en notulen van 

de provincieraad van 23.01.2020 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

schriftelijke & mondelinge vragen 

januari 2020 

 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen en antwoorden – Nr. 1  –  januari 2020  2 
 

 

 

 

 
 

 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
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 
 
 

 

II. MONDELINGE VRAGEN 
 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 

23.01.202 
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I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de 
gedeputeerden 
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BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW 
EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
 
 

Vraag nr. S/2020/1 

van de heer P. De Klerck  

van 16.01.2020 

 

 

Vraag betreffende wetgeving kerkfabrieken en andere religies 

 
 

Vraag:  

 

Mag ik u vragen mij wat meer duiding te willen verschaffen inzake de 

wetgeving betreffende de kerkfabrieken en de andere religies. Bij het lezen 

van de notulen van de Deputatie valt het mij op dat imam(s) en 

verschillende kerken financieel ondersteuning krijgen.  

Stamt de wettelijke basis nog steeds uit de tijd wanneer het burgerlijk 

wetboek van België gemaakt is, rond 1835 ? Zijn er ondertussen nieuwe 

(financiële) wetten (of decreten) gestemd ?  

 

Is de financiering een verplichte taakstelling van een provinciebestuur ?  

 

Graag wat info in deze materie waar ik niet echt thuis in ben… 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Patrick De Klerck 

Provincieraadslid 
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Antwoord: 

(digitaal verstuurd 28.01.2020) 

 

Geachte heer,  

 

De bijzondere wet van 13 juli 2001 heeft de gewesten met ingang van  

1 januari 2002 bevoegd gemaakt voor de kerkfabrieken en de instellingen die 

belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten 

(art. 6, §1, VIII, 6°, van de BWHI, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van  

13 juli 2001). 

 

Deze materie werd op Vlaams niveau geregeld door het Decreet van 7 mei 

2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten (B.S., 6 september 2004).  

 

De erkenning van een eredienst en de wedden en de pensioenen van de 

bedienaars van de erediensten bleven echter een federale materie.  

 

De gemeenten en de provincies moeten, elk voor de kerk- of 

geloofsgemeenschappen die hen zijn toegewezen, instaan voor de tekorten 

van de kerkfabrieken.  

 

Voor de provincies zijn dit de kerkfabrieken van de kathedrale 

kerkgemeenschappen, de orthodoxe eredienst en de islamitische 

geloofsgemeenschappen. 

 

Voor de provincie betekent dit de verplichting om (artikel 52/1 van het 

eredienstendecreet):  

 

- De tekorten bij te passen van de exploitatie: uitbetalen van een 

exploitatietoelage; 

 

- Het uitbetalen van een investeringstoelage (rekening houdende met de 

voorwaarden opgenomen in artikel 52/1. §1, 2de alinea); 

 

- Het eventueel uitbetalen van een secretariaatsvergoeding; 

 

- Het uitbetalen van een woonstvergoeding aan de bedienaar van de 

erkende orthodoxe kerkfabriek of de imam van de erkende islamitische 

geloofsgemeenschap (de woonstvergoeding komt de bedienaar/imam 

persoonlijk toe).  

 

De provincie heeft tevens de verplichting om: 

 

- De meerjarenplannen goed te keuren, niet goed te keuren of aan te 

passen aan wat in het overleg besproken werd (artikel 41 en volgende 

eredienstendecreet);  

- Indien het budget past binnen het MJP, dan neemt de provincieraad akte 

van het budget. Indien het budget niet past binnen het goedgekeurde 

MJP, dan kan de provincieraad ofwel niet goedkeuren ofwel aanpassen 

tot binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. (artikel 45 

en volgende eredienstendecreet) 
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De provincie heeft de verplichting om: 

 

- Advies te geven over de jaarrekeningen (artikel 55 eredienstendecreet); 

het is de provinciegouverneur die de jaarrekeningen al dan niet 

goedkeurt.  

- Advies te geven over de erkenning van een plaatselijke kerk- of 

geloofsgemeenschap (artikel 5 Besluit Vlaamse Regering houdende de 

vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk-  

en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten). 

 

- De provincie oefent tevens een algemeen administratief toezicht uit:  

de provincie kan een besluit dat de provinciale belangen en de financiële 

belangen van de provincie schaadt, schorsen (art. 223 

eredienstendecreet).  

 

- Er dient minstens tweemaal per jaar een overleg plaats te vinden tussen 

de provinciale overheid en de kerkfabriek/geloofsgemeenschap of het 

centraal kerkbestuur, die de kerkfabrieken vertegenwoordigt.  

 

De Orthodoxe kerkfabrieken 

Sinds de wet van 17 april 1985 is de Orthodoxe Kerk door de Belgische Staat 

erkend als officiële eredienst. 

 

De islamitische geloofsgemeenschappen 

De islamitische eredienst werd in België erkend door de wet van 19 juli 1974 tot 

erkenning van de administraties belast met het beheer van de temporalia van de 

islamitische eredienst. 

 

Overzicht belangrijkste wetgeving: 

 

Eredienstendecreet van 7 mei 2004 

Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het Eredienstendecreet 

Besluit Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 over het algemeen reglement op 

de boekhouding van de besturen van de eredienst 

Besluit Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot wijziging van het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst 

 

Besluit Vlaamse Regering van 30 september 2005 tot vaststelling van de 

erkenningscriteria voor plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen 

Besluit Vlaamse Regering van 21 december 2012 tot wijziging van het 

erkenningsbesluit 

 

Met oprechte groeten, 

 

 

Bart Dekoninck Bart Naeyaert 

Directeur COOP Gedeputeerde voor Erediensten  

 

 

 

  

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/eredienstendecreet-van-7-mei-2004
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/decreet-van-6-juli-2012-tot-wijziging-van-het-eredienstendecreet
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-13-oktober-2006-over-het-algemeen-reglement-op-de-boekhouding-van-de-besturen-van-de-eredienst
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-13-oktober-2006-over-het-algemeen-reglement-op-de-boekhouding-van-de-besturen-van-de-eredienst
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-14-december-2012-tot-wijziging-van-het-algemeen-reglement-op-de-boekhouding-van-de-besturen-van-de-eredienst
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-14-december-2012-tot-wijziging-van-het-algemeen-reglement-op-de-boekhouding-van-de-besturen-van-de-eredienst
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-30-september-2005-tot-vaststelling-van-de-erkenningscriteria-voor-plaatselijke-kerk-en-geloofsgemeenschappen
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-30-september-2005-tot-vaststelling-van-de-erkenningscriteria-voor-plaatselijke-kerk-en-geloofsgemeenschappen
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-21-december-2012-tot-wijziging-van-het-erkenningsbesluit
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-van-21-december-2012-tot-wijziging-van-het-erkenningsbesluit
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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 
 
 
geen vragen  
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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/2019/66 

van de heer M. Tavernier 

van 16.12.2019 

 

 

Vraag betreffende provinciale subdie IKWV n.a.v. budgetbesprekingen 

 

Vraag:  

 

Beste,  

 

 

Tijdens de budgetbesprekingen kon de bevoegde gedeputeerde geen antwoord 

geven op de vraag waarom de provinciale subsidie voor IKVW nu  

voorzien wordt via het WFIV (Zedelgem).  

 

Vandaar dat ik hier graag een schriftelijk antwoord op krijg.  

 

 

Vriendelijke groeten,  

Maarten Tavernier 
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Antwoord: 

(digitaal verstuurd 21.02.2020) 

 

 

Geachte heer Tavernier , 

 

In navolging van uw schriftelijke vraag over de subsidie aan IKWV kan ik u 

meedelen dat volgens het goedgekeurde meerjarenplan inderdaad voorzien 

werd dat de subsidie aan IKWV via het WFIV vzw zou uitbetaald worden.  

 

Op het moment van de opmaak van het meerjarenplan was er nog geen 

duidelijkheid hoe deze subsidie diende uitbetaald te worden.  

 

Wegens de verwevenheid met bijvoorbeeld de opleiding redder aan zee die 

door het WFIV wordt georganiseerd werd initieel de keuze gemaakt dit via 

het WFIV te betalen.  

 

Ondertussen is geoordeeld dat deze subsidie beter rechtstreeks kan betaald 

worden.   

 

Het bedrag van 250.000€ zal met de eerstkomende budgetwijziging dan ook 

verschoven worden. Hierdoor zal het bedrag rechtstreeks kunnen uitbetaald 

worden aan IKWV.  

 

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

 

Namens de deputatie, 

 

De gedeputeerde bevoegd voor  

Bovenlokale Veiligheidsvoorzieningen  

 

Sabien Lahaye-Battheu  
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Vraag nr. S/2020/5 

van de heer Coupillie 

van 03.02.2020 

 

 

Vraag betreffende de groepsaankoop elektriciteit en aardgasleveringen 

(nutsvoorzieningen provincie) 

 

Vraag:  

 
Geachte gedeputeerde, 

 

Jaarlijks doet de provincie een oproep om deel te nemen aan een 

groepsaankoop voor elektriciteit- en aardgasleveringen.  

 

Heeft de Provincie zelf ook ingeschreven op deze groepsaankoop in 2018 en 

2019?  

Welke maatschappij(en) lever(d)en de nutsvoorzieningen in 2018 en 2019 

aan de provinciale gebouwen?  

 

Werden de provinciale schoolgebouwen en de gebouwen van de APB’s daar 

ook in betrokken? 

 

Met genegen groet, 

 

 

Provincieraadslid Luc Coupillie 

 

 

Antwoord: 

(digitaal verstuurd op 10.02.2020) 

 

Geacht raadslid, 

 

In navolging van uw schriftelijke vraag i.v.m. de nutsvoorzieningen van de 

Provincie West-Vlaanderen geven wij u een verduidelijking op de gestelde 

vragen. 

 

1) Jaarlijks doet de Provincie een oproep om deel te nemen aan een 

groepsaankoop voor elektriciteit- en aardgasleveringen. Heeft de Provincie 

zelf ook ingeschreven op deze groepsaankoop in 2018 en 2019? 

 

De Provincie West-Vlaanderen heeft zich in 2016 voor haar patrimonium 

(incl. de APB’s en de schoolgebouwen) ingeschreven in de groepsaankoop 

“2018-2021”, dewelke door de netbeheerder Eandis, als dienstbetoon aan 

openbare besturen, georganiseerd werd. 
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2) Welke maatschappij(en) lever(d)en de nutsvoorzieningen in 2018 en 2019 

aan de provinciale gebouwen? 

 

Op basis van het nazicht van de biedingen, door de netbeheerder Eandis, 

werd de opdracht voor leveringen vanaf 1/1/2018 tot 31/12/2020 

toegewezen aan: 

 Electrabel voor de levering van elektriciteit dewelke de voordeligste 

bieding had voor het aandeel 100% groene stroom; 

 EDF Luminus dewelke de voordeligste bieding had voor de levering van 

aardgas. 

 

 

 

3) Werden de provinciale schoolgebouwen en de gebouwen van de APB’s daar 

ook in betrokken? 

 

Zowel de provinciale schoolgebouwen als de APB’s werden, waar nodig, 

bevraagd en tevens effectief mee opgenomen in deze groepsaankoop, 

georganiseerd door de netbeheerder Eandis.  

 

Hopende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Het diensthoofd dienst 

Gebouwen, 

 

 

Hans Dufoer 

 

 

 

De gedeputeerde voor Milieu, 

Natuur en Landschap, 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

 

 

 De gedeputeerde voor algemene en 

ondersteunende dienstverlening, 

 

 

Sabien Lahaye-Battheu 
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JURGEN VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 

Vraag nr. S/2019/65 

van de heer H. Lodewyckx 

van 11.12.2019 

 

Vraag betreffende fietsleasing 

 

Vraag:  

 
Geachte heer Griffier,  
 
Tijdens mijn mondelinge vraag 2019/20 in verband met de mogelijkheid om 
elektrische fietsen te leasen voor het provinciepersoneel, werd negatief 
gereageerd door de député wegens de speciale situatie van de provincie.  
 
In mijn repliek heb ik verwezen naar de mogelijkheden die zowel door de 
provincie Antwerpen als door de provincie Oost-Vlaanderen werden gebruikt 
om alsnog elektrische fietsen via leasing aan te bieden aan het personeel.   
 
Mijn vraag is: in hoeverre is er onderzocht onder welke formule deze 
fietsleasing in beide provincies gebeurt en in hoeverre dit mogelijkheden 
schept om alsnog geleasde e-bikes ter beschikking te stellen van het 
personeel.  
 
En indien negatief, op welke specifieke juridische basis is dit dan gebaseerd?  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Herman LODEWYCKX 
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Antwoord: 

(digitaal verstuurd op 23.01.2020) 

 

Geacht Raadslid,  

 

Met referentie naar de repliek die gegeven werd n.a.v. uw gelijkaardige 

mondelinge vraag in de provincieraad van maart 2019, kunnen wij nog het 

volgende meegeven in antwoord op uw schriftelijke vraag.  

 

De systemen waar u naar verwijst in Antwerpen en Oost-Vlaanderen,  

bieden tot op heden geen fietsleasing aan via het brutoloonprincipe.  

 

De provincie Antwerpen heeft in het verleden (opgestart in 2013) een 

fietsleaseformule aangeboden aan haar personeel, maar dit was gebaseerd 

op een ander financieel principe, nl. gedeelde maandelijkse financiering van 

een fiets door provinciebestuur (20 euro per maand per fiets + 

fietsvergoeding) en provinciepersoneelslid. Dit project is intussen al enige 

tijd stopgezet, gezien ook provincie Antwerpen uitkijkt naar een 

budgetneutraal fietsleaseprincipe via brutoloonruil. 

 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft nooit een fietslease aangeboden aan 

haar personeel. Het stadsbestuur Gent stelt weliswaar diverse soorten 

“pendelfietsen” ter beschikking  voor het woon-werkverkeer van 

personeelsleden van stad Gent, maar deze fietsen werden aangekocht door 

stadsbestuur Gent en blijven dan ook eigendom van de stad. 

Personeelsleden van stad Gent die gebruik maken van dergelijke pendelfiets 

voor woon-werkverkeer, ontvangen geen fietsvergoeding.   

 

Personeelsleden die de eigen fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer, 

krijgen wel een fietsvergoeding. 

 

Wel is het zo dat het stadsbestuur Antwerpen een fietslease via het 

brutoloonruilprincipe aanbiedt aan haar personeelsleden (goedgekeurd in 

zitting CBS van 30/11/2018). Dit ondanks diverse tegenstrijdige en 

negatieve adviezen van diverse instanties (RSZ, ABB, FOD Financiën, eigen 

juridische dienst…).  We merken dat ook andere lokale besturen de stap 

zetten naar/interesse tonen in fietslease via brutoloonruil. 

 

Naar aanleiding hiervan hebben de personeelsdiensten van de diverse 

provinciebesturen onder leiding van de VVP de mogelijkheden onderzocht 

om dergelijk systeem ook in hun organisaties te introduceren. Uit nader 

onderzoek blijkt echter nog steeds dat dergelijk principe niet juridisch 

sluitend is, zoals ook aangegeven in het debat tijdens de provincieraad van 

28 maart 2019. 

 

In tegenstelling tot voor de private sector, is het juridisch wetgevend kader 

voor de openbare besturen nog niet aangepast aan nieuwe mogelijkheden 

omtrent fietsleasing via brutoloonruil: 

 

- omwille van het rechtspositieregelingsbesluit is het niet mogelijk 

voor een lokaal bestuur om het brutoloon zelf in te vullen, waardoor 

er geen mogelijkheid bestaat om dit te heronderhandelen en een 

aftrek voor een leasefiets mogelijk te maken; 

- een leasefiets valt niet onder de definitie van een loon in natura, 

waardoor dit niet toegepast kan worden; 
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- waardoor enkel een inhouding op het netto als oplossing zou 

overblijven, wat geen enkel sociaalrechtelijk of fiscaal voordeel 

meebrengt, maar slechts een beperkt voordeel in die zin dat het 

personeelslid niet het ganse aankoopbedrag van een fiets zelf in één 

keer moet financieren.  

Ook bevoegd Minister Bart Somers bevestigde onlangs dit standpunt in een 

antwoord op een schriftelijke vraag in het Vlaams Parlement (vraag nr. 14 , 

Dhr. Brecht Warnez, datum 24 oktober 2019). 

De optie fietsleasing blijft evenwel in de toekomst zeker een aandachtspunt 

voor de eigen provinciale organisatie en wordt verder opgevolgd door de 

diensten Mobiliteit en infrastructuur en Personeel & HRM.  

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

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

 

Evert de Pauw Jurgen Vanlerberghe 

diensthoofd  Gedeputeerde voor mobiliteit   

 

 

 

 

 

 

  

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1502383
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Vraag nr. S/2020/2 

van mevrouw Vandenbrande 

van 21.01.2020 

 

 

Vraag betreffende verlichting en uitbating restaurant Bulskampvel 

 

Vraag:  

 

Geachte gedeputeerde, 

 

Uit de notulen van de deputatie blijkt dat de heraanleg van de bezoekersparking 

en het onthaal van landschapspark Bulskampveld aan de zijde Driekoningen is 

goedgekeurd om uit te voeren. 

 

Deze werken zijn toegekend aan een firma van Berchem voor de prijs van € 

37.738,45 incl BTW. 

 

We zijn blij dat binnenkort de beide toegangspoorten van het landschapspark, de 

ingang aan het Aanwijs op de baan van Beernem naar Wingene en de ingang 

Driekoningen aan de baan van Beernem naar Hertsberge, een nieuwe en 

verbeterde uitstraling zullen hebben. 

 

In de vernieuwde landschapsarchitectuur bij de ingang Driekoningen is hopelijk 

rekening gehouden dat de weg van de parking naar het restaurant nogal donker 

en glad kan zijn. Wij vragen uitdrukkelijk om voldoende verlichting te plaatsen 

indien dit niet zou opgenomen zijn op het nieuwe plan. 

 

Als nu ook het restaurant weer snel zou openen, zullen alle bezoekers heel 

gelukkig zijn. 

 

Onze vragen hierbij zijn: 

 

 Is er voldoende verlichting opgenomen in het plan voor de toegangspoort 

aan ingang Driekoningen? 

 

 Wat is de stand van zaken voor de uitbating van het restaurant? 

Dank voor uw antwoorden. 

 

Isabelle Vandenbrande 
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Antwoord: 

(digitaal verstuurd op 20.02.2020) 

 

Geachte Provincieraadslid, 

 

Op uw vragen d.d. 21 januari 2020 m.b.t. ‘verlichting en uitbating restaurant 

Bulskampveld’ kunnen we u als volgt antwoorden: 

In zitting d.d. 19 december 2019 heeft de Deputatie goedkeuring verleend 

om het studiebureau ‘Omgeving cvba’ uit Berchem aan te stellen voor het 

opmaken van een ontwerp inzake ‘de heraanleg van de bezoekersparking en 

onthaal Driekoningen in het provinciedomein Bulskampveld’. Op heden is dus 

enkel nog maar de ontwerpopdracht toegewezen; de uitvoering van de 

heraanleg is nog niet voor meteen. Het verbeteren van de onthaalfunctie van 

de parking is één van de doelstellingen die mee opgenomen zijn in de 

studieopdracht.  

Wat uw vraag m.b.t. de verlichting betreft: waar er best welk soort 

verlichting wordt voorzien, zal in eerste instantie moeten blijken uit de studie 

en het ontwerpplan in opmaak. We zullen in ieder geval rekening houden met 

uw bezorgdheid.  

Aangaande de uitbating van het restaurant kunnen wij u melden dat de 

Deputatie in zitting d.d. 23 januari 2020 goedkeuring heeft verleend aan het 

lastenboek, de administratieve voorwaarden en het publicatiebericht voor een 

nieuwe concessie. De kandidaturen hiervoor dienen uiterlijk 5 maart 

ingediend te zijn. Wij hopen zo spoedig mogelijk een nieuwe concessiehouder 

te kunnen aanstellen zodat de cafetaria/ het restaurant opnieuw ten dienste 

kan staan voor de domeinbezoekers.  

Wij hopen u met dit antwoord voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur 

en landschap 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken werd en waarop 
laattijdig werd geantwoord 
 
-  
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I.3. 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. 23.01.2020 
 

 

Vraag nr. M/2020/001 

van de heer Reddy De Mey 

 

Transmigranten 

 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, neemt aan dat de 

gouverneur, net zoals iedereen,  verbaasd was te moeten vernemen dat 

enkele dagen geleden vanop het strand van De Panne 14 vluchtelingen 

met een gammel bootje de overtocht naar Engeland probeerden te 

maken. Volgens de heer De Mey was de gouverneur verbaasd onder 

meer omdat hij dit alle dagen opvolgt, maar ook omdat het vreemd is 

dat dit in de winter gebeurde. Het was het eerste, voor zover het 

raadslid dit weet, geval van op een strand.  

 

De mensen die dit hebben durven wagen zijn vermoedelijk de wanhoop 

nabij en waarschijnlijk gehersenspoeld door mensensmokkelaars die 

zeggen dat omwille van de Brexit het op 31 januari het gedaan is met 

dergelijke overtochten en men het land niet meer binnen mag, aldus 

het raadslid. Meestal gebeuren dergelijke transits van vluchtelingen 

langs de route van het Brussel-Noord station, de E40 en via het 

struikgewas naar Calais. Frankrijk heeft al veel strengere maatregelen 

genomen en voerde controles in. Hierdoor heeft het situatie zich van 

Noord-Frankrijk voor een stuk naar de Belgische kust verplaatst. Het 

raadslid geeft aan dat de gouverneur ad rem heeft gereageerd en zo 

bekwam de gouverneur dat een drone zal worden verkregen voor drie 

luchtruimtes, zijnde Engeland, Frankrijk en België.  

 

Hierdoor zouden dergelijke overtochten van bij het begin al gefnuikt 

moeten worden en zullen deze mensen geen doodsgevaar lopen zegt de 

heer De Mey. Het zal evenwel een aantal onderhandelingen vragen met 

de drie luchtruimtes, wat niet eenvoudig is, aldus de heer De Mey. Hij 

hoopt dat dit binnen drie maanden zal gerealiseerd kunnen worden. 

Samenwerken met de Frankrijk zou volgens het raadslid mogelijk 

moeten zijn. Een vraag is wie de drone gaat bedienen. De heer De Mey 

denkt dat dit in de eerst plaats misschien een opdracht voor het leger 

is. Frankrijk zet het leger al in. Het raadslid zegt dat eergisteren op 

twee plaatsen in Noord-Frankrijk 80 migranten door het leger zijn 

opgepakt en aangehouden.  

 

De gouverneur gaf aan, aan te kloppen bij de federale regering om 

meer mensen en middelen aan de kust in te zetten. Wat is het resultaat 

van dit gesprek met minister De Crem, vraagt de heer De Mey. De 

Fransen kunnen rekenen op de steun die de Britten hebben toegezegd. 

Zij hebben centen gekregen en Engelse bemanningen die de controle 

voor de Fransen doen. Er is ook altijd beloofd dat dit voor de Belgische 

havens ook het geval zou zijn zegt het raadslid. De heer De Mey vraagt 

nu naar de toestand in de havens. Zijn daar intussen meer dan een 

paar bobby’s aanwezig of is het bij woorden gebleven. Wat hebben de 
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Engelsen gedaan of wat willen ze nog doen in de havens.  Frankrijk 

doet iets vreemds zegt de heer De Mey, er is een busje dat gratis van 

Duinkerke en Calais naar De Panne rijdt met mensen die in Noord-

Frankrijk in asielcentra zitten.  

Volgens de heer De Mey om te zien wat de mogelijkheden zijn vanuit 

De Panne. Zijn er geen mogelijkheden, dan keert het busje terug. De 

heer De Mey hoopt dat de mensen die vermist zijn in De Panne, 

eventueel met dit busje terug onder dak zijn.  

 

Het raadslid heeft nog een andere opmerking in dat verband, 

meerbepaald over het aantal overtochten met bootjes. Daar zijn cijfers 

van. De Franse regering zegt dat vorig jaar 2.750 migranten werden 

onderschept, dit zijn er vier keer meer dan het jaar voordien. Volgens 

de BBC hebben vorig jaar minstens afgerond 2.000 vreemden met 

dergelijke zogenaamde boortje geprobeerd Engeland te bereiken.  

 

De heer De Mey begrijpt dat de gouverneur de woorden wanhoop en 

angstaanjagende bij deze cijfers gebruikt. Vanmorgen las het raadslid 

bovendien in de nieuwsberichten dat in de haven van Zeebrugge 23 

transmigranten uit een koelwagen werden gehaald. Het gaat om een 

dringende situatie zegt de heer De Mey. Het raadslid had van de 

gouverneur graag vernomen wat hij, met de steun van deze 

provincieraad, probeert te realiseren met de aanliggende landen. 

 

 

Antwoord  

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, antwoordt dat de vraag niet 

actueler kan zijn. Over de gebeurde feiten en redding in De Panne zegt 

de gouverneur niet meer te veel details te geven. Alles wat in de pers is 

gekomen klopt, aldus de gouverneur. 

 

Hij wil ook nog eens uitdrukkelijk alle diensten, politiemensen, 

brandweerlieden en iedereen die heeft meegeholpen, danken. 

Uiteindelijk gaat het altijd over mensenlevens. Vervolgens gaat de 

gouverneur over naar de verwijzing van de heer De Mey naar de ernst 

van de problematiek. Het raadslid gaf een aantal cijfers betreffende de 

overtochten van transmigranten.  

 

Dit betreft een zaak die al enorm lang door de gouverneur en zijn 

diensten wordt opgevolgd. De cijfers van vorig jaar met betrekking tot 

deze overtochten zijn sterk gedaald ten opzichte van 2018. Eén van de 

oorzaken was dat er een verschuiving werd gezien met de small boats. 

Het raadslid heeft de indrukwekkende cijfers gegeven zegt de heer De 

Mey. De gouverneur denkt dat er evenwel nog veel meer zijn. Hij is er 

ook van overtuigd dat er al tientallen doden zijn geweest.  

 

Mensen waarvan men geen weet heeft die vertrokken zijn en 

waarschijnlijk op de drukst bevaarbare route ter wereld overvaren zijn 

geweest. Vandaar dat alles op alles moet worden gezet om te 

voorkomen dat deze mensen effectief vertrekken, aldus de gouverneur. 

Daar zitten de cijfers in België wel goed vindt de gouverneur. Het was 

de eerste keer dat op een Belgisch strand moest worden tussen 

gekomen. Door het optreden de laatste jaren van de Belgische 

bevoegde diensten zijn hier, in tegenstelling tot bij de Fransen, nog 

altijd geen tentenkampen.  
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De heer Decaluwé denkt dat dit een niet onbelangrijk gegeven is. Op 

vandaag wordt evenwel gezien dat men ook via België, via Zeebrugge, 

probeert in te klimmen in vrachtwagens voor het wagen van de 

overtocht. Het gebruik van de small boats is een nieuwe modi operandi.  

 

De transmigranten maken ook gebruik van koelcontainers en opnieuw 

het liggen op assen van vrachtwagens licht de gouverneur toe. Hij 

verwijst naar de tragische gebeurtenis in november 2019 waarbij 39 

Vietnamezen zijn gestorven in Engeland na ingescheept te zijn in 

Zeebrugge.  

 

Deze morgen waren er bijna 23 Soedanezen en Eritreeërs gestorven 

nadat deze bij toeval zijn ontdekt geweest in een koelcontainer in 

Zeebrugge omdat er een overlading werd vastgesteld. Was er geen 

overlading geweest, dan waren deze personen vertrokken naar 

Engeland in een container op lage temperatuur en waren deze mensen 

waarschijnlijk ook gestorven. De gouverneur vindt dit niet kunnen dat 

dit twee keer op enkele maanden tijd kan gebeuren. Hij zegt al enkele 

keren aangedrongen te hebben bij de federale overheid om extra volk 

te krijgen, dit specifiek voor het controleren van koelcontainers. In 

Engeland heeft men op een bepaald ogenblik iedere koelcontainer 

gecontroleerd.  

 

De gouverneur vindt dat dit hier ook moet kunnen. Het argument dat 

alles dan te traag vooruit gaat betekent dat men innovatieve middelen 

moet vinden stelt de heer Decaluwé. De gouverneur geeft hierbij als 

voorbeeld blokchain. Inzake de temperatuur stelt men vast dat in een 

container iets is gebeurd, deze container moet eruit en vervolgens gaat 

men controleren. De rest van de containers kan door.  

 

Er zijn bijvoorbeeld ook mogelijkheden in het veiligheidsplan van de 

implementatie van de haven van Zeebrugge. De UK border force en de 

UK financiert zowel aan de scheepvaartpolitie als aan de private 

terminals middelen naar extra bescherming. Er is nog een gebrek aan 

coördinatie zegt de gouverneur.  

 

Hij wacht op vandaag nog steeds op een naam van de federale politie 

die dit mee met de diensten van havenkapitein moet coördineren.  

 

De gouverneur zegt dat in dit land eerst doden moeten vallen voor men 

wakker schiet. Er werd ook al een paar keer naar tientallen extra 

politiemensen gevraagd om bij de scheepvaartpolitie een proces inzake 

het controleren van koelcontainers op te zetten. Als men 600 

politiemensen kan inzetten op voetbalwedstrijden denkt de gouverneur 

dat het weinig gevraagd is om er 40 tot 50 in te zetten bij het 

controleren van containers. De gouverneur is verontwaardigd dat men 

in Brussel zo traag schakelt op dat vlak. Hij heeft gisteren nogmaals om 

steun gevraagd en het dossier voor de minister klaar gemaakt.  

 

Wat betreft Frontex, waarbij drie landen zijn betrokken, gaat dit high 

tech die wordt ingezet zegt de gouverneur. Dit zal evenwel nog wel een 

tijdje duren. Het is immers niet zo eenvoudig op technisch vlak over de 

drie luchtruimen heen. Er moet bovendien een interventiebeleid aan 

gekoppeld worden. De toezeggingen zijn er. Men probeert er maximaal 

op in te zetten om dit te doen. De gouverneur stelt evenwel dat dit niet 

100 % sluitend zal zijn. Men kan niet om de tien meter een politieagent 

langs het strand zetten. In Frankrijk wordt inderdaad een beroep 
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gedaan op militairen. 40 à 50 militairen die constant de stranden 

afgaan.  

 

De stranden zijn er uiteraard veel groter, waardoor er minder sociale 

controle is. De gouverneur verwijst naar een overleg was met de Franse 

préfait.  

 

Dit is zwaar georganiseerde criminaliteit die opnieuw die grote middelen 

inzet in de economie door het witwassen. Men moet hiervoor oppassen 

en ingrijpen. De gouverneur coördineert en faciliteert, maar hij vindt 

dat men op het federale niveau bij de federale politie te traag schakelt 

tegenover deze georganiseerde mensenbendes. De wetgeving laat niet 

meer toe om innovatief en snel te schakelen. Er is altijd iets dat in de 

weg staat zegt de gouverneur. Op een moderne manier deze kwestie 

aanpakken is blijkbaar bijzonder moeilijk, aldus de gouverneur.  

 

De gouverneur kan ook een gans overzicht van alle mogelijke 

vergaderingen die hij daaromtrent heeft georganiseerd geven. Gisteren 

was er nog een vergadering omtrent het veiligheidsplan in Zeebrugge. 

Frontex vond plaats in januari. De bilaterale contacten met de minister 

lopen allemaal. Minister De Crem doet ook zijn best zegt de 

gouverneur, maar moet ook contact nemen met Franse collega’s. Dit is 

allemaal zeer complex deelt de heer Decaluwé mee. Naar innovatie en 

technologie toe meent de gouverneur nu en dan zogenaamde short cuts 

te moeten nemen om de bestaande logge wetgeving te omzeilen.  

 

De gouverneur benadrukt nogmaals dat het om mensenlevens gaat. In 

de provincie is men twee maal door het oog van de naald gekropen. Er 

konden in De Panne veertien mensen verdronken zijn. Was er geen 

overlading geweest, dan waren deze namiddag 23 personen gestorven. 

Dan ging men wakker geschoten zijn volgens de gouverneur.  

 

De gouverneur blijft aandringen en hoopt dat iedereen die een politieke 

partij vertegenwoordigt in hun middens ook de ernst van de zaak 

aankaart om druk te zetten bij de federale instanties in Brussel.  

 

De gouverneur herhaalt dat als men in staat is om 500 manschappen 

voor de voetbal in te zetten, men ook 50 man extra moet kunnen 

inzetten voor de controle en beveiliging van de koelcontainers. Naar 

capaciteit toe werden in de voorbije periode al structureel extra 

manschappen verkregen. Dat is positief, maar dit is nog steeds 

onvoldoende zegt de gouverneur.  

 

De realisatie van Frontex zal nog niet dit jaar gerealiseerd worden zegt 

de gouverneur. Vanaf volgend jaar is men bereid om met een equipe te 

komen en de nodige analyses te doen. Dit jaar gaat dit niet meer, 

wegens de gemaakte planning op de Middellandse Zee. Nu al is men 

bereid om een vliegtuig of superdrones te sturen om België te 

begeleiden om deze grote analyse te maken verduidelijkt de 

gouverneur. Men moet blijven aandringen voor steun. Men moet echter 

een tandje gaan bijsteken. Havens en snelwegen worden immers 

versterkt, men zoekt altijd naar een zwakke plek. Men voelt dat het 

moeilijker is om vanuit Frankrijk in Engeland te raken en men probeert 

de overtocht nu via België te maken. Echter zijn de risico’s aan de kust 

in België, groter dan in Frankrijk. Omwille van de dubbele afstand, de 

stroming en zoveel meer redenen. Er moet actie ondernomen worden. 
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De gouverneur doet tenslotte een oproep aan iedereen om zich te 

verzetten tegen de racistische opmerkingen via alle mogelijke kanalen.  

 

Hij krijgt als gouverneur ook regelmatig bagger over zich heen inzake 

deze problematiek. Hij roept iedereen op om zich daar tegen te 

verzetten. Als men nu voor of tegen asielbeleid of transmigranten is, 

uiteindelijk gaat het altijd over mensen die in handen zijn geraakt van 

crapuleuze organisaties die uit zijn op grof geldgewin en dit dan 

opnieuw in de economie steken.  Daar moet men zich tegen verzetten, 

besluit de gouverneur zijn antwoord.  

 

 

Repliek 

 

De heer De Mey geeft aan dat er veel inspanningen door de gouverneur 

worden gedaan. Mensen reageren niet altijd even mooi. Maar ze zijn 

bang voor overlast zegt de heer De Mey. Het raadslid verwijst naar het 

feit dat vluchtelingen mogen verblijven in de legerkazerne van Koksijde 

waar nog bewapening ligt. Hij zegt dat hij één zinnetje van twee 

agenten van de Westkust heeft onthouden: men doen zijn best, maar 

als tegen de mensensmokkelaars moet worden opgetreden lijkt het 

operatie waterbed, je duwt op één plaats en het springt omhoog op een 

andere plaats.  

De heer De Mey besluit dat de gouverneur er alles aan doet om deze 

problematiek te kunnen verhelpen. Hij wenst hem alle succes omdat het 

tenslotte om mensen gaat.  

 

 

Vraag nr. M/2020/002 

van de heer Herman Lodewyckx 

 

Europese New Green Deal 

 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt zijn vraag aan 

iedereen van de deputatie te richten. Tot nog toe is de provincie voor 

samenwerking met Europa een uitstekende partner gebleken en dit via 

allerlei Interreg en ESF-projecten. Met de nieuwe Europese 

commissaris, mevrouw Ursula von der Leyen, werd een initiatief 

genomen, namelijk de Europese green deal, aldus de heer Lodewyckx. 

Via deze deal moeten tegen 2050 zeven elementen op het Europese 

continent worden bekomen: schone energie, biodiversiteit, duurzame 

landbouw van boer tot bord, verontreiniging beëindigen, bouwen en 

renoveren, duurzame mobiliteit en tenslotte het helpen van bedrijven 

om mondiaal toonaangevend te worden op het gebied van schone 

productie in technologieën, en het inzetten op rechtsvaardigen en 

inclusieve transitie om zo de duurzame industrie en circulaire economie 

te helpen realiseren.  

 

Het raadslid vraagt welke initiatieven en welke opportuniteiten de 

deputatie daarin ziet en welke initiatieven ze daarbij zal ondernemen 

om direct met deze Europese green deal te gaan samenwerken. De 

heer Lodewyckx zegt benieuwd te zijn naar het antwoord van de vier 

gedeputeerden. 

 

Antwoord 
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De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat zijn collega 

gedeputeerden zijn antwoord mogen aanvullen. De gedeputeerde geeft 

aan dat hij en de andere gedeputeerden allemaal positief verrast zijn 

geweest door de dynamiek en de drive die al enkele weken na de 

installatie van de nieuwe Europese Commissie heeft plaats gevonden.  

 

De gedeputeerde herkent hier de hand van Frans Timmerman in, de 

commissaris bevoegd voor deze green deal. Er zijn acht commissarissen 

bevoegd maar Frans Timmerman heeft de lead in deze operatie. De 

gedeputeerde deelt mee dat de Europese Commissie altijd met 

ongelofelijke budgetten zwaait: 1000 miljard euro zou de komende 

jaren geïnvesteerd worden in de groene transitie. Men wil tegen 2050 

naar een CO 2-neutrale Europese entiteit gaan.  

 

De provincie West-Vlaanderen is in de loop van de maand december 

geïnformeerd geweest over dit verhaal, maar de communicatie is pas 

sinds 14 of 15 januari via persmededelingen en andere documenten tot 

bij de provincie gekomen. De gedeputeerde zegt dat het 

vanzelfsprekend is dat de provincie heel nauwkeurig in kaart zal 

brengen wat nu concreet mogelijk is. De gedeputeerde las immers in de 

pers ook enkele verklaringen dat de commissie om te beginnen X aantal 

miljoenen in dit verband zal vrijmaken, maar slechts een heel kleine 

fractie ten goede zal komen van België, laat staan van Vlaanderen of 

West-Vlaanderen. De gedeputeerde zegt een zekere omzichtigheid te 

moeten hebben wat betreft de budgettaire ruimte die in het kader van 

die vooropgestelde transitie ter beschikking wordt gesteld. Dit alles 

wordt door de provincie ernstig genomen en geanalyseerd in de 

komende periode. Inhoudelijk is er geen probleem zegt de heer de 

Bethune.  

 

Hij denkt dat er nog nooit in de geschiedenis van de provincie zo’n 

duidelijke lijn is geweest naar verduurzaming van de activiteiten van de 

provincie, of het nu gaat over spaarzaam omgaan met 

bedrijventerreinen, over alternatieve mobiliteitsmodi, over 

waterbeheersingswerken, duurzame landbouw, circulaire economie, 

adaptie van werknemers aan de nieuwe vereisten op de 

arbeidsmarkten, over de Brexit enzovoort.  

 

In al deze domeinen was duurzaamheid een centraal punt. De provincie 

is voor een stuk zeer hoopvol dat ze in deze Europese prioriteit ook een 

hefboom zal kunnen vinden om haar acties kracht bij te zeten, om meer 

te kunnen realiseren met de bescheiden budgetten waarover een niveau 

als de provincie vandaag beschikt.  

 

De gedeputeerde zou aan de heer Lodewyckx willen zeggen binnen een 

aantal maanden afspraak te maken om te kijken hoe concreet dit wordt 

en wat de effectieve mogelijkheden zijn die geboden worden. In welke 

mate kan de provincie haar plannen nog versterken dankzij dit positieve 

initiatief van de Commissie.  

 

Dit initiatief is op vandaag nog vrij abstract voor de provincie. Als er 

kansen zijn dan gaat de provincie deze met beide handen grijpen, 

besluit de heer de Bethune. 

 

De anderen gedeputeerden sluiten zich bij het antwoord van 

gedeputeerde de Bethune aan. 
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Repliek 

 

De heer Lodewyck beaamt dat de provincie initiatieven heeft genomen. 

Zijn fractie had hier tijdens de begrotingsbesprekingen wel enkele 

opmerkingen bij. De heer Lodewyckx verwacht niets anders dan een 

proactief beleid van de deputatie, dat er misschien hier en daar al 

projecten in de schuif liggen die mogelijkheden bieden.  

 

Het raadslid verwijst naar de opmerking in de wandelgangen van de 

gedeputeerde dat het bedrag niet zo groot is.  

Hij wil hierbij graag herinneren aan een mooie Vlaamse spreuk: wie het 

kleine niet eert is het grote niet weerd. 

 

 

Vraag nr. M/2020/003 

van mevrouw Lies Laridon 

 

Belnet 

 

Mevrouw Lies Laridon, CD&V-raadslid, verwijst naar de grote panne bij 

Belnet op 15 januari. Heel wat grote instellingen in de provincie West-

Vlaanderen en daarbuiten en openbare besturen zijn hier de dupe van 

geweest. Het ging gelukkig niet om een cyberaanval, maar om een 

update die wat mislopen is, aldus het raadslid. Mevrouw Laridon vraagt 

als er ook momenten zijn geweest waarop de werking van de provincie 

in het gedrang kwam en zo ja, welke diensten waren daar dan bij 

betrokken. Het is vaak bij dergelijke incidenten dat men zich pas 

realiseert hoe afhankelijk men is van dergelijke systemen zegt 

mevrouw Laridon. Zijn vraagt tenslotte hoe de provincie zich beter kan 

beschermen tegen dergelijke pannes. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, beaamt dat men zich bij 

dit soort pannes bewust wordt van de eigen kwetsbaarheid. De 

provincie is onrechtstreeks klant of afnemer van de diensten van Belnet 

verduidelijkt de gedeputeerde.  

 

De provincie heeft voor haar internetverbinding een contract met Fluxis, 

die dit in onder aanneming geeft aan Fluvius. Dat wist de provincie niet, 

dit kwam naar boven naar aanleiding van de panne. De oorzaak is 

gekend: het ging om een software update waardoor de twee 

onderstations Kortrijk en Hasselt op hetzelfde moment zijn gecrasht. De 

provincie heeft contact gehad met Fluvius, maar heeft nog niet echt een 

omstandig antwoord ontvangen. Het is allemaal relatief kort dag zegt 

de heer Vanlerberghe. Wat belangrijker is, Fluvius heeft de provincie 

verzekert dat men aan het werken is aan een oplossing die ook in een 

back up voorziet via een andere provider, aldus de gedeputeerde.  

 

Hij veronderstelt dat een panne in de toekomst misschien nog wel eens 

zou kunnen voorvallen, maar de provincie dan nog iets beter gewapend 

zal zijn. De impact van de panne was al bij al belangrijk, maar niet 

onoverkomelijk. Er was geen internet, externe mail was niet mogelijk, 

interne mail wel. Er konden tijdens de panne geen online betalingen 

worden georganiseerd.  

 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen en antwoorden – Nr. 1  –  januari 2020  26 
 

 

 

 

Dat was op zich allemaal niet zo onoverkomelijk zegt de heer 

Vanlerberghe. De panne is om 5u30 gestart. De impact was op dat 

moment nog minder groot, er was nog niet zoveel volk aan de slag.  

 

Tegen 17u30 was alles opgelost, aldus de heer Vanlerberghe.  

De gedeputeerde hoopt dat dit een eenmalig akkefietje was. In het 

andere geval gaf de panne minstens aanleiding tot het opkuisen van 

een aantal kasten en aantal bureaus die er nu wat netter uitzien dan de 

dag ervoor. 

 

Repliek 

Mevrouw Laridon vestigt de aandacht op het contact met Belnet , hetzij 

via een tussenpersoon hetzij rechtstreeks. Er zijn ook heel wat 

instellingen die rechtstreeks bij Belnet zijn aangesloten, en dezelfde 

hinder ondervinden. Dus er moet gekeken worden hoe men het eigen 

risicomanagement kan beheren. 

 

 

Vraag nr. M/2020/004 

van de heer Patrick De Klerck 

 

Brits toerisme in de Westhoek 

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, verwijst naar een heel 

interessante vergadering van deze week in Westoer. Deze ging over de 

regiowerking waar de toeristische recreatieve impulsen voor de vier 

regio’s werden uiteengezet: de kust, het Brugs ommeland, de 

Leiestreek en de Westhoek. De heer De Klerck heeft een specifieke 

vraag over de discovery tour. Naar aanleiding van de lancering van 

Fenix 2020 werd volgend citaat van toerisme Vlaanderen genoteerd: 

“gezien de internationale reputatie die West-Vlaanderen heeft 

opgebouwd en de substantiële investeringen die gebeurd zijn tijdens de 

herdenking 1914-1918 willen we de aandacht voor het thema 

Wereldoorlog I de komende jaren aanhouden, we willen de 

internationale bezoeker blijvend een impactvolle beleving in de 

Westhoek bieden en samen met gepassioneerde streekbewoners op 

zoek laten gaan naar hun eigen geschiedenis en naar de betekenis”. 

Naar aanleiding van de nakende Brexit werd tijdens de 

begrotingsbesprekingen eind november de discovery tour in de 

Westhoek voor Britse reisorganisatoren voorgesteld. Deze moet er voor 

zorgen dat de Britten ook na de herdenkingsperiode ’14-‘18 en in een 

gewijzigde Britse Europese situatie de weg naar Ieper en de Westhoek 

blijven vinden, aldus de heer De Klerck.  

 

De afgelopen jaren waren de Britten de grootse buitenlandse groep die 

richting Westhoek kwam voor de herdenking van de grote oorlog. Uit 

cijfers van Westoer die eind 2019 kenbaar werden gemaakt bleek 

echter dat de Brexit een belangrijke factor voor de Britten is om hun 

trip naar de Westhoek en West-Vlaanderen uit te stellen. Het raadslid 

vraagt wanneer deze discovery tour plaats vond in Ieper en de 

Westhoek en wat het programma was. Hoeveel deelnemers waren er en 

welke percentage hiervan waren Britten. Wat kan naar de toekomst toe 

verwacht worden van dit initiatief gezien dit ook een aanzienlijke 

investering was.  

Zijn er nog dergelijke initiatieven of ontdekkingsroutes voor 

buitenlandse partners gepland, besluit de heer De Klerck zijn vragen. 
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Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, legt uit dat de 

discovery tour een toeristisch ontdekkingstocht is in Ieper en de 

Westhoek en één dag in de Somme in Frankrijk. Deze tocht wordt gratis 

aangeboden aan Britse touroperators.  

 

Om dit te kunnen doen worden de krachten gebundeld. Het initiatief 

gaat uit van vijf Ieperse hotels en dit initiatief wordt verder uitgewerkt 

door dienst toerisme Ieper en Westoer. Westoer steunt financieel met 

een bedrag van 5.000 euro. Toerisme Vlaanderen zorgt ook voor 

financiering. De gedeputeerde vindt dit een mooie samenwerking 

tussen aan de ene kant de privésector (de horeca) en aan de andere 

kant verschillende overheden op lokaal, provinciaal en Vlaams vlak.  

 

Deze tour heeft vorige week van donderdag 16 januari tot zondag 19 

januari plaats gevonden. Op het programma stonden onder andere het 

toelichten van het Fenix-verhaal, dit is het verhaal rond de heropbouw 

(dit jaar het themaverhaal voor de Westhoek vanuit Westoer). Vrijdag 

17 januari is men naar de Somme geweest om de battlefield sites en 

musea te bezoeken. Zaterdag 18 januari bleef men in Ieper en de 

Westhoek voor onder meer battlefield tours en workshops. Geëindigd 

werd zondag met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark om aan te 

tonen dat de streek heel wat meer te bieden heeft dan enkel 

herdenkingstoerisme.  

Een lunch sloot het weekend af. De gedeputeerde licht toe dat er 120 

personen waren ingeschreven. Deze deelnemers vertegenwoordigden 

50 verschillende touroperators. Het waren uitsluitend Britse mensen die 

daarop afkomen.  

 

De gedeputeerde vindt het ook belangrijk om te vermelden dat de 

touroperators vooral hun jongere generatie reisagenten hebben 

gestuurd, wat hoopvol is voor de toekomst en er op duidt dat er 

blijvende interesse is voor de streek en voor het mooie toeristische 

aanbod dat daar geboden wordt. De bedoeling van een dergelijke 

initiatief is duidelijk: het vernieuwend aanbod kenbaar maken.  

 

Dit jaar is dit het Fenix verhaal en vervolgens klantenbinding en 

netwerking. De gedeputeerde gaat over naar de vraag als er nog 

dergelijke initiatieven of tours zijn gepland. De gedeputeerde geeft mee 

dat Peace Village in Mesen een gelijkaardig initiatief heeft gepland in 

augustus 2020. Dit initiatief is iets kleinschaliger en vooral gericht op 

schooltoeroperatoren. Westoer ondersteunt dit met een budget van 

3.000 euro. Volgens de gedeputeerde was de discovery tour niet aan 

zijn laatste editie toe in 2020. De tour werd vanaf 2017 georganiseerd 

wordt. Het was de derde editie en het enthousiasme was heel groot. 

Het ziet er volgens de gedeputeerde naar uit dat de samenwerking 

gewoon verder gaat. Het tweede themajaar dat er aan komt in 2020-

2023 focust op het landschap en militaire begraafplaatsen.  

 

Deze kunnen via dergelijke tours worden gepromoot. De gedeputeerde 

geeft nog mee dat op 3 maart een persconferentie wordt georganiseerd 

bij Flanders in Londen. Westoer zal aanwezig zijn om het programma 

van Fenix te verkopen.  
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De gedeputeerde verwijst tenslotte graag naar het debat gevoerd naar 

aanleiding van het meerjarenplan. Er werd toen de vraag gesteld om 

voldoende in te zetten op het lokken van de Britse toeristen.  

De gedeputeerde besluit dat dit met volle overtuiging wordt gedaan. 

 

Repliek 

 

De heer De Klerck dankt de gedeputeerde voor het antwoord. 

 

 

Vraag nr. M/2020/005 

van de heer Piet Vandermersch 

 

Promotie & ontwikkeling kleine landschapselementen 

De heer Piet Vandermersch, Open Vld-raadslid, verwijst naar het 

provinciebestuur West-Vlaanderen, hierbij vertegenwoordigt door het 

stadslandschap West-Vlaamse Hart, die de afgelopen jaren op het vlak 

van promotie en ontwikkeling van kleine landschapselementen diverse 

samenwerkingen met steden en gemeenten heeft opgestart. In 

agrarisch gebied hebben kleine landschapselementen een 

landschappelijke en ecologische waarde.  

 

Het onderhoud van deze kleine landschapselementen zorgt ervoor dat 

ze hun ecologische waard kunnen behouden. Zo kunnen er op vandaag 

knotbomen worden bekomen om aan te planten op weides en akkers. 

Deze knobomen dienen echter ook gesnoeid worden, aldus de heer 

Vandermersch. Dit dient om de drie jaar worden uitgevoerd, afhankelijk 

van de soort. Het knotten dient in het belang van de boom in de winter 

tussen november en maart te gebeuren.  

 

Reeds velen jaren steunen de regionale landschappen het aanplanten 

van wilgen en worden deze onderhouden door middel van kapploegen 

die dit doen voor het snoeihout. Nu blijkt dat er steeds minder mensen 

geïnteresseerd zijn, waardoor het snoeiafval blijft liggen. Dit omdat de 

Vlaamse en Europese wetgeving het niet langer meer toelaat om 

snoeisel te verbranden. Daarenboven verwijst het raadslid naar het feit 

dat een hakselaar blijkbaar handenvol geld kost voor de regionale 

landschappen, met als gevolg dat heel wat bomen ongesnoeid blijven 

staan.  

 

De heer Vandermersch vraagt als men verder gaat met het 

ondersteunen van het aanplanten en onderhouden van knotbomen of 

gaat men andere traaggroeiende bomen stimuleren. Zijn er andere 

oplossingen voor het snoeien besluit de heer Vandermersch zijn vraag. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, antwoordt wat verrast te 

zijn door deze vraag omdat dit onderwerp reeds uitgebreid aan bod is 

gekomen in de laatste initiatiefgroep van het stadslandschap. Hij dacht 

dat het raadslid daar aandachtig aanwezig was. De gedeputeerde zegt 

met plezier dit topic te hernemen in de raad. Het klopt volgens de 

gedeputeerde dat het zeer belangrijk is dat de kleine 

landschapselementen goed worden onderhouden. Men probeert om er 

zoveel als mogelijk opnieuw te laten integreren in het landschap wat de 

landschappelijke kwaliteit ten goede komt. Dit heeft op zich weer 

positieve effecten heeft op de aantrekkelijkheid van het landschap, het 
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toerisme, de toeristische aantrekkingskracht, de omgevingsrecreatie en 

de biodiversiteit.  

Dit vraagt evenwel wat onderhoud zegt de gedeputeerde.  

 

Hij denkt dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen enerzijds 

de kleine landschapselementen onderhouden door lokale besturen die 

dit meestal wel aankunnen en hiervoor bovendien van de Vlaamse 

overheid via het open ruimte fonds wat extra middelen hebben 

ontvangen. Anderzijds zijn er de kleine landschapselementen die bij 

particulieren staan en waar knotbomen een element van kunnen zijn. 

De heer Vanlerberghe bevestigt dat in een aantal regio’s, Midden West-

Vlaanderen is het meest sprekende voorbeeld, reeds gedurende een 

vijftal jaar wilgenpoten worden uitgedeeld aan mensen die daartoe 

interesse betonen.  

 

Op deze manier zijn er in de voorbije vijf jaar een 5.000 die hun weg 

gevonden hebben en opnieuw werden geplant. Aan het knotten van die 

bomen, om de drie à twaalf jaar zegt het raadslid, moet inderdaad wat 

aandacht worden besteed.  

 

Daar probeert de provincie de mensen in te ondersteunen. Het is 

helemaal niet zo dat terzake een resultaatsverbintenis, een contract of 

een harde belofte zou worden meegeven benadrukt de gedeputeerde. 

Integendeel, er wordt aangegeven dat mensen die geen nood hebben 

aan het brandhout dat uit de snoeibeurten voortkomt en die ook geen 

zin hebben om fysieke arbeid te verrichten, misschien beter een vrij 

uitgroeiende boom kunnen planten.  

 

De gedeputeerde beaamt dat het soms wat spannend is om voldoende 

knotploegen de baan op te kunnen sturen om alles geknot te krijgen. 

Het klopt ook zegt de gedeputeerde dat nu en dan een paar bomen al 

eens een jaartje moeten wachten om geknot te worden. Hij denkt niet 

dat dit onoverkomelijk is. Het dikste hout vindt wel steeds zijn 

bestemming, namelijk een economisch bestemming. Wat achterblijft is 

wat fijne takkeling zegt de gedeputeerde. Als dit dan blijft liggen dan is 

dit meestal vooral om esthetische redenen wat vervelend. Voor de 

natuur op zich is dit goed.  

 

Die kleine takkeling vormt een ideale schuilplaats voor kleine diertjes.  

 

Er is ook een relatie van koolstofopslag. Hakselen is een redelijk dure 

gelegenheid zegt de heer Vanlerberghe. De gedeputeerde weet ook niet 

als het allemaal zo ecologisch verantwoord is om een zware hakselaar 

met zware dieselmotor te laten langsrijden. Er wordt getracht de 

mensen te ondersteunen, maar er wordt meegegeven dat als men een 

gazon wenst zonder veel takken, men beter andere bomen worden 

geplant.  

 

 

Repliek 

 

De heer Vandermersch repliceert dat het probleem niet het snoeihout 

en brandhout was, maar het snoeiafval dat niet meer in brand mag 

worden gestoken en niet meer gehakseld mag worden. Daar kwam 

geen antwoord op in vergadering van het stadslandschap zegt het 

raadslid. 
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De gedeputeerde antwoordt geen garantie te kunnen bieden dat dit 

snoeiafval kan weggenomen worden en dat mensen die daar een 

probleem mee hebben beter ander bomen planten. 

 

 

Vraag nr. M/2020/006 

van de heer Maarten Tavernier 

 

Waterbeheer polders 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat het waterbeleid in 

Vlaanderen tot enkele jaren geleden er op gericht was om vooral water 

af te voeren. Dat was in functie van het vermijden van overstromingen. 

Alhoewel een snelle afvoerstroom opwaarts voor problemen kan zorgen 

stroomafwaarts verduidelijkt de heer Tavernier. Anderzijds is een droge 

bodem ook in functie van landbouw relevant. Dat was zeker in de 

landbouwprovincie West-Vlaanderen niet anders aldus de heer 

Tavernier.  

 

Maar ondertussen begint door de voorbije droge jaren in de brede 

samenleving het besef door te dringen dat dit niet meer de goede 

manier van werken is.  

 

Logischerwijze valt het te verwachten dat het een werk van lange adem 

zal worden om het concrete beleid hier volledig aan aan te passen en 

alle actoren, ook op het terrein, mee te krijgen. Momenteel is in Oost-

Vlaanderen een rechtszaak van een burger tegen een polderbestuur 

(polder tussen Durme en Schelde) lopende over het instellen van het 

waterpeil in deze polder en de noodzaak om een MER-rapport op te 

maken als wordt geraakt aan de waterhuishouding van een 

natuurgebied, wat ook in poldergebieden voorkomt.  

 

De uitspraak in dit dossier heeft potentieel impact op het waterbeleid 

gevoerd in Vlaanderen. De heer Tavernier wil dan ook graag aan de 

gedeputeerde vragen wat de gevolgen kunnen zijn van een uitspraak in 

dit dossier voor het waterbeleid in de eigen West-Vlaamse polders. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, antwoordt dat een rechterlijke 

uitspraak over een individueel geschil werd gedaan en dit geen wettekst 

is die ten aanzien van iedereen werkt. Er is evenwel een bepaalde 

tendens: het kan inspireren of ander mensen inspireren om ook een 

procedure te starten, hoewel dit niet evident is. Het is beter om 

procedures en geschillen op dat vlak te vermijden, aldus de 

gedeputeerde.  

 

In die zin denkt de gedeputeerde dat in West-Vlaanderen er al minstens 

twee grote voorbeelden in grote gebieden zijn waar belangen van 

natuur, landbouw en watervoorzieningen spelen. De Blankaert is het 

eerste groot voorbeeld waar heel veel jaren is onderhandeld werd over 

peilen, over natuur, over waar landbouw, over de noodzakelijk 

maatregelen om de beveiliging van de watervoorraden naar 

watervoorziening toe te gaan garanderen en uiteindelijk heeft geleid tot 

een akkoord tussen de verschillende partijen, zijnde de natuur, de 

landbouw, de polder en de verschillende overheden.  
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De heer Naeyaert denkt dat dit een mooi voorbeeld is van wat het zou 

moeten zijn. Hetzelfde loopt op dit moment rond de Outlandpolder 

waarin ook de Uitkerkse polders zich bevinden. Daar was een 

legendarisch conflict tussen de belangen van natuur en landbouw en 

kan nu gezien worden dat wordt gezocht naar een oplossing om de 

verschillende belangen in dit gebied laten landen. Dit met een 

hoofddoelstelling per bepaald gebied met daaraan gepast een 

aangepast peilbeheer en ook meteen het aanduiden van de bestemming 

van bepaalde gebieden waarna dan ook als slot van zo’n uitgebreid 

overleg, wat de gouverneur voorzit aangesteld door de Vlaamse 

regering waarbij verschillende overheden en ook verschillende 

belangengroepen betrokken zijn, eventueel een RUP kan worden 

bekomen. Bij zo’n RUP zal ook een plan MER gebeuren. In die zien is 

men proactief in die gebieden waar deze grote uitdagingen zijn. Hier in 

West-Vlaanderen is men al geruime tijd vertrokken met dit soort 

oefeningen zegt de heer Naeyaert.  

 

De gedeputeerde denkt dat dit de beter manier is om om te gaan met 

dit soort uitdagingen. Dit is typisch provinciaal gebiedsgericht: 

verschillende belangen samenbrengen en dan kijken hoe men er uit kan 

raken. Kijk mekaar in de ogen, erken de belangen en zoek dan naar een 

evenwicht. Kan men daarmee elke procedure vermijden?  

 

De gedeputeerde denkt dat hiermee minstens kan worden aangetoond 

aan wie daarna toch nog zou procederen dat een grote oefening is 

gebeurd om verschillende belangen die in het gebied leven met elkaar 

in evenwicht te houden. Polderbesturen nemend daarbij hun 

verantwoordelijkheid in het meezoeken naar die evenwichten 

 

 

Repliek 

 

De heer Tavernier bedankt de gedeputeerde voor de uitleg. Hij is het 

met de gedeputeerde eens dat het beter is om proactief te zijn. Het 

raadslid is blij om te horen dat het in de Outlandpolder lopende is. Hij 

hoopt dat het minder lang duurt dan bij de Blankaert. 

 

 

Vraag nr. M/2020/007 

van Ruben Strobbe 

 

Jan Breydelstadion 

 

Vraag 

De heer Ruben Strobbe, CD&V-raadslid, zegt dat er op woensdag 22 januari 

opnieuw een prachtige Belgische bekermatch te beleven viel in Sint-Andries-

Brugge, met een West-Vlaamse klassieker tussen Zulte Waregem en Club 

Brugge, in een afgeladen vol Jan Breydel Stadion. Club Brugge heeft al jaren de 

ambitie om haar stadioncapaciteit uit te breiden. Het Brugse stadiondossier kent 

ondertussen al een hele historiek. In de pers is er heel wat geschreven over het 

stadion van Club en Cercle Brugge. Vraag is of men binnenkort moet spreken 

van stadion A voor Club Brugge en stadion B voor Cercle Brugge, beiden op de 

Jan Breydel site, of dat het moment is aangebroken voor een stadion genoemd 

naar de andere koene Vlaamse strijder, Pieter de Coninck. 
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De stad Brugge en Club Brugge schuiven een duidelijke keuze naar voor. Dat is 

goed voor een doorbraak in het aanslepende stadiondossier. Volgens informatie 

uit de pers zijn de Vlaamse overheid, de provincie, het bestuur van Cercle 

Brugge en de buurtbewoners in snelheid gepakt door het stadsbestuur van 

Brugge en Club Brugge. Er zijn dan ook veel vragen met weinig antwoorden.  

 

De heer Strobbe vraagt wat het mobiliteitsaspect is van een eventuele 

uitbreiding, wat de financiële efficiëntie is van twee voetbalstadions, hoe het 

staat naar de buurtbewoners toe, die in de overtuiging waren dat het stadion uit 

het woongebied zou verdwijnen, en wat de timing van het project is. Hij wil ook 

vernemen wat de wettelijke rol van het provinciebestuur in het verhaal is en in 

welke mate de deputatie op de hoogte is van het dossier en ‘on speaking terms‘ 

is met de club, de bewoners, de Vlaamse overheid en het stadsbestuur. Tot slot 

vraagt hij welke, op vandaag, de te nemen stappen van het provinciebestuur 

zijn. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de deputatie zelf niet 

geïnformeerd is geworden door het bestuur van de club of door de stad. De 

deputatie gaat ervan uit dat het niet om een planningsdossier zal gaan Als het 

om een aanvraag zal gaan voor een stadion in de huidige zone, dan zal het 

wellicht een vergunningsdossier worden. Vraag is dan of de provincie hierin een 

beslissingsbevoegdheid heeft. Mocht het om een dossier gaan dat minstens slaat 

op 50.000 m² of vijf hectare, dan is meteen de Vlaamse overheid bevoegd om te 

beslissen. Gaat het om minder dan vijf hectare, dan is het college van de stad 

Brugge bevoegd om te beslissen. In dat geval moet er een ambtelijk advies 

worden gegeven door de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze 

commissie is samengesteld uit Vlaamse en provinciale ambtenaren, die over alle 

aspecten heen kijken of er een positief, negatief of voorwaardelijk advies kan 

worden gegeven aan de stad.  

 

De stad beslist zelf over het al dan niet geven van een vergunning. Als de stad in 

deze tweede situatie een beslissing neemt, kan degene die niet akkoord gaat in 

beroep gaan bij de bestendige deputatie. Het is nog afwachten wat de precieze 

aard van het dossier zal zijn om te bepalen wie bevoegd is. De politieke 

bevoegdheid van de provincie zou zich kunnen beperken tot het beroepsdossier 

tegen een beslissing in eerste aanleg van de stad Brugge. 

 

Het is belangrijk om eerst alle elementen van het dossier te kennen, vooraleer 

er standpunten over in te nemen. 

 

Repliek 

 

De heer Strobbe dankt de heer Naeyaert om de rol van de provincie toe te 

lichten en zegt het verdere dossier af te wachten. 

 

 

Vraag nr. M/2020/008 

van Johan De Poorter 

 

Meldingsplicht perenvuur 

 

Vraag 
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De heer Johan De Poorter, N-VA-raadslid, zegt blij te zijn dat hij als eerste van 

zijn fractie bij de aanvang van het nieuwe jaar een vraag mag stellen. Sinds de 

jaren negentig staat bacterievuur op de Europese lijst als quarantaineziekte. Op 

14 december 2019 heeft de Europese Gemeenschap beslist om de ziekte van de 

lijst te verwijderen. Concreet betekent dit dat particulieren niet meer worden 

verplicht om zieke planten te bestrijden. Bestrijden van bacterievuur kon onder 

andere door het verwijderen van aangetaste takken. 

 

Wat fruitkweek betreft, spreekt men altijd over Limburg, maar ook de provincie 

West-Vlaanderen telt heel wat professionele fruitkwekers. Bacterievuur op zich is 

een zeer besmettelijke ziekte, die vooral fruittelers kopzorgen baart, maar ook 

bij particulieren voorkomt en in de provinciale domeinen. De ziekte kenmerkt 

zich door het verdorren van plantendelen, meer bepaald de bloemen, de 

vruchten en de bladeren. De ziekte komt vaak voor in oude struwelen, onder 

andere meidoornhagen die worden gebruikt voor de natuurlijke afboording van 

vee. 

 

Onlangs kon men in de pers lezen dat inwoners van de politiezone Midow zullen 

worden verplicht om besmettingen te melden, zodat er controle kan gebeuren 

voor de fruittelers in de regio. De heer De Poorter zegt ondertussen contact te 

hebben genomen met de Limburgse collega’s. In Limburg is een dergelijk 

meldingssysteem uitgebreid over de provincie en moet men, van zodra een 

bacterievuurbesmetting wordt vastgesteld, melding doen bij een provinciale 

controle-eenheid. 

 

De heer De Poorter stelt voor dat de deputatie een aantal gelijkaardige 

maatregelen neemt. Hij weet dat de provinciale bevoegdheden beperkt zijn, 

maar vraagt om toch op de één of andere manier bijkomende maatregelen te 

nemen om de meldingsplicht uit te breiden over de ganse provincie.  

 

Verder vraagt hij of men via de informatiekanalen, zoals het ‘Preus-magazine’, 

een verdere sensibilisering kan voeren over de problematiek en of de provincie 

in haar aanplantbeleid bacterieresistente soorten zal aanplanten en maatregelen 

zal nemen om het bacterievuur in te perken. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, dankt de heer De Poorter voor de eerste 

vraag van de N-VA-fractie in het nieuwe jaar en zegt de eer te hebben om als 

eerste de eerste vraag van de N-VA-fractie te mogen beantwoorden. Sinds 2008 

bestaat er binnen de provincie een afsprakennota rond perenvuur. De 

bezorgdheid kwam uit dezelfde omgeving als de politiezone Midow, meer 

bepaald de gemeente Dentergem, waar een grote fruitteler actief is. Vandaaruit 

is een stuk bezorgdheid vertrokken, waarna de provincie een werkgroep heeft 

opgericht met als deelnemers het provinciebestuur, de fruittelers, VLM, ANB en 

de regionale landschappen. De werkgroep had als doel te bekijken hoe het risico 

op perenvuur onder controle kan worden gehouden. Uit de werkgroep is een 

afsprakennota naar voor gekomen, die in 2009 werd gefinaliseerd. De werkgroep 

wordt om de twee jaar samengeroepen om na te gaan of de afspraken goed 

werken of om, waar nodig, bij te sturen. De wetswijziging maakt het interessant 

om in het voorjaar van 2020 met de werkgroep samen te komen en te bekijken 

hoe op West-Vlaams niveau en op een gecoördineerde manier met de 

wetswijziging moet worden omgegaan. 

 

In de nota van 2009 is afgesproken om rond de professionele fruitplantages een 

perimeter van 1.000 meter af te bakenen. Binnen deze perimeter worden er 
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door verschillende partijen extra inspanningen geleverd om te controleren op 

bacterievuur en zijn er, wanneer bacterievuur wordt vastgesteld, afspraken 

gemaakt voor de bestrijding. Het gaat daarbij om het verwijderen van de 

planten of om heel diep in te snoeien in de aangetaste planten. In de perimeter 

rond de bestaande fruitplantages is er geen nieuwe aanplant van waardplanten.  

 

De particulieren zijn gesensibiliseerd om geen waardplanten aan te planten die 

gevoelig zijn voor bacterievuur. 

 

Voor de bestaande aanplant is er geen verplichte preventieve rooi, tenzij er iets 

wordt vastgesteld in het kader van de quarantainewetgeving. De bestaande 

meidoornhagen in de perimeter worden jaarlijks geschoren. Het blijft belangrijk 

om voldoende controle te doen en accuraat te bestrijden. 

 

Er is in die periode door de gemeentebesturen heel wat communicatie gevoerd in 

de gemeentelijke infobladen, maar ook door de Vereniging voor Openbaar Groen 

(VVOG) en andere partners. Er zijn specifieke vormingsinitiatieven geweest over 

bacterievuur naar landschapswachten toe, medewerkers van gemeenten, VLM en 

ANB en domeinwachters van de provincie. Op dat vlak is er heel wat gebeurd, 

maar het zal nuttig zijn om in het voorjaar met de werkgroep samen te komen 

en te bekijken hoe er met de gewijzigde context moet worden omgegaan en of 

er extra maatregelen moeten worden genomen. 

 

Binnen de provinciale domeinen wordt sinds 2008 met deze problematiek en de 

perimeter rekening gehouden en wordt erop toegezien of er aantastingen zijn. 

Als er in de nabijheid geen risico bestaat voor een fruitteler wordt niet elke 

meidoornhaag systematisch geschoren, omdat ook naar biodiversiteit toe een 

aantal doelstellingen moeten worden gehaald. 

 

De provincieraad zal van de verdere stappen op de hoogte worden gehouden. 

 

Repliek 

 

De heer De Poorter dankt de heer Naeyaert voor het informatieve antwoord en 

vraagt om, via een infopunt op de commissievergaderingen, feedback te krijgen 

van de bijeenkomst van de werkgroep. Door de problematiek aan te brengen, 

heeft hij willen aangeven dat de materie op een aantal gezinnen van fruittelers 

slaat die in West-Vlaanderen actief zijn en hij wilde ook wijzen op het 

economisch aspect.  

Er wordt veel fruit uitgevoerd en telers kunnen niet exporteren naar andere 

landen wanneer het bacterievuur niet onder controle komt.  

Elk initiatief hierrond is van uiterst belang en ook hiervoor wil de heer De Poorter 

de heer Naeyaert bedanken. 

 

 

Vraag nr. M/2020/009 

van Kristof Pillaert 

 

Stand van zaken kasteel Wolvenhof Izegem 

 

Vraag 

De heer Kristof Pillaert, N-VA-raadslid, zegt dat kasteel Wolvenhof in het 

provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof in Izegem al tien jaar in erfpacht is 

genomen van de stad Izegem. De provincie heeft het kasteel in erfpacht voor 99 

jaar en het kasteel is sinds 2001 beschermd als monument. Er bestonden 

plannen om er een streekhuis in te huisvesten, maar deze zijn geschrapt toen 

werd beslist om het streekhuis in Roeselare te vestigen. 
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De heer Pillaert zegt tijdens de budgetbesprekingen al gesproken te hebben over 

de stand van zaken van de restauratiewerken van het kasteel Wolvenhof. Het 

antwoord dat hij toen heeft gekregen was voor hem niet duidelijk. De 

gedeputeerde had toen meegedeeld dat er eventueel kon worden afgebroken. In 

het verslag is er sprake van eerst deklasseren en daarna afbreken. De website 

van de provincie West-Vlaanderen is echter wel duidelijk, want kasteel 

Wolvenhof wordt er momenteel beschreven als ‘mysterieus’ en ‘verlaten’. Ook 

wordt aangegeven dat, weliswaar tien jaar later, het beschermde gebouw 

gerestaureerd zal worden en een nieuwe bestemming zal krijgen. 

 

Een studie van 165.000 euro, die in 2019 werd goedgekeurd, is voor twintig 

procent uitgevoerd door een architect die er eigenlijk niets van terecht heeft 

gebracht. De rest van het bestek werd dan ook geschrapt. De heer Pillaert 

vraagt of er met de stad Izegem en de eigenaar van het kasteel overleg is 

gepleegd over de deklassering en de afbraak, of de gedeputeerde ondertussen 

heeft samengezeten met het stadsbestuur van Izegem, en, in voorkomend 

geval, wat uit het overleg is voortgevloeid en of de stad Izegem zich akkoord 

kan verklaren met de afbraak. Ook wil hij vernemen of het kasteel verder zal 

verloederen indien dezelfde politiek wordt verdergezet en of de provincie 

eindelijk een beslissing kan nemen over de herbestemming van het kasteel. 

 

 

Antwoord 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, merkt op dat, wanneer het regent 

in Izegem, het druppelt in Brugge. Ook binnen de stad Izegem is het kasteel het 

voorwerp van debat geweest tijdens de voorbije gemeenteraad.  

 

Binnen de provincieraad zal het echter over de bevoegdheden van de provincie 

gaan. 

 

De huidige deputatie wou op een bepaald moment niet met de vinger worden 

gewezen om onvoldoende ‘out of the box’ te durven denken. Daarom is de piste 

van deklassering en afbraak even aangehaald. Op vandaag wordt deze piste niet 

meer ernstig onderzocht. Op dat vlak kan de heer Vanlerberghe de heer Pillaert 

geruststellen. 

 

De deputatie brengt momenteel een bezoek aan de 64 gemeentebesturen die 

West-Vlaanderen telt. Ondertussen is de deputatie in Izegem langs geweest. Het 

kasteel is bij het bezoek ter sprake gekomen en provincie en stad zijn samen tot 

de consensus gekomen dat er voor deklasseren en afbreken binnen de stad 

Izegem geen draagvlak bestaat. Deze denkpiste kan dan ook worden 

gecatalogeerd onder de noemer ‘un effort intellectuel n’est du jamais perdu’ en 

het is de bedoeling om het hierbij te laten. 

 

Voor het kasteel moet effectief een oplossing worden gezocht. Het is niet zo dat 

de huidige deputatie of de voorgangers nog niets zouden hebben gedaan in 

verband met het kasteel. Er is in eerste instantie gewerkt aan de instandhouding 

van het kasteel, met onder meer zwambestrijding op het schrijnwerk en het 

dichten van het dak. Via een systeem van tijdelijke bezetting, is er gezorgd voor 

bewoning, zodat het kasteel op heel wat plaatsen wordt verwarmd en er een 

huisbewaarder aanwezig is, die eventueel vandalisme kan voorkomen. 

 

De studie waar de heer Pillaert naar verwijst is de heer Vanlerberghe onbekend 

en de heer Vanlerberghe zegt dit te zullen navragen. Er is, naar aanleiding van 

gewijzigde inzichten bij de Vlaamse overheid over erfgoedregeling, door de 

provincie een beheersplan besteld. Het plan werd ondertussen opgemaakt en in 
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mei 2019 heeft de administrateur-generaal van het Agentschap Onroerend 

Erfgoed bevestigd dat het beheersplan is goedgekeurd. In een verder verleden 

heeft de provincie, toen er nog sprake van was om het streekhuis in het kasteel 

onder te brengen, een architect aangesteld, één van de meest gewaardeerde en 

gereputeerde restauratiearchitecten in West-Vlaanderen. Met die opdracht is tot 

op vandaag nog niet zoveel gebeurd. Een eerste reden hiervoor was dat de 

provincie moest wachten op het beheersplan, vooraleer een restauratiedossier te 

kunnen indienen. In tweede instantie was men nog zoekende naar een nieuwe 

invulling voor het gebouw. Er is wel al een raming gemaakt, die geactualiseerd 

zal moeten worden. Om een idee te geven van de kostprijs haalt de heer 

Vanlerberghe een aantal cijfers aan. De restauratie van de buitenschil is destijds 

geraamd op 2,4 miljoen euro. Hiervoor, en via een afspraak met de stad 

Izegem, kan wel een restauratiedossier worden voor ingediend ten belope van 

60 %. Dan blijft er toch nog een miljoen euro te financieren door de provincie. 

 

Met de stad is in een constructief gesprek uitgebreid nagedacht over de 

bestemming. De provincie heeft als gevolg van de vermindering van de taken 

momenteel geen nood aan verdere huisvesting en moet op het vlak van 

herbestemming van het kasteel dan ook wat creativiteit aan de dag leggen. Een 

aantal verkende pistes zijn op een dood spoor terechtgekomen. In goed overleg 

met de burgemeester en de eerste schepen van Izegem heeft de provincie zich 

geëngageerd om samen een oplossing te zoeken en actief op zoek te gaan naar 

geïnteresseerde partijen. Diensten van de provincie en van de stad hebben 

halfweg februari hierover een ambtelijk overleg gepland. Ook zal het dossier 

voor de restauratie van de buitenschil naar subsidiëring toe verder worden 

uitgewerkt. 

 

Repliek 

De heer Pillaert dankt de heer Vanlerberghe en zegt enigszins blij te zijn met het 

antwoord omdat werk zal worden gemaakt van het kasteel Wolvenhof. Het 

dossier is echter wel dringend aan het worden. Het kasteel staat te verloederen 

en het zou al een eerste stap zijn mocht de buitenschil worden aangepakt. Ook 

mag er een beslissing komen over welke richting men met het kasteel zal 

uitgaan.  

 

 

Vraag nr. M/2020/010 

van Simon Bekaert 

 

Uitbreiding industrieterrein Haandeput Meulebeke 

 

Vraag 

 

De heer Simon Bekaert, Sp.a-raadslid, zegt dat het gemeentebestuur van 

Meulebeke en de West-Vlaamse Intercommunale het industrieterrein Haandeput 

wensen uit te breiden. Op de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling van 

Unizo en in het Laatste Nieuws klonk dit als volgt, en de heer Bekaert citeert: 

‘De gemeente ging recent in op de vraag van de provincie of er nog nood is aan 

extra ruimte voor bedrijven. De West-Vlaamse Intercommunale heeft alvast een 

dossier voorgelegd.’ 

 

De heer Bekaert wijst erop dat het stadsbestuur van Tielt destijds bij het dossier 

industrieterrein Haandeput bedenkingen heeft geformuleerd over de mobiliteit. 

Anderhalf jaar geleden heeft de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams 

Gewest, tijdens informele contacten met de heer Bekaert, gemeld dat ze de 

piste van een verbod op zwaar doorgaand vrachtverkeer door het centrum van 

Tielt niet a priori ongenegen waren.  
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Het is niet logisch dat, vanuit en naar grondgebied Meulebeke, zware vracht 

richting centrum Tielt wordt geleid, terwijl dit via de randweg, de N50 en de N37 

zou moeten gebeuren, Het zwaar vrachtverkeer vanuit Meulebeke, richting 

bebouwde kom van Tielt, wordt gestuurd door het historisch centrum van de 

stad. Hierbij worden drie schoolomgevingen doorkruist. 

 

De heer Bekaert vraagt of de provincie met betrekking tot de uitbreiding van het 

industrieterrein Haandeput al een dossier heeft ontvangen en hoe er zal worden 

omgegaan met het mobiliteitsaspect, in het bijzonder ten opzichte van de 

naburige steden en gemeenten. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt dat het klopt dat het 

gemeentebestuur van Meulebeke industrieterrein Haandeput als zoekzone naar 

voor heeft geschoven. Dit kadert in het proces naar de zoektocht naar 

bijkomende ruimte voor bedrijvigheid in de provincie West-Vlaanderen. Alle 

steden en gemeenten die een realisatie of uitbreiding van een bedrijventerrein 

wensen, konden dit aan de dienst ruimtelijke ordening van de provincie 

voorleggen. De verschillende stappen hiertoe en hoe het proces wordt gevoerd 

werden vroeger al in de raad toegelicht. 

 

In eerste instantie is aan alle steden en gemeenten vanuit de dienst ruimtelijke 

ordening gevraagd of zij vragende partij zijn voor bijkomende ruimte en wat 

hiertoe hun voorstellen zijn. Per regio is bekeken waar zich de meest geschikte 

locaties bevinden voor bijkomende bedrijvigheid. Deze fase wordt momenteel 

gefinaliseerd en de dienst ruimtelijke ordening zit in de laatste rechte lijn. Op 

vandaag is er door de deputatie nog geen keuze gemaakt over de locaties die 

verder zullen worden onderzocht. Het is dan ook te vroeg om op de specifieke 

casus in te gaan.  

 

Er zijn vanuit alle steden en gemeenten van de provincie voorstellen gekomen, 

maar op vandaag is nog niet afgeklopt welke zones verder zullen worden 

onderzocht. Op korte termijn zal de raad hierover verder worden geïnformeerd. 

Wat het mobiliteitsaspect betreft wijst mevrouw Lahaye-Battheu erop dat, eens 

de keuze gemaakt over de locaties die verder zullen worden onderzocht, alle 

aspecten, zoals mobiliteit, impact op omgeving, natuur, geluid, milieu en 

landbouw, zullen worden bestudeerd. Vanuit deze studies zal moeten blijken of 

een locatie al dan niet geschikt is en of er zogenaamde milderende maatregelen 

moeten worden opgelegd om een kwalitatieve realisatie zonder overlast te 

kunnen garanderen. Voor de aangehaalde locatie zou dit bijvoorbeeld voor de 

discipline mobiliteit het geval kunnen zijn. 

 

Meer kan hierover op vandaag niet worden gezegd. Mevrouw Lahaye-Battheu 

roept op om, als provincieraadsleden hierover door steden en gemeenten 

worden bevraagd, nog wat geduld aan de dag te leggen. De dienst ruimtelijke 

ordening onderzoekt elk voorstel grondig en de eindfase is bijna aangebroken. 

 

Repliek 

 

De heer Bekaert dankt mevrouw Lahaye-Battheu en zegt dat het niet te 

verwonderen is dat Meulebeke zijn vinger opsteekt. Op provinciaal ruimtelijk 

niveau staat Meulebeke nog altijd aangeduid als een specifiek economisch 

knooppunt. Op zich zeer goed. Alleen moet men rekening houden waar men de 

zaken inplant en hoe het zit met de mobiliteit. Men moet er voor gans West-
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Vlaanderen over waken om niet tot een resultaat te komen waarbij iedere 

gemeente zijn vijf hectare krijgt uit het reservepakket van de Vlaamse overheid. 

Men zal moeten concentreren naar gebieden toe, waar in de nabijheid een vlotte 

aansluiting bestaat op de waterwegen, het spoorvervoer en de autosnelwegen. 

 

 

Vraag nr. M/2020/011 

van Hilde Decleer 

 

Lage emissiezones in West-Vlaanderen 

 

Vraag 

 

Mevrouw Hilde Decleer, CD&V -raadslid, zegt dat verschillende steden regels 

opleggen met betrekking tot emissie, tonnage van de wagens en vrachtwagens 

in de kern van de stad. Antwerpen heeft deze zones ingevoerd in 2017, Brussel 

in 2018, Gent in 2020 en Willebroek en Mechelen wellicht in 2021. Er is veel 

kritiek op de lage emissiezones. Naast het feit dat een proefperiode is voorzien 

voor bewoners die een wagen hebben die niet aan de vereisten voldoet, is er 

onduidelijkheid voor de bevolking, zowel voor de bewoners uit de provincie als 

voor de ondernemers die de verschillende steden moeten bezoeken. Wellicht is 

er in West-Vlaanderen nog geen lage emissiezone, maar Kortrijk en Oostende 

zouden hieraan denken. 

 

Mevrouw Decleer vraagt of er een digitaal West-Vlaams platform kan komen met 

alle maatregelen die betrekking hebben op de uitstoot en de 

toegangsvoorwaarden in de verschillende West-Vlaamse steden, zodat personen 

die een stad willen bezoeken op een snelle manier kunnen weten welke regels 

van kracht zijn. Een bezitter van een oldtimer moet nu bijvoorbeeld op voorhand 

de websites van de steden uitpluizen om te weten of hij/zij op het grondgebied 

mag rondrijden zonder beboet te worden.  

 

Via een platform zou een bezoeker aan Brugge bijvoorbeeld kunnen vernemen 

dat de volledige binnenstad van Brugge zone 30 is en dat vrachtwagens en 

bussen van meer dan 12 ton niet meer in de binnenstad zijn toegelaten. Via het 

platform zou men bijvoorbeeld ook kunnen te weten komen wanneer een 

vergoeding moet worden betaald en een vergunning moet worden aangevraagd. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt mevrouw Decleer en zegt 

heel blij te zijn dat de vraag wordt gesteld, echter voor een andere reden dan 

dat mevrouw Decleer verhoopt, want hij wijst erop geen voorstander te zijn van 

het voorstel van een digitaal platform. Het behoort niet onmiddellijk tot de 

provinciale taakstelling om dat soort dingen te doen en veel van de aangehaalde 

zaken worden beter door GPS-operatoren meegenomen. 

 

Wat de lage emissiezones betreft, voelt hij er weinig voor, los van het feit dat de 

deputatie hierover geen standpunt heeft ingenomen, iets te ondernemen wat de 

invoering van een lage emissiezone zou ondersteunen. Al was het maar omdat 

de heer Vanlerberghe van mening is dat een lage emissiezone een bijzonder 

slecht idee is. Een lage emissiezone is helemaal geen klimaatmaatregel en is er 

gekomen omwille van de luchtkwaliteit en om de uitstoot van fijn stof te 

beperken. Uit evaluaties blijkt dat er weliswaar een effect merkbaar is ten 

opzichte van de ‘BAU’-situatie (business as usual), maar dat het effect klein is. 

In Antwerpen bijvoorbeeld komt men op vandaag tot verbeteringen van drie 

procent, met een maximum tot zes procent. Met verdere aanscherping van de 
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normen denkt men tot een verbetering van de luchtkwaliteit van 10 procent te 

geraken.  

 

Het is beter dan niets, ware het niet dat een lage emissiezone als een soort 

asociale maatregel kan worden aanzien, die tot een soort van klassenmobiliteit 

kan leiden. In dat verband toont een tabel uit de stad Gent aan dat 25 procent 

van de wagens niet voldoen om langer Gent binnen te rijden en dat de wagens 

van de lagere inkomens die de stad niet meer binnen mogen 50 procent 

uitmaken van het totale wagenpark. Zonder bijkomende maatregelen wordt van 

deze mensen een hele zware inspanning gevraagd. Dit wordt dan bijkomend nog 

eens vanuit een klimaatoogpunt verkocht, wat eigenlijk onzin is. 

 

De heer Vanlerberghe zegt helemaal geen tegenstander te zijn van de 

verbetering van de luchtkwaliteit, maar dan zijn er andere maatregelen 

mogelijk.  

 

De drie Europese wereldsteden/hoofdsteden die het best scoren op het vlak van 

luchtkwaliteit zijn drie steden waar geen lage emissiezone voor 

personenvoertuigen zijn ingevoerd, meer bepaald Zurich, Kopenhagen en 

Wenen. Ze bereiken resultaten door andere slimme maatregelen. Het 

circulatieplan in Gent is tot vier keer toe effectiever gebleken in het verbeteren 

van de luchtkwaliteit dan de lage emissiezone in Antwerpen. Investeren in 

openbaar vervoer, dat een alternatief kan bieden voor de wagen, zorgen voor 

goede en veilige fietsvoorzieningen en zorgen voor een goede en veilige 

fietsdeelmobiliteit, zijn zaken die veel betere resultaten zullen opleveren dan de 

lage emissiezone. 

 

Repliek 

 

Mevrouw Decleer zegt niet gelukkig te zijn met het antwoord. Haar pleidooi is 

niet om lage emissiezones in te voeren maar om burgers en bezoekers van 

steden en gemeente via een platform duidelijk te maken dat er in West-

Vlaanderen bijvoorbeeld nog geen lage emissiezone zijn ingevoerd. 

 

 

Vraag nr. M/2020/012 

van de heer Luc Coupillie 

 

Start campagne #meerwestvlaanderen 

 

Vraag 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA -raadslid, zegt dat de campagne 

#meerwestvlaanderen recent werd gelanceerd. Deze campagne moet de 

opvolger worden van de campagne ‘Niet super zichtbaar, wel super nuttig’. Het 

is de N-VA-fractie bekend dat de deputatie gelooft in deze vorm van papieren 

marketing. In de laatste budgetbespreking werd door de gedeputeerde 

verduidelijkt dat op deze manier de burger inzage krijgt in wat de provincie doet. 

Het is de gedeputeerde ook bekend dat de N-VA-fractie daar grote twijfels bij 

heeft en vragen blijft stellen waarom de provincie zichzelf op die manier in de 

kijker moet plaatsen. 

Recent vond, wat ook aangekondigd was in de budgetbespreking, de inlassing 

plaats van de actie in de papieren media. In de advertentie zijn een aantal 

kerntaken van de provincie opgenomen. De N-VA-fractie is het meestal met deze 

kerntaken eens. Het gaat daarbij over toerisme, waterbeheersing, … . Wat er niet 

in staat, is dat de provincie belastingen int en ook aan marketing doet. Voor 2019 

bedroeg de som die aan marketing is uitgegeven 1,1 miljoen euro. Dat is niet min 
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en dat zou in de campagne ook mogen worden vermeld. De West-Vlaming hoort 

immers ook te weten dat er geld wordt uitgegeven voor marketing. 

 

De heer Coupillie vraagt in welke kranten de advertentie is verschenen, wat de 

kostprijs per krant is voor de publicatie en de lay-out en wat de meerwaarde is 

van deze inlassing ten aanzien van het magazine Preus, een magazine waarvan 

de N-VA-fractie bij de evaluatie niet van onder de indruk was. Verder wil de heer 

Coupillie vernemen of de advertentie ook wordt gepubliceerd in de infobladen 

van de 64 gemeenten en in het magazine Preus en of de gewezen campagne 

‘Niet super zichtbaar, wel super nuttig’ ook geëvalueerd is geworden, en zo ja, 

wat daarvan de uitkomst was. 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, dankt de heer Coupillie voor zijn vraag en 

voor het feit dat hij de campagne #meerwestvlaanderen onder de aandacht 

brengt. Wat de campagne ‘Niet super zichtbaar, wel super nuttig’ betreft, die in 

tijden van verkiezingen en het in vraag stellen van het provinciale niveau super 

nuttig was, wijst de heer Naeyaert erop dat deze pagina van de geschiedenis is 

omgeslagen. De provincie is als bestuursniveau bevestigd, ook in de taken, en 

de nieuwe campagne wil de nadruk leggen op de ambitie van de provincie. De 

ambitie bestaat erin om méér West-Vlaanderen te realiseren. De vorige 

campagne had zin in de periode en context die net werd geschetst, maar nu ligt 

de nadruk op de ambitie die de provincie wil tonen om voor de West-Vlaming 

goede dingen te realiseren. Het is meteen ook een oproep aan de steden en 

gemeenten waarmee de provincie samenwerkt, aan de Vlaams overheid, aan de 

burger en aan de ondernemer om samen meer West-Vlaanderen te realiseren. 

Dat is de boodschap die met de slogan #meerwestvlaanderen wordt gebracht. 

 

De advertentie #meerwestvlaanderen verscheen in de regionale kranten en in de 

regionale pagina’s van de nationale kranten, meer bepaald de Standaard, het 

Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en de Krant van West-Vlaanderen. Samen 

bedroeg de kostprijs 49.000 euro. 

 

Wat de marketing betreft, het is cruciaal dat een overheid communiceert. De 

beste marketing echter is de marketing die overeenkomt met de inhoud. Dat is 

hierbij het geval. De provincie wil voor de West-Vlaming zaken realiseren en de 

provincie wil dit aan de West-Vlaming ook tonen. In een democratie is het 

cruciaal dat een overheid toont wat ze van plan is en dat ze met de burger, in 

casu de West-vlaming, in dialoog gaat om een aantal zaken af te toetsen; om 

daarna voor de realisatie van een aantal zaken te gaan. 

 

Deze advertentie is niet het enige element in de campagne 

#meerwestvlaanderen. De slogan wordt meegenomen in alle 

communicatiekanalen en via het magazine Preus, de ambassadeurs van West-

Vlaanderen en de digitale communicatiekanalen. Wie als raadslid bijvoorbeeld 

een publicatie wil maken over bepaalde provinciale projecten, kan de hashtag 

‘meerwestvlaanderen’ meenemen, om zo de campagne mee te ondersteunen. De 

deputatie zou dit enorm appreciëren. 

De heer Naeyaert zegt positief te staan ten opzichte van de suggestie om de 

campagne ook te laten opnemen in de gemeentebladen en hij gelooft dat de 

baseline #meerwestvlaanderen de ambitie van het huidige bestuur kan 

ondersteunen. De provincie communiceert met 1,2 miljoen mensen en dat 

verloopt anders dan communiceren in een kleine familie. 
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Repliek 

De heer Coupillie wijst erop dat één vraag nog niet is beantwoord, namelijk of de 

campagne ‘Niet super zichtbaar, wel super nuttig’ geëvalueerd is geworden. 

De heer Naeyaert zegt dat, zoals hij net heeft aangegeven, de evaluatie eruit 

bestond dat de campagne op het moment dat ze werd gevoerd heel nuttig was, 

maar dat dit hoofdstuk nu is afgesloten. 

 

 

 

 

 

*** 

 


