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De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Heel plots en heel ingrijpend, maar 
bovenal onder dwingende, ongeziene maatregelen. Vanuit collectief belang. De geleidelijke 
versoepeling brengt licht aan het einde van de tunnel, maar het is nu al duidelijk dat niet alles 
binnenkort weer zoals vanouds zal zijn.  
 
Vanuit ons kot is veel nagedacht en gediscussieerd over work-life balans, solidariteit, milieu, 
voedselproductie, onderwijs en vooral gezondheid(zorg) en economie. Onze gangbare 
patronen passen plots niet meer bij de wereld van morgen. Flexibiliteit en weerstand tegen 
onverhoedse noodsituaties lijken een nieuwe randvoorwaarde voor onze modus operandi. 
We worden gedwongen om onze maatschappij te herorganiseren en misschien biedt deze 
crisis net de nodige ruimte om ons aan te passen voor een aantal andere sluipende, doch 
prangende uitdagingen.  
 
Door verplicht de pauzeknop in te duwen, gaf de corona-crisis ons de tijd om enkele 
fundamentele maatschappelijke problemen in onze geglobaliseerde wereld aan de kaak te 
stellen zoals onder meer onze kwetsbare bevoorradingsketen, korte termijn oplossingen, 
sociale ongelijkheden, nood aan nabijheid van platteland en natuur, slinkende open ruimte 
en klimaatverandering. In tegenstelling tot de acuutheid van een COVID-19 pandemie dringen 
deze problemen eerder sluipenderwijs ons leven binnen. Neem nu de klimaatswijziging. 
Ondanks dat de klimaatopwarming nog maar ingezet is, zijn de gevolgen al duidelijk voelbaar. 
Landbouwers ervaren steeds frequenter oogstverliezen door weerextremen. Woonkernen 
krijgen vaker wateroverlast te verwerken of veranderen tijdens hittegolven in een stedelijke 
hel. Zomers gekenmerkt door een hittegolf brengen in Vlaanderen alleen al telkens 2000-
2500 extra sterftegevallen met zich mee. Bossen en natuurgebieden sterven af of branden af 
door langdurige droogte. Waterlopen vertonen tijdens droogtes meer toxische algenbloei 
mede doordat nutriënten minder afgevoerd worden. Al jaren hameren klimaatexperts erop 
dat nu investeren in klimaatadaptieve maatregelen in de toekomst een veelvoud aan 
economische schade kan vermijden. De aangehaalde uitdagingen kennen niet de 
verrassingskracht van een pandemie, maar hebben wel gemeen dat er een wetenschappelijke 
consensus is rond de negatieve impact op ons welzijn en onze economie.  
 
Op allerlei niveaus worden momenteel heel wat middelen vrijgemaakt om de gevolgen van 
de corona crisis te bestrijden. Zo heeft ook de Provincie West-Vlaanderen haar relanceplan 
voor de kust al aangekondigd. Maar naast financiële middelen is vooral een probate visie en 
aanpak voor onze toekomst post corona broodnodig. De crisisperiode bracht ons immers een 
aantal kansen, goede dingen, die we na de corona-tijd verder zouden kunnen koesteren en 



verbeteren. Tijdens de lock-down werd telewerken de norm voor heel wat werknemers. Een 
test die enigszins vertekend werd bij sommigen door de permanente aanwezigheid van de 
kinderen, maar bij anderen leidde tot een efficiëntere dagindeling. Opmerkelijk zijn ook de 
indirecte effecten. Ondanks dat er meer koeriers de baan op zijn, blijkt onze verstikkende 
mobiliteitsknoop plots haast opgelost te zijn. De afgenomen verkeersdrukte levert ons 
bovendien een hoger veiligheidsgevoel, minder stress en betere luchtkwaliteit op. Mensen 
herontdekten de waarde van natuurlijke en landelijke plekjes in hun omgeving. Landbouwers 
werden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van een exportgericht landbouwbeleid maar 
merkten tegelijkertijd de toenemende interesse voor lokale voeding en de korte keten. Maar 
tegelijk is er ook het besef dat de slinger niet plots een volledig andere kant kan en mag 
uitslaan. 
 
De lock-down periode dwong ons om letterlijk en figuurlijk even stil te staan. Reculer pour 
mieux sauter. De komende weken en maanden zal er een nieuwe realiteit ontstaan. De 
MINAraad West-Vlaanderen dringt erop aan om hierbij nadrukkelijk rekenschap te geven aan 
de essentiële noden van ons ecologisch, sociaal en economisch weefsel. De corona crisis hield 
ons een spiegel voor en bracht diverse cruciale zaken aan het oppervlak die mensen 
verbinden: gezondheid, economische stabiliteit, een economisch en ecologisch duurzaam 
voedselbeleid, sociale cohesie, een zuiver milieu en bescherming van platteland en natuur. 
Deze noden zijn de kiemen voor een ander maatschappelijk model en verdienen meer dan 
vandaag een sterkere aandacht binnen beslissingsmodellen van overheden, lokale besturen, 
maar ook bedrijven en individuen. Nog al te vaak zien we ad hoc maatregelen die van bij de 
lancering een beperkte draagkracht kennen bij een wisselende groep aan 
sectoren.  Overheden hebben een mandaat om een multi-stakeholder inspraakorgaan te 
initiëren en te sturen; het middenveld de opdracht om zich in discussies en overleg open en 
kwetsbaar op te stellen zodat niet enkel de luidste roeper of de grootste macht overheerst. 
Wij hechten er daarom veel belang aan dat zowel de deputatie als lokale overheden bij elke 
stap in hun beleidsvoering rekening houden met deze branches, maar hen ook actief en 
substantieel bij overleg betrekken aan de onderhandelingstafel. Crisismaatregelen en 
subsidies dienen vaak de klassieke, verankerde sectoren en leiden zelden tot structurele 
veranderingen, net zoals mondmaskers niet de essentie van het probleem aanpakken. We 
zijn dan ook hoopvol dat de provinciale en andere overheden deze kiemen van verandering 
zullen laten uitgroeien tot een toekomstbestendig, duurzaam maatschappijmodel op basis 
van een evenwichtig overleg met alle stemmen binnen het maatschappelijk debat. 


