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Inleiding
De opgedane ervaringen in (een deel van) Midden-West-Vlaanderen tijdens de vorige Leaderperiode
(2007 – 2013) zijn als heel positief bestempeld. Toen er in 2008 voor de eerste keer in de
geschiedenis een dergelijk groot Europees programma in de streek opstartte, was het enthousiasme
groot. De koudwatervrees echter ook…
Intussen zijn we zes jaar en een volledige Leaderperiode verder. Niet minder dan 35 projecten
werden binnen Leader Tielts Plateau uitgewerkt. De angst voor het onbekende bleek dus louter
gezond en een katalysator om samen, als Plaatselijke Groep, te werken aan een boeiende regio.
Maar gaandeweg bleek echter dat enkele zaken niet optimaal waren. Onder andere de afbakening
bleek niet altijd ideaal te zijn bij het makelen en/of uitvoeren van projecten. In de resultaten van de
gevoerde evaluatie met alle leden van de Plaatselijke Groep en met de promotoren kwam dit
bovendrijven.
Toen de oproep tot vorming van Leadergebieden begin juli 2014 werd gelanceerd, nam het
Midwestoverleg onmiddellijk het initiatief om meer tekst en uitleg te bekomen. Tegelijkertijd bekeek
het Dagelijks Bestuur van Leader Tielts Plateau wat de mogelijkheden voor de nieuwe Leaderperiode
waren. Twee bewegingen die alleen maar aantonen dat er opnieuw een pak enthousiasme is voor de
volgende Leaderperiode ( 2014 – 2020).
In de loop van september werd de optimale afbakening bekeken, werden de gesprekken gevoerd
met alle gemeentebesturen en partnerorganisaties om het nieuwe gebied begin oktober 2014 te
bekrachtigen. Tijdens deze bijeenkomst werden de thema’s gekozen die in de loop van oktober met
verschillende werkgroepen verder werden uitgewerkt. Het betrekken van een pak organisaties,
besturen en geïnteresseerden stond voor de Plaatselijke Groep buiten kijf1. Het is dan ook mede
dankzij de medewerking, de input en de feedback van al deze mensen dat onderhavige Lokale
Ontwikkelingsstrategie is wat ze is: een ambitieus document met de duidelijke keuze voor een
inclusieve regio waar ondernemen, leven en beleven voorop staan.
In 2021 is een nieuwe indicatieve financiële tabel en een lijst met indicatoren voor de werking van de
Plaatselijke Groep toegevoegd.
Inhoudelijk is de vraag van minister Demir om extra aandacht te hebben voor deze 3 accenten,
opgenomen:
- Eenzaamheid op het platteland
- Lokale landbouw en korte keten
- Biodiversiteit.

1

Zie bijlage 4: Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie - Proces
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1. Leadergebied
1.1 Afbakening van het Leadergebied ‘Midden-West-Vlaanderen’
•

Geografische omschrijving
Veertien gemeenten uit drie arrondissementen worden in de afbakening opgenomen:
•
•
•

Arrondissement Tielt: Ardooie, Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene;
Arrondissement Roeselare: Ledegem, Moorslede, Hooglede, Staden en Lichtervelde;
Arrondissement Brugge: Beernem en Oostkamp.
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•

Oppervlakte
Ardooie
Beernem
Dentergem
Hooglede
Ledegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostkamp
Pittem
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

3.457,61
7.167,58
2.593,55
3.783,62
2.475,82
2.593,14
2.934,81
3.534,11
7.964,55
3.442,15
3.020,15
4.624,00
6.850,44
6.842,07

TOTAAL

61.283,60ha

TOTALE OPPERVLAKTE (KM²)
612,84 km²
•

ONBEBOUWDE OPPERVLAKTE
500,87 km² (81,73%)

BEBOUWDE OPPERVLAKTE
111,97 km² (18,27%)

Kaart met situering van het gebied binnen het Vlaamse Gewest

1.2 Bevolking
Cijfers 1 januari 2014 op gemeenteniveau2
Ardooie
Beernem
Dentergem
Hooglede
Ledegem

9.094
15.428
8.340
10.106
9.522

2

Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2014 – Bevolkingscijfers ADSEI – geraadpleegd via
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/bevolking_-_cijfers_bevolking_2010__2012.jsp.
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Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostkamp
Pittem
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

8.625
11.078
10.962
23.024
6.758
5.253
11.068
19.968
14.134

TOTAAL

163.360

1.3 Coherentie van het gebied
1.3.1 Keuze van het gebied
De afbakening van Leader Midden-West-Vlaanderen is voor de regio diegene die het beste strookt
met de filosofie van PDPO III. Hierin staat het Vlaamse platteland centraal waarbij de focus ligt op die
gemeenten die minder dan 350 inwoners per km² hebben en/of die een bebouwingsgraad hebben
lager dan 15%. Uit de hoger weergegeven cijfers, blijkt dat aan deze eerste voorwaarde voldaan is.
In de arrondissementen Roeselare en Tielt is een verhoogde aandacht voor bovenlokale
samenwerking. Sinds 2002 zijn alle zeventien de burgemeesters van de gemeentes in Midden-WestVlaanderen verenigd in het Midwestoverleg. Dit overleg wil een regionaal overlegorgaan zijn, waar
gemeenten met elkaar in contact komen, overleggen en samenwerken, zonder echter ooit aan de
autonomie van de gemeentebesturen te raken.
Naast dit burgemeestersoverleg, werken ook enkele organisaties op niveau van Midden-WestVlaanderen (RESOC-SERR, Unizo Midden-West-Vlaanderen, gebiedsgerichte werking,…). Uit de
gevoerde evaluatie in de vorige Leaderperiode (2007 – 2013) bleek de afbakening van het toenmalige
Leadergebied Tielts Plateau op dat vlak tekort te schieten, in die zin dat het voor organisaties niet
evident was om slechts voor een deel van hun werkingsgebied een project uit te rollen.
De Leaderspelregels zijn echter zo opgesteld dat centrumsteden – zoals Roeselare – niet kunnen
toetreden tot een Leadergebied. Daarnaast dwingen diezelfde regels de regio er toe om uit een lijst
van vijftien thema’s er maximaal drie te kiezen waarrond gewerkt zal worden in de komende periode
(zie infra). De inhoud hiervan is logischerwijs sterk gelinkt aan het platteland. Hier komt nog bij kijken
dat van toekomstige promotoren wordt verlangd een sterke(re) agrarische focus in de
projectvoorstellen op te nemen. De inhoud van het programma lijkt hierdoor minder relevant te zijn
voor de overige vier meer geïndustrialiseerde en vrij dichtbevolkte gemeenten die, samen met de
centrumstad Roeselare, aan het kanaal Roeselare – Leie gelegen zijn. Het betreft hier Izegem,
Ingelmunster, Oostrozebeke en Wielsbeke.
Verder is het zo dat er in de vorige Leaderperiode enkele sterke initiatieven werden opgezet in het
zogenaamde Landschapspark Bulskampveld. Deze opgestarte zaken kunnen een doorstart kennen in
het nieuwe Leaderprogramma. De huidige Plaatselijke Groep erkent het belang hiervan en wenst het
Landschapspark Bulskampveld volledig op te nemen in het Leadergebied. Dit houdt in dat Beernem
en Oostkamp deel uitmaken van het Leadergebied Midden-West-Vlaanderen.
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Echter, door het niet mogen opnemen van een centrumstad (zie supra) en de keuze van de
gemeente Zonnebeke om toe te treden tot het Leadergebied Westhoek, komt er aan de Westzijde
van Roeselare een (hele) kleine ‘corridor’ te liggen in het Leadergebied waardoor het gebied
geografisch niet aaneengesloten is. De Roeselaarse wijk De Ruiter, die als landelijk kan getypeerd
worden, kan immers geen deel uitmaken van het Leadergebied. Desalniettemin werd ervoor
geopteerd om de gemeenten Moorslede en Ledegem toch op te nemen in het Leadergebied. Dit
biedt enerzijds enkele bestuurlijke voordelen en anderzijds zijn de vraagstukken en de
opportuniteiten voor beide gemeenten heel gelijkaardig, zo niet dezelfde, als voor de overige twaalf
gemeenten.

1.3.2 Inbedding in streekwerking
Binnen de provincie is er sinds meer dan 20 jaar de traditie van gebiedsgericht werken. Hieruit is
gaandeweg het concept van streekwerking gegroeid. Verschillende overheden werken samen met
het middenveld en vinden elkaar meer en meer in gezamenlijke en geïntegreerde projecten. Om de
samenwerking nog te versterken en de onderlinge interactie te vergemakkelijken werden
streekhuizen gecreëerd waar de medewerkers van de streekpartners samen gehuisvest worden. Er
wordt samen nagedacht over ontwikkelingen en prioriteiten in de streek, over visie en strategie tav
problemen en kansen die zich aandienen. Streekactoren werken aldus aan een
ontwikkelingsstrategie voor de streek in duurzaam perspectief.

1.4 Ruraal karakter
Op de kaart van plattelandsgemeenten die als basis wordt gebruikt binnen het Programmadocument
voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII), wordt duidelijk dat twaalf van de veertien gemeenten als
plattelandsgemeenten worden aangeduid. Enkel Ledegem en Meulebeke worden bijkomend
opgenomen, ondanks hun bevolkingsdichtheid die iets hoger is dan de vooropgestelde 350 inwoners
per km².
Concreet is van het Leadergebied Midden-West-Vlaanderen 18,27% van de 61.283,60ha bebouwde
oppervlakte. Kijkend naar de bevolkingsdichtheid, dan kan vastgesteld worden dat het volledige
gebied met 266,56 inwoners per km² ruim onder de vooropgestelde 350 inwoners per km² valt.
Kijkend naar de Belfius indeling, terug te vinden op de site van de studiedienst van de Vlaamse
regering3, dan blijkt dat dertien van de veertien gemeenten behoren tot de groep van ‘landelijke
gemeenten’. Hiervan kwalificeren zich negen als ‘erg landelijke gemeente met sterke vergrijzing’
(Ardooie, Meulebeke, Staden, Ruiselede, Ledegem, Beernem, Lichtervelde, Pittem en Moorslede). De
overige vier zijn ‘landelijke en agrarische gemeenten met industriële activiteit’ (Hooglede,
Dentergem, Oostkamp en Wingene). Tot slot wordt ‘Tielt’ gekwalificeerd als middelgrote stad. Door
de relatief kleine kern en de combinatie met een groot buitengebied in voornamelijk de
deelgemeenten, kent Tielt een relatief lage bevolkingsdichtheid.

3

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gebiedsindelingen/dexia.pdf, geraadpleegd op 3 december 2014.
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2. Plaatselijke Groep
2.1 Samenstelling
De Plaatselijke Groep is een partnerschap bestaande uit een geheel van socio-economische
organisaties en overheden die actief zijn op verschillende terreinen in het gebied en die een cruciale
rol spelen bij het uitvoeren van deze ontwikkelingsstrategie. Het gaat hier om een uitbreiding van het
bestaande partnerschap die werd opgericht in de vorige Leaderperiode 2007 – 2013.
De Plaatselijke Groep bestaat uit zeven vertegenwoordigers van het Provinciebestuur en veertien
van de gemeentebesturen. Daarnaast maken ook de economische en sociale partners en
verenigingen die actief zijn in de streek, deel uit van de Groep. Hiervoor werd enerzijds gekeken naar
de samenstelling van de Plaatselijke Groep in het Tielts Plateau en anderzijds naar geïnteresseerde
organisaties werkzaam in en/of voor de nieuwe betrokken gemeentes. Hierbij werd gewaakt over
een goede weerspiegeling van de sociaaleconomische partners van onze regio en, logischerwijs, naar
de relatie met de hieronder beschreven doelstellingen (zie hoofdstuk 3.3).
Concreet zullen er minstens evenveel vertegenwoordigers zijn voor de economische en sociale
partners en verenigingen als er overheidsinstanties zijn. Het is echter zo dat het – op moment van
indienen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie – nog niet voor alle hieronder vermelde partners
duidelijk was tot welke groep ze behoren. De samenstelling gebeurde in eer en geweten en is in
consensus tot stand gekomen. Indien er vanuit hogere instanties richtlijnen komen dat de
verhouding alsnog niet correct zou zijn (te veel stemmen voor overheidsinstanties), dan zullen de
nodige aanpassingen zo snel als mogelijk worden doorgevoerd. De definitieve keuze van de leden van
de Plaatselijke Groep worden sowieso opgenomen in het nog op te maken draaiboek.
Voor de goede werking worden telkens ook plaatsvervangers aangeduid. Er worden tevens een
aantal raadgevende leden (zonder beslissingsrecht), zoals o.a. de Vlaamse Landmaatschappij,
toegevoegd.
De samenstelling is in onderstaande tabel terug te vinden en omvat een overzicht van de organisaties
die deel uitmaken van de Plaatselijke Groep. Waar de vertegenwoordigers van de organisatie reeds
gekend zijn, wordt ook de naam van de vertegenwoordiger weergegeven.
Gewicht
1
1
1
1
1
1

Provincie WestVlaanderen
Provincie WestVlaanderen
Provincie WestVlaanderen
Provincie WestVlaanderen
Provincie WestVlaanderen
Provincie WestVlaanderen
Provincie WestVlaanderen

Naam

Voornaam

Functie

Naeyaert

Bart

Gedeputeerde

Vanlerberghe

Jurgen

Gedeputeerde

Vandermersch

Piet

Provincieraadslid

Bekaert

Simon

Provincieraadslid

Vannieuwenhuyze

Luc

Provincieraadslid

Dejaeghere

Veerle

Provincieraadslid
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Provincie WestVlaanderen

De Poorter

Johan

Provincieraadslid

½

Gemeentebestuur
Ardooie
Gemeentebestuur
Beernem
Gemeentebestuur
Dentergem
Gemeentebestuur
Hooglede
Gemeentebestuur
Ledegem
Gemeentebestuur
Lichtervelde
Gemeentebestuur
Meulebeke
Gemeentebestuur
Moorslede
Gemeentebestuur
Oostkamp
Gemeentebestuur
Pittem
Gemeentebestuur
Ruiselede
Gemeentebestuur
Staden
Stadsbestuur Tielt
Gemeentebestuur
Wingene

Soenens

Krist

Schepen

Waerniers

Patricia

Schepen

Vanquickenborne

Lennart

Gemeenteraadslid

Sap

Frederik

Schepen

Dochy

Bart

Burgemeester

Bogaert

Steven

Schepen

Bossuyt

Danny

Schepen

Beernaert

Sherley

Schepen

Talloen

Katrien

Schepen

Lambrecht

Paul

Schepen

De Munyck

Marc

Schepen

Verhaeghe

Chris

Schepen

Carette
Kerckhove

Klaas
Hedwig

Gemeenteraadslid
Schepen

½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
1

UNIZO Regio Midden- Van Parys
West-Vlaanderen

Annie

Unizo Midden-West-Vlaanderen

1
1
1
1
1

Boerenbond
ABS
Landelijke Gilden
Gezinsbond
Vzw Natuurpunt De
Torenvalk
CAW Centraal-WestVlaanderen
Samenlevingsopbouw
Pasar
Heemkundige Kring
'De Roede van Tielt'

Van Robaeys
Persyn
Messely
Buyse
Lievrouw

Michiel
Rik
Katrien
Dries
Noël

Regioconsulent
Consulent
Secretaris
Vrijwilliger

Ramboer

Inge

Algemeen Directeur

Scheipers
Segers
Vanrenterghem

Tiny
Alain
Berenice

Directeur
Coördinator
Voorzitter

1
1
1
1

Groene Zorg vzw
FERM
Dyzo
Welzijnszorg

Roelof
Jacobs
Verschoore
Demuynck

Els
Ingrid
Dirk
Jan

Regiomanager
Bestuurder
Educatief medewerker

0

Provincie WestVlaanderen

Bekaert

Pieter

Regiocoördinator M-W-VL

1
1
1
1

12

0
0
0

0
0
0

Provincie WestVlaanderen
Pom WestVlaanderen
Plattelandsloket
Provincie WestVlaanderen
VLM regio West
Provincie WestVlaanderen
Provincie WestVlaanderen

Soenen

Ine

Regiocoördinator N-W-Vl

Verhooghe

Julie

Coördinator streekwerking

Vandermeulen

Anne

Stafmedewerker

Pauwels
Van Winghem

Frans
Jan

Vanhie

Philip

VLM regio West
Coördinator Leader MiddenWest-Vlaanderen
Secretariaat Administratief
medewerker

2.2 Juridische structuur
De Plaatselijke Groep voor het Leadergebied ‘Midden-West-Vlaanderen’, is een (geografische)
uitbreiding van de Plaatselijke Groep voor het Leadergebied ‘Tielts Plateau’ tijdens PDPO II. Ook in de
periode 2015 – 2020 blijft de Plaatselijke Groep een zogenaamde feitelijke vereniging.
Het verruimde partnerschap maakt opnieuw de keuze om een administratieve en financiële
verantwoordelijke aan te duiden, met name de Provincie West-Vlaanderen. Gezien de uitgebreide
ervaring met het beheer van Europese Programma’s, zo ook de Leaderprogramma’s in de afgelopen
periodes, zal die in staat zijn de toegekende overheidssteun te beheren. De provincie WestVlaanderen zal opnieuw instaan voor de tewerkstelling en opvolging van een coördinator voor het
Leadergebied.
Tussen deze verantwoordelijke en de verschillende partners zal, om tot goede afspraken te komen,
een samenwerkingsovereenkomst worden opgemaakt.
De coördinaten administratieve en financiële verantwoordelijke:
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries (Brugge)

2.3 Werking
Op de goede ervaringen, opgedaan met Leader Tielts Plateau, wordt verder gewerkt. Een opsplitsing
in een adviserend en een beslissend orgaan creëert objectiviteit en komt de kwaliteit van de
uitgevoerde projecten ten goede. Het zorgde in het verleden voor een verhoogde betrokkenheid bij
de lopende projecten waardoor de resultaten aan het einde van de rit als heel positief werden
ervaren. Omdat enerzijds projectwerking niet altijd van een leien dakje loopt – waardoor soms korter
op de bal moet gespeeld kunnen worden – en het anderzijds zo is dat sommige zaken in beperkte
groep enige voorbereiding vragen om de vergaderingen van de Plaatselijke Groep zo constructief en
efficiënt mogelijk te laten verlopen, zal van bij aanvang van het programma een dagelijks bestuur in
het leven worden geroepen.
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Daarnaast wordt ook een secretariaat opgericht met onder meer een coördinator die de Plaatselijke
Groep zal coördineren, animeren, informeren, de projectindieners en uiteindelijk projectpromotoren
zal bijstaan met raad en daad, die vorming zal organiseren,…

2.3.1 Beslissingsorgaan = Plaatselijke Groep
Binnen het partnerschap is de keuze gemaakt om de besluitvorming op niveau van de gehele
Plaatselijke Groep te laten gebeuren. Bij de samenstelling (zie supra) is er op toegezien dat op niveau
van de besluitvorming de economische en sociale partners en de verenigingen ten minste 50% van
het partnerschap uitmaken. Zij hebben namelijk net als de overheden veertien stemmen. De
besluitvorming gebeurt bij voorkeur in consensus.
De Plaatselijke Groep zal minimaal 1 keer per jaar samenkomen om over de ontvankelijke
projectvoorstellen een beslissing te nemen na de jaarlijkse projectoproep. Andere bijeenkomsten in
het kader van vorming, begeleiding van projecten, projectvoorstelling, evaluatie,… zullen eveneens
worden georganiseerd.
Na goedkeuring zal de Plaatselijke Groep overgaan tot het aanduiden van een voorzitter en
ondervoorzitter.
De Plaatselijke Groep heeft ondermeer volgende taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indienen van de LOS Leader Midden-West-Vlaanderen;
Projectoproep lanceren – in principe jaarlijks;
Beslissen over de ingediende projecten;
Communiceren over het Leaderprogramma in het Leadergebied;
Beslissen over aangevraagde wijzigingen in goedgekeurde projecten;
Aanbrengen van voorstellen inzake eventuele wijzigingen in de LOS en voorleggen ter
beslissing aan het Provinciaal Managementcomité;
Beslissen over de definitieve samenstelling van de Technische Werkgroep;
Mee helpen aan de voorbereiding en de uitwerking van bovenlokale initiatieven die passen
binnen een brede gebiedswerking en gerelateerd zijn aan de thema’s zoals beschreven in de
LOS.

2.3.2 Dagelijks Bestuur
In het Dagelijks Bestuur worden de voorzitter, de ondervoorzitter, de coördinator en minstens één
ander lid van de Plaatselijke Groep opgenomen. Over een gelijke vertegenwoordiging van zowel de
publieke als de private zijde van de Plaatselijke Groep wordt gewaakt bij de samenstelling.
Dit Dagelijks Bestuur wordt na de goedkeuring van de Lokale Ontwikkelingsstrategie samengesteld.
Het Dagelijks Bestuur komt samen op afroep, meestal ter voorbereiding van een bijeenkomst van de
Plaatselijke Groep en/of indien een project een beperkte, doch dringende vraag tot wijziging van het
initiële aanvraagformulier stelt.
Met deze groep kan bijgevolg korter op de bal worden gespeeld. Uiteraard wordt ten allen tijde
teruggekoppeld over de genomen beslissingen aan de Plaatselijke Groep.
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2.3.3 Adviserend orgaan = Technische Werkgroep
De samenstelling van dit adviserend orgaan weerspiegelt de actieve organisatie en besturen in het
Leadergebied in relatie tot de ontwikkelingsstrategie. De vertegenwoordigers worden gekozen op
basis van specifieke kennis, deskundigheid en/of expertise. Naargelang de agenda kunnen externe
deskundigen uitgenodigd worden om de ingediende projecten te adviseren.
Iedere vertegenwoordiger koppelt terug binnen de eigen organisatie op de daarvoor geëigende
overlegtafels.
Hieronder wordt een voorzet tot samenstelling meegegeven. De samenstelling wordt door de
Plaatselijke Groep na goedkeuring van de strategie vastgelegd, maar kan tijdens de
programmaperiode gewijzigd worden door de Plaatselijke Groep. Voortwerkend op de vorige
Leaderperiode, wordt onderstaand indicatief lijstje meegegeven.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een voorzitter aangeduid.
1

7

Regiocoördinator Noord-WestVlaanderen
Gebiedsgerichte Werking
Gebiedswerker Landbouw
Gebiedsgerichte Werking
Gebiedswerker Noord-WestVlaanderen
Gebiedsgerichte Werking
Gebiedswerker milieu en
landschap
Westtoer
Regiomanager BOL
Stad-Land-schap ’t West- Coördinator
Vlaamse hart
Tielt
Algemeen directeur

8

Moorslede

2
3
4
5
6

Gebiedsgerichte Werking

Algemeen directeur

9

Regionaal
Landschap Coördinator
Houtland
10 POM West-Vlaanderen
Coördinator streekwerking
11 VLM West
Dienst Landinrichting en

Ine Soenen
Evy Van Schoorisse
Roeland
Vanlerberghe
Hendrik
Vandebruwaene
Kristof
Vander
Stichele
Pauwel Bogaert
Julie Verhooghe
Sabine Gheysen

Grondenbank /Platteland en
ontwikkeling

12 Bie
13 Boeren op een kruispunt

Erfgoedconsulent Radar
Directeur

Elien Vernackt
Els Verté

14 Mivalti
15 Inagro
16 Groene Kring

Directeur

Regine Moreel
Nele Dejonckheere
Aurelie Neirynck

18 LV Vlaanderen

Bart Debussche
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19 Plattelandsloket WestVlaanderen

beleidsmedewerker platteland

Anne
Vandermeulen

20 Secretariaat Leadergebied

Coördinator

Jan Van Winghem

2.3.4 Secretariaat
Het secretariaat is tweeledig samengesteld (zie onder) en staat in voor de dagelijkse aansturing en
opvolging van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Volgende taken worden minimaal aan het
secretariaat toegeschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanent aanspreekpunt voor de leden van de PG, TW en Dagelijks Bestuur, alsook voor de
inwoners, de ondernemers, de organisaties en de besturen in de streek;
Ondersteuning van de werking van de PG, zowel inhoudelijk als administratief;
Organiseren van vormingsactiviteiten die verband houden met de Lokale
Ontwikkelingsstrategie;
Begeleiding en ondersteunen projectpromotoren;
Dagelijkse project- en programmaopvolging4;
Het toezicht op het respecteren van de communautaire richtlijnen door de
deelprojectuitvoerder;
Secretariaat van Technische Werkgroep, Dagelijks Bestuur en Plaatselijke Groep;
Administratief en financieel aanspreekpunt;
Rapportering;
Opvolgen Provinciale, Vlaamse en Europese ontwikkelingen met betrekking tot
plattelandsbeleid en dit samen met het Provinciaal Plattelandsloket;
Deelname aan verschillende overlegstructuren op Vlaams, Provinciaal en regionaal niveau.

Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij zich inschrijft in de streekwerking. De coördinator
heeft voeling met de streek en heeft kennis van wat er zich op het vlak van plattelandsbeleid
afspeelt. Hij/zij gaat ook actief op zoek naar samenwerkingsprojecten in andere Leadergebieden.
Voor een vlotte overgang en om de opgedane ervaring en kennis te borgen, zal de coördinator van
Leader Tielts Plateau, namelijk de heer Pieter Santens (A-niveau), het coördinatorschap van Leader
Midden-West-Vlaanderen verder op zich nemen. De hierboven beschreven taken maken integraal
deel uit van zijn opdracht. De heer Pieter Santens werd vervangen door de heer Jan Van Winghem.
De coördinator zal ondersteund worden door iemand die de administratieve (onthaal en secretariaat
streekhuis) en financiële (boekhoudcel dienst Gebiedsgerichte Werking provincie West-Vlaanderen)
taken op zich neemt zodat de coördinator voltijds kan coördineren, begeleiden, animeren,
communiceren en netwerken.
Om de hierboven beschreven taken ten gronde te kunnen uitvoeren, wordt het maximaal toegestane
budget aan werkingsmiddelen gereserveerd. Dit komt neer op 25% van de aan deze Lokale

4

Hierbij is het belangrijk rekening te houden met de kritische succesfactoren en hier tijdig een remediëring te
voorzien. Zie bijlage 3 waar een eerste oefening hieromtrent werd uitgedacht.
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Ontwikkelingsstrategie toegekende Leadermiddelen. Hiervan wordt minstens 10% ingezet voor
vorming.
Om een vlotte opstart van het Leaderprogramma te garanderen, zal de coördinator aanvankelijk
voltijds aan de slag zijn, om in een latere fase eventueel deeltijds voor Leader te werken tot het einde
van de programmaperiode. De loonkost wordt in rekening gebracht van het Leaderprogramma. De
loonkosten van de administratieve ondersteuning komen volledig ten laste van het provinciebestuur.

2.4 Selectieprocedure en –criteria
Zoals uit voorgaand hoofdstuk valt af te leiden, wordt de tweetrapswerking gehandhaafd. Na
indienen van een projectvoorstel, volgt het advies van de Technische Werkgroep vooraleer de
Plaatselijke Groep een beslissing kan nemen. Tussen projectoproep en goedkeuring zal minimaal vier
maanden tijd worden voorzien.
Voor de goede orde zullen onder meer een huishoudelijk reglement, een deontologische code, de
wijze en timing van projectoproepen,… deel uitmaken van het nog op te maken draaiboek. Na
goedkeuring van deze Lokale Ontwikkelingsstrategie zal hier zo snel als mogelijk werk van gemaakt
worden. Vooraleer het draaiboek te bekrachtigen, zal dit worden voorgelegd aan de beheersdienst
om de kwaliteit van het document van bij aanvang te garanderen.

2.5 Monitoring en evaluatie
Een verdere uitwerking van dit hoofdstuk wordt voorzien in het nog op te maken draaiboek. Hierin
zal het volledige evaluatietraject en de wijze van monitoring na te lezen zijn.

2.5.1 Inhoudelijke monitoring
Binnen de opgezette structuur is de Plaatselijke Groep verantwoordelijk voor de goede uitvoering
van de Lokale Ontwikkelingsstrategie:
•
•
•
•

•

De promotoren rapporteren zesmaandelijks over de inhoudelijke voortgang van het project
(declaratiedossiers);
De coördinator verzorgt de (inhoudelijke en financiële) terugkoppeling naar de Plaatselijke
Groep opdat de betrokkenheid maximaal kan worden gegarandeerd;
De Technische werkgroep kan ten allen tijde suggesties geven voor bijsturing van het
programma en/of van lopende projecten;
Bij een afwijkende uitvoering van een project, wordt onmiddellijk gerapporteerd aan de
coördinator die respectievelijk het Dagelijks Bestuur en de Plaatselijke Groep hierover
informeert. Indien de afwijking dermate groot is, kan de Technische Werkgroep om advies
worden gevraagd;
Promotoren maken naast de zesmaandelijkse voortgangsverslagen ook een integraal
eindverslag op waarin gereflecteerd wordt over de genese, het verloop en het afronden van
het project.

De Plaatselijke Groep en/of de Technische Werkgroep kunnen te allen tijde suggesties doen aan
promotoren om het project tot een hoger niveau te brengen of om extra contacten te leggen met
organisaties of andere personen.
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2.5.2 Financiële monitoring
De Plaatselijke Groep is verantwoordelijk voor de financiële opvolging van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie in relatie tot het toegewezen Leaderbudget. De Vlaamse Landmaatschappij is,
als beheersdienst, evenwel verantwoordelijk voor het volledige Leaderprogramma, uitbetalingen
gebeuren door het Vlaams Betaalorgaan.
•
•

•

Zesmaandelijks richten promotoren een financiële declaratie aan het secretariaat van de
Plaatselijke Groep;
Het secretariaat gaat na of de verrichte uitgaven voor subsidie in aanmerking komen
(administratieve controle) en stuurt ze door naar de beheersdienst Vlaamse
Landmaatschappij;
De uitbetaling van de Leadersteun gebeurt rechtstreeks vanuit het Vlaams betaalorgaan na
goedkeuring door de Vlaamse Landmaatschappij aan de promotor.

Voor verdere details over het financiële toezicht op het niveau van de Lokale Ontwikkelingsstrategie,
zie verder onder ‘2.8 Financieel beheer’.

2.5.3 Evaluatie
De uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie zal op de volgende manieren worden
geëvalueerd. Intern door de Plaatselijke Groep, eventueel begeleid door het Vlaams Ruraal Netwerk
of andere externe actoren, minstens halfweg en op het einde van het programma.
Indien leden van de Plaatselijke Groep vinden dat een aantal zaken moeten bijgestuurd worden, kan
er een evaluatie van een beperkt aantal aspecten plaats vinden.
Evaluatie van de voortgang van de Lokale Ontwikkelingsstrategie zal gebeuren aan de hand van een
lijst van indicatoren.
Volgende indicatoren worden minimaal bevraagd aan alle projectpromotoren in het op te maken
eindverslag (zie hoger):
•
•
•

Hoeveel mensen kunnen dankzij het project van de verbeterde voorzieningen genieten?
Voor hoeveel mensen bieden de verbeterde voorzieningen op het vlak van werkgelegenheid
een meerwaarde (aantal tijdelijke jobs / aantal duurzame jobs?);
Hoeveel landbouwbedrijven of landbouwers worden direct of indirect bij het project
betrokken?

Bij de gekozen thema’s worden telkens verschillende zaken beschreven zoals doelstelling,
begunstigden en criteria. Verder worden telkens resultaatsgebieden beschreven die als bijkomende
criteria gelden.
Daarnaast wordt voorzien dat de promotor zelf minstens drie specifieke en werkbare indicatoren
moet formuleren.
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2.6 Communicatie
Om continuïteit te kunnen bewerkstelligen is voldoende effectieve communicatie noodzakelijk opdat
de bekendheid, de legitimiteit en het draagvlak worden verhoogd. De communicatie gebeurt zowel
door de Plaatselijke Groep, de coördinator als door de promotoren van alle goedgekeurde projecten.
De communicatie moet erop gericht zijn om:
•
•
•
•
•
•

Goede projectideeën te verzamelen;
Het regionetwerk te betrekken in de Leaderwerking;
De bevolking te overtuigen van de doelstellingen en realisaties van het Leaderprogramma;
Beleidsmakers in de regio te betrekken in het proces van vernieuwende, duurzame
plattelandsontwikkeling;
Andere Leaderregio’s te informeren over het proces in het Leadergebied;
De overdraagbaarheid van sterke projecten te garanderen door erover te communiceren
naar andere Leadergebiedend toe.

Een brede mix van communicatiekanalen en media zal worden gehanteerd om bovenstaande zaken
te bereiken. Hierbij zal de coördinator een hoofdrol spelen bij het verspreiden van berichten en
nieuws uit de Plaatselijke Groep. De leden van de Plaatselijke Groep maken daarnaast gebruik van de
eigen kanalen om de achterban te informeren.

2.6.1 Communicatie bij aanvang programma
Na goedkeuring van de Lokale Ontwikkelingsstrategie zal vooreerst een persbericht de wereld
worden ingestuurd. Dit zal verspreid worden via de reguliere kanalen. Ook alle gemeentes,
organisaties en relevante provinciale diensten zal gevraagd worden de opstart en de eerste
projectoproep kenbaar te maken via hun communicatiekanalen zoals: infobladen, nieuwsbrieven,…
Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de landbouworganisaties en hun nieuwskanalen zoals o.a.
VILT. Ook het Vlaams Ruraal Netwerk zal worden geïnformeerd en gevraagd het nieuws op hun site
op te nemen.
Een breed infomoment zal worden georganiseerd waarop zowel de Plaatselijke Groep, de Technische
Werkgroep, alle lokale besturen en organisaties uit de regio zullen worden uitgenodigd.

2.6.2 Permanente communicatie tijdens het programma
Het is belangrijk het Leaderprogramma ‘warm’ te houden in de media. Uiteraard zullen de
projectoproepen telkens minstens middels een persbericht worden bekendgemaakt. Daarnaast
wordt er naar gestreefd om het nieuws maximaal in de hierboven vermelde kanalen op te (laten)
nemen.
Verder zullen volgende zaken gebeuren:
•
•

De eigen website (onder de koepelsite van de Provincie West-Vlaanderen) met bijhorende
elektronische nieuwsbrieven;
Elektronische nieuwsbrief van streekhuis Midden-West-Vlaanderen;
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•
•
•
•
•

Elektronische nieuwsbrief van Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart;
Jaarlijkse rapportage op Provinciaal Managementcomité;
Op vraag update geven aan Midwestoverleg, RESOC, Initiatiefgroep Stad-Land-schap ’t WestVlaamse hart;
Deelname stimuleren van promotoren aan eventuele wedstrijden zoals bijvoorbeeld ‘Prima
Plattelandsproject’, ‘fotowedstrijd ENRD’,…;
…

2.6.3 Communicatie van de resultaten
Het is belangrijk om ook de resultaten mee te geven van de voortgang van het programma enerzijds
en van de uitgevoerde projecten anderzijds aan het brede publiek.
Tussentijds worden de mogelijkheden bekeken om opnieuw een ruime communicatie te voeren in de
geschreven en gesproken pers, bijvoorbeeld door de aankoop van publireportages.
Na afloop van het programma zullen de verschillende projecten overzichtelijk worden gebundeld. De
meest geschikte format om dit te doen zal in overleg met communicatie-experten op dat ogenblik
worden bekeken. Het doel hiervan is kennisborging en disseminatie te garanderen.

2.6.4 Tot slot
Doorheen het programma ligt de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de coördinator. Belangrijk
aandachtspunt is het zelf naleven van de communicatierichtlijnen zoals meegedeeld in de
handleiding uitvoering ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie’. Het naleven van deze richtlijnen dient
evengoed door alle projectpromotoren te gebeuren. Hier moet door de coördinator nauwlettend
worden op toegezien.
De middelen voor communicatie worden benomen op de werkingsmiddelen van de Plaatselijke
Groep. Specifiek voor communicatie wordt €15.000,00 gereserveerd voor de volledige periode.

2.7 Indicatief financieel plan
In dit hoofdstuk wordt een indicatief financieel plan meegegeven. Het plan is gebaseerd op de laatst
gekende financiële gegevens voor indienen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Zoals hierboven al
vermeld, zal van de totale Leadersteun 25% worden gereserveerd voor werkingsmiddelen.

Samenwerking
LOS
Werkingskosten (25%)
Vorming (min 10%)
Projecten
TOTAAL

OVERHEIDSSTEUN
€125.000,00
€1.681.361,45
€420.340,35
€42.034,04
€1.261.021,06
€1.806.361,45

PRIVATE INBRENG
€6.579,00

TOTAAL
€131.579,00
€420.340,35
€1.261.021,06

De totale beschikbare middelen voor projectondersteuning zullen evenredig worden verspreid over
de geselecteerde thema’s heen. Dit houdt in dat er bij aanvang voor ieder thema 33,33% indicatief
naar voor wordt geschoven.
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Voor een gedetailleerde tabel wordt verwezen naar de tabel in bijlage 2.
Indicatief financieel plan 2021 -2022
Indicatief financieel plan

2021

Uitvoering LOS
233 115,97 €

PG Werking
80 690,87 €

Samenwerking
17 408,45 €

2022

190 883,51 €

66 072,51 €

14 254,64 €

423 999,48 €

146 763,38 €

31 663,09 €

Totaal
331 215,29
€
271 210,66
€
602 425,95
€

Uitvoering LOS

2021

2022

Totaal

Leefbaarheid in de dorps- en plattelandsgemeenschap
met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

77 705,32 €

63 627,84 €

141 333,49 €

Profilering en promotie van de streekidentiteit (met
inbegrip van toerisme en recreatie)

77 705,32 €

63 627,84 €

141 333,49 €

Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of
biologische land-, tuin- en bosbouwsector met speciale
aandacht voor startende en jonge rurale
ondernemers.

77 705,32€

63 627,84 €

141 333,49 €

233 115,97 €

190 883,51 €

423 999,48 €

PG Werking

2021

2022

Totaal

Personeel + overhead
Overhead
Werkingskosten

60 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

60 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

120 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €

Totaal

65 000,00 €

65 000,00 €

130 000,00 €

2.8 Financieel beheer
De coördinator zal, in nauw overleg met de boekhoudcel van de provinciale dienst Gebiedsgerichte
Werking, instaan voor de financiële opvolging van de werkingsmiddelen die aan de Plaatselijke Groep
worden toegekend.
Een afzonderlijke programma- en projectadministratie zal worden bijgehouden die ondermeer alle
facturen en betaalbewijzen zal omvatten. Deze stukken blijven minstens drie na de laatste uitbetaling
ter inzage.
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Voor de provincie, als eerstverantwoordelijke, is het niet evident om, ten behoeve van de uitvoering
van Leader – als ‘een’ programma naast de vele andere – een aparte rekening te openen. Wel
worden maatregelen genomen (onder meer het werken met aparte codering van de
uitgaven/betalingsbewijzen in verband met Leader) opdat de gemaakte kosten en de
betalingsbewijzen op een snelle en vlotte manier te detecteren zijn in het kader van werking
Plaatselijke Groep.
Daarnaast voert de coördinator een eerste controle uit op alle zesmaandelijks ingediende
declaratiedossiers. De toegekende, de in het voortgangsverslag aangevraagde en de effectief
uitbetaalde middelen zullen worden bijgehouden in functie van een goede opvolging van de
voortgang van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Op die manier kan het bestedingspercentage
accuraat worden bijgehouden.
De Plaatselijke Groep krijgt op elke vergadering informatie inzake de financiële stand van zaken
(toegekende middelen, uitbetalingsaanvragen, opvolging N+3-regel,…). Op die manier kan de
Plaatselijke Groep gefundeerde beslissingen nemen in verband met de financiële opvolging van die
ontwikkelingsstrategie.
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3. Ontwikkelingsprogramma
3.1 Beschrijving en analyse van het Leadergebied
3.1.1 Ruimtelijk
Een herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan is in opmaak. Het Leadergebied maakt
deel uit van de deelruimte ‘Middenruimte’. Onderstaande beschrijving is gebaseerd op het in 2002
goedgekeurde provinciaal ruimtelijk structuurplan.
“Het midden van West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een veelheid van nederzettingen
gelijkmatig verspreid tussen de steden. Door een sterke historisch gegroeide, verspreide bebouwing,
is het nederzettingspatroon sterk vervaagd.
Roeselare heeft de jongste decennia een duidelijke opgang gemaakt en wordt erkend als regionale
stad in het centrum van de provincie. Als regionaal centrum bedient Roeselare een gebied dat zich
uitstrekt tot in de aanpalende arrondissementen Ieper, Diksmuide en Tielt. Tegen de regionale stad
Roeselare, aan het Kanaal Roeselare-Waregem (sic), leunt de kleine stad Izegem aan. Aan het kanaal
is er een sterke verstedelijkingstendens aanwezig.” Waardoor geopteerd werd de kanaalgemeenten
niet op te nemen in het Leadergebied.
Een tweede gebied vormt het Tieltse. Tielt ligt binnen het spanningsveld van het grootstedelijk
centrum Gent en de regionale steden Brugge, Roeselare en Kortrijk. Bovendien liggen goed uitgeruste
kernen met een lokaal voorzieningenniveau in de omgeving. Daardoor is Tielt voor een kleine stad
onvoldoende uitgerust. […]
De ruimte tussen de nederzettingen wordt getypeerd door een sterke lintbebouwing […].”5
De regio wordt doorkruist door enkele belangrijke verkeersassen zoals de E40, de E403, de
spoorlijnen De Panne-Gent, Brugge-Gent en Brugge-Kortrijk. Als belangrijke gewestwegen moeten de
volgende worden vermeld: N35/N37 (Roeselare-Deinze), N50 (Brugge-Kortrijk), N32 (MenenTorhout), N35 (De Panne – Pittem) en N36 (Roeselare-Diksmuide). Tot slot stroomt in het Noorden
het kanaal Brugge-Gent.
In het RSV wordt een categorisering van woonkernen naar voor geschoven. Het Leadergebied
Midden-West-Vlaanderen omhelst als het ware het ‘regionaalstedelijk gebied van Roeselare’ en
omvat het ‘kleinstedelijk gebied Tielt’. Volgende gemeenten zijn geoormerkt als
‘structuurondersteunende hoofddorpen’: Ardooie, Beernem, Dentergem, Gits (deelgemeente
Hooglede), Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Staden (alsook
deelgemeente Oostnieuwkerke) en Wingene (alsook deelgemeente Zwevezele).
Verder werden Aarsele (deelgemeente Tielt) en Ledegem als ‘bedrijfsondersteunende hoofddorpen’
getypeerd, werden Dadizele, Oedelem, Ruddervoorde en Wakken als ‘herlokalisatiehoofddorpen’ en

5

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/structuurplan/documents/prswv.pdf - zie p. 38.
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zijn Hooglede, Koolskamp (deelgemeente Ardooie), Westrozebeke (deelgemeente Staden) als
‘woonkernen’ gecatalogeerd.

3.1.2 Socio-economisch
De streek is van oudsher gekenmerkt als een dynamische, economische regio. De Leaderregio
herbergt een aantal industriële tijgers – zowel binnen de sector van agro-voeding, als in andere
sectoren zoals hout, textiel, bouw en kunststoffen - en er is een brede waaier van KMO's.
Kenmerkend ook is de florissante agrarische nijverheid met de diepvriesgroentenbedrijven, de REOveiling (gesitueerd in Roeselare), plastieknijverheid en hoogtechnologische en gemoderniseerde
landbouw. Deze bedrijvigheid zorgt een hoge werkgelegenheidsgraad, welvaart en licht groeiende
bevolkingscijfers.
Voor de opmaak van het nieuwe streekpact van RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen 2013-2018
werd een uitgebreide socio-economische analyse opgemaakt6. Dit laat zich samenvatten als volgt in
het socio-economisch DNA van Midden-West-Vlaanderen die de meest markante socio-economische
regiogegevens omvat:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

6

De bevolking van Midden-West-Vlaanderen neemt minder snel toe dan in de rest van
Vlaanderen;
Het aandeel van de oudere inwoners (65+) en van inwoners van vreemde origine neemt
sneller toe dan het Vlaams gemiddelde;
De industrialiseringsgraad in de regio ligt traditioneel heel wat hoger dan in de rest van
Vlaanderen, en één op de drie wordt er nog steeds door de industriële sector gecreëerd;
Het Bruto Binnenlands Product per inwoner ligt hoger dan het West-Vlaams gemiddelde;
De regio kent een weinig vernieuwend economisch landschap: er worden minder nieuwe
ondernemingen opgericht en ook minder bestaande ondernemingen stopgezet, dan in de
rest van (West-)Vlaanderen. Met 2,2% heeft Midden-West-Vlaanderen wel de beste nettoaangroei in West-Vlaanderen (gemiddeld 1,4%);
Blijvende behoefte aan bijkomende, uitgeruste bedrijventerreinen;
Verhoudingsgewijs telt de regio wel meer ondernemers;
De agro-voedingssector is een blijvende, sterke regiotroef;
De regio telt beduidend meer handelszaken dan het Vlaams gemiddelde, maar minder dan
het West-Vlaams gemiddelde;
Midden-West-Vlaanderen kent de hoogste werkzaamheidsgraad op beroepsactieve leeftijd
(+70%) van alle Vlaamse regio’s, en is ook meteen de enige die de VIA-doelstelling haalt;
De regio kent al ruim 15 jaar de laagste werkloosheidsgraad in Vlaanderen (4,21% in 2012).
Wel zijn er verhoudingsgewijs meer langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten in de regio
Tielt, en meer jongere werklozen in de regio Roeselare;
Midden-West-Vlaanderen kent nog steeds een gunstige vervangingsgraad: het aantal 15- tot
24-jarigen is er groter dan het aantal 55- tot 64-jarigen;
Groeipotentieel inzake tewerkstelling in creatieve sectoren;
Duidelijke problematiek van grens-en seizoensarbeid.

www.midwest2020.be/nl/analyse/socio-economische-analyse
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3.1.3 Welzijn en andere sociale aspecten in de gemeenten van het Leadergebied
1. Typering van de gemeenten volgens Belfius-studie/andere typeringen
Volgens de Belfius-indeling van steden en gemeenten behoren 13 van de 14 gemeenten tot
de landelijke gemeenten. Hiervan kwalificeren zich 9 als ‘erg landelijke gemeente met sterke
vergrijzing’ (Ardooie, Meulebeke, Staden, Ruiselede, Ledegem, Beernem, Lichtervelde,
Pittem en Moorslede). De overige 4 zijn ‘landelijke en agrarische gemeenten met industriële
activiteit’ (Hooglede, Dentergem, Oostkamp en Wingene). Tot slot wordt Tielt gekwalificeerd
als middelgrote stad.
2. Demografische evoluties + nieuwe nationaliteiten
Het aantal inwoners in het afgebakende gebied steeg in de periode 2004-2014 met 4,2%
(2004: 156.723 inw. - 2014: 163.347 inw.). Deze groei is hoger dan de gemiddelde groei in
West-Vlaanderen (+ 3,5%). In alle gemeenten is er een groei met één uitzondering. In
Ardooie daalde de bevolking over deze periode met 1,7 %. Wingene kende dan weer de
grootste groei (+ 9,6 %).
Er is een duidelijke vergrijzingstendens, maar deze valt in vergelijking met andere regio’s in
West-Vlaanderen nog mee. Als we het aantal – 18-jarigen vergelijken zien we in de laatste 10
jaar en op het niveau van de arrondissementen een status-quo in het arr. Roeselare en een
daling in het arr. Tielt (97%). Anderzijds is het aantal – 18 jarigen in het arr. Tielt hoger
(19,58%) dan in het arr. Roeselare: 19,34%. Ook hier schieten Wingene (+7,5 %) en Ardooie (10 %) er opnieuw uit. De evolutie 18-24 jarigen is nog gunstiger. Voor beide
arrondissementen is een sterke groei waarneembaar: arr. Roeselare met 3,45%, arr. Tielt met
3,18%. Ter vergelijking steeg het aantal 18-24 jarigen in West-Vlaanderen met 2,7%
Het aantal 25-49 jarigen neemt af (ongeveer – 3%) maar veel minder dan in de rest van WestVlaanderen (ongeveer - 7%)
Het aantal 65-plussers bedraagt ongeveer 20% van de bevolking maar stijgt minder dan in de
rest van West-Vlaanderen (13,5% t.o.v. 17,7 % in West-Vlaanderen).
Wat de gemeenten Beernem en Oostkamp betreffen zijn de evoluties relatief gelijklopend.
Toch 1 merkwaardige uitspringer voor de gemeente Oostkamp wat de stijging van het aantal
65-plussers betreft. Oostkamp is de enige gemeente in het Leadergebied waarbij de stijging
boven de 30% zit.
Wat de evolutie niet-Belgen betreft, zitten de meeste gemeenten (twaalf) in het gebied
onder het West-Vlaams gemiddelde, zijnde 4% van de totale bevolking. Twee gemeenten
scoren hoger dan het West-Vlaams gemiddelde: Meulebeke (4,3%) en Tielt (4,4%). In het
gebied scoort de gemeente Ledegem, wat het aantal niet-Belgen betreft het laagst (1,5%). De
evolutie in de laatste 10 jaar toont dat het aantal niet-Belgen meer dan verdubbeld is met als
25

grootste stijger Staden (423%, zij het dat zelfs met deze stijging het aantal niet-Belgen in
deze gemeente slechts 2 % is) en als kleinste stijger Ledegem (159 %).

3. Armoede en kansarmoede
Leefloners: hierin scoort de regio relatief goed met 8 gemeenten die minder dan 2,5
leefloners per duizend inwoners hebben, 3 gemeenten (Oostkamp, Meulebeke en Ledegem)
die tussen 2,5 en 4 leefloners per duizend inwoners scoren en 3 gemeenten (Beernem, Tielt
en Moorslede) die boven 4 per duizend zitten. Uitschieters zijn Pittem (1,3 per duizend) en
Tielt (4,5 per duizend). Deze cijfers zijn, zoals gezegd positief in vergelijking met het
gemiddelde van West-Vlaanderen (6,9 per duizend). Zelfs het slechtste cijfer zit nog
(aanzienlijk) onder het West-Vlaams gemiddelde.
Werkzoekenden: ook hier scoren de gemeenten van het gebied zeer goed. Alle 14
gemeenten uit het gebied scoren onder het gemiddelde (4,4%) van West-Vlaanderen. Bijna
alle gemeenten scoren onder de 3 % en slechts 2 gemeenten zitten iets boven de 3 % zijnde
Ledegem (3,1%) en de stad Tielt (3,2%). De gemeente Staden heeft van alle gemeenten de
laagste graad van werkzoekenden (2%) .
4.

Wonen en woonbeleid
Naar typologie van woongelegenheden kan vastgesteld worden dat gemiddeld 90% in
gewone huizen woont ten opzichte van 67% gemiddeld in West-Vlaanderen. In de gehele
provincie wonen heel wat meer mensen in een appartement. Uitschieters zijn Staden (92,7
%) en Tielt (83,2 %)
In het gebied zijn er meer eigenaars van hun woning dan gemiddeld in West-Vlaanderen (70,
6 %). Enkel Tielt (69,3 %) scoort onder het West-Vlaams gemiddelde. In de gemeente
Hooglede is zelfs 81,5 % eigenaar van de woning.
Het gemiddeld Kadastraal Inkomen van alle woongelegenheden zit in 12 van de 14
gemeenten onder het West-Vlaams gemiddelde (788). Enkel Beernem (796) en Oostkamp
(834) scoren boven het West-Vlaams gemiddelde. De gemeente met het laagste KI is
Moorslede (571).
In het verleden kende deze regio en in het bijzonder het arr. Tielt achterstand in
wooncomfort. Nieuw cijfermateriaal is er sinds 2001 niet meer maar wel kan afgeleid worden
uit de toekenning van de Vlaamse renovatiepremie dat alle gemeenten van het gebied boven
het gemiddelde van West-Vlaanderen zitten. Zo kan vermoed worden dat de kloof inzake
wooncomfort ten opzichte van andere regio’s minstens verkleind is. De goede werking van
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen (met woonloketten in elke
gemeente) zijn hierin wellicht ook faciliterend geweest.
Structurele bovenlokale samenwerking: alle gemeenten van het gebied maken deel uit van
een intergemeentelijk samenwerkingsverband wat wellicht bijdraagt tot een versterkt lokaal
woonbeleid.
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Nieuwe tendens inzake woonbeleid is de koppeling van wonen aan welzijn met heel wat
woon-zorgprojecten in de regio en ambities om te werken rond warme buurten.

5. Regionale samenwerking
Woonbeleid is het laatste decennium toch wel een belangrijk politiek en maatschappelijk
item geweest in de arrondissementen Tielt en Roeselare, maar ook in Oostkamp en Beernem.
Alle 14 gemeenten uit dit gebied maken deel uit van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband. Er werden in Midden-West-Vlaanderen 3 clusters opgericht en er is
een goede onderlinge informatiedoorstroming en samenwerking tussen deze clusters. Ook
Oostkamp en Beernem maken deel uit van een intergemeentelijke samenwerking met
Damme en Zedelgem. De meerwaarde van intergemeentelijke samenwerking wordt in de
regio algemeen aanvaard en er is ook een groot politiek draagvlak hiervoor. Naar de
toekomst staat het concept onder druk omdat de structurele inzet vanuit Vlaanderen naar de
toekomst toe nog onduidelijk is.
In de regio Midden-West-Vlaanderen groeit ook de wil om bij nieuwe initiatieven rond
woonbeleid geen nieuwe structuren op te richten maar ze in de mate van mogelijke in te
plooien in de bestaande samenwerkingsverbanden. Een goed voorbeeld hiervan was het
project proef-wonen dat gebiedsdekkend voor de regio Midden-West-Vlaanderen werd
ingediend, erkend werd door Vlaanderen en door een zeer breed partnerschap van publieke
en private actoren uitgevoerd werd. Hierbij werden de 3 intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden als structuur optimaal benut. Ook na afloop van het project zal de
werking via de 3 samenwerkingsverbanden gecontinueerd worden.
Ook inzake geestelijke gezondheid is er in de regio Midden-West-Vlaanderen een
gebiedsdekkende werking uitgebouwd (PRIT)
In de loop van 2013-2014 werden in Midden-West-Vlaanderen in interactie met regionale
actoren, maar ook met burgemeesters en OCMW-voorzitters, twee regionale ambities naar
voren geschoven die verder verkend konden worden:
•

•

Een geïntegreerde en inclusieve werking (zowel inzake thema’s als partners)
waarbij wonen-welzijn en arbeid in samenhang aangepakt worden naar
kansengroepen toe.
De realisatie van een regionaal welzijnsportaal/ regionaal sociaal kenniscentrum.
Dergelijk regionaal sociaal kenniscentrum zou bijvoorbeeld de regionale
data/actoren/netwerken kunnen inventariseren (cfr. sociale kaart), input geven
voor het regionaal en lokaal sociaal beleid, de (wettelijke) ontwikkelingen inzake
welzijn opvolgen, subsidiëringsmogelijkheden detecteren en signaleren,
regionale en lokale welzijnsactoren ondersteunen, intervisie organiseren en good
practices overdragen, uitwerken van en meehelpen aan het opmaken van
regionale welzijnsdossiers.
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De motor in de voorbije jaren rond regionale welzijnsstrategie in Midden-West-Vlaanderen
was de Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt die begin 2014, bij gebrek aan voldoende
structurele middelen, zijn werking moest stopzetten en ontbonden werd. Het gerealiseerde
netwerk is nog wel aanspreekbaar en de leden hebben zich geëngageerd om – indien zich
concrete projecten aandienen die politiek ondersteund worden – hieraan mee te werken en
eventueel een nieuwe strategische overlegstructuur op te richten.

3.1.4 Landschappelijk
Uit bovenstaande worden al enkele zaken duidelijk voor wat betreft het aanwezige landschap. De
streek wordt doorkruist door verschillende verkeersassen, er is een vrij grote bedrijvigheid aanwezig
en verderop in het dit werk wordt nog duidelijk dat ook de landbouw een grote invloed heeft gehad
en nog steeds heeft op het landschap in Midden-West-Vlaanderen. Maar het type van landbouw
heeft natuurlijk heel veel te maken met de bodemsoort.
De bodemkundige eigenschappen van het gebied (zandstreek voor Beernem, Oostkamp en delen van
Wingene en Ruiselede en zandleemstreek voor de andere gemeenten) hebben in belangrijke mate de
historische ontwikkeling, het landgebruik, het nederzettingenpatroon bepaald. Dit zorgt er voor dat
er duidelijk onderscheiden landschappelijke identiteiten in het gebied zijn.
De minder vruchtbare zandgronden van het Houtland hebben tot gevolg gehad dat het
bodemgebruik in deze streek voornamelijk betrekking had op minder intensieve vormen van
landbouw, zoals begrazing met schapen en bebossing. De echte ontginning van het gebied, met
moderne landbouwtechnieken is pas van recente datum en gerelateerd aan het hoofdzakelijk
dambordvorming patroon van ontginningsdreven. Het landschap kenmerkt zich dan ook nog steeds
door een schakering van bosvegetatie, heidevegetatie en akkergewassen.
Dergelijk gevarieerd, half natuurlijk landschap was ook een aantrekkelijke omgeving voor
buitenverblijven van de stedelijke adel, wat dan ook resulteert in een grote hoeveelheid
kasteel(parken) in het gebied. De bebouwing in het gebied is sterk geconcentreerd in de kernen, die
grotendeels een dorpskarakter behouden hebben.
In de atlas van de traditionele landschappen (Antrop) wordt het gebied onderverdeeld in enerzijds de
oude Veldgebieden (het historisch Bulskampveld) over de delen van het grondgebied van de
gemeenten Oostkamp, Beernem, Ruiselede en Wingene (en eveneens delen van Knesselare en
Aalter). Het historische veldgebied van het Bulskampveld wordt omringd door het Houtland, dat een
Vlaams bocage-landschap was, gekenmerkt door kleine percelering, gescheiden door heggen en
hagen. Aan de rand van het gebied ligt de cuesta van Oedelem-Zomergem: hier dagzoomt klei
bovenop een zandige ondergrond.
De vruchtbare zandleemgronden van het plateau van Tielt en de westelijk gelegen gemeenten
hiervan, hebben er dan weer voor gezorgd dat die streek reeds lang een intensief landbouwgebruik
gekend heeft. Dit resulteert in een zeer open landschap, waar grotere bos- of natuurgebieden quasi
ontbreken. De kleine landschapselementen, gekoppeld aan het zacht-glooiende reliëf vormen de
basis van de landschapsstructuur.
Het van oudsher sterke landbouwgebruik heeft ook geresulteerd in een sterke historische
aanwezigheid van landbouwgerelateerde industrieën, waarvan de molens een restant zijn, en
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waarvan de groenteverwerkende industrie en de veevoederindustrie de hedendaagse equivalenten
zijn. De bebouwing (van zowel woningen, maar ook de industrie) is sterk verspreid.
In dit gebied moet een stimulerend beleid gevoerd worden op het vlak van behoud en ontwikkeling
van kleine landschapselementen (bomen(rijen),houtkanten,hagen,poelen, …). Bijkomend argument
hiervoor zijn de slechte cijfers voor wat betreft de biodiversiteit in de arrondissementen Roeselare en
Tielt7.
Het oostelijke deel van het grondgebied Tielt en het noorden van de gemeente Dentergem vormt
een groot aaneengesloten aandachtsgebied met vele landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten.
Centraal in dit gebied ligt de heuvelrug van Tielt. De Poelberg, met onder meer de Poelbergmolen is
een echt baken in het landschap. Ten noorden van de weg Tielt-Deinze bevinden zich de pittoreske
dorpen Kanegem en Aarsele. Op de heuvelrug ontstaan enkele beekvalleien die bijzondere aandacht
verdienen, zoals de Speibeek, de Krommedijkbeek en de Poekebeek. Het gehele gebied dient zich
aan als een zone met een nog grote aanwezige landschappelijke en natuurlijke kwaliteit, die ook de
nodige aandacht moet krijgen voor recreatieve ontwikkeling.
De regio ten westen van Tielt is gekenmerkt door intensiever landgebruik. Hier gaat de aandacht
vooral naar de beekvalleien van de Devebeek, de Zwartgatbeek, de Roobeek en de omgeving van het
provinciaal domein Ardooieveld.
De Midden-West-Vlaamse heuvelrug, ook wel rug van Westrozebeke genaamd, strekt zich uit van
Esen tot Staden (Westrozebeke), om daar een zuidwaartse richting te volgen. Deze heuvelrug heeft
een hoogte van 40 tot 60 meter, terwijl het omliggende landschap op een hoogte van ongeveer 20
meter boven zeeniveau ligt. De streek hier wordt gekenmerkt door vergezichten8.

3.1.5 Toeristisch-recreatief
De provincie West-Vlaanderen heeft sedert 1997 een regionale aanpak voor haar toeristischrecreatief beleid. West-Vlaanderen wordt daarbij ingedeeld in 4 regio’s. Het Leadergebied MiddenWest-Vlaanderen behoort, gezien zijn centrale ligging tot drie van deze afgebakende regio’s.
Het grootste deel van de betrokken gemeentes behoren tot het Brugse Ommeland, met name
Ardooie, Beernem, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. Twee gemeenten
behoren tot de toeristische regio Westhoek, namelijk Hooglede en Staden. De vier overige
gemeenten (Dentergem, Ledegem, Meulebeke en Moorslede) behoren tot het
provinciegrensoverschrijdende Toerisme Leiestreek. Het is echter de mening van de Plaatselijke
Groep dat grenzen niet scherp mogen worden gesteld. Net door de perifere ligging in de
voornoemde toeristische regio’s, vinden de veertien gemeenten van het Leadergebied Midden-WestVlaanderen elkaar.
Maar naast deze grotere toeristische indeling, zijn in het Leadergebied onmiskenbaar drie – eerder
recreatieve – deelregio’s te (h)erkennen elk met een eigen identiteit. Op zich kennen ze geen harde
grenzen (wat blijkt uit de hierboven geschetste afbakening met overlappingen). Binnen het gebied
zijn onmiskenbaar een aantal deelgebieden met een eigen identiteit te onderscheiden die op zich
7

Op www.waarnemingen.be worden meer dan 5 miljoen vrijwilligersgegevens bewaard. Als gebruiker kunnen
verschillende gegevens worden opgevraagd.
8
www.wikipedia.be
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geen harde grenzen kennen. Ze lopen als het ware in elkaar door. Deze identiteiten werden onder
andere opgebouwd in de vorige Leaderperiode. Waar relevant en nuttig, wil de Plaatselijke Groep
deze identiteiten in deze periode ook verder versterken. Het gaat specifiek om het Landschapspark
Bulskampveld, het Tielts Plateau en de landelijke gemeenten rond Roeselare die binnen het StadLand-schap ’t West-Vlaamse hart een zekere identiteit hebben opgebouwd.
De noordelijke gemeenten (Beernem, Oostkamp, Wingene en Ruiselede), vormen het zogenaamde
‘Landschapspark Bulskampveld’. Het is, zoals bij de beschrijving van de gebiedsafbakening gesteld,
een regio dat in de vorige Leaderperiode werd ontwikkeld. Enkele sterke projecten werden opgezet
en de merknaam Landschapspark Bulskampveld vond meer en meer zijn ingang bij de inwoners,
organisaties en het verenigingsleven van deze vier gemeenten9.
In de vorige Leaderperiode werd met het ‘Tielts Plateau’ in de praktijk voornamelijk de Tieltse regio
(lees: de gemeenten in het arrondissement Tielt) geprofileerd en aan de hand van verschillende
initiatieven – zoals ondermeer de ‘Davidsfonds zomerzoektocht’, de toeristische publicatie ‘Het
Tieltse, rijker dan je denkt’ en het bovenlokale wandelevenement ism verschillende partners – op de
kaart gezet. In deze samenwerking bleek Meulebeke, als buurgemeente van Tielt, een ontbrekende
partner te zijn. In de huidige afbakening werd ook aan deze tekortkoming tegemoet gekomen. Het is
duidelijk dat deze zeven gemeenten, respectievelijk Tielt, Wingene, Ruiselede, Pittem, Dentergem,
Meulebeke en Ardooie de ingeslagen weg verder willen bewandelen om het Tieltse uitdrukkelijker in
de verf te zetten en de aanwezige toeristisch-recreatieve kwaliteiten van dit gebied te versterken.
De ‘landelijke gemeenten rond Roeselare’, met name Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede en
Ledegem (maar ook Ardooie), maken nu deel uit van het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart. De
recreatiekaart van ’t West-Vlaamse hart, de pop-up picknicks en de vele andere acties die binnen
verschillende domeinen zoals landschap, educatie, erfgoed en recreatie werden opgezet, verdienen
de nodige aandacht binnen de opzet van deze Lokale Ontwikkelingsstrategie.

3.1.6 Beschrijving van de land- en tuinbouwsector.
De beschrijving is gebaseerd op gemeenteniveau (NIS-gegevens 2012).
In 2012 waren er in het beschouwde gebied 2524 bedrijfszetels. Hun activiteiten spelen zich af op
72% (West-Vlaams gemiddelde 65.5%) van de totale oppervlakte die ingekleurd is als cultuurgrond,
namelijk 20.593 ha. Van de 2524 land- en tuinbouwbedrijven wordt geschat dat ongeveer 28% in
nevenberoep wordt uitgevoerd. Voor West-Vlaanderen is dit 22% en dit cijfer blijft al enkele jaren
stabiel.
•

Tewerkstelling

Het aantal familiale en niet-familiale arbeidskrachten, regelmatig tewerkgesteld in de land- en
tuinbouwsector in 2012 bedraagt 5182. Naast deze rechtstreekse tewerkstelling wordt er ook nog
een onrechtstreekse tewerkstelling gerealiseerd. Het betreft hier de toeleverende en de
verwerkende sector. Er wordt aangenomen dat per voltijdse werkkracht in de landbouw er 2 à 3

9

Strikt genomen vormen zes gemeenten het Landschapspark Bulskampveld. Ook de Oost-Vlaamse gemeentes
Aalter en klein deeltje van Knesselare, behorend tot het Leadergebied Meetjesland, maken er deel van uit.
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worden tewerkgesteld in de toeleverende en verwerkende bedrijven. Voor het beschouwde gebied
zijn er omgerekend 4063 voltijdse werkkrachten in de landbouw.

•

Verdeling cultuuroppervlak over de verschillende teelttypes

Ongeveer 67% van het areaal, namelijk 29.398 ha, wordt gebruikt als bouwland, voornamelijk voor de
productie van voedergewassen (vnl. voedermaïs en tijdelijke weiden) (36%), granen (vnl. tarwe en
korrelmaïs) (26%), groenten in de open lucht (18%) en aardappelen (14%). Ongeveer 31% van de
oppervlakte cultuurgrond is in gebruik als blijvend grasland. Teelten van vaste planten en teelten in
serres nemen slechts 1% van de totale cultuuroppervlakte voor hun rekening.
•

Verdeling veestapel

In het Leader gebied Midden-West-Vlaanderen zijn er ongeveer 96.564 runderen, 1.332.240 varkens
en 2.650.304 stuks pluimvee. Verder worden er nog 3.374 schapen en 90 geiten gehouden in het
gebied.
Typisch voor het gebied is dat er heel wat gemengde bedrijven voorkomen, waarbij veehouderij en
teelten gecombineerd voorkomen.
•

Bodemtypes en teeltpatronen van gewassen en dieren per gemeente

ARDOOIE
Veel voorkomende teelten zijn grasland, maïs, groenten en aardappelen. De grootste economische
waarde wordt gehaald uit de veestapel, vooral varkens, daarna komen groententeelt en rundvee
(melkvee).
BEERNEM EN OOSTKAMP
De meest voorkomende teelten in Beernem en Oostkamp zijn grasland en maïs, met ook relatief grote
oppervlakte aan groententeelt (in Oostkamp vooral voor industrie), sierteelt (eerder in Beernem) en
boomkweek. De grootste economische waarde wordt gehaald uit de veestapel, vooral runderen
(melkvee), met op de tweede plaats varkens.
DENTERGEM
Veel voorkomende teelten zijn grasland, maïs en aardappelen, maar ook tuinbouwteelten zoals
groenten en vooral fruit hebben een relatief groot aandeel. De nijverheidsteelt, vlas neemt een groot
deel van het bouwland (34%) in. De grootste economische waarde wordt gehaald uit de veestapel,
vooral varkens en rundvee (melkvee).
HOOGLEDE
Veel voorkomende teelten zijn voedergewassen (korrelmaïs, tijdelijk grasland) en groententeelt in
open lucht. De melkveehouderij en vooral de varkenshouderij zijn belangrijke dierlijke sectoren.
LEDEGEM
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De belangrijkste teelten zijn voedergewassen (korrelmaïs, tijdelijk grasland), naast granen. De
grootste economische waarde wordt gehaald uit de veestapel, vooral varkens en rundvee.

LICHTERVELDE
Voedergewassen zijn de meest voorkomende teelten, samen granen en blijvend grasland. De
grootste economische waarde wordt gehaald uit veehouderij (rundvee en varkens).
MEULEBEKE
De belangrijkste teelten zijn groenten in open lucht, naast voedergewassen en blijvend grasland voor
de veehouderij. In Meulebeke komt, opvallend voor de regio, ook heel wat vlas (20% van het
bouwland) voor. De grootste economische waarde komt uit de veehouderij vooral varkens en deels
ook rundvee.
MOORSLEDE
De meest voorkomende teelten zijn granen, voedergewassen en blijvend grasland voor het vee en
groenten in open lucht. De grootste economische waarde komt uit de varkens- en rundveehouderij.
PITTEM
Veel voorkomende teelten zijn grasland, groenten, maïs en aardappelen. De grootste economische
waarde wordt gehaald uit de veestapel, vooral varkens. Op de tweede plaats komt de groententeelt.
RUISELEDE
Veel voorkomende teelten zijn grasland en maïs, maar ook relatief veel groententeelt en boomkweek.
De grootste economische waarde wordt gehaald uit de veestapel, vooral varkens, met op de tweede
plaats runderen (melkvee).
STADEN
De meest voorkomende teelten zijn groenten in open lucht en granen. De varkenshouderij
vertegenwoordigt de grootste economische waarde.
TIELT
Veel voorkomende teelten zijn grasland, maïs, groenten en aardappelen. De grootste economische
waarde wordt gehaald uit de veestapel, vooral varkens en rundvee (melkvee). De braadkippensector
is sterk vertegenwoordigd.
WINGENE
Veel voorkomende teelt is maïs, met grote oppervlakte grasland en groententeelt, vooral voor
industrie. De grootste economische waarde wordt gehaald uit de veestapel, vooral varkens, met op
de tweede plaats runderen (melkvee). De leghennen vertegenwoordigen ook een belangrijke
economische activiteit.
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3.1.7 SWOT van het gebied
A. Interne STERKTES van het LEADER-gebied
• Zeer performante economische regio: nagenoeg geen werkloosheid;
• Sterke aanwezigheid KMO’s (met internationale uitstraling) in de economische structuur maakt
dat de economie gebaseerd is op lokale krachten en dynamieken: het nemen van
ondernemersrisico wordt zowel beleidsmatig als door een breed deel van de bevolking
ondersteund;
• Een sterk burgemeestersoverleg (Midwestoverleg), met vertegenwoordiging van alle zeventien
de Midden-West-Vlaamse burgemeesters, trekt meer en meer de kaart van bovenlokale
samenwerking binnen verschillende beleidsdomeinen. Er is een groeiende belangstelling om
bovenlokale problemen gezamenlijk aan te pakken, om samen in te spelen op
opportuniteiten, om de krachten te bundelen in aankoopbeleid, in dienstverlening, in
projectaanvragen binnen diverse Europese programma’s,…;
• Binnen het domein welzijn werden in Midden-West-Vlaanderen door een grote groep actoren
een tweetal ambities geformuleerd die door zowel het burgemeesters- als het OCMWvoorzittersoverleg ondersteund worden (zie hoger onder 3.1.3);
• Sterk ontwikkeld agrarisch ondernemerschap;
• Goede bodem- en klimaatomstandigheden die zorgen voor een kwaliteitsvolle en zeer diverse
land- en tuinbouwproductie;
• Sterk ontwikkeld netwerk van toelevering en afzet van land- en tuinbouwproductie;
• Goed uitgebouwde kennis- en onderzoekstructuren binnen land- en tuinbouw;
• Het agro-voedingscomplex blijft in de regio sterk aanwezig, wat streekproductontwikkeling op
commerciële basis mogelijk maakt. Dit wordt versterkt door de aanwezigheid van het Vlaams
Huis van de Voeding in centrumstad Roeselare waar naast een doe- en belevingscentrum ook
een smaakacademie is gehuisvest. Ook de ‘Fabriek van de Toekomst voeding’ krijgt hier
onderdak. De ruime regio kan van beide initiatieven de vruchten mee plukken;
• In de regio is er de laatste jaren een groeiend aanbod aan toegankelijke groendomeinen en dit
zowel in aantal als in grootte;
• Veel lokale verenigingen die recreatieve evenementen met regionale tot nationale uitstraling
organiseren (mountainbiken, wandelen, cyclocross,…) zijn actief in de regio;
• Een groeiend gevoel van streekidentiteit/streekverbondenheid omwille van een groter
wordende bekendheid van ‘Landschapspark Bulskampveld’, het ‘Tielts Plateau’ en Stad-Landschap ’t West-Vlaamse hart’;
• Enkele sterke samenwerkingsverbanden zoals Bie (erfgoed), regionale woondiensten (vier),
Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart,…;
• Bovengemiddelde vergroening van de inwoners in dertien gemeenten van het Leadergebied.
B. Interne ZWAKTES van het LEADER-gebied
• De hierboven beschreven sterkte mbt streekidentiteit kan voorlopig nog als zwakte worden
ervaren. De groeiende streekidentiteit/streekverbondenheid is op het terrein en voor de
doorsnee burger nog te weinig zichtbaar;
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• Sterke interne vergrijzing;
• Volgens de West-Vlaamse Kansarmoedeatlas zijn er in Oostkamp, Tielt, Pittem, Meulebeke,
Lichtervelde en Staden wijken waar de drempelwaarde voor aantal kwetsbare jongeren of –
ouderen wordt overschreden. Hierdoor dreigen deze buurten als kansarm te worden
bestempeld10;
• De huidige noodzakelijk ondernemerscapaciteiten bij de landbouwers zijn in de regio
onvoldoende aanwezig, mede door onvoldoende vorming, opleiding of scholing;
• Gezien de conjunctuur van de afgelopen jaren, spraken landbouwers hun reserves aan
waardoor nog weinig tot geen financiële mogelijkheden voor innovatie overblijven;
• Met uitzondering van de vier noordelijke gemeenten (Bulskampveldgebied) is het aanbod van
toegankelijke groen(domeinen) – hoewel groeiend – nog steeds beperkt in Midden-WestVlaanderen;
• Weinig bezoekerscentra (op Bulskampveld en Baliekouter na). Er is geen aanbod in de
Roeselaarse gemeenten en het Tielts Bezoekerscentrum werd recent (gedeeltelijk) gesloten;
• Hoge druk op de arbeidsmarkt en te weinig aanbod van hoger technisch opgeleide
arbeidskrachten;
• Te weinig uitgebouwde en zelfs voornamelijk wegtrekkende diensten in kleinere kernen;
• In de voornamelijk kleinere kernen verdwijnt het aanbod naar ontmoetingsruimtes
(vergaderzaaltjes van cafés sluiten, schooltje sluit,…);
• Voor perifere gebieden is het aanbod van openbaar vervoer te beperkt waardoor
vervoersarmen het moeilijker hebben op verschillende domeinen;
• Belangrijk deel van het recreatief aanbod blijft eenmalig (evenement gebonden) en heeft een
relatief beperkte bovenlokale uitstraling;
• Te weinig (gedifferentieerd) logiesaanbod;
• Verschillende kernen in het gebied hebben te weinig belevingswaarde
• De regio scoort op vlak van biodiversiteit bijzonder slecht in vergelijking met het Vlaams
gemiddelde.
C. Externe OPPORTUNITEITEN voor het LEADER-gebied
• Groeiende wens om de diverse samenwerkingsverbanden in Midden-West-Vlaanderen meer
en beter op elkaar af te stemmen;
• Fietsknooppuntennetwerk wordt verfijnd (planning is 2016) waarbij verschillende nieuwe
‘hotspots’ (horeca, bezienswaardigheden,…) kunnen worden meegenomen;
• Een gebiedsdekkend regionaal landschap voor Midden-West-Vlaanderen zou op termijn
worden opgericht;
• Een nieuw streekpact werd, na brede concertatie, voor de periode 2013-2018 in 2014
gepresenteerd (MIDWEST 2020);
• Nieuw GLB biedt mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen landbouwers op
diverse vlakken;
• Algemene trend tot zoektocht naar actieve plattelandsrecreatie maakt dat deze regio, met
potenties voor een zeer divers aanbod hierop kan inspelen;
• Nieuwe Europese programmaperiode kan een financieel hefboomeffect hebben en
kwalitatieve/vernieuwende projecten en samenwerkingsvormen genereren;
10

Steunpunt Sociale Planning van de dienst welzijn (2014). Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen. Brugge.
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• De toenemende economische druk op het (internationaal) marktgebeuren dwingt richting
diversificatie en samenwerking.
D. Externe BEDREIGINGEN voor het LEADER-gebied
• Almaar krapper wordend budget van de lokale overheden en van de provincie door
beslissingen op Vlaams en Federaal niveau;
• Globalisering van de economie geeft (concurrentiële) druk op kleinere, familiale
(landbouw)bedrijven;
• Het provinciaal subsidiereglement ‘Woonzorg’ is weggevallen en vervangen door het
Impulsreglement. In de regio werden veel projecten uitgevoerd met hulp van dit reglement.
(Boven)Lokale dienstverleningsprojecten kwamen hierdoor in een stroomversnelling terecht.
Gezien de provincie niet langer de bevoegdheid Welzijn zal hebben, wil de regio met
Leadermiddelen hierop een antwoord bieden;
• Gedaalde landbouwinkomsten in Vlaanderen (-19% in vergelijking met 2013) volgens
studiedienst Boerenbond;
• Te vaak veranderende regelgeving en quota die bedrijfsonzekerheid binnen landbouwsector
als gevolg hebben wat een negatieve impuls betekent op (vernieuwende) investeringen;
• Klassieke attitudes en dito bedrijven kunnen creatie en ontwikkeling van vernieuwende,
hoogwaardige producten en diensten afremmen;
• De toenemende verkeerscongestie met verdergaande vormen van sluipverkeer op
plattelandswegen waardoor de veiligheid van (jonge) functionele fietsers, toeristen en
recreanten in het gedrang komt;
• Een onvoldoende performant netwerk van busverbindingen die in de afgelopen jaren werden
afgebouwd en naar verluid (nog) minder frequent bediend zullen worden vanaf 2015;
• Perifere ligging ten opzichte van de Vlaamse Ruit;
• Onvoldoende (aangepast) beleidskader voor leegstaande bedrijfsgebouwen op het platteland
en voor nieuwe economische dragers op het platteland;
• Verstedelijkingsdruk annex inwijking forensen: nieuwe streekinwoners die omwille van
financiële redenen in de streek komen wonen maar niet werken. Kans op
“streekvervreemding” neemt hierdoor toe.

3.2 Overzicht van het reeds gevoerde beleid (m.b.t.
plattelandsontwikkeling) in de regio
3.2.1 De gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen
Het plattelandsbeleid in de provincie West-Vlaanderen krijgt ondermeer gestalte via de
gebiedsgerichte werking die in 1996 werd opgestart.
Dit beleid richt zich op de ontwikkeling van deelregio’s met een eigen identiteit. De bedoeling is via
een geïntegreerde werking en in samenwerking met de ‘levende krachten’ in het gebied en de
verschillende bestuursniveaus een beleid op maat van het gebied te ontwikkelen. Zowel het
implementeren van het provinciale beleid in de gebieden als het doorvertalen naar het beleid van
signalen uit de regio vormen aanknopingspunten om vanuit multisectorale teams van
gebiedswerkers de ontwikkeling van de streek te stimuleren.
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Vanuit de gebiedsgerichte werking wordt aan enkele strategische projecten gewerkt die
complementair zijn voor volledig Midden-West-Vlaanderen en ervoor moeten zorgen dat de regio er
op alle vlakken op vooruit gaat.
Naast het duurzaam woonbeleid, het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, het ruimtelijke
strategisch project rond glastuinbouw en het programma rond het kanaal Roeselare-Leie, krijgt het
Leaderverhaal in Midden-West-Vlaanderen een belangrijke aanvullende plaats om Midden-WestVlaanderen ook op vlak van plattelandsbeleid te versterken.
Leader Midden-West-Vlaanderen maakt hoofdzakelijk deel uit van het werkingsgebied van de
gebeidsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen. Oostkamp en Beernem behoren tot de
gebiedsgerichte werking Noord-West-Vlaanderen.
In beide regio’s is een multi-sectoraal team van gebiedswerkers actief o.m. op het vlak van
landbouw, milieu, cultuur, natuur, welzijn, toerisme en recreatie. Deze zijn gevestigd in streekhuizen
waar ook andere (streek)actoren hun kantoor hebben.
De Plaatselijke Groep zal een hechte band onderhouden met die streekwerking mede omwille van
het feit dat de Provincie eerstverantwoordelijke wordt van de Plaatselijke Groep. Het is overigens
ook zo dat de coördinator van Leader Midden-West-Vlaanderen deel zal uitmaken van het team van
gebiedswerkers in Midden-West-Vlaanderen om efficiënt informatie te kunnen uitwisselen en
versterkend te kunnen zijn naar de verschillende programma’s toe.
Voor meer informatie: www.midden-west-vlaanderen.streekhuis.be

3.2.2 Leader Tielts Plateau
In de Leader+ periode was het zogenaamde Brugse Ommeland als Leadergebied erkend. Beernem en
Oostkamp maakten hier toen ook al deel van uit. In deze periode lag de focus echter vrij sterk op
landbouw gerelateerde projecten.
In de periode 2008-2013 sleepten acht gemeenten (Ardooie, Beernem, Dentergem, Oostkamp,
Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene) een erkenning als Leadergebied in de wacht. Het Tielts Plateau
was geboren en voor de eerste keer kwam in Midden-West-Vlaanderen een Europees programma
neergestreken. Het enthousiasme was groot, de samenwerking heel constructief, de goedgekeurde
projecten van meer dan behoorlijke kwaliteit en de wens om op hetzelfde elan verder te gaan groot.
Er werden niet minder dan 35 plattelandsprojecten goedgekeurd waarvan een groot aantal met
bovenlokale aanpak. Naast de gemeentebesturen waren ook een pak organisaties betrokken bij de
uitvoering van diverse projecten. De opgedane ervaringen resulteerden in een gezonde portie
‘goesting’ om de samenwerkingskaart verder te trekken. Dit blijkt ook duidelijk uit de hieronder
beschreven criteria waar ingediende projectvoorstellen zullen moeten aan voldoen.
Voor meer informatie: www.west-vlaanderen.be/leader

3.2.3 Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart
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't West-Vlaamse hart situeert zich in het centrum van de provincie West-Vlaanderen en strekt zich uit
over negen steden en gemeenten (Roeselare, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede,
Ledegem, Izegem en Ingelmunster). Op vandaag wonen meer dan 150.000 mensen in 't WestVlaamse hart. Het woongebied breidt uit en de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen neemt
toe. De open ruimte is ook gegeerd bij tertiaire sector (kantoorgebouwen, een ziekenhuis,
winkelcomplex,...).
Deze aanhoudende dynamiek drukte zijn stempel op de regio. Het landschap heeft veel van zijn
authentieke karakter verloren en het ligt er nogal versnipperd bij. De resterende open ruimte staat
onder druk. Ze is gegeerd voor industrie, landbouw, fietsers en wandelaars, natuurgebied,...
De regio heeft een uitgesproken wil om haar koppositie inzake economische dynamiek en welvaart te
behouden. Een welvarende regio waar het goed is om wonen en werken impliceert ook dat er werk
gemaakt wordt van een kwalitatieve leefomgeving. En dat is precies de inzet van het Stad-Land-schap
't West-Vlaamse hart. Samen werken aan de leefbaarheid, de belevingswaarde en de
omgevingskwaliteit van de betrokken gemeentes. Dit zijn de hamvragen die voorliggen in dit
samenwerkingsverband tussen negen steden en gemeenten van het arrondissement Roeselare en de
provincie West-Vlaanderen. Samen gaan de partners op zoek naar mogelijkheden en impulsen op het
domein van landschappelijkheid, natuur, recreatie, educatie en erfgoed, zowel in de stad als op het
platteland en met oog voor de interactie tussen beiden.
Het mag duidelijk zijn dat ’t West-Vlaamse hart een heel belangrijke partner zal zijn gedurende de
volledige periode van Leader Midden-West-Vlaanderen. Hierbij hoort overigens nog de opmerking
worden meegegeven dat het de bedoeling is dat er in de regio Midden-West-Vlaanderen een (nog op
te richten) Regionaal Landschap komt dat verder bouwt op ’t West-Vlaamse hart.
Voor meer informatie: www.westvlaamsehart.be

3.2.4 Regionaal Landschap Houtland
Een deel van het Leadergebied blijft ook in deze periode behoren tot het werkingsgebied van de vzw
Regionaal Landschap Houtland (Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene). Deze organisatie is
opgericht om zorg te dragen voor het karakteristieke landschap en de natuurwaarden in (delen van)
de betrokken gemeenten, waarvan voornoemde er vier van zijn.
Dit samenwerkingsverband tussen de lokale overheden en diverse organisaties helpt landbouwers en
particulieren bij de realisatie van kleinschalige projecten. Dit gebeurt steeds in gezamenlijk overleg
en op vrijwillige basis. Bedoeling is het karakteristieke, kleinschalige landschap en zijn
natuurwaarden te behouden en te herstellen. Daarnaast is er ook plaats voor versterking van het
streekeigen karakter en voor recreatieve ontsluiting. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen tot
plattelandsontwikkeling.
Het Regionaal Landschap Houtland is één van de trekkers geweest bij de totstandkoming en het
verder uitbouwen van het ‘Landschapspark Bulskampveld’. Dit initiatief kwam mede tot stand met de
steun van Leader Tielts Plateau. Gezien de grote toegevoegde waarde en het intrinsiek potentieel
van dit gebied, kiest de Plaatselijke Groep er expliciet voor om de mogelijkheden hier verder te
ontginnen op een integrale wijze.
Voor meer informatie: www.rlhoutland.be
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3.2.5 Interregprogramma’s
In het verleden was de regio Midden-West-Vlaanderen partner in enkele Europese projecten binnen
Interreg I, II, III en ook IV. Hieronder wordt ingegaan op enkele projecten die in het kader van
plattelandsontwikkeling een directe link hebben.
•

SURF – Sustainable Urban Fringes

Verschillende partners uit de Noordzeeregio wisselden informatie uit en ontwikkelden een
gezamenlijk aanpak in functie van duurzame(re) overgangen tussen stad en platteland.
In deze overgangszones moet de lokale economie worden versterkt, waarbij een sociale meerwaarde
wordt gecreëerd alsook bijkomende ruimte voor natuur(waarden).
Beleidsvoorstellen werden uitgewerkt om problemen of moeilijkheden in deze zone op beleidsmatig
niveau of op vlak van onder andere ruimtelijke planning, tegemoet te treden. Specifiek werd in de
rand van Roeselare gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit en een verbeterde verbinding tussen de stad
en de omliggende gemeentes door de uitbouw van een groen-blauw recreatief netwerk.
Voor meer informatie: www.sustainablefringes.eu
•

MaxiGreen

Het project MaxiGreen wil groene, open ruimten met erfgoedwaarde die over de jaren heen zijn
verkommerd, een nieuwe toekomst geven. Het project was een samenwerking tussen een zestal
partners zowel uit overheidsdiensten als andere organisaties. Het project wordt gesubsidieerd door
het EU INTERREG IVA 2 Zeeën programma.
De projectpartners willen de betreffende groene ruimten met erfgoedwaarde doen heropleven en de
toegankelijkheid ervan verbeteren. De bedoeling is tevens het negatieve imago van deze gebieden
aan te pakken. Elke projectpartner trekt ook in de eigen regio een eigen project rond deze thema’s.
Midden-West-Vlaanderen is heel dichtbevolkt is en is sinds lang een uitermate industrieel gebied.
Echter, grote delen werden recent verlaten omwille van tal van redenen. Denk maar aan spoorlijnen,
industriële gebouwen en tuinen. Een aantal van deze gebouwen worden beheerd door de lokale
gemeenten. Dit project focust zich op die andere achtergelaten sites. Negen gemeenten werken
samen aan een verbeteringstraject met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van het landschap, de
natuur en de recreatieve zones.…
Voor meer informatie: www.nl.maxigreen.eu
•

Green and blue futures

Green and Blue Futures (Interreg IVb NWE) is tijdens de redactie van deze strategie lopende in
Midden-West-Vlaanderen. Het project gaat over het inzetten van sociale economie in het onderhoud
van groene en blauwe infrastructuren. Binnen Midden-West-Vlaanderen zijn twee grote aspecten
meegenomen. Enerzijds worden sociale economie bedrijven ingezet voor het onderhoud van de
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provinciale bufferbekkens en het onderhoud van groendomeinen (landschapswacht). Anderzijds
wordt ingezet op het organiseren en versterken van de vrijwilligerswerking. Dit vertaalt zich in de
inzet voor het opzetten van de knotploeg, het coördineren van de ‘Kijk Puit!-actie’ en het uitvoeren
van een poeleninventarisatie in samenwerking met vrijwilligers.
Voor meer informatie: www.greenandbluefutures.eu

3.2.6 Gebiedsinrichtingsproject
Voor de uitwerking van een specifiek gebiedsinrichtingsproject voor Midden-West-Vlaanderen,
wordt sinds 2012 gefocust op de driehoek Kezelbergroute (Roeselare – Menen) – Stroroute
(Roeselare – Ieper) – Heulebeek. Zowel de voormalige spoorwegbeddingen als de Heulebeek worden
door de provincie beheerd.
Het gebied werd door de provincie geselecteerd als testcase waarbij het de intentie is om alle
planningsinitiatieven van verschillende overheden, van de verschillende provinciale diensten en van
de gemeenten maximaal op elkaar af te stemmen. Hierbij zullen ook de voorziene middelen samen
worden gebracht opdat de inrichting zo efficiënt en effectief mogelijk kan gebeuren binnen een
aanvaardbare termijn. Volgende deelprojecten zijn binnen dit gebiedsinrichtingsproject gedefinieerd:
•
•
•
•
•
•
•

Realiseren recreatieve/landschappelijke verbinding tussen de twee spoorwegbeddingen in
de nabijheid van de Heulebeek;
Educatieve ontsluiting van het gebied met verkenning oprichting Regionaal Educatief
Centrum;
Verbinding Kezelbergroute met het Bergmolenbos/centrum Roeselare;
Ontwikkeling Ledegemse Meersen;
Revitalisering Dadipark en omgeving;
Ontsluiting van het Vierkavendomein;
Ontsluiting van het (oorlogs)erfgoed.

3.2.7 Ruimtelijk strategisch project glastuinbouw
Hoe kan de dynamische serreteelt in de regio verder evolueren en tezelfdertijd bijdragen tot een
aantrekkelijker landschap? In een ruimtelijk strategisch project zoeken de sector, de gemeenten van
Midden-West-Vlaanderen, Inagro, VLM en de provincie naar de grootste gemene deler tussen
economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit’. Het project lanceerde recent gratis individuele
begeleiding en advies voor de glastuinbouwer met plannen voor uitbreiding of nieuwbouw. De
begeleiding houdt in dat de tuinbouwer hulp krijgt bij het voorbereiden van bouwdossiers, het
omzetten van diverse adviezen van overheidsdiensten, bij de integratie van het bedrijf in de
omgeving en bij het communiceren met de buurt. Het is helemaal niet de bedoeling in de plaats te
treden van de architect of studiebureau maar eerder flankerend en te dienen als neutraal klankbord.

3.2.8 Trage wegenbeleid
De Provincies houden toezicht op de trage wegen op het grondgebied. Ze hebben de eindbeslissing
over afschaffen of wijzigen enerzijds en bewaken anderzijds de verbindingen die de gemeentegrens
overschrijden. De gemeenten nemen het initiatief bij het beheer van het netwerk en ze staan onder
bepaalde voorwaarden in voor het onderhoud.
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Gemeenten werken samen met provinciale gebiedswerking, regionale landschappen, lokale
verenigingen en andere organisaties om een aantal buurtwegen weer toegankelijk te maken en
opnieuw in te richten.
De Provincie moedigt de gemeenten ook aan om een visie op te maken voor de trage wegen op haar
grondgebied.
Op het grondgebied van verschillende gemeenten werden de afgelopen jaren trajecten opgezet om
een trage wegenbeleid te kunnen voeren. Na een grondige inventarisatie wordt bekeken welke trage
wegen te behouden, te verleggen of af te schaffen zijn. Ook het beheer wordt uitgeklaard. Dit brengt
niet alleen een functionele meerwaarde met zich mee (sneller en veiliger woon-werkverkeer), maar
zeker ook een toeristisch-recreatieve. Het verbinden van enkele nieuwe ontwikkelingen via trage
wegen blijft een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. En dit zeker in combinatie met de
herwerking van het fietsknooppuntennetwerk de komende jaren.

3.2.9 Dorpenreglement van Provinciebestuur
Sinds 2008 kunnen lokale besturen een toelage krijgen als ze een voortraject organiseren voor de
inrichting van openbare ruimte in hun dorpen. Het is daarbij de bedoeling om grondig de
verwachtingen en vereisten van het dorpsplein, het kerkgebouw, de oude school, het speelterrein of
het dorpshuis na te gaan met bewoners, en zorgvuldig een ontwerper te kiezen. De provinciale
kwaliteitskamer geeft ook zinvol advies vooraleer op die projectdefinitie, waarmee dan later een
ontwerp kan worden gemaakt.
Met dit reglement kon de provincie de kwaliteit van projecten binnen het provinciaal
plattelandsbeleid bewaken en verhogen. De opmaak van een projectdefinitie, waarbij
bewonersparticipatie een belangrijk luik vormt, kende een belangrijke meerwaarde als voortraject bij
verschillende projecten in de afgelopen periode, zowel binnen As 3 als binnen Leader Tielts Plateau.

3.2.10 Streekpact
RESOC Midden-West-Vlaanderen, een belangrijke partner binnen de streekwerking van MiddenWest-Vlaanderen, had voor de periode 2007-2011 een drietal doelstellingen in haar streekpact
geformuleerd. Naast het ‘versterken van het economisch weefsel van de regio’ en het ‘behoud en
creatie van tewerkstelling’, werd in het streekpact specifiek aandacht gegeven aan een belangrijk
item in plattelandsontwikkeling binnen de voor zichzelf sprekende doelstelling ‘bevorderen van de
leefbaarheid van stedelijke en plattelandskernen’.
Een verhoogde inzet op het versterken van buurtwinkels kwam er mede dankzij het Leaderproject
NEBUS. Een netwerk van buurtwinkels die streekeigen producten verkoopt. Hierbij werd tegelijkertijd
gewerkt aan een netwerk van producenten en het uitbouwen van de logistiek voor handling en
verspreiding via sociale economie.
Een belangrijke inzet werd geleverd in functie van de regional branding van de streek. Met de
introductie van ‘streek van de voeding/streek met smaak’ en het verder uitbouwen van het Vlaams
huis van de voeding ‘Miummm’ in Roeselare, kreeg de agro-voedingssector een prominentere plaats
in Vlaanderen. In Midden-West-Vlaanderen staat dan ook de ‘diepvries van Europa’, gelet op het feit
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dat de diepviesgroenteverwerkende industrie in de regio niet minder dan ca. 25% van de Europese
diepvriesmarkt in handen11.

3.2.11 West-Vlaanderen in Vorm
West-Vlaanderen in Vorm, of kortweg WinVorm, is een samenwerkingsverband tussen de WestVlaamse intercommunales (wvi en Leiedal), Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse
Landmaatschappij en de Provincie West-Vlaanderen.
Op geregelde tijdstippen worden lezingen georganiseerd die onder de brede noemer ‘ruimtelijke
kwaliteit’ worden gecatalogeerd. Ook een jaarlijkse daguitstap om projecten te bezoeken staat op de
agenda.
WinVorm staat in voor de organisatie van de provinciale kwaliteitskamer. Dit gezelschap van
experten op verschillende domeinen geeft een gratis advies aan lokale besturen die projecten willen
uitvoeren die een weerslag hebben op de ruimtelijke kwaliteit in de provincie. In de Provincie WestVlaanderen werd en wordt aangestuurd op een passage aan de kwaliteitskamer door alle
projectpromotoren die een investeringsproject willen indienen om steun binnen PDPO in de wacht te
slepen;
Tot slot is er ook de Selectie- en de Oproep WinVorm. Deze wedstrijdformules zijn opgezet naar
analogie van de Open Oproep (Team Vlaams Bouwmeester), maar mikken op kleinschaliger
projecten. Samen met de bouwheer wordt de meest geschikte ontwerper gezocht voor de opdracht
in kwestie. De ervaring is dat dit een heel waardevol voortraject is voor onder andere
Leaderprojecten. De koppeling met het provinciaal dorpenreglement werd hierbij gemaakt.

3.3 Geselecteerde Leaderthema’s
Voor deze nieuwe Leaderperiode moet de Plaatselijke Groep een keuze maken uit een lijst van 15
thema’s. Binnen deze Lokale Ontwikkelingsstrategie werd geopteerd om maximaal in te zetten om
volgende thema’s:
•
•
•

Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap;
Profilering en promotie via streekidentiteit;
Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en
bosbouwsector.

Daarnaast werd door de Plaatselijke Groep Leader Midden-West-Vlaanderen ook een beslissing
genomen inzake de middelen die voor het kandidaat-Leadergebied bestemd zijn binnen de
maatregel ‘Verhogen en versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland’ ook
wel OKW genoemd. Gezien het wegvallen van de geografische scheiding met de Leadermaatregel,
kiest de Plaatselijke Groep er voor om ook een focus te leggen binnen deze maatregel. De keuze
kwam te liggen op ‘trage wegen’, ‘biodiversiteit’ en ‘Water- en bodembeheer’.

11

RESOC/SERR. (2014). Midwest 2020. (s)maak het! Streekpact 2013-2018. Roeselare.
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Deze onderwerpen ressorteren onder volgende thema’s van OKW:
•
•

Naar een functioneel wegennet op het platteland;
Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit

Volgens de bepalingen is het zo dat ander PDPO III-maatregelen prioritair zijn ten opzichte van de
maatregel ‘uitvoering Lokale Ontwikkelingsstrategieën’. Indien een promotor steun kan krijgen via
een andere PDPO-maatregel (bijvoorbeeld EIP, VLIF, Bedrijfsadvies, demonstratieprojecten, opleiding
in de landbouw,…), dient hij/zij het project bij de andere maatregel in te dienen. Deze regel geldt niet
ten opzichte van de maatregelen ‘Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het
platteland’ en ‘Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving’, aangezien
de Leader-maatregelen in dit verband als prioritair worden gecategoriseerd.
Een bedrijf in oprichting kan maximaal €70.000,00 steun ontvangen vanuit het programma.
Bijkomend dient opgemerkt te worden dat, indien er een gelijktijdige thematische projectoproep
wordt georganiseerd in het kader van EIP operationele groepen én het project is subsidiabel onder
de EIP gestelde voorwaarden, de desbetreffende promotor niet kan indienen bij Leader en dient
hij/zij te worden doorverwezen naar het EIP-programmasecretariaat.

3.4 Voorgestelde acties / maatregelen
Tijdens de overgangsjaren 2021-2022 vraagt minister Demir om in de projectoproepen de nadruk te
leggen op volgende thema’s:
-

Eenzaamheid op het platteland
Lokale landbouw en korte keten
Biodiversiteit

Deze thema’s kunnen breed geïnterpreteerd worden waardoor heel wat thema’s en subthema’s uit
de oorspronkelijke Lokale Ontwikkelingsstrategie van Leader Midden-West-Vlaanderen hieraan
gelinkt kunnen worden.
Bij de beoordeling van ingediende projecten zal de bijdrage tot één van deze drie thema’s
beoordeeld worden. Projecten over andere thema’s mogen ook goedgekeurd worden. De minister
hoopt dat twee derde van het jaarlijks budget besteed wordt aan projecten binnen één van deze drie
thema’s.

3.4.1 Leefbaarheid in de dorps- en plattelandsgemeenschap met bijzondere
aandacht voor kwetsbare groepen
Bezuinigingsopgaven domineren op dit moment de beleidsdiscussies over de toekomst van ons
platteland. We zien een terugtrekkende overheid en aanzienlijk minder beschikbare middelen. ‘De
bal’ komt bij de streek te liggen en daar moet de ontwikkeling van het platteland verder worden
opgepakt.
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De sociale cohesie en solidariteit binnen een plattelandscontext is steeds één van haar
uithangborden geweest. Wetenschappelijk onderbouwde studies en onderzoek geven aan dat er ook
op het platteland een toenemende individualisering ontstaat, dat de mensen er steeds minder
verplichtende en meer vrijblijvende contacten hebben, met als gevolg een afzwakkende sociale
cohesie. Dit betekent dat er bijvoorbeeld minder vrijwilligers gerekruteerd kunnen worden, en dat
door schaalvergroting van diensten er minder voorzieningen in de buurt zijn.
De hierboven geschetste evoluties hebben voor het gros van de plattelandsbewoners mogelijks een
beperkt effect. Hoogstens een grotere verplaatsingskost (zowel naar tijd als naar brandstof), maar
werk, school, kinderopvang, culturele uitstappen en andere voorzieningen blijven voor hen relatief
binnen bereik. Dit is echter niet voor iedereen zo. Daarenboven blijkt het hebben van de
mogelijkheid tot sociale ontmoeting in een kern een cruciaal gegeven bij de subjectieve beleving van
leefbaarheid van die kern. Deze vaststelling geldt wel voor de meerderheid van de bewoners.
De veertien gemeenten in het Leadergebied hebben allen een landelijk karakter. De meeste onder
hen (tien) worden in de sociaaleconomische typologie van gemeenten, opgemaakt door Belfius12,
geoormerkt als erg landelijke gemeenten met een sterke vergrijzing. Maar naast de groeiende groep
(hulpbehoevende) ouderen, vormen ook vervoersarmen, laaggeschoolden,
eenpersoonshuishoudens, alleenstaande moeders, zelfstandigen, landbouwers, personen met een
beperking,… een wezenlijk stuk van de plattelandsbevolking. Een deel onder hen dreigt in sociaal
isolement te vervallen of heeft moeilijkheden om de lippen boven water te houden. De Plaatselijke
Groep wil met de hieronder beschreven doelstellingen ondermeer tegemoet komen aan de
problemen die deze groep mensen, de allerkwetsbaren, helaas dagelijks moeten ondervinden.
Hiertoe worden in het thema ‘leefbaarheid in de dorps- en plattelandsgemeenschap met bijzondere
aandacht voor kwetsbare groepen’ volgende prioriteiten naar voor geschoven:
-

Toegankelijke én bereikbare dienstverlening op het platteland;
De creatie van multifunctionele ontmoetingsruimtes.

Binnen dit luik van de Lokale Ontwikkelingsstrategie wordt het accent in hoofdzaak gelegd op
toegankelijkheid en bereikbaarheid van dienstverlening. De creatie van multifunctionele
ontmoetingsruimtes is hieraan eerder ondergeschikt. Het moet enkel gezien worden als middel om
het hogere doel te bereiken. Het is dan ook de uitdrukkelijke keuze om enkel beperkte renovaties (ifv
toegankelijkheid, bereikbaarheid, multifunctioneel maken van de ruimtes om verschillende
doelgroepen te bedienen,…) toe te laten en zeker niet te gaan inzetten op nieuwbouw.
Als rode draden bij deze thema’s zijn volgende criteria belangrijk:
-

12

Coproductie (samenwerking) verhoogt globaal engagement en kans op slagen;
Inclusieve benadering (samenhang tussen sectoren binnen en buiten het welzijnsdomein);
Aandacht voor preventieve initiatieven;
Versterking van zelfredzaamheid van individuen en gemeenschappen;
Doelgroepen niet alleen als consument maar ook producent van acties (bv senioren helpen
andere senioren).

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gebiedsindelingen/dexia.pdf, geraadpleegd op 3 december 2014.
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3.4.1.1 TOEGANKELIJKE ÉN BEREIKBARE DIENSTVERLENING OP HET PLATTELAND
•

Inleiding

Heel wat initiatieven die de sociale cohesie en samenhang willen versterken, zijn gerealiseerd binnen
en geënt op verstedelijkte of stedelijke contexten, waar middelen, mensen en voorzieningen meer
aanwezig zijn dan op het platteland. In het laatste geval is armoede en sociale uitsluiting meer
geografisch verspreid en komt het vaak slechts verdoken voor. Volgende cluster van samenhangende
problemen kan worden gedefinieerd:
•
•
•
•
•
•
•

Plattelandsarmoede is onzichtbaar, onbekend is onbemind;
Terugtredende diensten en voorzieningen;
Vervoersafhankelijkheid en vervoersarmoede;
Onderbescherming van kwetsbare personen en gezinnen;
Beperkte bestuurskracht van gemeenten en OCMW’s;
Woonnoden op het platteland voor huurders en eigenaars;
Precaire arbeidsmarkt op het platteland13.

Een alternatief aanbod creëren op het platteland is dus zeker een uitdaging en vraagt een
innovatieve aanpak.
Ongetwijfeld is het potentieel nog steeds aanwezig op het platteland, maar de middelen om dit tot
zijn recht te laten komen, ontbreken er.
•

Doelstelling

De Plaatselijke Groep wil verschillende instanties, organisaties en besturen ertoe aanzetten om de
handen in elkaar te slaan om te voorzien in een laagdrempelige en performante sociale en
multidisciplinaire dienstverlening op vlak van wonen, welzijn en werken, en aangepast aan het
platteland, waarbij rekening wordt gehouden met het beperktere voorzieningenaanbod en de
beperktere mobiliteitsvoorzieningen enerzijds, maar waarbij ook bestaande structuren en
infrastructuur benut en/of geoptimaliseerd worden.
•

Hoe doelstelling bereiken?

-

Initiatieven die de toegankelijkheid van het sociaal huis, als brede toegangspoort versterken;
Onderbescherming tegengaan door proactief en outreachend te werken;
Initiatieven die kwetsbare doelgroepen versterken in functie van deelname aan de
maatschappij (op vlak van wonen, welzijn en werken), bv: peter- en meterschap,
ambassadeursfunctie,…;
Toegankelijkheid van de welzijns- en gezondheidszorg verhogen in een landelijke context
zoals initiatieven die via een laagdrempelige multidisciplinaire inzet lokaal een integraal
antwoord bieden op welzijns- en zorgvragen van de burger;
Initiatieven die de digitale kloof overbruggen en zorgen voor e-inclusie in functie van
specifieke toepassing op volgende domeinen: e-learning, e-government, e-commerce, emedia, online communicatie, e-gezondheid, e-banking;

-

-

13

Mathijssen, C. (04/2012). Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië. Uitgeverij Lannoo, Tielt.
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-

-

Initiatieven die inzetten op activering en tewerkstelling van kansengroepen zoals jongere en
oudere werklozen;
Initiatieven die inzetten op het bespreekbaar maken van problemen bij landbouwers, die
inzetten op een outreachende aanpak en die het netwerk van de landbouwers en
erfbetreders aanspreken;
Community building initiatieven (stimuleren van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan
de leefbaarheid van het dorp, bestaande concepten vertalen naar een plattelandscontext);
…

•

Link naar landbouw en platteland

-

-

Zoals gesteld spelen op het platteland verschillende uitdagingen die heel specifiek zijn voor dat
platteland. Stedelijke oplossingen zijn niet altijd even efficiënt of effectief. Door middel van de hier
beoogde projecten, hoopt de Plaatselijke Groep enkele noden te lenigen aan de meest kwetsbaren
op het platteland. Ook zelfstandigen en landbouwers worden onder deze doelgroep gevat.
•
-

-

Criteria
Samenwerking tussen diverse actoren en spelers in en buiten de welzijnssector is een must
en wordt opgezet tussen publieke en private actoren;
Voor aanvang van een project in deze doelstelling, moeten al zekere garanties ingebouwd
zijn op vlak van continuering na afloop van de Leadersteun;
Uitbouw van een (lokale) woonzorgzone past niet in deze doelstelling.

•

Begunstigden

-

Privaatrechtelijke (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale, bovenlokale en
provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.
•

Financieringsplan

Samenwerking wordt maximaal gestimuleerd. Het is echter zo dat voor dit type van projecten niet
enkel de kwantiteit van de samenwerkende partners telt, maar zeker ook de kwaliteit. De
duurzaamheid van de samenwerking speelt een belangrijke rol bij de projectbeoordeling.
Aan projecten binnen deze doelstelling kan 50% Leadersteun worden toegekend met een
financieringsplafond van €50.000,00.
Deze overheidssteun kan worden verhoogd tot maximaal 65% met een financieringsplafond van
€100.000,00 indien voldaan is aan minimaal twee van volgende voorwaarden:
-

Er is samenwerking tussen diverse sectoren;
Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio’s;
Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter;
De schaalgrootte van het project (o.a. geografisch);
Het opstarten van het initiatief kent een hoog risico.

Door het gaan hanteren van deze vorken, kunnen zowel grote als kleine projecten in aanmerking
komen.
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•
-

Resultaatsgebieden / Indicatoren
20 beantwoorde hulpvragen per gemeente (280 in totaal);
10 uitgestuurde persberichten, 2 georganiseerde infomomenten.

3.4.1.2 HET VERSTERKEN VAN HET AANBOD VAN MULTIFUNCTIONELE ONTMOETINGSRUIMTES IN
BESTAAND PATRIMONIUM IN FUNCTIE VAN OUTREACHEND WERKEN

•

Inleiding

Leefbaarheid van een dorp meten is geen gemakkelijke oefening. Het begrip leefbaarheid kent een
heel subjectieve invulling. Voor de één is de nabijheid van werk belangrijk, voor de ander zijn dat
scholen of winkels, nog een ander verkiest de rust en stilte. Leefbaarheid bestaat uit het zelfbeeld
van bewoners, de bereikbaarheid van voorzieningen en de gemeenschapszin.
Dorpen leefbaar en sociaal vitaal houden, begint volgens professor Thissen met “de kwaliteit van de
woonfunctie, dus met de kwaliteit van de woningen en van de directe woonomgeving. Het is ook
belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld in een dorpshuis of op een dorpsplein
[, …].”14.
Door ruimtes te creëren waar ontmoeting mogelijk is, creëer je als overheid eveneens een locatie
waar het mogelijk wordt om ‘vindplaatsgericht’ te werken. Doordat alle inwoners er terecht kunnen,
dus ook de meest kwetsbaren, is het gemakkelijker om outreachend te gaan werken en
onderbescherming op het platteland tegen te gaan. Samen met verschillende partners en
organisaties, is het de taak van de lokale besturen om de voelsprieten op te zetten zodat detectie van
problemen in een vroeg stadium mogelijk wordt.
Op het platteland komen veel gebouwen leeg te staan: kerken, kapellen, scholen, hoeves,… Met deze
maatregel kunnen sommige van deze gebouwen een vernieuwde invulling krijgen die de vitaliteit van
het dorp ten goede komen. Gelet op de (beperktere) middelen, komt nieuwbouw van een dorpshuis
niet in aanmerking voor betoelaging. Er wordt maximaal ingezet op hergebruik en op
multifunctionaliteit (koppeling tussen sociaal huis, burelen, bibliotheek, jeugdlokalen,
ontmoetingsruimte, theaterzaal, kinderopvang,…).
•

Doelstellingen

Bestaande, al dan niet leegstaande gebouwen, worden (her)ingericht en aangepast opdat ze een
multifunctionele inrichting en gebruik kennen als dorpshuis/ontmoetingsplek die steeds publiek
toegankelijk is waarbij een grote aandacht is voor de meest kwetsbaren.
•
-

Hoe doelstelling bereiken?
Herbestemming en renovatie van bestaande gebouwen;
Participatietrajecten en co-productie opzetten in functie van realisatie van multifunctionele
dorpshuizen;
…

14

Vanlerberghe, J (februari 2013). Gedachtewisseling over het plattelandsbeleid met prof. Frans Thissen.
Vlaams Parlement. Brussel.
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•

Link naar landbouw en platteland

De sociale cohesie en de sociale ontmoetingen op het platteland zijn tanend. Een bijdrage leveren
aan de mogelijkheden van alle plattelandsbewoners door te investeren in multifunctionele
ontmoetingsruimtes komt het sociaal kapitaal van alle inwoners ten goede, dus ook de landbouwers.
•
-

•

Criteria
Publiek-private samenwerking, ifv multifunctionele invulling en gebruik nadien, is
aangewezen;
Het betreft hier geen nieuwbouw. Er kan enkel steun worden gegeven voor de functionele
(her)inrichting, toegankelijk maken, beperkte renovatie.
Begunstigden

Privaatrechtelijke (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale, bovenlokale en
provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.
•

Financieringsplan

Er kan op 30% Leadersteun worden gerekend bij goedkeuring. Een financieringsplafond van
€100.000,00 wordt ingesteld.
•
-

Resultaatsgebieden / Indicatoren
2 nieuwe multifunctionele ontmoetingsruimtes;
1 nieuwe methodiek in functie van uitwerking, inrichting, bijsturing,… van een
multifunctionele ontmoetingsruimte.

3.4.2 Profilering en promotie van de streekidentiteit
“Streekidentiteit is een notie van iemand zijn persoonlijkheid die niet alleen geworteld zit in het land
waartoe deze persoon behoort, maar ook in de streek waarin zij of hij leeft. Een sterk voorbeeld
hiervan is wanneer iemand gevraagd wordt van waar zij of hij vandaan komt en spontaan zegt dat zij
of hij van een bepaalde streek afkomstig is, eerder dan te zeggen dat zij of hij van afkomstig is van
Vlaanderen of België”15.
Streekidentiteit is in de wereld van plattelandsontwikkeling een belangrijk begrip geworden. Het is
het subjectieve gevoel van verbondenheid met de eigen streek. Waarom voelt iemand zich al dan
niet verbonden met haar/zijn streek? Een grote verbondenheid bekomt men wanneer iemand in
eigen streek zich sociaal, professioneel en op het gebied van wonen en belevingswaarde voldoende
kan ontplooien en zich, vaak over generaties heen, verbonden voelt met die streek. En waarom is
men fier op de eigen streek en/of voelt men zich verbonden met die streek? Door antwoorden te
zoeken op deze vragen, borrelen vernieuwende inzichten en ideeën op. In deze zoektocht kunnen
besturen en organisaties versterkend gaan optreden opdat iedereen er zich (nog meer) thuis kan
voelen. Een streek waar mensen zich thuis voelen is van wezenlijk belang voor een goede
leefbaarheid. De uitbouw van een goed uitgedacht en evenwichtig recreatief aanbod waarbij het

15

http://www.answers.com/Q/What_is_regional_identity. Geraadpleegd op 27 oktober 2014.
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potentieel van de streek maximaal is ontwikkeld, draagt ontegensprekelijk bij tot de streekidentiteit
en is daarom een belangrijke betrachting van een gebiedsvisie rond streekontwikkeling.
Maar ook de economische meerwaarde van een goed uitgedokterde strategie rond streekidentiteit
mag niet worden vergeten. Deze meerwaarde situeert zich voor een landelijke streek in eerste
instantie op toeristisch vlak. Een sterk streekmerk dat door de eigen inwoners – als ambassadeurs
van hún streek – wordt uitgedragen, houdt een onbetaalbare promotie in naar de buitenwereld toe.
Toeristen die voor kortere of langere duur neerstrijken, weten een warm onthaal gekoppeld aan een
beklijvend verhaal en een bijpassend uitgekiend aanbod op maat sterk op prijs te stellen en zullen
het geld in de streek laten rollen.
Met deze Lokale Ontwikkelingsstrategie wil de Plaatselijke Groep dan ook een evenwichtige
verhouding nastreven waardoor zowel eerder recreatieve als specifiek toeristische projecten kunnen
ontwikkeld worden. Voor de ene partner kan Leader een stimulans zijn om toeristische
opportuniteiten te onderzoeken en exploiteren, terwijl voor andere partners de focus veeleer op het
aanzwengelen van het lokaal ambassadeurschap en de ontsluiting van het recreatief potentieel zal
liggen. Desalniettemin zijn beide onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen ze elkaar alleen
maar versterken. Basisvoorwaarde voor beide zijn het promoten en waar mogelijk versterken van
(specifieke) streekkwaliteiten (landschappelijk, cultureel, gastronomisch,…).
Binnen het gebied zijn onmiskenbaar een aantal deelgebieden met een eigen identiteit te
onderscheiden die op zich geen harde grenzen kennen. Ze lopen als het ware in elkaar door. Deze
identiteiten werden onder andere opgebouwd in de vorige Leaderperiode en waar relevant en
nuttig, willen we als Plaatselijke Groep deze identiteiten in deze periode ook verder versterken. Het
gaat specifiek om het Landschapspark Bulskampveld, het Tielts Plateau en de landelijke gemeenten
rond Roeselare die binnen het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart een zekere identiteit hebben
opgebouwd. In een aantal gevallen is het verder versterken en uitspelen van de identiteit zelfs
noodzakelijk om de toeristische ontwikkeling die in de vorige Leaderperiode is ingezet op duurzame
wijze verder te zetten. Er dient evenwel ook bijzondere aandacht uit te gaan naar het bredere kader
van thema’s en verhalen rond streekidentiteit dat voor alle deelgebieden en dus in alle veertien
gemeenten herkenbaar en uitdagend is. Het zijn thema’s en verhalen die het hele gebied en de
aanwezige stakeholders onderling met elkaar verbinden. De focus zal voornamelijk komen te liggen
op streekverbondenheid (zie ook hogerop) en productontwikkeling.
Binnen dit bredere thema van ‘profilering en promotie van de streekidentiteit’ formuleert de
Plaatselijke Groep drie deelthema’s waarop verder ingezet zal worden:
- Samenwerking en ondersteuning van ondernemers die op een innovatieve wijze kunnen
bijdragen tot de versterking en vermarkting van de (identiteit van de) streek of deelstreek;
- Sensibilisering rond landbouw, landschap en erfgoed d.m.v. educatie en verzilveren van
recreatief potentieel;
- Couleur locale en gastronomie.
Het is duidelijk dat een regio niet ver springt door louter een etiket op het eigen gebied te plakken.
Streekidentiteit is een gegeven dat niet stopt bij het schrijven en het vertellen van een mooi verhaal
over de streek. Je moet het verhaal maximaal linken aan verschillende domeinen en sectoren van het
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gebied en initiatieven opzetten die de bedoelde identiteit vertalen én inhoud geven. Enkel op die
manier kan de bewuste regio er één worden waar het goed is om te leven, te beleven, te werken én
te bezoeken. Streekidentiteit is een zeer gelaagd verhaal. Het onderzoeken en bepalen van een
streekidentiteit is een proces of work in progress. In die zin betekent streekidentiteit een belangrijke
hefboom voor streekontwikkeling.

3.4.2.1 SAMENWERKING MET/TUSSEN EN ONDERSTEUNING VAN ONDERNEMERS DIE OP EEN
INNOVATIEVE WIJZE KUNNEN BIJDRAGEN TOT DE VERSTERKING VAN DE STREEKIDENTITEIT(EN) EN
VERMARKTING VAN HET GEBIED OF BEPAALDE DEELGEBIEDEN

•

Inleiding

Op het platteland zijn een pak rurale ondernemers actief. Kleinschalige toeristische ondernemers,
horeca, landbouwers, landbouwverbreders, hoeve- en streekproducenten,… Het is zowel voor de
ondernemer als voor de streek primordiaal om hier het verschil te gaan maken met de anderen. De
zoektocht naar dat specifieke, het verschil, naar het exceptionele of de surplus, is geen evidente
zoektocht. Het is het zoeken naar het gat in de markt. Innoveren in het aanbod en ‘er uit springen’ is
als enkeling niet evident. De krachten bundelen en samen aan hetzelfde zeel gaan trekken, houdt
een onmiskenbare meerwaarde in naar een sterke positionering. Een regio kan enkel het volledige
verhaal op een gedegen manier vertellen wanneer niet alleen de inwoners, maar ook de kleinschalige
ondernemingen de rol van streekambassadeur gaan opnemen en dit verhaal naar de buitenwereld
ook gaan uitdragen.
Het is dan ook zaak om bij de ondernemende buren te gaan gluren, de handen in elkaar te slaan en
nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel privaat-privaat als publiek-privaat, te bewerkstelligen.
•

Doelstelling

Bevorderen van de kwaliteit, de rentabiliteit en innovatie van bestaande en nieuwe ondernemingen
in de regio gelinkt aan landbouw-, plattelands en landschapsbeleving. Dit door middel van onderzoek
en expertise, vorming en begeleiding, samenwerking en netwerking, doelgroepenverbreding en
productontwikkeling, inclusief commercialisering.
•

Hoe doelstelling bereiken?

Diverse potentiële samenwerkingen en samenwerkingsverbanden worden voor ogen gehouden. Zo
kunnen kleinschalige toeristische ondernemers, landbouwers, landbouwverbreders, hoeve- en
streekproducenten,… onder meer in zee gaan met professionele organisaties die bovenlokaal actief
zijn, met één of meerdere lokale besturen,…
Binnen deze doelstellingen kunnen verschillende zaken aan bod komen waarrond kan gewerkt
worden:
-

Projecten gericht op vorming en begeleiding op het vlak van bedrijfsvoering (inclusief
marketing);
Stimuleren van innovatie en samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van het bestaand
aanbod: ReCa, logies, attracties en landbouwverbreders via vorming, kennisuitwisseling,
praatcafés, coaching,…;
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-

-

Projecten gericht op dialoog tussen ondernemers onderling en ondernemers en hun lokale
overheden;
Projecten toegespitst op best practices in of buiten eigen regio (spiegelprojecten als
leermiddel);
Stimuleren van het verblijfstoerisme onder verschillende, innovatieve vormen;
Lanceren van een studie- en proeftraject voor innovatieve logiesvormen (glamping,
boomhutten, ontdekvakanties voor kinderen,...), met aandacht voor rentabiliteit en
kwalitatieve ruimtelijke impact (op de studiefase moet een effectieve uitvoering volgen);
Stimuleren van mogelijkheden voor kleinschalige autokampeerterreinen, natuur- en
hoevekamperen, met aandacht voor rentabiliteit en kwalitatieve ruimtelijke impact;
…

•

Link naar landbouw en platteland

-

-

Op het platteland zijn vele ondernemers actief, uiteraard ook agrarische ondernemers. Met deze
doelstelling worden stimulansen voor alle types ondernemers voor ogen gehouden waarbij de
landbouw- en plattelandsgemeenschap versterkt op de markt wordt gezet door het aangaan van
allianties op vlak van productontwikkeling, het aanbieden van gediversifieerde en innoverende
(streek)arrangementen en het voorzien van een ondersteunend aanbod naar de verschillende types
van ondernemers.
•

Criteria

Waaraan moet voldaan worden om een project in te dienen?
-

-

Projecten moeten zich ook richten naar bedrijven die rechtstreeks (bv. onthaalhoeves) of
onrechtstreeks (bv. toeleveranciers) gelinkt zijn aan landbouw-, plattelands- en
landschapsbeleving;
Projecten met ondernemersgerichte visie;
Vorming en begeleiding : enkel mogelijk door experts op vlak van het thema;
Enkel projecten die daadwerkelijke resultaten en veranderingen beogen;
Bij voorkeur projecten die een zekere openheid toelaten aan ondernemers in hetgeen ze
(willen) ontwikkelen.

Voor projecten die zich eerder op beperkte schaal afspelen, zal er op toegezien worden dat aan
bepaalde randvoorwaarden voldaan is. Deze randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:
-

Het project is innovatief;
Het project draagt disseminatie in zich;
Het project is bevorderend voor de streek;
Het project komt tot stand d.m.v. ‘verticale samenwerking’ (partners onderling uit de
gemeente) oftewel publiek-private samenwerking.

•

Begunstigden

Binnen deze doelstelling is ondernemerschap een belangrijk gegeven. De ondernemers zijn hier aan
zet, weliswaar geruggesteund door het middenveld en de (boven)lokale overheden. Projecten die
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opborrelen vanuit ondernemershoek en/of uit het middenveld verdienen de voorkeur, al dan niet
aangevuld met middelen van lokale overheden.
Projecten ingediend door lokale overheden worden enkel geselecteerd voor financiering, indien ze
een toegevoegde waarde opleveren. Iets wat niet mogelijk zou zijn geweest zonder de hulp van het
programma en kunnen dus niet louter de invulling betekenen van eerder besliste acties.
Privaatrechtelijke rechtspersonen (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale,
bovenlokale en provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.
Individuele ondernemers, die soms enkel het statuut van privaat persoon hebben, komen ook in
aanmerking.
•

Financieringsplan

Samenwerking wordt maximaal gestimuleerd. Het is echter zo dat voor dit type van projecten niet
enkel de kwantiteit van de samenwerkende partners telt, maar zeker ook de kwaliteit. De
duurzaamheid van de samenwerking speelt een belangrijke rol bij de projectbeoordeling.
Aan projecten binnen deze doelstelling kan 50% Leadersteun worden toegekend met een
financieringsplafond van €50.000,00.
Deze overheidssteun kan worden verhoogd tot maximaal 65% met een financieringsplafond van
€100.000,00 indien voldaan is aan minimaal twee van volgende voorwaarden:
-

Er is samenwerking tussen diverse sectoren;
Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio’s;
Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter;
De schaalgrootte van het project (o.a. geografisch);
Het opstarten van het initiatief kent een hoog risico.

Door het gaan hanteren van deze vorken, kunnen zowel grote als kleine projecten in aanmerking
komen.
Opmerking: In het geval van samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers (steun ikv. Art. 35
– 2c van Verord. 1305/2013) moet voldaan worden aan art. 11 – 3° van Verord. 807/2013. Hiervoor
moet de kleine marktdeelnemer:
-

16

-

Ofwel een natuurlijke persoon zijn die geen economische activiteit uitoefent op het ogenblik
dat hij een bijstand16 vraagt;
Ofwel een micro-onderneming zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG, d.w.z. een
onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het
jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt.

•

Resultaatsgebieden / Indicatoren

-

2 nieuwe publiek-private samenwerkingen;

Met bijstand wordt hier Leadersteun bedoeld.
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-

Breder toeristisch-recreatief netwerk;
2 opgestarte proeftrajecten.

3.4.2.2 SENSIBILISEREN ROND EN ONTSLUITEN VAN LANDSCHAP, LANDBOUW EN ERFGOED IN
FUNCTIE VAN DE UITBOUW VAN EEN GEDIVERSIFIEERD RECREATIEF AANBOD, PROMOTIE,
MARKETING EN EDUCATIEVE ACTIES

•

Inleiding

Het ons omringende landschap wordt gedragen en vormgegeven door heel wat actoren: land-, tuinen bosbouwers, natuur- en milieuactoren, lokale bewoners, toeristen en recreanten,… De betrokken
actoren hebben elk hun specifieke kenmerken, belangen en opportuniteiten die evolueren doorheen
de tijd. De verwevenheid is sterker en complexer geworden. Op deze dynamieken willen we inspelen
met het oog op een harmonieus én bruisend platteland. Om alle stakeholders hierbij te betrekken, is
een divers en laagdrempelig pallet aan initiatieven gewenst.
De veertien gemeenten in het Leadergebied vormen de op één na grootste landbouwregio van de
provincie West-Vlaanderen. De agro-voedingsindustrie is een belangrijke speler op het internationale
toneel. In de noordelijke gemeenten van het Leadergebied vinden we het grootste aaneengesloten
bosgebied van West- en Oost-Vlaanderen terug in het Landschapspark Bulskampveld. Maar hoe komt
dit? Wat waren en zijn de beweegredenen van deze evoluties. Een schat aan informatie wordt
blootgelegd bij het ontrafelen van dit vraagstuk. Door als het ware het DNA van de streek te gaan
ontleden kunnen ondermeer historische, geologische, klimatologische, sociologische en economische
kennis middels diverse projecten op verschillende manieren en aan gevarieerde doelgroepen worden
voorgesteld.
Het nut van pakweg een knotwilg voor onze fauna en flora, maar evengoed als hulp tegen
bodemerosie, perceelafbakening of als natuurlijke brandstof voor de plattelandsbewoner is maar één
enkel voorbeeld van de schat aan informatie die kan worden doorgegeven.
•

Doelstellingen

Sensibiliseren over de landschappelijke eigenheid, lokaal erfgoed, lokale biodiversiteit, lokale
voedselproductie in het bijzonder, met oog voor verleden en toekomst via laagdrempelige
kennismaking, activiteiten gericht op verbondenheid en dialoog.
De uitbouw van een gediversifieerd recreatief aanbod over het hele gebied en in specifieke
deelgebieden door middel van productontwikkeling, evenementenaanbod, optimalisering van
onthaal en ontsluiting, samenwerking en netwerking, marketing en promotie.
•

Hoe doelstelling bereiken?

-

Innovatieve productontwikkeling en inhoudelijk opladen en ontsluiten van het bestaand
recreatief routeaanbod ter versterking van de attractiviteit en (educatieve) belevingswaarde;
Verbreden draagvlak door innovatieve marketing en promotie;
Stimuleren en ontwikkelen activiteiten- en evenementenaanbod;
Optimalisering van het onthaal en ontsluiting, bij voorkeur op innovatieve wijze (naar vorm,
inhoud, locatie,…);

-

52

-

-

Acties stimuleren tussen landbouwers en niet-landbouwers zoals burgers, bedrijven,
scholen,…;
Acties met aandacht voor de landbouwregio op zich (bijvoorbeeld nieuwe recreatieve acties
kunnen invloed hebben op de landbouwpraktijken van de landbouwer);
Nieuwe en/of vernieuwende acties op vlak van landbouweducatie;
Aandacht hebben voor verschillende types van doelgroepen (jeugdbewegingen, scholieren,
collega’s, gezinnen, senioren,…) en een aanbod op maat uitwerken ;
(Digitale) ontsluiting van één of meerdere thema’s (landschappelijk erfgoed, streekvertelsels
en –verhalen,…)
Samenwerking en netwerking stimuleren (publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat,
verschillende partners in een gemeente of bovenlokaal);
Bestaande samenwerkingsverbanden upgraden door het opnemen van additionele taken die
voorheen niet werden uitgevoerd;
…

•

Link naar landbouw en platteland

-

Eigen aan onze Vlaamse setting is dat de meerderheid van de bevolking in vrij dense gebieden
woont. Mede hierdoor merkt men binnen de toeristisch-recreatieve wereld sinds enige jaren een
hang naar het lokale en het authentieke17. Twee kenmerken van landbouw en het platteland.
Onthaasting op het platteland, terwijl de kinderen ravotten in het groen, een actieve beleving op de
boerderij mogelijk is, er kan geproefd worden van het lekkers die de streek te bieden heeft, zijn
slechts enkele uit te spelen troeven die stedelingen mogen proeven en ervaren. Tegelijkertijd biedt
het ook kansen aan de eigen inwoners om nieuwe zaken te exploreren en op zoek te gaan naar hún
wortels.
Er is een maatschappelijke tendens dat de nieuwe generaties steeds verder staan van landbouw en
voedselproductie. Jongeren zijn de consument van morgen. Om te voorkomen dat ze hun wortels en
het verhaal achter hun voedsel niet kennen, is het bijeen brengen van landschap en landbouw
enerzijds, en recreatie voor kinderen en jongeren anderzijds een bijzondere kans.
•

Criteria

Waaraan moet voldaan worden om een project in te dienen?
-

17

Landschap en landbouw zijn voorwerp van de acties, nadruk op levensechte kennismaking;
De focus moet liggen op recreatie met nadruk op educatieve doeleinden;
Voorkeur voor geïntegreerde ideeën: onderling verschillende partners, combinatie van
methodieken, innovatief element in een reeds bestaand format,…;
Voorkeur voor projecten met accent op samenwerking en netwerking tussen actoren uit
diverse sectoren (toerisme, natuur, landbouw, erfgoed e.a.);
Innovatie is een belangrijke toetssteen;
Lokale dialoog (o.a. consument-producent) als belangrijke toetssteen;

Konings, H. (2010), Latte Macchiato. Trends voor het volgende decennium. Uitgeverij Lannoo, Tielt.
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-

Infrastructuurprojecten18 kunnen, maar enkel indien gelinkt aan
sensibiliseringsdoelstellingen en/of bevordering van publieke ontsluiting ten behoeve van
educatie en sensibilisatie.

•

Begunstigden

Binnen deze doelstelling is ondernemerschap een belangrijk gegeven. Het middenveld en de
ondernemers zijn hier aan zet, weliswaar geruggesteund door de (boven)lokale overheden. Projecten
die opborrelen uit het middenveld en vanuit ondernemershoek verdienen de voorkeur, al dan niet
aangevuld met middelen van lokale overheden.
Projecten ingediend door lokale overheden worden enkel geselecteerd voor financiering, indien ze
een toegevoegde waarde opleveren. Iets wat niet mogelijk zou zijn geweest zonder de hulp van het
programma en kunnen dus niet louter de invulling betekenen van eerder besliste acties.
Privaatrechtelijke rechtspersonen (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale,
bovenlokale en provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.
Individuele ondernemers, die soms enkel het statuut van privaat persoon hebben, komen ook in
aanmerking.
•

Financieringsplan

Samenwerking wordt maximaal gestimuleerd. Het is echter zo dat voor dit type van projecten niet
enkel de kwantiteit van de samenwerkende partners telt, maar zeker ook de kwaliteit. De
duurzaamheid van de samenwerking speelt een belangrijke rol bij de projectbeoordeling.
Aan projecten binnen deze doelstelling kan 50% Leadersteun worden toegekend met een
financieringsplafond van €50.000,00.
Deze overheidssteun kan worden verhoogd tot maximaal 65% met een financieringsplafond van
€100.000,00 indien voldaan is aan minimaal twee van volgende voorwaarden:
-

Er is samenwerking tussen diverse sectoren;
Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio’s;
Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter;
De schaalgrootte van het project (o.a. geografisch);
Het opstarten van het initiatief kent een hoog risico.

Door het gaan hanteren van deze vorken, kunnen zowel grote als kleine projecten in aanmerking
komen.
Opmerking: In het geval van samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers (steun ikv. Art. 35
– 2c van Verord. 1305/2013) moet voldaan worden aan art. 11 – 3° van Verord. 807/2013. Hiervoor
moet de kleine marktdeelnemer:

18

Enkel innovatieve infrastructuurprojecten komen in aanmerking. Een inrichting van een educatieve ruimte
zonder meer komt niet in aanmerking, het aanpassen van een bestaande educatieve ruimte ifv innovatief
groter educatieproject wel.
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-

Ofwel een natuurlijke persoon zijn die geen economische activiteit uitoefent op het ogenblik
dat hij een bijstand19 vraagt;

Ofwel een micro-onderneming zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG, d.w.z. een
onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het jaarlijkse
balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt.
•

Resultaatsgebieden / Indicatoren

-

2 nieuwe publiek-private samenwerkingen;
4 bijkomende educatieve acties;
3 investeringsdossiers ifv onthaal en/of educatie van recreanten en/of toeristen.

3.4.2.3 VERSTERKING VAN DE STREEKIDENTITEIT(EN) DOOR MIDDEL VAN HET UITSPELEN VAN
COULEUR LOCALE, GASTRONOMIE, BISTRONOMIE, STREEK- EN HOEVEPRODUCTEN
•

Inleiding

De streekgastronomie en de hoeve- en streekproducten zijn binnen de themalijn ‘couleur locale’
bijzonder belangrijk voor het toeristisch product van de regio. De couleur locale zit verweven in het
toeristisch aanbod waarbij nostalgische cafeetjes, de restaurantjes en streekproducten de hoofdrol
spelen. Maar ook de gastvrijheid van de inwoners, de volksspelen, folkloristische en volkse
evenementen en de streekbieren maken deel uit van die couleur locale.
De bourgondische (West-)Vlaming houdt bij tijd en stond halt tijdens een fiets- of wandeltocht voor
een natje en een droogje. Eten en drinken vormt meer en meer de aanleiding om er op uit te
trekken. Bijgevolg worden recreatieve activiteiten gekoppeld aan deze gastronomische uitstap. Dit is
een belangrijk gegeven waar de aanbieders van verschillende arrangementen, ontwerpers van
routekaarten, ontwikkelaars van routes allerhande,… maximaal rekening mee moeten houden.
•

Doelstelling

Het versterken van de regioprofilering door middel van het belevingsvol, kwaliteitsvol en hedendaags
uitbouwen van de productlijn ‘couleur locale’ via productontwikkeling, uitbouw
evenementenaanbod, onthaal en inrichting, optimalisering distributie, samenwerking, netwerking en
marketing.
•
-

-

19

Hoe doelstelling bereiken?
Productaanbod ontwikkelen, verfijnen en afstemmen op diverse doelgroepen (besturen,
eigen inwoners, toeristen,…) door middel van het uitbrengen van hedendaagse,
innovatieve,… producten;
Opzetten van doelgerichte marketing en promotie enerzijds naar de sector zelf en/of naar
het grote publiek;

Met bijstand wordt hier Leadersteun bedoeld.
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-

-

Voorzien in een goed uitgewerkt evenementen- en activiteitenaanbod;
Optimalisatie van de distributie naar de afnemers van lokale producten zoals logies, ReCazaken, scholen, besturen, burgers,…
Samenwerking en netwerking tussen aanbieders, die als ambassadeur optreden, en lokale
afnemers, die de streekverbondenheid mee uitdragen;
…

•

Link naar landbouw en platteland

-

Het landschap en de landbouw zijn onlosmakelijk verbonden met de couleur locale van de regio. De
basis van heel het aanbod dat we wensen uit te bouwen, is immers gebouwd op de ‘terroir’ met
producten geproduceerd in eigen regio. Hier vloeien landbouw en landschap samen met het
toeristisch product en geven ze vorm en inhoud aan het plattelandstoerisme in de regio.
•

Criteria

Waaraan moet voldaan worden om een project in te dienen?
-

Het projectvoorstel moet passen binnen de (toeristische) streekprofilering/positionering;
Maximaal werken met streek- en hoeveproducten/producenten uit de drie beschreven
deelregio’s;
Innovatie is een belangrijke toetssteen;
Voorkeur voor projecten met accent op samenwerking en netwerking tussen actoren.

•

Begunstigden

Binnen deze doelstelling is ondernemerschap een belangrijk gegeven. Het middenveld en de
ondernemers zijn hier aan zet, weliswaar geruggesteund door de (boven)lokale overheden. Projecten
die opborrelen uit het middenveld en vanuit ondernemershoek verdienen de voorkeur, al dan niet
aangevuld met middelen van lokale overheden.
Projecten ingediend door lokale overheden worden enkel geselecteerd voor financiering, indien ze
een toegevoegde waarde opleveren. Iets wat niet mogelijk zou zijn geweest zonder de hulp van het
programma en kunnen dus niet louter de invulling betekenen van eerder besliste acties.
Privaatrechtelijke rechtspersonen (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale,
bovenlokale en provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.
Individuele ondernemers, die soms enkel het statuut van privaat persoon hebben, komen ook in
aanmerking.
•

Financieringsplan

Samenwerking wordt maximaal gestimuleerd. Het is echter zo dat voor dit type van projecten niet
enkel de kwantiteit van de samenwerkende partners telt, maar zeker ook de kwaliteit. De
duurzaamheid van de samenwerking speelt een belangrijke rol bij de projectbeoordeling.
Aan projecten binnen deze doelstelling kan 50% Leadersteun worden toegekend met een
financieringsplafond van €50.000,00.
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Deze overheidssteun kan worden verhoogd tot maximaal 65% met een financieringsplafond van
€100.000,00 indien voldaan is aan minimaal twee van volgende voorwaarden:
-

Er is samenwerking tussen diverse sectoren;
Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio’s;
Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter;
De schaalgrootte van het project (o.a. geografisch);
Het opstarten van het initiatief kent een hoog risico.

Door het gaan hanteren van deze vorken, kunnen zowel grote als kleine projecten in aanmerking
komen.
Opmerking: In het geval van samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers (steun ikv. Art. 35
– 2c van Verord. 1305/2013) moet voldaan worden aan art. 11 – 3° van Verord. 807/2013. Hiervoor
moet de kleine marktdeelnemer:
-

Ofwel een natuurlijke persoon zijn die geen economische activiteit uitoefent op het ogenblik
dat hij een bijstand20 vraagt;

Ofwel een micro-onderneming zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG, d.w.z. een
onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het jaarlijkse
balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt.
•
-

Resultaatsgebieden / Indicatoren
3 nieuwe toeristisch en/of recreatieve producten;
2 nieuwe marketingacties;
Kwalitatief evenementenaanbod;
3 nieuwe samenwerkingsverbanden.

3.4.3 Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-,
tuin- en bosbouwsector met speciale aandacht voor startende en jonge rurale
ondernemers.
Midden-West-Vlaanderen wordt onder meer gekenmerkt door een sterke agrarische aanwezigheid.
De in het Tieltse aanwezige veestapel en de teelt van de vollegrondgroenten in het Roeselaarse
vormen een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse productie binnen deze landbouwsectoren. De agrovoedingssector is in Midden-West-Vlaanderen zo wezenlijk aanwezig dat RESOC in haar streekpact
stelt dat “de sterke sector van de agro-voeding een prima vertrekpunt kan vormen om de regioidentiteit sterker op de kaart te zetten”21. De ‘streek van de voeding’ werd dan ook een tijd terug in
het leven geroepen als middel om de regio beter op de kaart te zetten (zie ook thema 1).
Maar zonder een sterke landbouwsector kan er echter geen sprake meer zijn van deze streek van de
voeding. Het behoeft niet langer een betoog dat deze sector het niet gemakkelijk heeft in Vlaanderen
dat “de laatste jaren uitgroeide tot een van de rijkste en meest verstedelijkte regio’s in de wereld.

20

Met bijstand wordt hier Leadersteun bedoeld.
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen (februari 2014), MIDWEST 2020. (s)maak het!. Streekpact 2013-2018,
p. 49.
21
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Land- en tuinbouwers zijn een kleine minderheid geworden en hebben het heel moeilijk om zich in
die zeer welvarende omgeving te handhaven”22.
Er spelen binnen de landbouw een groot aantal complexe zaken mee waardoor het voor de huidige
landbouwer niet eenvoudig is het bedrijf succesvol te (blijven) runnen. De almaar complexere
regelgeving, de schaalvergroting, de seizoensgebonden teelten die problemen ondervinden die
mogelijks te wijten zijn aan de klimaatopwarming, de toenemende mechanisatie, de hoge eisen die
worden gesteld aan stallenbouw en –inrichting,… Enkele decennia terug was – bij wijze van spreken –
de liefde voor, en de kennis van de natuur al voldoende om een landbouwbedrijf op te starten of van
vader op zoon over te nemen. Nu komen er voor de huidige en zeker voor de startende ondernemers
heel wat extra zaken bij kijken. Als het ware een evolutie van boerende boer naar boerende
manager.
De Plaatselijke Groep kiest er expliciet voor om de landbouwsector te ondersteunen door de selectie
van het thema kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en
bosbouwsector. Deze sectoren maken een wezenlijk deel van uit van onze plattelandsregio.
Misschien minder wanneer men kijkt naar het aandeel personen actief in de landbouwsector ten
opzichte van de totale actieve bevolking, maar rondrijdend en –kijkend in onze landbouwstreek is de
impact van de landbouwsector op ons landschap onmiskenbaar. Andere rurale ondernemers kunnen
terecht in het tweede thema met betrekking tot streekidentiteit. De PG wil het belang van de
aanwezige agro-voedingsindustrie en de afgeleide tewerkstelling mee helpen stimuleren door ook
voor deze ondernemers voldoende mogelijkheden te voorzien in onderhavige Lokale
Ontwikkelingsstrategie.

3.4.3.1 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN (JONGE EN/OF STARTENDE) (BIOLOGISCHE)
LANDBOUWERS

•

Inleiding

Gezien de wijzigende situatie waarin de huidige generatie land-, tuin- en bosbouwers zich bevindt, is
het voor hen niet eenvoudig een economisch gezond bedrijf op te starten of te behouden. De resem
aan verplichtingen op juridisch, boekhoudkundig/financieel, ecologisch,… vlak zijn amper bij te
houden. Reken daarbij de onvoorziene omstandigheden die de opbrengst van de landbouwer
onzeker maken, zoals droogte, stormen, handelsembargo’s,… en het wordt duidelijk dat het
ondernemen als landbouwer grote verschillen vertoont met andere sectoren.
Net als in andere sectoren, zijn ook landbouwers in enkele groepen in te delen. Een kleine groep
landbouwers kan gezien worden als ‘de koplopers’. Zij zijn diegenen die snel bepaalde teeltwijzen,
innoverende mechanisaties of alternatieve bedrijfsvoering zullen oppikken en uitvoeren. Een tweede
kleine groep zijn die landbouwers die het water aan de lippen hebben omwille van uiteenlopende
redenen. Sommige organisaties helpen deze bedrijfsleiders om hun bedrijf terug op de rails te
krijgen, een andere richting in te slaan of, in het slechtste geval, de boeken neer te leggen en de
betrokkenen eventueel te helpen in een reconversie van hun professionele activiteiten.
Dat zijn de twee uiteinden van het spectrum. Daartussenin zit de overgrote groep land- en
tuinbouwers die omschreven kunnen worden als de ‘pelotonboeren’. Deze zijn allemaal actief binnen
22

https://www.boerenbond.be/actualiteit/dag-van-de-landbouw, geconsulteerd op maandag 27 oktober 2014.
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de klassieke sectoren van productie en runnen relatief goede bedrijven. Er schuilt echter een
gigantisch potentieel in deze groep van landbouwers. Op de dag van vandaag blijft dit potentieel
(grotendeels) onaangeroerd. De oorzaken hiervan zijn divers van aard. Begeleiding of dienstverlening
vraagt tijd en wordt niet altijd even dicht bij de deur georganiseerd. Maar ook bij de ondernemers
speelt nog steeds het gezegde ‘onbekend is onbemind’. Niet iedereen is even happig om op een
innoverende manier te werk te gaan.
Binnen deze actielijn wil de Plaatselijke Groep de kaart trekken van een gedegen begeleiding en
ondersteuning van deze grootste tussengroep agrariërs. Voor die landbouwers die het economisch
moeilijker hebben, zijn er andere mogelijkheden. Inclusief binnen deze Lokale
Ontwikkelingsstrategie, met name in het eerste geselecteerde thema.
•

Doelstelling

De ondernemerscapaciteiten van de reguliere en biologische land-, tuin- en bosbouwers verhogen,
inclusief de prestarter en starter. Hierbij gaat een verhoogde aandacht uit naar creativiteit, innovatie,
duurzaamheid en managementvaardigheden bij het nemen van beslissingen mbt de bedrijfsvoering.
•

Hoe doelstelling bereiken?

Een brede begeleiding van kleinere ondernemers op weg naar verdere professionalisering. Deze
begeleiding moet verder reiken dan de huidige reguliere begeleiding door publieke en private
organisaties. Diverse thema’s kunnen apart of gezamenlijk worden aangepakt:
-

Financieel-juridisch met inbegrip van sociale aspecten;
Inzicht in het marktgebeuren;
Kwaliteitszorg (duurzaamheid) in en rond het bedrijf,
…

Een belangrijke opmerking bij dit alles, is dat iedere overlap met bestaande vormingen of opleidingen
binnen de landbouwsector worden vermeden. De potentiële initiatieven moeten aanvullend zijn!
Verschillende insteken zijn denkbaar. Wat volgt is een niet limitatief lijstje met mogelijke
projectideeën:
-

Lerende netwerken bedrijfsstrategie en agrarisch management;
Peterschapsprojecten;
Masterclass young Agricultural Potentials zodat jonge ondernemers23 anders en vooral
kritisch leren kijken naar de eigen onderneming ;
De gevolgen van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de aanwezige landbouwers en
hoe er mee om te gaan;
Sectoroverschrijdende initiatieven;
Samenwerking tussen verschillende ondersteunende instanties (bv. werkgeversorganisaties
samen met Innovatiecentrum West-Vlaanderen, met Innovatiesteunpunt Boerenbond);
Samenwerking tussen bedrijven;
Leren van good practices en topspelers in andere (binnen- en buitenlandse) regio’s;

23

Naar analogie met de bepalingen in VLIF, wordt een jonge ondernemer gedefinieerd als een ondernemer die
40 jaar is of jonger.
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-

Sectorgerichte clustering;
Open innovatie waarbij best practices gedeeld worden;
Coöperatieve innovatie;
Acties richting jonge en startende ondernemers over risico als beslissingsfactor in een
duurzame bedrijfsvoering;
…

•

Link naar landbouw en platteland

De hierboven geschetste aandacht voor land- en tuinbouwers spreekt voor zich.
•

Criteria

Een begeleidings- en/of ondersteuningstraject wordt bovenlokaal opgepakt. Gebiedsdekkende
projecten conform de afbakening van het Leadergebied genieten de absolute voorkeur.

•

Begunstigden

Gezien het hier het begeleiden en/of ondersteunen betreft van land-, tuin- en bosbouwers, komen
geen individuele landbouwers in aanmerking.
Samenwerkingsverbanden binnen de agrarische sector, maar ook met de publieke en/of met andere
sectoren vormen de beoogde begunstigden.
Enkel privaatrechtelijke (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publieksrechtelijke (lokale, bovenlokale en
provinciale instellingen) rechtspersonen die zich engageren om specifiek voor de land-, tuin- en
bosbouwsector in begeleiding en ondersteuning te voorzien, kunnen in aanmerking komen.
•

Financieringsplan

Voor alle projecten kan 50% Leadersteun worden verkregen met een financieringsplafond van
€100.000,00.
Deze overheidssteun kan worden verhoogd tot maximaal 65% (financieringsplafond blijft gelijk, m.n.
€100.000,00) indien voldaan is aan één of meerdere van volgende voorwaarden:
-

Er is samenwerking tussen diverse sectoren;
Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio’s;
Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter.

•
-

Resultaatsgebieden / Indicatoren
25 professioneel begeleide prestarters, starters en ondernemers per jaar;
3 organisaties die de krachten bundelen ifv begeleiding en ondersteuning van landbouwers;
4 georganiseerde thematische vormingen per jaar;
1 monitoring van de begeleide ondernemers adhv diverse criteria om na te gaan in hoeverre
de inspanningen een economische meerwaarde hebben betekend voor de bereikte
landbouwers.
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3.4.3.2 HET VOORZIEN VAN EEN ENVELOPPE WAARUIT INDIVIDUELE LAND- EN TUINBOUWERS OF
SAMENWERKINGSVERBANDEN VAN LAND- EN TUINBOUWERS, EVENTUEEL AANGEVULD MET
ANDEREN, KUNNEN PUTTEN
•

Inleiding

Gezien de diversiteit en complexiteit aan vraagstukken waar de agrarische ondernemers regelmatig
mee kampt, is een éénduidig antwoord niet altijd even gemakkelijk te verkrijgen door aan een
workshop, een netwerkevenement of een ondernemersplatform deel te nemen. Vaak biedt enkel
een individueel antwoord op die welbepaalde specifieke situatie soelaas waarbij alle factoren die een
potentieel belang hebben maximaal in rekening worden gehouden.
Alleen is een dergelijk aanbod niet steeds voorhanden, en indien wel is het niet bijster goedkoop.
Hierdoor mist de landbouwer een deel van de informatie, waardoor minstens twee scenario’s
denkbaar worden. De landbouwer onderneemt niets en gaat verder met de normale gang van zaken.
Een spijtige zaak want zo mist de maatschappij een kans op een potentieel sterk innoverend project.
Een tweede piste is diegene waarbij de ondernemer toch de stap naar vernieuwing neemt, maar
hierbij enkele zaken over het hoofd ziet, verkeerd inschat, de werklast onderschat of de financiële
reikwijdte van zijn beslissing absoluut fout inschatte met alle gevolgen van dien.
Door middel van het creëren van de mogelijkheid tot individuele hulp, wordt uitzicht gegeven aan de
ondernemer door inzicht te verschaffen. Het is niet de bedoeling dat enkel de ondernemer in kwestie
er baat bij heeft, maar wel dat de sector van de ondernemer in kwestie er evengoed voordeel uit
haalt.
•

Doelstelling

Vernieuwende ideeën en initiatieven die innovatief, duurzaam, overdraagbaar,… zijn worden op weg
geholpen dankzij een beperkte steun.
Deze in aantal beperkte dossiers kunnen enerzijds inspirerend werken naar collega’s en zo een
katalyserend effect bewerkstelligen en anderzijds een potentiële leerschool zijn voor de klassieke
aanbieders van begeleiding en/of ondersteuning, maar ook voor die nieuwe netwerken die met de
hierboven geformuleerde doelstelling in het leven kunnen worden geroepen.
•

Hoe doelstelling bereiken?

Er wordt een relatief kleine steun toegekend, enveloppe genaamd, die kan gebruikt worden voor het
inhuren/inkopen van begeleiding en expertise, vooral met het oog op het creëren van toegevoegde
waarde in de landbouwketen. Alle eventuele overlappen met bedrijfsadvies steun (KRATOSadviesmodule24) worden uitgesloten.
Deze steun kan in principe gezien worden als een soort advies- of innovatie-cheque die een
ondernemer kan gebruiken voor extra begeleiding bij de diverse dienstverleners die op de markt

24

Opvolger Bedrijfsadvies en –Sensibilisering (BAS), start in 2015.
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actief zijn. Ook beperkte investeringen moeten mogelijk zijn om – bij wijze van testcase –
alternatieve, innovatieve zaken te piloteren en de opgedane kennis over te dragen.
Het is hierbij de wens van de Plaatselijke Groep om deze steun snel, efficiënt en zonder al te grote
(administratieve) last voor de ondernemer in kwestie te kunnen toekennen.
Pistes die hierbij zouden kunnen ontwikkeld worden zijn:
-

Het werken met een vereenvoudigd aanvraagformulier;
Uitwerken van een delegatiemodel waarbij een beperkte groep over de goedkeuring gaat in
nauwe samenspraak met de Plaatselijke Groep;
Het opzetten van een koepelproject (ingediend door een hiertoe geschikte promotor)
waarbinnen dan de beperkte steun kan worden toegekend aan geïnteresseerde landbouwers
of samenwerkingsverbanden van landbouwers. De toekenning van de enveloppes gebeurt
echter niet door de promotor alleen. Hij wordt hierin bijgestaan door een selectiegroep die is
afgevaardigd door de Plaatselijke Groep. Op die manier wordt correcte besluitname
gegarandeerd. De promotor zelf kan niet rekenen op Leadersteun voor het koepelproject.

Deze enveloppe wordt verder in detail uitgewerkt in het nog op te maken draaiboek én in nauw
overleg met de VLM. Het is niet de bedoeling van de Plaatselijke Groep om het systeem te gaan
uithollen, wel om concrete innovatieve ideeën een kans te geven.
•

Link naar landbouw en platteland

De hierboven geschetste aandacht voor land- en tuinbouwers spreekt voor zich.
•

Criteria

De begunstigden moeten minstens middels een persbericht de resultaten van de ondernomen actie
wereldkundig maken (kennisoverdracht).
Overdraagbaarheid naar andere agrariërs in de eigen en in andere streken moet maximaal worden
uitgespeeld.
Enkel zaken die niet via andere kanalen (VLIF, KRATOS-adviesmodule,…) op financiering kunnen
rekenen, kunnen in aanmerking komen voor Leadersteun. Bij ieder ontvankelijk ingediend
projectvoorstel, zal dit worden afgetoetst.
Vzw’s die erkend zijn in het kader van landbouwopleiding (naschoolse vorming) en aldus een
forfaitaire subsidie ontvangen vanuit het PDPO kunnen geen subsidie ontvangen voor het aanbieden
van opleidingen.
•
-

Begunstigden
Individuele land-, tuin- en bosbouwers komen in aanmerking;
Een groepering van land- en tuinbouwers die willen inspelen op een gezamenlijke
opportuniteit.

•

Financieringsplan
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Voor deze doelstelling wordt in eerste instantie €50.000,00 uitgetrokken. Dit bedrag kan door de
Plaatselijke Groep worden opgetrokken indien de vraag dermate groot is .
Maximaal 50% Leadersteun, tenzij het een investeringsproject betreft. Dan kan maximaal 30% steun
worden verleend25. Deze steun kan niet met andere (overheids)steun worden gecombineerd en is
niet bedoeld om wettelijke verplichtingen te subsidiëren.
Per project kan maximaal €5.000,00 steun worden verleend.
•

Resultaatsgebieden / Indicatoren

- 10 land-, tuin- en bosbouwers die een aanvraag hebben ingediend binnen deze maatregel;
- 7 land-, tuin- en bosbouwers waarvan hun aanvraag goedgekeurd wordt binnen deze
maatregel;
- 14 artikelen in vak- en dagbladen die aan de verschillende acties/initiatieven binnen deze
maatregel worden gewijd.

3.4.3.3 INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING DOOR LAND- OF TUINBOUWER AAN
DE PLATTELANDSBEVOLKING

•

Inleiding

Over de hele wereld zijn mensen op steeds grotere schaal aan het delen. In kranten, op televisie en
op het internet lijkt ‘Sharen is het nieuwe hebben’ het nieuwe adagium te zijn. Een groeiende groep
mensen kiest er heel bewust voor om gemeenschappelijk te gaan consumeren. Een veelheid aan
platforms wordt opgericht om er zaken allerhande te gaan delen: gereedschap, boeken, lofts, eten,
tuinen, kledij of auto’s. Enerzijds is dit een sociale gedachte, anderzijds is het ook big business. Delen
wil iets doen aan de steeds voortschrijdende tendens van het bezitten. Is het werkelijk noodzakelijk
om alles zelf te gaan kopen? Inclusief die zaken die je slechts één maal per jaar van onder het stof
haalt?26
Het is een relatief nieuw fenomeen dat voornamelijk in stedelijke contexten zijn kop opsteekt. Maar
ook op het platteland is de trend aan een opmars bezig, getuige het initiatief van de share-fairs in
een organisatie van KVLV27.
Agrarische ondernemers hebben ook in deze deeleconomie een potentieel gezien hun specifieke
situatie. Ze beschikken vaak over grote verharde oppervlakte, over grote (soms gedeeltelijk of
volledig onderbenutte) loodsen, over pakken kennis en tonnen ervaring wat betreft het telen van
groenten en het kweken van dieren, over heel wat professioneel materiaal,…
In het verleden werden talloze projecten opgezet door een grote variatie aan spelers om de
landbouw beter bekend te maken en/of om ze dichter bij de bevolking te brengen. Inspelen op deze

25

Binnen het provinciaal plattelandsbeleidsplan wordt steun aan investeringen beperkt tot 30%. Leader kan
daar niet boven gaan.
26
http://www.goethe.de/ins/be/bru/kul/dub/ges/nl12259330.htm, geraadpleegd op maandag 27 oktober
2014.
27
De redactie. (18 oktober 2014). “Delen is het nieuwe hebben” op KVLV-ShareFairs. [Videofragment].
Geraadpleegd via
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.36149?video=1.2122089.
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nieuwe levensfilosofie heeft het potentieel in zich om aan beide doelen een niet onbelangrijke
bijdrage te leveren.
•

Doelstelling

De bij de landbouwers aanwezige kennis, materialen en andere (hulp)bronnen maximaal aanwenden
ten behoeve van collega’s en de bredere plattelandsbevolking.
•

Hoe doelstelling bereiken?

Wat ‘cambio’ en andere organisaties/instanties voor autodelen zijn, kunnen landbouwers opnemen
voor aanhangwagens, grasmachines,…
Initiatieven zoals CSA-boerderijen, zelfpluktuinen,… kunnen aan de doelstelling bijdragen.
De aanwezige ruimte, kennis, materiaal,… kan ter beschikking gesteld worden van de
plattelandsbevolking. Door bijvoorbeeld een loods te laten gebruiken voor
-

Voor buurtfeesten, culturele – of andere manifestaties;
Voor de inrichting van tijdelijke slachtvloeren;
Voor de levering of opslag van (gezamenlijk aangekochte) grondstoffen zoals potgrond,
schors als bodembedekker, meststoffen,…
…

•

Link naar landbouw en platteland

De hierboven geschetste aandacht voor land- en tuinbouwers spreekt voor zich.
•

Criteria

Een project passend binnen deze doelstelling wordt best in een samenwerkingsverband uitgebouwd.
Samenwerking kan zowel horizontaal (bovenlokaal) worden gezien als verticaal (in lokale
gemeenschap).
Initiatieven met een zuiver commerciële inslag zonder aandacht voor maatschappelijke
dienstverlening worden niet weerhouden in deze doelstelling. Immers de eerlijke concurrentie speelt
in dit verhaal een rol. Daarnaast moet binnen deze doelstelling ten allen tijde worden gewaakt over
de billijkheid van de vergoeding.
•

Begunstigden

Enkel mensen uit de land-, tuin- en bosbouwsector komen in aanmerking voor steun. Indieners van
projecten of begunstigden zijn dus land-, tuin- of bosbouwers, met dien verstande dat
samenwerkingsverbanden tussen de agrarische en andere sectoren eveneens aan bod kunnen
komen. Dit kunnen privaatrechtelijke (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale,
bovenlokale en provinciale instellingen) rechtspersonen zijn, maar evengoed feitelijke verenigingen.
•

Financieringsplan
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Voor alle projecten kan 50% Leadersteun worden verkregen met een financieringsplafond van
€100.000,00.
Deze overheidssteun kan worden verhoogd tot maximaal 65% (financieringsplafond blijft gelijk, m.n.
€100.000,00) indien voldaan is aan één of meerdere van volgende voorwaarden:
-

Er is samenwerking tussen diverse sectoren;
Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio’s;
Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter;
Het opstarten van het initiatief heeft een sterke innovatieve kant en draagt bijgevolg een
hoog risico en vraagt veel lef van de ondernemer.

•
-

Resultaatsgebieden / Indicatoren
2 nieuwe samenwerkingsverbanden;
500 plattelandsbewoners die een voordeel (kunnen) halen uit deze samenwerking.

3.4.4 Verhogen en versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het
platteland – accenten door Plaatselijke Groep
Binnen het plattelandsprogramma van de provincie West-Vlaanderen werd afgesproken dat de
Plaatselijke Groep in de Lokale Ontwikkelingsstrategie ook uitspraken mag doen voor wat betreft de
maatregel ‘Verhogen en versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland’
(OKW); dit voor wat betreft de enveloppe OKW-middelen die aan het gebied worden toegekend.
Voor de periode 2015-2020 wenst de Plaatselijke Groep binnen deze maatregel inzetten op volgende
zaken:
•
•
•

Trage wegen;
Biodiversiteit;
Water- en bodembeheer.

Deze onderwerpen ressorteren onder volgende thema’s van omgevingskwaliteit
•
•

Naar een functioneel wegennet op het platteland;
Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit

In wat volgt staan zaken waar de Plaatselijke Groep steun voor wenst te geven. Het spreekt echter
voor zich dat er nooit sprake kan zijn van dubbele financiering. Voor ieder ingediend project zal
afgetoetst worden in hoeverre er geen andere pistes, binnen of buiten PDPOIII, bestaan om het
beoogde project te financieren.

3.4.4.1 BELEVING OP HET PLATTELAND KANSEN GEVEN MET RESPECT VOOR DE STREEKIDENTITEIT
A. Bevordering van de biodiversiteit als plattelandskwaliteit
•

Inleiding
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De regio Midden-West-Vlaanderen is de regio in Vlaanderen die op vlak van biodiversiteit de
slechtste score krijgt. De basis wordt gevormd door data uit www.waarnemingen.be, een databank
met meer dan vijf miljoen door vrijwilligers ingebrachte gegevens.
Verhogen van de biodiversiteit is dan ook de kernboodschap van de plaatselijke groep m.b.t. de inzet
van de middelen voor omgevingskwaliteit. Dit enerzijds door rechtstreekse inzet op dit thema
anderzijds door deze doelstelling transversaal te betrachten in alle ‘omgevingskwaliteits’projecten.
•

Doelstelling

De biodiversiteit moet worden verhoogd door een verhoogde aandacht voor het thema op zich maar
ook door een koppeling te maken met andere projecten bv. op het vlak van bodem- en waterbeheer
en/of trage wegen.
•

Hoe doelstelling bereiken?

-

-

Opmaken van een gemeentelijke biodiversiteitsplan;
Sensibilisatie op vlak van biodiversiteit met inbegrip van kleine maatregelen bij landbouwers,
lokale overheden of particulieren (vlindertuin plannen en/of aanleggen);
Initiatieven die intergemeentelijke samenwerking van groendiensten stimuleren;
Gezamenlijke aankoop van materiaal in functie van pesticidenvrij beheer;
Voorbeeldprojecten herinrichting openbaar groen ifv pesticidenvrij beheer;
Initiatieven die vrijwilligers ondersteunen bij landschapsbeheer ter verhoging van de
biodiversiteit;
Initiatieven die samenwerkingsverbanden van landbouwers bij landschapsbeheer
ondersteunen ter verhoging van de biodiversiteit;
Benutten van erosiemaatregelen voor andere doeleinden zoals het verhogen biodiversiteit,…
…

•

Criteria

-

Samenwerking wordt maximaal gestimuleerd waarbij voornamelijk publiek-private samenwerking
wordt beoogd.
Acties ten behoeve van landbouwers ter voorbereiding van een beheerovereenkomst (bijvoorbeeld
water) of om tegemoet te komen aan de vergroening komen niet in aanmerking voor steun.
•

Begunstigden

Privaatrechtelijke rechtspersonen (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale,
bovenlokale en provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.
Verenigde landbouwers in een CVBA die voor een voorgestelde actie in aanmerking komen bij de
PDPO-maatregel ‘niet-productieve investeringen’, kunnen geen beroep doen op subsidie.
•
-

Financieringsplan
Investeringsprojecten: 30% en maximaal 50.000€
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-

Werkingsprojecten: 50% steun en indien wordt samengewerkt tussen publieke actoren en
het middenveld stijgt het steunpercentage naar 65%.

•
-

Resultaatsgebieden / Indicatoren
Aantal ondersteunde initiatieven;
Aantal opgestarte samenwerkingsverbanden;
Aantal (nieuwe) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
Aantal voorbeeldprojecten;
…

B. Duurzame energie en klimaatadaptatie: bodem en waterbeheer
•

Inleiding

Ook in de regio Midden-West-Vlaanderen In Vlaanderen staan klimaatsverandering, bodem- en
waterbeheer hoog op de agenda. De opwarming van het klimaat zet het watersysteem nog meer
onder druk (wateroverlast, waterschaarste…) en vraagt om een afgestemd integraal waterbeleid.
Klimaatverandering zorgt, mede als gevolg van een intensiever landgebruik, voor een toenemend
risico op overstromingen en erosie.
Alhoewel er, binnen het afgebakende leadergebied een aantal erosiegevoelige gemeenten zijn is de
plaatselijke groep van oordeel dat er reeds voldoende andere kanalen bestaan om aan
erosiebestrijding te doen.
Focus komt dus te liggen op kleinschalige waterbeheersingsprojecten waarbij bv. wordt gedacht aan
het inschakelen van de vele private waterbekkens ten behoeve van waterbeheersing.
Projecten die rechtstreeks ingrijpen op waterkwaliteit kunnen niet echt binnen de contouren van
omgevingskwaliteit maar een verhoging van die waterkwaliteit is dikwijls een gevolg van andere
projecten.
•

Doelstelling

Via kleinschalige investeringsprojecten wordt de waterbeheersing geoptimaliseerd.
Bestaande erosiemaatregelen worden multifunctioneel ingericht. Op die manier krijgen we een
verhoogde biodiversiteit en een verbeterde waterkwaliteit.
•
-

Hoe doelstelling bereiken?
Benutten van private waterbekkens ten behoeve van waterbeer(sing);
Multifunctioneel inrichten van waterbekkens (financiering van waterbekkens op zich behoort
niet tot de doelstelling);
Sensibilisatieprojecten m.b.t. de ‘1 meter zone’ aan waterlopen war niet mag gesproeid noch
bemest worden;
Benutten van erosiemaatregelen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld recreatieve doelen,
verhogen biodiversiteit,…
…
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•

Criteria

Samenwerking wordt maximaal gestimuleerd waarbij voornamelijk publiek-private samenwerking
wordt beoogd.
Acties ten behoeve van landbouwers ter voorbereiding van een beheerovereenkomst (bijvoorbeeld
water) of om tegemoet te komen aan de vergroening komen niet in aanmerking voor steun.
Een brongerichte aanpak bij bodem- en waterbeer is noodzakelijk en dient te worden benadrukt.
•

Begunstigden

Privaatrechtelijke rechtspersonen (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale,
bovenlokale en provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.
Verenigde landbouwers in een CVBA die voor een voorgestelde actie in aanmerking komen bij de
PDPO-maatregel ‘niet-productieve investeringen’, kunnen geen beroep doen op subsidie.
•
-

Financieringsplan
Investeringsprojecten: 30% en maximaal 50.000€
Werkingsprojecten: 50% steun en indien wordt samengewerkt tussen publieke actoren en
het middenveld stijgt het steunpercentage naar 65%.

•

Resultaatsgebieden / Indicatoren

-

Aantal aanvullende acties bij eerder klassieke erosiemaatregelen;
Aantal ondersteunde initiatieven;
Aantal opgestarte samenwerkingsverbanden;
Aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
Aantal voorbeeldprojecten.

3.4.4.2 NAAR EEN FUNCTIONEEL WEGENNET OP HET PLATTELAND
•

Inleiding

Het platteland kent een veelheid aan trage wegen die niet of niet goed zijn ingericht. Ze dragen
echter een groot potentieel in zich, zowel naar de landbouwer, de plattelandsbewoner, de recreant
als naar de aanwezige fauna en flora. Door het inzetten op trage wegen wenst de Plaatselijke Groep
voor alle betrokken partijen een win-winsituatie te creëren met garanties op lange termijn.
•

Doelstelling

Trage wegen worden binnen een integrale gebiedsvisie aangepakt. Hierbij kunnen trage wegen
worden afgeschaft, verlegd of (her)ingericht worden opdat ze een functionele (voor landbouwers en
plattelandsbewoners) en/of toeristisch-recreatieve rol kunnen opnemen. Indien trage wegen worden
aangepakt wordt dit steeds middels inspraak van de eigenaars, pachters en/of aangelanden gedaan
op basis van vrijwilligheid.
•

Hoe doelstelling bereiken?
68

-

-

Uitvoeren van kleinschalige investeringsprojecten, natuur-technische en/of lichtere vormen
van inrichten op trage wegen,
Uitwerken van een gebiedsvisie voor wat betreft de aanpak van trage wegen, waarbij
onmiddellijk enkele concrete ingrepen worden uitgevoerd;
…

•

Criteria

-

Samenwerking wordt maximaal gestimuleerd waarbij voornamelijk publiek-private samenwerking
wordt beoogd.
•

Begunstigden

Privaatrechtelijke rechtspersonen (vzw’s, bvba’s, cvba’s en nv’s) en publiekrechtelijke (lokale,
bovenlokale en provinciale instellingen) rechtspersonen komen in aanmerking.

•
-

Financieringsplan
Investeringsprojecten: 30% en maximaal 50.000€
Werkingsprojecten: 50% steun en indien wordt samengewerkt tussen publieke actoren en
het middenveld stijgt het steunpercentage naar 65%.

•

Resultaatsgebieden / Indicatoren

-

Aantal (her)ingerichte trage wegen;
Aantal nieuwe trage wegen;
Aantal kleine investeringsprojecten langs trage wegen in functie van veiligheid, recreatieve
meerwaarde, verhogen van biodiversiteit.

3.5 Samenwerking
Uit de hierboven geformuleerde criteria blijkt duidelijk dat er wordt ingezet op samenwerking.
Samenwerking in alle mogelijke vormen wordt zeker gewaardeerd en gestimuleerd. Publiek-publiek,
privaat-privaat, publiek-privaat, binnen één gemeenten of over de gemeentegrenzen heen. De maat
van samenwerking zal zich vooral laten bepalen door de inhoud, de opzet en de doelstellingen van
het project.
Het is echter duidelijk dat projectvoorstellen waarbij weinig tot zelfs geen vorm van samenwerking
wordt aangegaan, heel sterk zullen moeten scoren op de overige selectiecriteria. Samenwerken is
een manier om activiteiten – in wat voor sector dan ook – uit te breiden, producten te introduceren
en nieuwe markten te ontwikkelen. Het brengt bijgevolg enkele duidelijke voordelen met zich mee
zoals efficiëntiewinsten, kennisdeling, creatie van nieuwe markten, een breder draagvlak voor het
project, een hogere garantie op verderzetting van het project na afloop van de Leadersteun,…
Naast samenwerking binnen het Leadergebied, zal ook gezocht worden naar
samenwerkingsverbanden met andere Leadergroepen. Sowieso zal door de coördinator worden
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deelgenomen aan het coördinatorenoverleg met alle Leadercoördinatoren wat kennisuitwisseling
ten goede kan komen.
Het Leadergebied Midden-West-Vlaanderen grenst in het Westen aan Leader Westhoek, in het
Oosten aan Leader Meetjesland en in het Zuidoosten net niet aan Leader Zuid-OostVlaanderen/Vlaamse Ardennen (gemeente Zulte behoort niet tot een Leadergebied).
Indien alle voormelde Leadergebieden op een goedkeuring kunnen rekenen, kan bekeken worden
waar eventuele raakpunten zitten in functie van samenwerking.
Naast de opportuniteiten die zich in de loop van het programma misschien aanbieden met de
aangrenzende Leadergebieden, kunnen evengoed samenwerkingsverbanden opgezet
worden met andere Belgische of met buitenlandse Leadergebieden.
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor het aangaan van samenwerkingsverbanden
met andere plattelandsgebieden:
- Een samenwerkingsproject opzetten dat vernieuwender en leerrijker is voor de
betreffende actoren in Leader Midden-West-Vlaanderen, en een grotere uitstraling
heeft naar de eigen regio;
- Een nieuwe methodiek halen uit een ervaren regio en lanceren in het eigen gebied;
- Er wordt gestreefd naar een volledige uitvoering van het ontwikkelingsprogramma, d.w.z.
naar het uitvoeren van de 3 geselecteerde thema’s als naar de uitvoering van de accenten
die door de Plaatselijke Groep werden gelegd binnen het luik ‘Omgevingskwaliteit’. Indien
een bepaalde maatregel van onderuit niet of onvoldoende ingevuld raakt, kan een
samenwerkingsproject dit remediëren.
In elk van de gevallen moet het gerealiseerde project duidelijk geformuleerde doelstellingen
nastreven, conform de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.
Ook de hulp van de dienst Externe Relaties, die over een ruim netwerk beschikt, kan in de
partnerzoektocht een belangrijke rol spelen. De provincie sloot met enkele landen en regio’s
samenwerkingsverbanden die een samenwerking binnen Leader kunnen faciliteren en versterken.

3.6 Doelgroepen
Het is duidelijk dat – gezien de geselecteerde thema’s – volgende doelgroepen specifiek worden
beoogd met onderhavige Lokale Ontwikkelingsstrategie.
•

28

De meest kwetsbare plattelandsbewoners met een verhoogd risico op armoede. In de
horizontenpublicatie28 vallen daaronder volgende categorieën van mensen, met de
opmerking dat onderstaande lijst “niet de pretentie [heeft] om volledig te zijn”:
o Ouderen: in het bijzonder alleenstaande en allochtone ouderen;
o Kinderen en jongeren: in het bijzonder generatiearme kinderen en jongeren,
jongeren uit het Bijzonder Onderwijs, werklozen en/of laaggeschoolde jongeren en
zorgverlaters (18-25 jarigen die de Bijzondere Jeugdzorg verlaten;

Mathijssen, C. (04/2012). Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië. Uitgeverij Lannoo, Tielt.
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•

•
•

o Alleenstaande ouders en hun kinderen;
o Eenpersoonshuishoudens en eenwagengezinnen;
o Gezinnen met meervoudige problemen;
o Landbouwers en zelfstandigen in moeilijkheden (en hun kinderen);
o Huurders in sociale huisvesting en ‘noodkopers’;
o Permanente campingbewoners.
Niet alleen nieuwe, bereikbare en betaalbare voorzieningen zijn voor deze groepen heel
belangrijk, maar ook de daaraan gekoppelde randvoorwaarden zoals mobiliteit.
Startende ondernemers, die zijn niet noodzakelijk jong, maar wel nieuw in de
ondernemerswereld. Zij zijn belangrijk voor de economische vitaliteit van de regio. Een
goede begeleiding van starters moet leiden tot een kwalitatief en professioneel
ondernemerschap. Dit kan helpen om de regio op de kaart zetten waardoor de groep
recreanten en toeristen zal groeien. Ambassadeurschap is in deze een belangrijk gegeven.
Zeker voor bepaalde groepen van ondernemers, die in contact komen met recreanten en
toeristen, is het belangrijk om het streekgevoel te gaan stimuleren.
Land- en tuinbouwers worden als sector beoogd binnen het tweede, maar vooral ook binnen
het derde thema.
Bedrijven of ondernemers die actief zijn in de toeristisch/recreatieve sector, in de horeca of
in andere sectoren die de streekidentiteit, of beter de streekverbondenheid, kunnen
verhogen.

3.7 Duurzaam karakter
In deze Leaderperiode worden de Plaatselijke Groepen er toe aangezet maximaal drie thema’s te
kiezen uit een lijst van 15. De Plaatselijke Groep voor Leader Midden-West-Vlaanderen besloot de
zogenaamde drie P’s waarmee duurzaamheid vaak wordt omschreven, in de Lokale
Ontwikkelingsstrategie te laten terugkomen.
Naast het feit dat we geld willen verdienen (werken en ondernemen) en van de welvaart willen
genieten (recreëren) is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Binnen
het eerste thema (Leefbaarheid in de dorps- en plattelandsgemeenschap met bijzondere aandacht
voor kwetsbaren groepen), is het zo dat de focus vooral komt te liggen op de eerste P, die van
PEOPLE (mensen). Zorgen voor álle mensen op ons platteland staat voorop.
Werken, ondernemen en ook spenderen vormen de economische poot van duurzaamheid en
worden als tweede ‘P’ omschreven onder PROFIT (winst). Uit de grote aandacht voor
ondernemerschap in de hoger geformuleerde doelstellingen (tweede en derde thema), blijkt dat de
Plaatselijke Groep hiervoor grote aandacht heeft. Hierbij wordt innoveren in ondernemen als rode
draad doorheen het hele verhaal vooropgesteld.
Ook aan de laatste P, met name PLANET (milieu), wordt voldoende aandacht besteed. Biodiversiteit,
bodem- en waterbeheer zijn de zaken waarop de Plaatselijke Groep wenst in te zetten met de
toegewezen middelen vanuit de maatregel ‘versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het
platteland’.
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Duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de
toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar
komen.

3.8 Innovativiteit
Innoveren is een vaak gebruikt woord. In onze Westerse wereld is innoveren geen evidentie meer.
Talloze initiatieven of producten werden reeds elders bedacht of opgezet. Dit houdt echter niet in
dat deze initiatieven of producten klakkeloos te kopiëren zijn voor onze regio. Voldoende adaptie
dient te worden ingebouwd. Gluren bij de buren, zoals hierboven al aangehaald, kan hierbij een
grote meerwaarde inhouden.
Innovatie kan verschillende vormen aannemen. Het kan net in het type van samenwerking zitten
(geïntegreerd of met ogenschijnlijk ‘onnatuurlijke’ partners), in de gemaakte vertaalslag (stedelijke
initiatieven die in een plattelandscontext navolging krijgen), in de initiatiefnemer
(middenveldorganisaties die klassieke overheidstaken op zich nemen), in het product zelf,…
Wanneer de gemaakte keuzes naast deze verschillende vormen van innoveren worden gelegd, dan
blijkt duidelijk dat de Plaatselijke Groep innovatie zeker wil stimuleren. De gereserveerde enveloppe
(zie hoofdstuk 3.4.3.2) is hiervoor exemplarisch. De Plaatselijke Groep is er zich van bewust dat de
uitwerking van deze enveloppe niet eenvoudig zal zijn en heeft zeker niet de ambitie het systeem van
projectoproepen te gaan uithollen. Maar het belang van deze enveloppe voor innovaties spreekt
voor zich.

3.9 Overdraagbaarheid
In het verleden (2007-2013) werd ervaren dat ‘over het muurtje kijken’ voor
promotoren zeer verrijkend kan zijn. Dit kan zowel binnen de regio (gelijkaardige projecten
bv.) als buiten de regio (uitwisseling met andere Leadergebieden bv.).
Midden-West-Vlaanderen is een regio met een sterk en goed georganiseerd netwerk. De uitgebreide
Plaatselijke Groep (ten opzichte van die tijdens Leader Tielts Plateau) vormt hierop een aanvulling.
Dit uitgebreide netwerk is de basis voor het verspreiden van goede praktijken en van inzichten met
betrekking tot vernieuwende plattelandsontwikkeling:
• Op niveau van de Plaatselijke Groep:
De Plaatselijke Groep verbindt er zich toe te voorzien in communicatie binnen het eigen
Leadergebied, alsook naar andere gebieden.
• Op niveau van projecten:
Overdraagbaarheid is hier selectiecriterium. De projectpromotor moet de doelstellingen en
resultaten van het project uitdragen via demo’s, website, evenementen, pers,… zo ontstaat
een informatiestroom tussen en boven projecten, binnen en buiten het Leadergebied.
Binnen dit leer- en ervaringsnetwerk heeft elke promotor een voorbeeldfunctie, zodat het
project navolging krijgt en er een multiplicatoreffect ontstaat.
Het is overigens zo dat bekendmaking van de resultaten soms expliciet werd opgenomen als
criterium (zie hoger).
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3.10 Complementariteit
Om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten is het belangrijk dat er
afstemming plaatsvindt met de andere Europese subsidieprogramma's die lopen op het WestVlaamse grondgebied en meer bepaald het Leadergebied Midden-West-Vlaanderen.
De Plaatselijke Groep zal er op toezien om inhoudelijke of projectmatige overlappingen met
andere Europese programma's te voorkomen.
Daarnaast is het zo dat de Leadercoördinator deel uitmaakt van de werkgroep ‘Europese projecten
en programma’s’ die gegroeid is in de schoot van het Midwestoverleg. Hier werden, na een brede
consultatie van de gemeentebesturen, verschillende projectvoorstellen gedefinieerd die passen
binnen de verschillende Europese programma’s. Er werd maximaal gekeken binnen welk programma
deze projectvoorstellen het beste passen.
Uit de analyse bleek dat de mogelijkheden voor de hierboven geformuleerde doelstellingen eerder
beperkt zijn in de andere Europese interregprogramma’s. Biodiversiteit, toerisme en recreatie
worden in de interregprogramma’s eerder beperkt en soms zelfs niet meegenomen. De accenten
daar liggen voornamelijk op ondernemen, klimaatsverandering en koolstofarme economie. De
projecten die we voor ogen hebben in het derde thema zijn, mede wegens het lokale en het
kleinschalige karakter, aanvullend voor de in de overige programma’s opgenomen doelstellingen.

3.11 Gelijke kansen
De vergrootte inzet op het platteland in Midden-West-Vlaanderen – mede dankzij Leadermiddelen –
is op zich al een streven naar meer gelijke kansen. Immers, in vergelijking met stedelingen – die vaak
een betere en snellere toegang tot dienstverlening hebben dan plattelandsbewoners – is het voor de
plattelandsbewoner niet altijd even evident om de bestaande dienstverlening ten volle te benutten.
Met deze Lokale Ontwikkelingsstrategie zet de Plaatselijke Groep sterk in op de meest kwetsbaren
op ons platteland (zie eerste geselecteerde) thema.
De Plaatselijke Groep onderschrijft het reeds gevoerde beleid inzake gelijke kansen op Europees,
Federaal, Vlaams en Provinciaal niveau.
Aan de projectpromotoren zal gevraagd worden om duidelijk aan te geven of zij in hun
projectvoorstel kansen geven aan iedereen.
Bij het werven van leden voor de Plaatselijke Groep en de Technische Werkgroep wordt gevraagd om
in de mate van het mogelijke rekening te willen houden met de man/vrouw verhoudingen.
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4. Bijlages:
•
•
•
•

Bijlage 1: Leader aanvraagformulier
Bijlage 2: Indicatief financieel plan
Bijlage 3: Kritische succesfactoren
Bijlage 4: Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie - Proces
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4.1 Leader Aanvraagformulier
Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 2014-2020: Maatregel ‘Opmaak
Lokale Ontwikkelingsstrategie’ (LEADER)

AANVRAAGFORMULIER
Naam Plaatselijke Groep:
Leader Midden-West-Vlaanderen

Coördinaten contactpersoon:
Pieter Santens, coördinator Leader Tielts Plateau,
Huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42 – 46, 8700 Tielt.
Tel. 0499 56 59 88
Email : pieter.santens@west-vlaanderen.be
Naam en adres organisatie:
Plaatselijke Groep Midden-West-Vlaanderen
p/a Stad Tielt
Markt 13,
8700 Tielt.
Telefoon:
051 27 55 61
Fax:
051 27 55 51
E-mail:
Pieter.santens@west-vlaanderen.be
Rekeningnummer:
Rekeningnummer provincie als eerstverantwoordelijke
IBAN: BE47 0910 0054 8380
BIC: GKCCBEBB

75

VERKLARINGEN EN VERBINTENISSEN

De aanvragende instantie: Stad Tielt
vertegenwoordigd door: College van Burgemeester en Schepenen
in de hoedanigheid van de Burgemeester, Els De Rammelaere, en de Stadssecretaris wnd., Gudrun
Dupont

Bevestigt de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze aanvraag en de bijgevoegde
ontwikkelingsstrategie;

Verklaart kennis genomen te hebben van maatregel ‘Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie’ in het
Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 en het reglement ‘Opmaak Lokale
Ontwikkelingsstrategie’;
Verbindt er zich toe, indien het voorstel wordt geselecteerd binnen Leader:
•

De verplichtingen na te komen die bij deelname aan Leader ontstaan;

•

Alle vereiste informatie ter beschikking te stellen, die de Vlaamse overheid nodig heeft;

•

Zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie de nodige
schikkingen te treffen om controle en toezicht op de uitvoering van de
ontwikkelingsstrategie mogelijk te maken. Hierbij wordt vrije toegang verleend tot het
grondgebied en de lokalen die met de uitvoering verband houden en tot alle
boekhoudkundige bewijsstukken en documenten, en dit zowel voor EU ambtenaren, voor
Vlaamse ambtenaren als voor provinciale ambtenaren.
Op eenvoudige vraag van de Vlaamse Overheid medewerking te verlenen aan
evaluatieonderzoeken;
Zich te voegen naar en akkoord te gaan met elke wijziging van de verplichtingen die ontstaat
door wijzigingen in de Europese en/of Vlaamse regelgeving.

•
•

Datum: 23 december 2014

Handtekening:
De Stadssecretaris wnd.,

De Burgemeester,

Gudrun Dupont

Els De Rammelaere
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4.2 Indicatief financieel plan
A. Indicatieve vastleggingen per thema zoals gedefinieerd in Lokale Ontwikkelingsstrategie
Voor de indicatieve verdeling van de publieke steun over de thematische doelstellingen (totale steun € 1.261.021,09) wordt over de volledige
programmaperiode volgende verdeelsleutel gehanteerd:
• Thema 1: 33,33% = €420.340,36
• Thema 2: 33,33% = €420.340,36
• Thema 3: 33,33% = €420.340,36
Verder beschikt de Plaatselijke Groep nog over een budget van €125.000,00 dat specifiek bestemd is binnen de maatregel ‘Samenwerking’. Hiertoe dient
een samenwerkingsproject te worden opgezet met een Leadergebied binnen of buiten België. Het geldende cofinancieringspercentage is hier 95%.
Binnen de Leadermaatregel gelden volgende indicatieve verdelingen:
Publiek (EU+Vl+Prov)

Thema

%
(max. 65%)

bedrag (euro)
Thema 1
€420.340,36
Armoede en kwetsbaarheid in de
landbouw- en plattelandsgemeenschap
1.1
Toegankelijke én bereikbare dienstverlening Niet bepaald
op het platteland
1.2
Het versterken van het aanbod van
Niet bepaald
multifunctionele ontmoetingsruimtes in

Privaat
bedrag (euro)
€226.337,12 tot
€980.794,17

Opmerking
%
(min. 35%)

35% tot 70%

50% tot 65%

35% tot 50%

Max €100.000,00 steun
per project

30%

70%

Max €100.000,00 steun
per project
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bestaand patrimonium in functie van
outreachend werken
Thema 2
€420.340,36
Profilering en promotie via streekidentiteit
Thema 2.1
Samenwerken met/tussen en
ondersteuning van ondernemers die op een
innovatieve wijze kunnen bijdragen tot de
versterking van de streekidentiteit(en) en
vermarkting van het gebied of bepaalde
deelgebieden.
Thema 2.2
Sensibiliseren rond en ontsluiten van
landschap, landbouw en erfgoed in functie
van de uitbouw van een gediversifieerd
recreatief aanbod, promotie, marketing en
educatieve acties
Thema 2.3
Versterking van de streekidentiteit(en) door
middel van het uitspelen van couleur locale,
gastronomie, bistronomie, streek- en
hoeveproducten
Thema 3
Kennisoverdracht en innovatie in de
reguliere en/of biologische land-, tuin- en
bosbouwsector
Thema 3.1

50% - 65%

Niet bepaald

50% - 65%

Niet bepaald

50% - 65%

Niet bepaald

50% - 65%

€420.340,36

Niet bepaald

€226.337,12 tot
€420.340,36

35% tot 50%

Max €100.000,00 steun
per project

€226.337,12 tot
€420.340,36

35% tot 50%

Max €100.000,00 steun
per project

50% - 65%
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Begeleiden en ondersteunen van (jonge
en/of startende) (biologische) landbouwers
Thema 3.2
Het voorzien van een enveloppe waaruit
individuele land- en tuinbouwers of
samenwerkingsverbanden van land- en
tuinbouwers, eventueel aangevuld met
anderen, kunnen putten
Thema 3.3
Innovatieve maatschappelijke
dienstverlening door land- of tuinbouwer
aan de plattelandsbevolking
Totaal

€50.000 indicatief
vooropgezet

Niet bepaald

€1.261.021,09

Maximaal €5.000,00
per project

50%

50% - 65%

€679.011,36 tot
€1.821.474,89

Binnen de maatregel ‘ Verhogen en versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland’ werden volgende accenten gelegd door de
Plaatselijke Groep. Een indicatieve verdeling hiervoor werd echter niet opgemaakt.
Steunbedrag en steunpercentage
Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
1.1
Bevordering van de biodiversiteit als
plattelandskwaliteit
1.2
Duurzame energie en klimaatadaptatie:
bodem- en waterbeheer
Naar een functioneel wegennet op het
platteland (trage wegen)

Voor investeringsprojecten geldt:
30% steun met financieringsplafond van €50.000,00
Voor werkingsprojecten geldt:
50% steun dat verhoogd kan worden tot 65% indien publiek-private samenwerking.
Geen financieringsplafond gedefinieerd
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B. Indicatieve verdeling van werkingsmiddelen 2015 tem 2022
Werkingskosten

bedrag (euro)

Totaal (max. 25 % van totale budget)

€420.340,36

Aandeel ‘Vorming’ (min. 10 % van werkingskosten)

€42.034,04

Budget voorzien voor communicatie

€15.000,00

C. Indicatieve spreiding werkingsmiddelen 2015 tem 2022
2015
2016
2017
2018
Coördinator €54.471,94
€74.035,00
€76.669,22
€40.293,34
Tijdsinzet
3/4de VTE
1 VTE
1 VTE
1/2de VTE
(VTE)
Werking
€10.000,00
€5.000,00
€5.000,00
€10.000,00

2019
€41.075,08
1/2de VTE

2020
€42.530,91
1/2de VTE

2021
€22.019,17
1/4de VTE

2022
€11.399,80
1/8ste VTE

Totaal
€362.494,46

€5.000,00

€5.000,00

€5.000,00

€12.845,91

€57.845,91
€420.340,36

Indicatief financieel plan 2021 -2022
Indicatief financieel plan

2021
2022

Uitvoering LOS
233 115,97 €
190 883,51 €

PG Werking
80 690,87 €
66 072,51 €

Samenwerking
17 408,45 €
14 254,64 €

Totaal
331 215,29 €
271 210,66 €

423 999,48 €

146 763,38 €

31 663,09 €

602 425,95 €
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Uitvoering LOS

2021

2022

Totaal

Leefbaarheid in de dorps- en plattelandsgemeenschap
met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

77 705,32 €

63 627,84 €

141 333,49 €

Profilering en promotie van de streekidentiteit (met
inbegrip van toerisme en recreatie)

77 705,32 €

63 627,84 €

141 333,49 €

Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of
biologische land-, tuin- en bosbouwsector met speciale
aandacht voor startende en jonge rurale
ondernemers.

77 705,32€

63 627,84 €

141 333,49 €

233 115,97 €

190 883,51 €

423 999,48 €

PG Werking

2021

2022

Totaal

Personeel + overhead
Overhead
Werkingskosten

60 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

60 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

120 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €

Totaal

65 000,00 €

65 000,00 €

130 000,00 €
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Indicatoren Werking Plaatselijke Groep
Midden-West-Vlaanderen 2021 -2022

VORMING
Jaarlijks vormingsmoment voor promotoren
Vorming i.v.m. platteland voor Plaatselijke
Groep
Vormingsmomenten voor PG-coördinator
Intervisiemomenten voor PG-coördinator

Aantal 2021

Aantal 2022

Mogelijke kosten

1

1

1
4
3

1
4
3

catering
eventueel externe
spreker, catering
/
/

2

2

2

2

1

1

catering

4

4

1

1

verplaatsingsonkosten
kosten fotograaf, layout en drukwerk

Raming
% besteding
personeelskosten personeelstijd

Raming
100 €

600 €

1%

600 €
600 €
600 €

1%
1%
1%

/

1 200 €

2%

/

1 200 €

2%

1 200 €

2%

600 €

1%

1 200 €

2%

200 €

COMMUNICATIE
Tweemaal per jaar een oproep voor nieuwe
projecten via e-zines, mailing naar
gemeentebesturen, gemeentelijke
infokranten, …
Tweemaal per jaar een perstekst
verspreiden over nieuw goedgekeurde
projecten
Netwerkmoment voor promotoren en
Plaatselijke Groep
Deelname aan netwerkmomenten door PGcoördinator
Opmaak publicatie goedgekeurde projecten

150 €
120 €
1 000 €
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ORGANISATIE
Overleg Technische Werkgroep
Overleg Plaatselijke Groep
Begeleiding van projectideeën
Projectoproepen per jaar
Investeringscontroles
Aantal projectbezoeken
Begeleiding projecten bij uitvoering en
controle declaraties

INHOUDELIJK

2
2
4
2
1
5

2
2
4
2
1
5

catering
catering
/
/
verplaatsingsonkosten
/

10

10

verplaatsingsonkosten

100 €
100 €

9 000 €
6 000 €
6 000 €
600 €
600 €
6 000 €

15%
10%
10%
1%
1%
10%

24 000 €

40%

30 €
200 €

60 000 €
100%
Aantal 2021 Aantal 2022

Thema Leefbaarheid in de dorps- en plattelandsgemeenschap met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen
Toegankelijke én bereikbare dienstverlening op het platteland
Het versterken van het aanbod van multifunctionele ontmoetingsruimtes in bestaand patrimonium in functie van outreachend werken
Thema Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)
Samenwerking met/tussen en ondersteuning van ondernemers die op een innovatieve wijze kunnen bijdragen tot de versterking van de
streekidentiteit(en) en vermarkting van het gebied of bepaalde deelgebieden
Sensibiliseren rond en ontsluiten van landschap, landbouw en erfgoed in functie van de uitbouw van een gediversifieerd recreatief
aanbod, promotie, marketing en educatieve acties
Versterking van de streekidentiteit(en) door middel van het uitspelen van couleur locale, gastronomie, bistronomie, streek- en
hoeveproducten

Thema Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector met speciale aandacht voor
startende en jonge rurale
ondernemers.
Begeleiden en ondersteunen van (jonge en/of startende) (biologische) landbouwers

2
2

2
2

1

1

2

2

2

2

2

2
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4.3 Kritische succesfactoren
Als Plaatselijke Groep zijn we er ons terdege van bewust dat het uitvoeren van deze Lokale
Ontwikkelingsstrategie onderhevig is aan vele factoren. Sommige hebben we zelf in de hand (beheer
van programma, organiseren van de projectoproepen,…), andere helemaal niet. Hieronder volgt een
niet-limitatieve, puntsgewijze oplijsting van zaken waarvan de Plaatselijke Groep mogelijks meer
moeilijkheden zal kennen bij het proberen te slagen in zijn opzet. Telkens wordt aangegeven hoe
deze potentiële problemen het beste worden ondervangen.
•

•

•

•

De Plaatselijke Groep wil zowel aan kleine als aan grote projecten een kans geven. Kleine
projecten sluiten (mogelijks) beter aan bij de filosofie van Leader waardoor waarden als
bottom-up gestimuleerd kunnen worden. Anderzijds kunnen grote projecten de
zichtbaarheid en de impact van de Lokale Ontwikkelingsstrategie op het gebied sterk
verhogen. Het lijkt zaak om hier een voldoende groot evenwicht in te vinden.
➔ De Plaatselijke Groep koos ervoor te werken met een vork om dossiers van
kleinere als van grotere omvang te kunnen honoreren (zie infra).
Om zowel kleine als grote projecten een kans te geven, koos de Plaatselijke Groep er voor
om, in het gros van de beschreven actielijnen, met een vork te gaan werken. Zo is het
minimaal mogelijk om 50% Leadersteun met een maximum van €50.000,00 steun te krijgen.
Indien aan twee van vijf beschreven criteria is voldaan kan dit worden opgetrokken tot €65%
steun met een maximum van €100.000,00 Leadersteun. Tussen deze percentages en
financieringsplafons heeft de Plaatselijke Groep een zekere speelruimte. Kleine (goedkope)
projecten die goed scoren op de beschreven criteria kunnen zo procentueel meer steun
krijgen. Grote projecten blijven mogelijk, maar worden eveneens gestimuleerd om aan de
criteria te voldoen. Het is voor de PG echter nog steeds mogelijk om bijvoorbeeld ‘maar’
50% Leadersteun toe te kennen. Voor grotere projecten zal wellicht het maximumplafond er
de facto toe leiden dat het subsidiëringspercentage minder zal zijn de mogelijke 65%.
➔ Hierbij is het wel van het grootste belang om objectieve parameters in te
bouwen in het draaiboek zodat de keuze voor het steunpercentage en het
maximaal steunbedrag op een correcte, objectieve wijze kan gebeuren.
De Plaatselijke Groep wil innovatie van onderuit maximaal gaan stimuleren. Hiervoor willen
ze experimenteren met een soort enveloppe, een bedrag dat naar voor wordt geschoven om
kleine projecten met een hoge innovatiegraad, te ondersteunen. Gezien het hoogstens om
€5.000,00 Leadersteun gaat, moet maximaal worden gekeken hoe hier als PG wordt mee
omgegaan. Het is niet de bedoeling een blanco cheque te geven, maar ook niet de bedoeling
om de (kleine) ondernemer af te schrikken door pakken administratie voor te leggen.
➔ Kortom een goede tussenweg moet hiervoor gezocht en gevonden worden. En
dit liefst in overleg met de beheersdienst.
Hoewel de voorbereidende werkgroepen het derde onderdeel (dienstverlening door
landbouwers) heel graag wilden opnemen, werd tegelijkertijd de bedenking gemaakt dat er
mogelijks heel weinig (tot geen) geïnteresseerden zullen zijn voor deze actielijn.
Desalniettemin draagt deze actielijn een hoog experimenteel gehalte in zich waardoor de
Plaatselijke Groep het voldoende relevant en belangrijk acht om hier op in te zetten.
➔ Het zal zaak zijn om (een groep van) landbouwers te motiveren hierrond een
projectvoorstel uit te werken. Blijvende communicatie (cfr. communicatieplan)
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•

•

•

•

•

over de volledige LOS en in gericht gekozen media of op specifieke
bijeenkomsten zal hier belangrijk zijn.
Door de veelheid aan mogelijke financieringsbronnen, zowel binnen als buiten het PDPOIII,
zal het niet evident zijn om dubbelfinanciering uit te sluiten. Dit is – logischerwijs – wel de
bedoeling.
➔ Verschillende bepalingen werden reeds in de LOS opgenomen, rekening
houdende met de resultaten van de technische controle door de VLM (oktober
2014). Daarnaast zal, indien twijfel steeds contact worden genomen met de
beheersdienst en/of experten dienaangaande. Verder is reeds contact gelegd
met de West-Vlaamse buitendienst van het departement landbouw en visserij
ten einde een afvaardiging van het departement in de technische werkgroep te
voorzien of om een andere wijze van aftoetsing te verzekeren.
Omwille van ervaring met Leader zouden het Bulskampveld en de Tieltse regio wel eens een
voorsprong kunnen nemen bij het indienen van projectvoorstellen. Hierdoor kunnen de
nieuwe, voornamelijk Roeselaarse gemeenten in snelheid worden gepakt. Zowel het
secretariaat als de Plaatselijke Groep zal hier waakzaam moeten voor zijn.
➔ De PG kiest er voor om kort na de eventuele goedkeuring van de LOS een breed
publieksmoment waarbij over het programma informatie zal worden gegeven,
alsook over praktische gang van zaken (van projectconcept tot einddeclaratie).
Binnen het eerste thema kunnen teveel investeringsdossiers worden ingediend, terwijl het
net de bedoeling is van de Plaatselijke Groep om maximaal dienstverlenende projecten te
gaan ondersteunen.
➔ Hier moeten zowel het secretariaat als de Plaatselijke Groep voldoende
waakzaamheid aan de dag leggen. Een mogelijkheid hiertoe is het budget
vastleggen op 50% per actielijn en na drie jaar werking te evalueren en, indien
nodig, bij te sturen.
De beperkte financiële middelen zal de Plaatselijke Groep er toe nopen streng te oordelen –
uiteraard op de ontvankelijkheidscriteria, maar zeker ook op de selectiecriteria. Indien de
projectoproepen dermate veel succes kennen, is de kans groot dat er veel
projectpromotoren moeten worden teleurgesteld wat het draagvlak voor het
Leaderprogramma op de langere termijn niet ten goede zal komen.
➔ De Leadercoördinator zal zijn rol als ‘subsidioloog’ maximaal moeten uitspelen in
deze Leaderperiode. Op zoek gaan naar andere budgetten, partnerschappen of
allianties wordt ongetwijfeld een belangrijke taak.
Door het schaarse budget in deze Leaderperiode tov PDPOII, is het voor Leader MiddenWest-Vlaanderen niet evident om met de maximaal toegelaten werkingsmiddelen
(maximaal 25% van het budget) het secretariaat voltijds verder te zetten. De moeilijkheid
bestaat er in hierbij voldoende werkingsbudget te reserveren om enerzijds een afdoende
communicatie te voeren en om voldoende (vormings)acties op touw te zetten anderzijds.
➔ Een mogelijkheid bestaat er in om bijkomende financiering te zoeken binnen
andere Europese programma’s die kan helpen zorgen voor de uitvoering van een
binnen de PG gekozen thema. Deze taak kan dan opgenomen worden door de,
desgevallend, deeltijds coördinator. Hierdoor stelt zich de mogelijkheid om
voldoende middelen voor vorming en communicatie te vrijwaren. Vanuit de
werkgroep EU-projecten, gegroeid in de schoot van het Midwestoverleg, worden
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•

de bovenlokale projectmogelijkheden gescreend en naast de verschillende
programma’s gelegd. Dit vergroot de kans voor de Plaatselijke Groep om de
ambitieuze Lokale Ontwikkelingsstrategie waar te maken. Uiteraard wordt hierbij
de kans op dubbelfinanciering goed onderzocht.
De Plaatselijke Groep maakte de expliciete keuze om alle betrokken gemeenten een (halve)
stem te geven in de besluitvorming. Het wordt dan ook een uitdaging om met deze grote
groep in de komende jaren in te zetten op een voldoende mate van betrokkenheid zodat
ook deze Leaderperiode een succes kan worden. Anderzijds was wel de expliciete vraag van
de gemeentebesturen om allemaal rond te tafel te kunnen zitten hetgeen alvast wijst op een
sterke betrokkenheid op het Leaderverhaal.
➔ Desalniettemin zal een goede communicatievoering en een sterk accent op
netwerkvorming noodzakelijk zijn doorheen de volledige periode.
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4.4 Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie - Proces
Het proces om te komen tot de huidige Lokale Ontwikkelingsstrategie was een vrij kort en bijgevolg
intens proces. Gezien er pas gestart kon worden na de officiële lancering van de oproep tot vorming
van Leadergebieden (begin juli 2014) en de kandiderende PG al de volledige Lokale
Ontwikkelingsstrategie voor 31 december 2014 moest indienen, bleef er na aftrek van het
zomerreces en de kerstvakantie relatief weinig tijd over. Desalniettemin werd er maximaal ingezet op
participatie en betrokkenheid. De PG is zich er evenwel van bewust dat dit nog heel wat meer had
kunnen zijn indien het tijdsvenster ruimer was geweest29.
Wat hieronder volgt, is een korte neerslag van de ondernomen stappen. Tussendoor werden diverse
contacten met verschillende betrokkenen gelegd; hetzij telefonisch, hetzij face-to-face. Hieronder
volgen voornamelijk de eerder formele afspraken.
•

4 juli 2014: Overleg voorzitter ifv strategiebepaling

Voorbereiden passage Midwestoverleg, aanpak communicatie naar gemeenten, toekomst Leader
Tielts Plateau, bekijken themalijst, wie te contacteren ifv inhoudelijke uitwerking thema’s,…
•

8 juli 2014: Midwestoverleg

Op vraag van het burgemeestersoverleg zelf – toelichting (West-Vlaams) plattelandsbeleid en relatie
met Leader.
Conclusie: afbakeningsvoorstel door Midwestoverleg – Alle gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen
exclusief centrumstad Roeselare.
•

10 augustus 2014: Provinciaal infomoment PDPOIII

Brede uitnodiging in West-Vlaanderen – info gegeven door Provinciaal Plattelandsloket mbt inhoud
programma (OKW en P+), alsook mogelijkheden voor wat betreft Leader.
•

27 augustus 2014: Werkgroep MidWest – EU-programma’s

In de schoot van deze werkgroep die alle EU-programma’s in kaart brengt waar de (gezamenlijke)
ambities van de 17 Midden-West-Vlaamse gemeenten in kunnen passen, wordt ook Leader
besproken. Afbakening en inhoud (thema’s) wordt besproken, alsook de relatie met de
bevragingsronde van alle lokale besturen nav nieuwe Europese programmaperiode.
Leden van deze vergadering zijn: Gemeentesecretarissen van Wingene, Staden, Izegem,
Ingelmunster, Tielt, stafmedewerker RESOC, Stafmedewerker externe relaties en stedenbeleid
Roeselare, Stafmedewerker Europese samenwerking van de wvi, Gebiedswerker strategisch project
M-W-Vl, coördinator Leader.

29

Op vrijdag 28 maart 2014 werd tijdens de RESOC-vergadering een toelichting gegeven over Leader Tielts
Plateau mbt de realisaties van de afgelopen jaren. Aansluitend werd gedebatteerd over de toekomst van
Leader. Toen werd door de vergadering geopperd om te gaan naar een afbakening die maximaal aansluit bij de
contouren van Midden-West-Vlaanderen maar die enkel de gemeenten met een landelijk karakter zou
bevatten (12 gemeenten in totaal).
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•

4 september 2014: Plaatselijke Groep Tielts Plateau

Bijeenkomst Plaatselijke Groep Leader Tielts Plateau met op de agenda het nieuwe programma –
afbakeningsvoorstel Midwestoverleg – de 15 thema’s voor 2015 – 2020.
Een consensusvoorstel wordt gelanceerd (de 14 gemeenten) en de coördinator krijgt de opdracht om
na te gaan in hoeverre hiervoor een draagvlak te vinden is.
Aanwezigen: Paul Lambrecht (Voorzitter), Berenice Van Renterghem, Luc Neyt (plaatsvervangend),
Noël Lievrouw, Bruno Tricot, Kristof Verhoest, Jef Vansteenhuyse, Hannes Gyselbrecht, Hedwig
Kerckhove, Dries Buyse, Julie Verhooghe, Joris Uytenhove, Tom Destoop, Bart Biebuyck
(plaatsvervangend), Bart De Keukeleire, Pieter Santens.
•

Week van 8 september 2014: Bellen en mailen

Alle 14 de gemeentebesturen worden gecontacteerd om toelichting te geven over het
Leaderprogramma en met het voorstel dit te doen tijdens een college van burgemeester en
schepenen.
•

18 september 2014: Overleg met gemeente Staden

Wat is Leader? Wat kan dit voor de gemeenten betekenen? Toelichting themalijst
•

25 september 2014: Dagelijks Bestuur Leader Tielts Plateau

Reacties van alle gemeenten overlopen – hoe pakken we de volgende PG aan en hoe selecteren we
thema’s – hoe werken we die verder uit?
Aanwezig: Paul Lambrecht (voorzitter), Dries Buyse, Bruno Tricot, Pieter Santens
•

26 september 2014: Werkgroep Midwestoverleg – EU-programma’s

Duiding Leader en mogelijkheden voor de toekomst
•

30 september 2014: CBS Tielt

Toelichting Leader, afbakeningsvoorstel, leaderthema’s en mogelijkheden voor de regio toelichten.
•

3 oktober 2014: Overleg gemeente Wingene

Toelichting Leader, afbakeningsvoorstel, leaderthema’s en mogelijkheden voor de regio toelichten.
•

3 oktober 2014: Overleg met dhr. Luc Martens, voorzitter Midwestoverleg

Terugkoppeling consensusvoorstel en voorbereiding Midwestoverleg
•

6 oktober 2014: Overleg Gemeente Meulebeke

Toelichting Leader, afbakeningsvoorstel, leaderthema’s en mogelijkheden voor de regio toelichten.
•

6 oktober 2014: Overleg gemeente Ledegem
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Toelichting Leader, afbakeningsvoorstel, leaderthema’s en mogelijkheden voor de regio toelichten.
•

7 oktober 2014: Midwestoverleg

Terugkoppeling compromisvoorstel – zoeken naar draagvlak bij alle 17 de Midden-West-Vlaamse
gemeenten (bij monde van de burgemeesters) – Leader Midden-West-Vlaanderen krijgt groen licht.
•

7 oktober 2014: Overleg gemeente Hooglede

Toelichting Leader, afbakeningsvoorstel, leaderthema’s en mogelijkheden voor de regio toelichten.
•

9 oktober 2014: Overleg gemeente Pittem

Toelichting Leader, afbakeningsvoorstel, leaderthema’s en mogelijkheden voor de regio toelichten.
•

9 oktober 2014: Plaatselijke Groep in oprichting

Alle organisaties, de provincie en de 14 gemeenten werden uitgenodigd ifv selectie thema’s –
Bespreking aanpak uitwerking LOS
Aanwezigen: Paul Lambrecht (Voorzitter), Jef Vansteenhuyse, Julie Verhooghe, Filip Vande Voorde,
Hedwig Kerckhove, Luc Neyt (plaatsvervangend), Noël Lievrouw, Dieter Depraetere, Hannes
Gyselbrecht, Johan Vandamme (Plaatsvervangend), Bart De Keukeleire, Joris Uyttenhove, Kristof
Verhoest, Bruno Tricot, Simon Bekaert, Bart Biebuyck, Krist Soenens, Kaat De Waele, Jan de Keyser,
Dries Buyse, Ward Gillis, Hans Delameilleure, Frank Renard, Danny Bossuyt, Jeroen Vermeersch,
Nikolaas Bourgeois, Philip Vanhie, Pieter Santens.
•

10 oktober 2014: Terugkoppeling bevoegde gedeputeerden

Voorleggen definitieve afbakening en geselecteerde thema’s ifv afstemming met provinciaal beleid.
Provincie zou opnieuw administratief en juridisch eerstverantwoordelijke kunnen zijn (informele
boodschap).
•

14 oktober 2014: Overleg gemeente Moorslede

Toelichting Leader, afbakeningsvoorstel, leaderthema’s en mogelijkheden voor de regio toelichten.
•

15 oktober 2014: Initiatiefgroep Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart

Informeren stand van zaken, afbakening, gekozen thema’s en link met beleidskeuzes SLS. Oproep
deelname aan werkgroepen op 21/04/2014.
•

16 oktober 2014: Team gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen

Bespreking geselecteerde thema’s en voorbereiden thematische werkgroepen
•

20 oktober 2014: Overleg Bie

Erfgoedcel regio Roeselare – overlopen Leader, geselecteerde thema’s en vragen naar input
werkgroepen
•

21 oktober 2014: Vier werkgroepen ifv inhoudelijke uitwerking geselecteerde thema’s
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Voor deze avond werd heel breed uitgenodigd via mail, telefoon en veel persoonlijke contacten.
Hoewel het heel kort dag was, konden over de opkomst én over de massale interactie nadien, enkel
lovend gesproken worden door de vele betrokkenen.
Na een algemeen infomoment werden vier werkgroepen gelijktijdig georganiseerd. Eén per
Leaderthema, alsook één voor het luik omgevingskwaliteit. De verslagen hiervan vormden de basis
om de inhoud van de Lokale Ontwikkelingsstrategie uit te schrijven. De terugkoppeling gebeurde
nadien zo goed en zo kwaad mogelijk (zie ook infra).
Aanwezigen WG ‘Kansarmoede’: Chris Verstraete (Samenlevingsopbouw), Johan Vandamme (CAW
Centraal West-Vlaanderen), Hedwig Kerckhove (Wingene), Bart De Koning (Moorslede), Bruno Tricot
(Gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen), Rik Vanwildemeersch (Hooglede), Katrien Messely
(Landelijke Gilden), Els Roelof (Groene Zorg vzw), Rita De Costere (Meulebeke), Danny Bossuyt
(Meulebeke), Myriam Deboysere (verslag), Wouter Bertier (moderator).
Aanwezigen WG ‘Streekidentiteit’: Dieter Depraetere (Pasar), Lien Phlypo (Westtoer), Kim
Vanbelleghem (Erfgoedcel Bie), Julie Verhooghe (Resoc/Serr), Dries Vanbelleghem (Gebiedswerking
Noord-West-Vlaanderen), Daisy Decoene (Moorslede), Pauwel Bogaert (Regionaal Landschap
Houtland), Anneleen Dedeyne (Inagro), Luc Neyt (De Roede van Tielt), Martine Langen (vzw
Natuurpunt – De Torenvalk), Jef Van Steenhuyse (Beernem), Valérie Van Haute (Westtoer), Koen
Vankeirsbilck (verslag), Roeland Vanlerberghe (moderator).
Aanwezigen WG ‘Kennisoverdracht’: Jan de Keyser (Oostkamp), Bart Ryckaert (Inagro), Lode Tanghe
(Gebiedswerking Noord-West-Vlaanderen), Filip Van de Voorde (Landelijke Gilden), Greet Ghekiere
(Inagro), Philip Vanhie (verslag), Jan Van Winghem (moderator).
Aanwezigen WG ‘OKW’: Noël Lievrouw (vzw Natuurpunt – De Torenvalk), Jeroen Vermeersch
(Staden), Rita Vanhollebeke (Beernem), Hans Delameilleure (Lichtervelde), Dominique Huits (Inagro),
Bart De Keukeleire (Dentergem), Tom Destoop (Boerenbond), Dieter Depraetere (Inagro), Ward Gillis
(Moorslede), Nele Zwaenepoel (verslag), Kristof Verhoest (moderator).
•

22 oktober 2014: Regiocommissie provincieraad voor Midden-West-Vlaanderen

Toelichting plattelandsbeleid en de toekomst van Leader in Midden-West-Vlaanderen
•

23 oktober tem 31 oktober 2014: Uitschrijven thema’s

Alle thema’s worden uitgeschreven en onmiddellijk met de leden van de verschillende werkgroepen
teruggekoppeld. Telefonische en mailsgewijze opmerkingen worden maximaal meegenomen en
telkens teruggekoppeld.
Op 31 oktober 2014 worden de teksten ingediend ifv de opgelegde technische controle van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie.
•

6 november 2014: Plaatselijke Groep in oprichting

Bespreking uitgewerkte thema’s – aanbrengen wijzigingen – verdere afspraken
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Aanwezigen: Paul Lambrecht (Voorzitter), Jef Vansteenhuyse, Filip Vande Voorde, Hedwig Kerckhove,
Noël Lievrouw, Dieter Depraetere, Hannes Gyselbrecht, Bart De Keukeleire, Berenice Van
Renterghem, Joris Uyttenhove, Kristof Verhoest, Bruno Tricot, Ward Gillis, Bart Biebuyck, Krist
Soenens, Eveline Vandenbogaerde, Bart Dochy, Jeroen Vermeersch, Vannieuwenhuyze Luc, Dries
Buyse, Danny Bossuyt, Philip Vanhie, Pieter Santens.
•

10 november 2014: Terugkoppeling bevoegde gedeputeerden

Provincie diende zich (alvast informeel) aan als eerstverantwoordelijke. Terugkoppeling met
deputatie ifv afstemming met provinciaal beleid is in deze belangrijk om tegenstrijdigheden te
vermijden.
•

17 november 2014: Werkgroep Midwestoverleg – EU-programma’s

Overlopen gemaakte keuzes en leggen van linken met resultaten van de speeddate en fiches voor
diverse Europese programma’s die in opmaak zijn. Dit in functie van het vermijden van eventuele
dubbelfinanciering alsook om de strategie te bepalen (wat kan waar het meest succes kennen)?
•

27 november 2014: Overleg gemeente Hooglede

Bijkomende toelichting leader – engagementen e.d.
•

11 december 2014: Plaatselijke Groep in oprichting

Laatste wijzigingen en definitieve afspraken – Planning 2015 (opstart programma)
Aanwezigen: Paul Lambrecht (Voorzitter), Jef Vansteenhuyse, Hedwig Kerckhove, Noël Lievrouw,
Hannes Gyselbrecht, Bart De Keukeleire, Berenice Van Renterghem, Kristof Verhoest, Bruno Tricot,
Bart Biebuyck (plaatsvervangend), Jan de Keyser, Bart De Koning, Kaat De Waele, Luc Neyt
(plaatsvervangend), Johan Vandamme, Dries Buyse, Danny Bossuyt, Philip Vanhie, Pieter Santens.
•

17 december 2014: Initiatiefgroep Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart

Terugkoppeling LOS – link met inhoudelijke lijnen van SLS.
•

12 tem 18 december 2014: Bellen en mailen leden ifv engagementsverklaringen

Heel veel telefoons en mails met alle betrokkenen…
•

23 december 2014

Stad Tielt dient de definitieve Lokale Ontwikkelingsstrategie in namens de Plaatselijke Groep in
oprichting voor het Leadergebied ‘Midden-West-Vlaanderen’ .
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