BIJZONDERE COMMISSIE VAN 29 DECEMBER 2016
Aanwezig : SAP Tom, Voorzitter;
WACKENIER Marc, LIEFOOGHE Gerard, AMELOOT Philip, BLANCKAERT Jacques,
GODDERIS-T’JONCK Danielle, HEUGHEBAERT-GHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart,
DESMEDT-HUYGHE Martine en VERMEULEN Dirk, Raadsleden;
ACCOU Wouter, Secretaris;
Deze vergadering, bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 21 december 2016
met samenstelling van de dagorde, vangt na het beëindigen van de gemeenteraad aan.

PUNT 1 : VERSLAG DOOR -EN BEVRAGING VAN- DE AANWEZIGE GEMEENTELIJKE
BESTUURDERS IN DIE INTERCOMMUNALES, DIE NOG NIET AAN BOD KWAMEN OP
INFO VERGADERINGEN (IJZER & ZEE, IVVO, WVI EN IWVA) OF TIJDENS DE
GEMEENTERAAD.
Schepen Johan Albrecht brengt verslag uit van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ijzer en
Zee.
Raadslid Butaye-Butaye Gerda brengt verslag uit van het IVVO.
Burgemeester Liefooghe Gerard brengt verslag uit van het IWVA.
PUNT 2 : KORT VERSLAG DOOR DE VOORZITTER OVER DE VERGADERING ROND
INTERGEMEENTELIJKE ONTWIKKELING VAN BEDRIJVENTERREINEN VAN
18/11/2015 EN HET KENNISPLATFORM ROND INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING VAN 3/12/2015, PLUS OOK ENKELE IDEEËN ROND
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKEN UIT ANDERE GEMEENTEN.
De voorzitter van de bijzondere gemeenteraadscommissie brengt verslag uit van het
Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking en enkele andere vergaderingen:
Intergemeentelijke samenwerking 2016
Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking – Lichtervelde 25/02/2016
Tweede bijeenkomst van WVI rond :
1) werking regio Midden-Westvl. en GIS-coördinator Wouter Verhelst. Actief in 6 gemeenten.
Hij coördineert 34 GIS (geografisch informatica systeem)-verplichtingen en deelt kennis door
de lokale ambtenaren op te leiden.

De GIS-monitor is een initiatief van de Vlaamse overheid en de VVSG, in nauwe
samenwerking met de projectgroep Geolokaal.

Belangrijkste conclusies


De aanwezigheid van een GIS-coördinator met een duidelijk mandaat heeft een
positieve invloed op de GIS-werking van een lokaal bestuur. De aanwezigheid van










een GIS-coördinator is immers belangrijk om GIS organisatiebreed en geïntegreerd
binnen de verschillende domeinen van het lokale bestuur te brengen.
In gemeenten waar het beleid de meerwaarde erkend van GIS, wordt gemiddeld
genomen voor significant meer toepassingen GIS ingezet. De steun van het beleid is
een essentiële voorwaarde om een draagvlak te creëren en om GIS uit te rollen
binnen de gemeentelijke werking.
Het GIS-overleg (inter- en intragemeentelijk) heeft een positief effect op het aantal
GIS-toepassingen van een gemeente.
In vergelijking met 2008 maken de gemeenten voor steeds meer toepassingen
gebruik van GIS. De vele toepassingen duiden op het grote potentieel om GIS in te
zetten binnen de gemeentelijke werking.
T.o.v. 2010 wordt GIS in steeds meer beleidsdomeinen ingezet (Ruimtelijke ordening,
Milieu, Burgerzaken, Financiën, Openbare werken,…). De gegevens worden ook
meer en meer gedeeld tussen de beleidsdomeinen. In 2010 gaf 23,5% van de
respondenten aan dat gegevens en toepassingen door verschillende diensten ad hoc
worden uitgewisseld. In 2013 en 2015 gaf respectievelijk 50% en 69% van de
gemeenten aan gegevens tussen de beleidsdomeinen te delen via een
gemeenschappelijke databank/server.
Slechts 55 lokale besturen (18%) slagen er in om GIS-bestanden op een
geautomatiseerde wijze aan andere overheden te leveren.

2) Intergemeentelijk bedrijventerrein door Dieter Hoet (WVI) over de besproken cases van
vorig jaar in Koksijde (o.a. bedrijventerrein Alv-Lo-Vleteren).
3) Visie op gebiedsontwikkeling door Peter Cabus en Lies Vanautgaerden (Ruimte
Vlaanderen) : een theoretische werktekst vol principes maar nog geen praktische toepassing
ervan.
4) Regionale insteek inzake Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met de nota’s voor de Minister
(eind 2014-juli 2015) van Resoc en VOKA : verkeersassen in Westhoek en MidWest met
voldoende openbaar vervoer en uitbouw van de kernen naast die assen.
20Jaar Gebiedsgerichte Werking in de Westhoek – Jonkershove 8/03/2016
20 jaar dorpenstrategie in de Westhoek voor de 102 woonkernen met o.a. 15 Charmante
Dorpen. Enkele realisaties uit 2002-2006 worden besproken zoals de 7
dorpskernvernieuwingen, diverse speelpleintjes, 6 dorpszalen, dorpsdienst Nestor. Tussen
2007-2013 waren er 10 dorpszalen, 8 dorpskernvernieuwingen, 3 jeugdlokalen, 8
buitenschoolse kinderopvanginitiatieven.
Het belang van toerisme voor het platteland werd toegelicht, alsook bewonersparticipatie
(door Nele Vanveuren). “De kracht van de Westhoek ligt in het vermogen om met
verandering om te gaan: Westhoek, de Nieuwe Wereld” Het logo werd een eerste keer
voorgesteld aan het publiek.
Open De Toekomst – Ontmoetingsavond Leiedal 24/05/2016
Prof. Jonathan Holslag vertelt over zijn “Vlaanderen 2055” vol ambitieuze plannen en lokale
makers (kleine ondernemers die terug naar de stad of het dorp trekken en toch mondiaal
handelen).
Panel met Martine Fournier (Menen), Ann Vancoillie (Aluvision), Luc Devoldere (Ons
Erfdeel), Jonathan Holslag (VUB) en Koen Byttebier (Leiedal, Kortrijk) over de uitdagingen
op ruimtelijk en economisch vlak, en de dynamiek van de regio Leiedal.

Infovergadering Beleidskader Kleine Windmolens – Lichtervelde 29/06/2016
Davy Goethals van Ruimtelijke Ordening Provincie West-Vl. Geeft een toelichting bij het
beleidskader voor kleine windmolens (tot 15m). De windkaart en natuurgebieden bepalen
vooral de mogelijkheid tot plaatsing, ook het aangetoonde rendement (met keuring van het
toestel) zijn van belangrijk voor een mogelijke toekenning. In Alveringem zijn niet veel
plaatsen die aan alle (strenge) voorwaarden voldoen.
Eandis-Figga vergadering – Elverdinge 7/09/2016
Project VOLTA (Eandis Assets) met fusies en beleid 2017
Info-voormiddag Energiearmoede – Ieper 6/10/2016
Toelichtingen door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen rond energiearmoede. Aanpak
ervan wordt besproken door Peter Lansens (OCMW Nieuwpoort), Guy Reynebeau (Eandis)
en Gunther Goudeseune (Woonwinkel Habito). Het belang van de “energiesnoeiers” en de
opvolging van hun adviezen komt aan bod in de gesprekken en de “good practices”.
Sommige gemeenten hebben eigen ambtenaren hiervoor maar doen eigenlijk net hetzelfde
als de energiesnoeiers, al hebben die eersten wel meer tijd voor meer huisbezoeken.
Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking – Diksmuide 13/10/2016
Derde bijeenkomst van de WVI biedt :
1) een stand van zaken van de interne staatshervorming in Vlaanderen op vlak van
bestuurskracht, afslanking provincies en gemeentefusies. Simon Gheysen (kabinet Homans)
krijgt veel kritische vragen.
2) afweging tussen politieke en ambtelijke fusie door Dirk Spannenburg (consultatieburo
Seinstra-Van De Laar, Ned.).
3) een overzicht van de hervormingen op lokaal en bovenlokaal niveau en gemeentefusies in
Frankrijk door Wim Dejaegher (Saint Omer) en Ronny Vanhooren (prov. West-Vl.). Heel kort
worden de nieuwe communes, kantons, arrondissementen en departementen voorgesteld.
Infovergadering Hulpverleningszone Westhoek – Diksmuide 19/10/2016
Budget 2017 wordt toegelicht.
Ruimte Om Te Ondernemen VOKA – Ieper 28/11/2016
Panelgesprek met minister Schauvliege over de ruimtelijk-economische assen in de
Westhoek met Jonas Plouvier (VOKA), Christophe Dhaene (regiovoorzitter VOKA), Steven
Betz (adviseur VOKA) en Patrick Zutterman (WVI). Schauvliege weerlegt de geciteerde
“betonstop” maar spreekt over een verhardingsstop. VOKA sprak over de nood aan 150
hectare extra ruimte voor de KMO’s. WVI en Schauvliege geven de voorkeur aan
intergemeentelijke bedrijventerreinen en VOKA (net als de andere landbouw- en
werkgeversorganisaties) ijvert samen met de burgemeesters langs de A19 Ieper-PoperingeFrankrijk voor de assen in de Westhoek. Het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen zou op
deze vragen een antwoord moeten bieden.
Lancering van “Westhoek, De Nieuwe Wereld” – Bellewaerde 24/11/2016

Opening door Christof Dejaegher (RESOC) en Heide Voet (Furnibo, één van de
campagnepartners).
Voorstelling van de nieuwe regiocampagne door de ontwerper, Perry Ten Hoor van OPEN
(Ned.) en het belang van zo’n campagne door Jan Dauwe en Christophe Lagast van Howest.
Enkele jongeren getuigen waarom ze in de Westhoek wonen en werken. Daarna wordt de
gele pijl onthuld en kan men netwerken.
Leader Westhoek 2008-2013 – Beauvoorde 12/12/2016
Het boekje met de 78 voorbije projecten voor een leefbaar platteland wordt voorgesteld.
Leader is een Programma voor Plattelandsontwikkeling dat gefinancierd wordt met Europese
(50%), Vlaamse (25%) en Provinciale middelen (25%). De Westhoek kan rekenen op 5,1
miljoen euro Leadersteun tussen 2014-2020.
Om deze middelen gericht te besteden, werkten verschillende streekpartners een Lokale
Ontwikkelingsstrategie uit. En nu al werden 20 projecten (waaronder Nestor 6.0)
geselecteerd voor 1,8 miljoen die kaderen in de 4 voorziene acties : kennisoverdracht en
innovatie binnen reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector / profilering en
promotie van de streekidentiteit (ook toerisme en recreatie) / armoede en kwetsbaarheids in
landbouw- en plattelandsgemeenschap / omgevingskwaliteit in de Westhoek.
PUNT 3 : VARIA.
Bart Coppein stelt zich een aantal vragen over het provinciaal beleidskader voor het plaatsen
van windturbines, over energiearmoede en het project Westhoek Nieuwe Wereld.
De Voorzitter stelt vast dat de agenda is uitgeput en er geen variapunten noch vragen meer
zijn.
Hij sluit de vergadering.

