
 
 
Wie … 

Is Maxime Depoorter?   
Ik omschrijf mezelf graag als “ une fille au bord de la mer”. Met een passie voor de zee ging ik dan 
ook tijdens mijn universitaire carrière voor studies die deze passie onderstrepen, namelijk 
Bestuurskunde en publiek management en Maritieme wetenschappen. Vooraleer actief te worden 
binnen de provinciale streekwerking, hebben eerdere ervaringen meegeholpen om actief bij te dragen 
aan de bagage die nodig is om deze gevarieerde job uit te oefenen.  Deze werkervaringen variëren 
van tewerkstelling bij een lokaal bestuur alsook bij organisaties actief binnen de sector van de blauwe 
economie en maritieme context zowel binnen een nationaal als een internationaal kader.  

Wat … 

Houdt jouw job juist in?  
Ik ben pas gestart bij Streekhuis Kust. In eerste instantie zal ik mij vooral op enkele ruimtelijke dossiers 
focussen binnen T.OP Kustzone zoals o.a. de toekomstige ontwikkeling van de Koninklijke Baan. Ook 
hoe we op een innovatieve manier kunnen inzetten op participatie behoort tot één van mijn taken.  

 Waarom.. 

Werk je graag in het Streekhuis Kust? 
Mijn passie voor de zee laten samenvallen met een erg gevarieerde job? Ik zou zeggen: “best of both 
worlds”? Deze kans mocht ik dan ook niet laten liggen. Daarnaast spreekt ook het bovenlokaal 
karakter mij erg aan. Actief op zoek gaan naar zaken die organisaties of mensen kunnen verbinden of 
helpen een probleem te onderzoeken en tot een goed einde te brengen, brengen eens te meer 
voldoening. Ik hoop dan ook mee te schrijven aan een wervelend en inspirerend kustverhaal voor onze 
Belgische kustzone.  

 Jouw favoriete … 

passie? 
Ik heb verschillende passies, om er enkele uit te nemen; heerlijke strandwandelingen aan de kust, 
zwemmen in zee, padel spelen, reizen en uiteraard lekker gaan eten. 
  
plekje aan de kust? 
Dit is een moeilijke. Enerzijds, als het mooi weer is, kijk ik altijd uit naar het moment waar we kunnen 
terugkeren naar de cabine op het strand. Deze cabine vormt reeds jaren een centrale 
ontmoetingsplaats binnen de familie en ondanks de drukke agenda’s is het altijd genieten als we een 
apero bij de cabine kunnen organiseren. Jong en oud genieten van deze schaarse momenten waar we 
met de familie samen naar een prachtige zonsondergang kunnen kijken. Anderzijds heeft de winter 
ook iets magisch aan onze kust. Prachtige wandelingen zoals in natuurreservaat de Westhoek in de 
Panne of tussen Oostende en Bredene staan steevast met stip in onze agenda aangeduid.  
  



kuststreekgerecht? 
Ik heb een ware voorliefde voor alles wat uit de zee komt. Als ik dan toch moet kiezen, ga ik voor het 
ultieme gerecht, namelijk een verse ‘tomate-crevettes’. Onze Noordzeegarnalen worden niet voor niks 
de ‘kaviaar van de Noordzee’ genoemd. Het is dan ook een gerecht waar je veel voldoening uithaalt. 
Na de inspanning wegens het pellen van de garnalen, eindelijk kunnen genieten met een lekker 
glaasje wijn. Heerlijk toch? P.S. Heb ik al verteld dat ik een echte foodie ben?  
 


