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Voorwoord 
In de  loop van vorige  legislatuur wenste Westhoekoverleg een analyse van de 
bestuurlijke situatie van plattelandsgemeenten uit te voeren ten behoeve van 
de toen nieuw aangetreden Vlaamse Regering (2009).  Wat die analyse precies 
moest  inhouden en met wie deze analyse moest worden uitgevoerd was toen 
alles behalve duidelijk.  Het vertrekpunt was de nood om  ten aanzien van de 
Vlaamse  overheid  de  bestuurlijke  situatie  van  lokale  besturen  in  een  fiscaal 
arme  plattelandsregio  uit  de  doeken  te  doen.   In  een  dergelijke 
plattelandsregio  zijn geen  “gemiddelde Vlaamse gemeenten”  terug  te  vinden 
en  wordt  er  noodgedwongen  hard  samengewerkt  met  een  provinciaal 
bestuursniveau.  Men hoopte hiermee te bereiken dat het Vlaamse beleid meer 
aandacht zou hebben voor de specificiteit van deze lokale besturen. 
 
In samenspraak met de provincie en RESOC Westhoek werd een Leaderproject 
in elkaar gebokst om middelen bijeen  te krijgen voor het uitvoeren van deze 
analyse.   Onder  de  titel  ‘naar  een  bestuurlijke  strategie  voor  de Westhoek’ 
werd aan wvi opdracht gegeven om een procesbegeleider aan te stellen voor 
het uitvoeren van enerzijds een sociaalgeografische analyse van de Westhoek 
en  anderzijds  een  bestuurlijke  analyse  van  de  streek.   Deze  tweeledigheid 
maakte  de  denkoefening  in  de  Westhoek  anders.   Terwijl  men  elders  in 
Vlaanderen  vooral  inzette  op  het  ‘bestuurlijke’  vanuit  de  gedachte  van  een 
‘stadsregio’,  achtte  de  Westhoek  het  zeer  belangrijk  om  te  kijken  naar  de 
streek  zelf.   Vandaar  het  sociaalgeografische  luik.   Het  concept  van  de 
stadsregio  past  immers  niet  bij  de Westhoek  als  plattelandsregio,  doorspekt 
van  een  netwerk  van  kleinere  steden.    Een  regio  die  bovendien  bijzonder 
uitgestrekt is, en ver afgelegen van de omringende centrumsteden. 
 
Dit leidde in 2010 tot de aanstelling van enerzijds Prof. Dr. Maarten Loopmans 
van het departement geografie van de KU Leuven en anderzijds Prof. Dr. Joris 
Voets van het Instituut voor de Overheid van dezelfde universiteit. 
 
Terwijl  de  oefening  in  de  Westhoek  verder  evolueerde,  zaten  de  Vlaamse 
Regering  en  de  andere  Vlaamse  gemeenten  niet  stil.   De  Vlaamse  regering 
ambieerde een  interne  staatshervorming en  schoof hierbij een aantal  ideeën 
naar voor waarop gemeenten konden intekenen.  Enerzijds werden werkideeën 
gelanceerd  zoals  regioscreening  en  bestuurlijke  proeftuinen  en  anderzijds 
tekenden andere Vlaamse gemeenten hier gretig op in (Meetjesland, Midwest, 
Leiedal, Stadsregio Turnhout).   De Westhoek besloot hier ook op  in te spelen, 
teneinde  informatie te verzamelen voor het maken van de eigen oefening.  Zo 
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werkte  Westhoekoverleg  een  eigen  “regioscreening”  uit  waar  de  Vlaamse 
overheid op haar beurt verder mee aan de slag ging.  Ook kwam de Westhoek 
in  het  selecte  clubje  van  proeftuinregio’s  terecht,  waarbij  geregeld  overleg 
werd georganiseerd met Vlaamse kabinetten en diensten teneinde bestuurlijke 
experimenten op touw te zetten.   
 
Verder  besloot  de  Vlaamse  overheid  tot  het  opstarten  van  een 
bestuurskrachtmonitor voor plattelandsgemeenten.  Vier gemeenten tekenden 
hier  op  in  Alveringem,  Diksmuide, Heuvelland  en  Langemark‐Poelkapelle.   In 
het kader van de eigen streekoefening werd het kwalitatieve gedeelte van deze 
bestuurskrachtmonitor toegepast op alle achttien de Westhoekgemeenten. 
 
Tot  slot  was  er  de  gedocumenteerde  voorgeschiedenis  van  samenwerking 
tussen  lokale besturen en de provincie, de zogenaamde Kompasnota 2005 en 
2010, die een belangrijke bron van gegevens was voor  ‘bestuurlijke  strategie 
Westhoek’. 
 
Het sociaalgeografische luik culmineerde reeds in een rapport in 2011.  Voor u 
ligt het eindrapport waarin de conclusies uit de sociaalgeografische analyse, de 
regioscreening en de proeftuinen, de toepassing van de bestuurskrachtmonitor 
en  de  kompasnota worden  verwerkt  tot  bouwstenen  voor  een  bestuurlijke 
strategie  voor de Westhoek.   Joris Voets was hierbij de procesbegeleider en 
penhouder.   Echter  wat  hier  is  neergeschreven  is  het  resultaat  van  diverse 
overlegtafels,  stuurgroepen  en  ‘trajectgroepen’  die  n.a.v.  deze  oefening 
werden georganiseerd. 

Dieter Hoet, Coördinator Westhoekoverleg  
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1. Aanleiding 
De Westhoek bouwde de afgelopen decennia een  sterke  ‘streekreputatie’ op 

als merk  en  als  voorbeeld  van  samenwerking  tussen  gemeenten,  provincie, 

maatschappelijke  organisaties  en  andere  actoren,  onder  sterke  impuls  van 

Europese  financiering. Een  typisch  kenmerk  van elke  samenwerking  is echter 

dat, na verloop van tijd, de dynamiek verzwakt en er nood  is aan herbronning 

en  revitalisering  van  de  samenwerking. Daarnaast  spelen  omgevingsfactoren 

een  rol,  zoals  de  toenemende  druk  op  de  lokale  bestuurskracht  en  de 

bestuurlijke  hervormingsagenda  in  het  kader  van  de  Vlaamse  interne 

staatshervorming. 

 

In dat kader  startten Westhoekoverleg, Provincie West‐Vlaanderen en RESOC 

Westhoek een proces op  in de zomer van 2009 om zich  te beraden over een 

nieuwe  bestuurlijke  strategie.  In  2010 werd  hiervoor  externe  ondersteuning 

ingeschakeld. De KU Leuven voerde verkennend onderzoek uit en organiseerde 

een  reeks gesprekken en debatten, gebundeld  in het hoofdstuk  ‘analyse’. Op 

basis van deze informatie formuleren we hier een aantal bouwstenen voor een 

bestuurlijke  strategie  in  de Westhoek.  Deze  bouwstenen,  gebundeld  in  het 

derde hoofdstuk, zijn elementen,  ideeën en pistes vanwege de onderzoekers, 

waarover  de  bestuurlijke  partners  in  de  streek  zich  verder  kunnen  buigen. 

Idealiter  wordt  het  debat  over  een  bestuurlijke  strategie  opgepikt  door  de 

nieuwe bestuursploegen die in 2013 aantreden.   

 

Deze nota bindt enkel de onderzoekers en is onder geen beding te beschouwen 

als een beleidstekst waarover  consensus bestaat  – het  is een  geïnformeerde 

aanzet en prikkel voor verder debat in de streek.  
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2. Analyse van het gebied‐18 
De  analyse  valt uiteen  in  twee delen: de Westhoek  als  streek  en de  variatie 

daarbinnen  op  basis  van  sociaal‐geografische  kenmerken  enerzijds  en  de 

Westhoek als bestuurlijke arena anderzijds.  

2.1. De Westhoek als streek – een huis met vele kamers 

Hoewel men buiten het gebied meestal spreekt over  ‘de’ Westhoek,  is het  in 

realiteit  ook  een  huis met  vele  kamers.  De  sociaal‐geografische  analyse  van 

Valerie  Decraene  en  Maarten  Loopmans  (Afdeling  Geografie,  KU  Leuven) 

bracht  een  brede waaier  aan  gegevens  uit  bestaand  en  eigen  onderzoek  bij 

elkaar  in  een  overzichtelijk  rapport1.  Aan  de  hand  van  de metafoor  van  de 

Romeinse villa brengen ze het nodige reliëf aan in de streek, dat we nu kort en 

grotendeels  letterlijk  uit  hun  rapport  overnemen  (Decraene  &  Loopmans, 

2011): 

 

                                                 
1 Decraene, V. & Loopmans, M. (2011). Westhoek: een integrale geografische analyse. KU Leuven & 
Westhoekoverleg (100 p.). Beschikbaar op: 
http://dl.dropbox.com/u/5095420/data%20sociaal_geografische%20analyse/sociaalgeografische%20analyse%
20westhoek.pdf 
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Figuur: syntheseschets ruimtelijke structuur: Westhoek, een huis met veel kamers 

 
(Decraene & Loopmans, 2011:55) 
 

De Westhoek  blijkt  een  huis met  vele  kamers,  die  elkaar  bijna  symbiotisch 

aanvullen. Elke kamer heeft zijn eigen karakter en draagt zijn eigen steentje bij 

aan het geheel Westhoek. Aandacht  voor die eigen bijdrage  is belangrijk om 

‘het  systeem Westhoek’ goed  te begrijpen, en  kan alleen maar bijdragen  tot 

het integrale karakter van streekontwikkeling.  

 

Tegelijk kent elke kamer ook haar eigen uitdagingen, en beschikt ze over eigen 

troeven  om  het  hoofd  te  bieden  aan  de  problemen  van morgen.  Die  eigen 

problematiek mag niet over het hoofd worden gezien bij de uitwerking van een 

streekbeleid, waarin de beleidsintenties van provincies, gemeenten en andere 

partners via met name de streekwerking verbonden worden. 

Romeinse villa: Het Westhoek‐huis heeft  immers een bijzondere structuur. Als 

een Romeinse villa  is dit huis gegroepeerd rond een grote open  ‘Binnentuin’: 

het open,  landelijke hart van de Westhoek. Rond de  tuin  ligt een arcade van 

steden,  die  als  zuilen  het  gebouw  stutten:  Veurne,  Diksmuide,  Ieper  en 

Poperinge. Dit zijn kernen met een divers aanbod aan werk en voorzieningen, 
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en een gemengd woningaanbod. Aan de buitenkant van het gebouw bevinden 

zich de 4 kamers, elk met hun eigen karakter: Zicht‐op‐Zee, de Handelskamer, 

de  Werkkamer  en  de  Gastenkamer.  De  kamers  zijn  minder  stedelijk:  de 

werkgelegenheidsstructuur wordt  gedomineerd  door  een  of  enkele  sectoren 

(waarmee  ze  zich  ook  onderscheiden  van  elkaar),  het  aanbod  is  ook  iets 

beperkter,  en  wat  voorzieningen  betreft  zijn  ze  eerder  aangewezen  op  de 

stedelijke kernen binnen of buiten de Westhoek. De open ruimte staat hier iets 

meer  onder  druk,  al  blijft  het  landelijke  karakter  (met  uitzondering  van  de 

kuststrook ‘Zicht‐op‐Zee’) nog steeds relatief goed bewaard. 

Binnentuin: De Binnentuin, die grotendeels samenvalt met  ‘Bachten de Kupe’, 

vormt het overbekende gezicht van de Westhoek. Met Alveringem, Lo‐Reninge, 

Vleteren, Houthulst, maar  ook  de  landelijke  delen  van Veurne, Diksmuide  en 

Poperinge  vormt  zich hier een  in het  volgebouwde  verstedelijkte Vlaanderen 

uniek open, landelijk gebied dat zich in het westen tot ver over de Franse grens 

heen  uitstrekt.  In  dit  gebied  domineert  de  landbouw  als  belangrijkste 

landgebruiker, maar ook heel wat recreanten en toeristen vinden hun weg naar 

de Binnentuin. Ook binnen de Westhoek zelf  is de Binnentuin een belangrijke 

structuur.  Het  vormt  in  feite  het  ‘Groene  Hart’  voor  de  relatief  meer 

verstedelijkte  rand  van  de  Westhoek,  een  vanzelfsprekende  rustplek  en 

recreatiegebied.  

De Binnentuin heeft echter maar een beperkt aanbod aan werkgelegenheid en 

voorzieningen, en opvallend veel oudere en minder goed uitgeruste woningen. 

Dit heeft lange tijd de leefbaarheid van de kernen ondergraven. Recent zien we 

echter dat jonge gezinnen de mogelijkheden van de Binnentuin herontdekken, 

vooral vanuit de kuststrook, omdat de woningmarkt daar onder druk komt te 

staan. De  open  ruimte maakt  de  streek  ook  aantrekkelijk  als woonplek  voor 

jonge gezinnen; de meeste deelgemeenten  in de binnentuin hebben dan ook 

een  eerder  jonge  leeftijdsstructuur  en  kennen  relatief  grote  gezinnen,  en de 

sluipende ontvolking van de afgelopen decennia lijkt stilaan te worden gekeerd. 
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Arcade:  Omheen  de  binnentuin  ligt  als  een  Arcade  of  zuilengalerij  die  het 

Westhoek‐huis  onderstut,  een  krans  van  kleine  steden.  Deze  kennen  een 

gediversifieerde werkgelegenheidsstructuur, die ook werk biedt aan bewoners 

van  omliggende  gemeenten,  en  centraliseren  voorzieningenkernen waarmee 

de ganse Westhoek wordt bediend. Hun woningaanbod  is gevarieerder dan  in 

de omgevende gemeenten, waardoor ook niet‐traditionele gezinnen hier hun 

plaats  vinden. Mooi  gelijkmatig  verdeeld  over  het  gebied  vormen  ze  als  het 

ware de ruggengraat voor de leefbaarheid van de streek.  

Ook deze steden kennen hun eigen problemen. Niet elke stad is immers even 

sterk uitgerust:  Ieper  is goed uitgerust en bedient  zowat de hele  zuidelijke 

Westhoek,  terwijl  Veurne  (samen  met  Koksijde)  eveneens  een  belangrijk 

voorzieningenapparaat kent. Diksmuide en Poperinge  liggen echter te dicht 

bij  andere,  grotere  steden  om  een  goed  ontwikkeld,  zelfstandig 

functionerend voorzieningenaanbod te kunnen dragen.  

De Arcade geeft uit op de  verschillende  kamers  rondom de Westhoek. Elk 

van deze kamers heeft een duidelijk eigen karakter.  

Kamer  ‘Zicht‐op‐Zee’: De  kamer met  ‘Zicht‐op‐Zee’ omvat  de  kustgemeenten 

De Panne, Koksijde  en Nieuwpoort,  en de achterliggende deelgemeenten  van 

Veurne.  Deze  deelregio wordt  gedomineerd  door  1  specifieke  activiteit:  het 

kusttoerisme.  Typisch  voor  de  Westkust  is  de  belangrijke 

overheidstewerkstelling,  die  voor  een  zekere  diversificatie  van  de 

werkgelegenheid  zorgen. De  toevloed  van  grote  aantallen  toeristen heeft de 

draagkracht voor voorzieningen in deze gemeenten behoorlijk doen toenemen 

waardoor  de  kuststreek  een  relatief  hoog  voorzieningenaanbod  kent.  Dit 

kusttoerisme, dat de laatste decennia geëvolueerd is naar een focus op tweede 

verblijven  voor  vooral  ouderen,  heeft  echter  niet  alleen  invloed  op  het 

voorzieningenaanbod. De  stormloop  van  kapitaalkrachtige  kopers  op  tweede 

verblijven  maakt  de  kuststrook  een  gebied  waar  de  woningprijzen  de 

koopkracht  van  vele  lokale  jonge  gezinnen  te  boven  gaat.  Deze  druk  op  de 
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woningmarkt met Zicht‐op‐Zee  verklaart met andere woorden waarom  zeker 

de  noordelijke  Binnentuin,  waar  de  woningprijzen  nog  binnen  de  perken 

blijven,  aan  populariteit  wint  bij  gezinnen met  kinderen.  Tenslotte  stelt  de 

toevloed aan oudere gepensioneerden, voor wie het  tweede verblijf met het 

verstrijken  van  de  tijd  steeds  vaker  het  eerste  of  enige  verblijf wordt  deze 

kamer voor een belangrijke uitdaging in de toekomst: Op dit moment zorgt de 

toestroom voor relatief hoge fiscale inkomsten, maar wie zal in de toekomst de 

kosten van de toenemende zorgvraag dragen?  

Handelskamer:  Koekelare  en  Kortemark  vormen  samen  met  Diksmuide  de 

Handelskamer, waar transport, groot‐ en detailhandel een belangrijk deel van 

de  werkgelegenheid  uitmaken.  Deze  gemeenten  liggen  relatief  centraal  ten 

opzichte van de provincie en sluiten aan bij de Noord‐Zuid lopende N33 die de 

E403 met de E40, en Oostende met Roeselare verbindt. De dynamiek  in deze 

regio, gestimuleerd door de gunstige ligging binnen de provincie, wordt echter 

enigszins  gehypothekeerd  door  de  relatief  oudere  bevolking.  De 

bevolkingsevolutie  is  hier  eerder  negatief,  al  belooft  een  toenemend  aantal 

(jonge) gezinnen toch voor vervanging te zorgen.  

Werkkamer: De gemeenten ten Zuidoosten van Ieper, onderweg naar Kortrijk, 

vormen de Werkkamer van de Westhoek. Langemark‐Poelkapelle, Zonnebeke 

en Wervik hebben allen een sterke  industriële traditie en de werkgelegenheid 

in  deze  gemeenten  situeert  zich merendeels  in  deze  sector.  Zeker Wervik  is 

bovendien een sterk verstedelijkte gemeente die de brug vormt tussen Kortrijk‐

Moeskroen‐Tourcoing en de eigenlijke Westhoek. Vooral deze  regio kent een 

positieve bevolkingsevolutie. 

Gastenkamer: Tenslotte vormen Heuvelland en Mesen, samen met de zuidelijke 

deelgemeenten van Poperinge en Ieper de Gastenkamer. Net als de binnentuin 

is dit een grotendeels landelijk gebied, dat op dezelfde manier geplaagd wordt 

door een verouderd woningbestand met beperkte kwaliteit. Het  is echter een 
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gebied met een aanzienlijke economische activiteit, vooral in het toerisme; het 

vormt  als  het ware  de  inlandse  tegenpool  van  de  kamer met  ‘Zicht‐op‐Zee’.  

Anders dan  in de noordelijke Binnentuin of de Kuststrook heeft het  toerisme 

hier  geen  positief  effect  op  de  bevolkingsevolutie;  het  aantal  gezinnen  blijft 

hooguit  stabiel of neemt  zelfs  af  en  jonge  gezinnen  lijken de weg naar deze 

deelregio nog niet te hebben ontdekt. 

De beschrijving van de Romeinse villa levert stof op voor beleidsdiscussies over 

de  verdere  streekontwikkeling  (zie  hieronder),  maar  is  ook  relevant  in  het 

bestuurlijk debat: wie werkt (best) samen met wie en op welke schaal, wetend 

dat onder meer uitrustingsniveaus nu ook al verschillen?  

 

De  analyse wijst niet  alleen op  eenheid  en  variatie, maar ook op  een  aantal 

gekende zwaktes en sterktes. 

Werkpunten in de regio zijn onder meer de geringe fiscale draagkracht van de 

meeste  gemeenten,  de  terugtrekkende  overheidsfuncties  (die  o.m.  door 

opschaling en rationalisering naar grotere gehelen evolueren met bijvoorbeeld 

kantoor  in de omliggende centrumsteden, namelijk Brugge, Kortrijk, Roeselare 

en Oostende) en de gebrekkige mobiliteit (met name op het vlak van openbaar 

vervoer) in het gebied.  

Tegelijkertijd komen sterke punten in beeld, zoals een zeer lage werkloosheid, 

een stabiele omgeving, en werk in eigen streek.   
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2.2. De bestuurlijke Westhoek  

Naast de sociaal‐geografische analyse is ook de bestuurlijke Westhoek ontleed. 

2.2.1. Gemeenten en hun bestuurskracht 

Uit een beknopte bestuurskrachtschets2 van de 18 Westhoekgemeenten3 en de 

bevraging  bij  de  gemeenten  (secretarissen  en  colleges)  over  bestuurskracht 

bleek onder meer het volgende: 

Gemeentefinanciën staan onder toenemende druk: al varieert de intensiteit van 

de  druk  naargelang  o.m.  de  eigen  fiscale  capaciteit.  Het  gevolg  is  dat  de 

belangstelling  van  gemeenten  voor  (methoden  voor)  kostprijsberekeningen 

alvast toeneemt. 

Gemeenten  blijven  investeren  in  diensten  en  infrastructuur:  alle  gemeenten 

blijven  naar  best  vermogen  een  aantal  diensten  aanbieden  en  trachten  te 

investeren  in  hun  infrastructuur.  Daarbij  zoeken  ze  creatief  naar 

financieringsmogelijkheden. Toch worstelen ze allen met belangrijke vragen op 

het  vlak  van  infrastructuur:  de  uitdaging  om  het  kerkpatrimonium  zinvol  en 

betaalbaar te beheren, om dorpen voldoende leefbaar te houden, enz. 

Gemeenten worden gedwongen tot het voeren van het  lokale kerntakendebat: 

sommige  gemeenten  voeren  al  moeilijke  debatten,  bijvoorbeeld  wat  ze 

uitbesteden  en  eventueel  overdragen,  zoals  de  riolering  naar  Infrax  of 

woonzorgcentra naar private spelers. De keuzes om opdrachten niet langer op 

te  nemen  zijn  eerder  noodgedwongen  dan  vrijwillige  of  positieve  keuzes, 

waarvan niet duidelijk is of het eindresultaat tot tevredenheid stemt. Discussies 

over al dan niet verder opnemen of afstoten van taken zijn soms onderbouwd 

                                                 
2 Voets, J. & Schreurs, F. (2011). Bestuurskrachtschets. KU Leuven & Westhoekoverleg. 
3 Voortbouwend op de methodiek gebruikt in het onderzoek van KU Leuven en Universiteit Antwerpen 
naar de bestuurskracht (zijnde de verhouding tussen de gemeentelijke opdracht en beschikbare middelen 
om deze behoorlijk uit te voeren)  van landelijke gemeenten (in opdracht van de VLM). 
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en doorgerekend, maar worden  in heel wat gevallen ad hoc en gevoelsmatig 

beslist.  

Gemeenten  werken  steeds  meer  samen:  omtrent  tal  van  thema’s  in 

verschillende  domeinen wordt  al  samengewerkt, maar  tegelijkertijd  blijkt  er 

ook nog heel wat braakliggend terrein. De versterkte samenwerking gemeente‐

ocmw  staat  vrijwel  overal  op  de  agenda,  als  een manier  om  efficiënter  en 

effectiever  te werken.  Hoewel  iedereen  de  nood  aan  samenwerking  erkent, 

bestaat  in  sommige  gemeenten  de  indruk  dat  de  gemeente  hierdoor  steeds 

verder  uitgehold  wordt  en  het  aantal  verbanden  onder  controle  gehouden 

moet worden. 

Gemeenten  steunen  op  externe  capaciteit:  De  provincie  en WVI  blijken  een 

belangrijke  leverancier  van  externe  capaciteit  voor  veel  gemeenten,  onder 

meer  door  het  inzetten  van  ‘subsidiologen’  en  de  streekwerking  met  het 

Esenkasteel  in  Diksmuide  als  uitvalsbasis. Wat  of  wie  dan  precies  ‘WVI’  of 

‘provincie’  is, blijkt op het terrein niet altijd duidelijk, maar de vraag  is of dat 

een  probleem  is  –  zolang  lokale  vragen  daarmee  een  afdoend  antwoord 

krijgen.   

Gemeenten hebben moeite om voldoende goed politiek en ambtelijk personeel 

te vinden en te houden: sommige posities geraken niet  ingevuld of er ontstaat 

onderlinge  concurrentie  voor  schaarse  profielen  (zoals  gemeentelijke 

stedenbouwkundige  ambtenaren)  en  het  politiek  personeel  heeft  ook  niet 

overal  en  altijd  de  nodige  kwaliteiten  om  met  de  huidige  bestuurlijke 

uitdagingen om te gaan. 

Gemeenten  worstelen  met  professionalisering  van  de  gemeentelijke 

organisatie: Op het vlak van het management blijken de relaties tussen politiek 

en  administratie  in  sommige  gemeenten  gespannen,  onder  meer  door  de 

komst  van  het  managementteam.  In  een  aantal  gemeenten  bestaat  bij 

beleidsmakers de  indruk dat  ze aan macht en  invloed  inboeten  ten  voordele 
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van de gemeentelijke administratie. Omgekeerd blijkt de modernisering van de 

gemeentelijke administraties het nog vaak voorkomende schepenmodel onder 

druk te zetten. Sommige politici hebben moeite met een rol die evolueert naar 

het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid op langere termijn in plaats van 

het feitelijk opnemen van de operationele aansturing en dienstverlening aan de 

burger. 

De ene gemeente is de andere niet: al de voorgaande thema’s zijn niet identiek 

voor  alle  gemeenten en dat  is een belangrijk punt  in het uitwerken  van een 

bestuurlijke  strategie: niet  elke uitdaging  is  (even  sterk)  van  toepassing  voor 

gemeenten en dit bepaalt mee de mate waarin  ze belangstelling hebben om 

deze uitdagingen  samen aan  te pakken. Zo  staan  sommige kleine gemeenten 

voor  de  uitdaging  om  een  aantal  basisdiensten  te  kunnen  invullen  of  de 

basisondersteuning voor ICT georganiseerd te krijgen, terwijl sommige grotere 

gemeenten of steden in het gebied eerder bepaalde gespecialiseerde diensten 

of ICT‐toepassingen (verder) willen ontwikkelen, zoals digitaal archiefbeheer.  

Nood  aan  gedifferentieerde  samenwerkingsstrategieën:  Daarom  geven 

ondervraagden  aan  dat  er  gedifferentieerde  samenwerkingsstrategieën 

ontwikkeld  moeten  worden,  maar  ook  dat  de  meeste  gemeenten  zelf  de 

capaciteit  ontbreken  om  deze  op  te  zetten,te  ontwikkelen  en  op  te  volgen. 

Kleinere gemeenten kijken al snel naar de grotere gemeenten en steden in het 

gebied  om  hierin  het  voortouw  te  nemen.  Meer  algemeen  kijken  de 

gemeenten  en  steden  hiervoor  naar  andere  organisaties,  zoals 

Westhoekoverleg,  de  intercommunale  WVI  en  de  provincie.  De 

gedifferentieerde samenwerkingsstrategieën worden nu al deels  in de praktijk 

gebracht (zie bv. intergemeentelijke milieuambtenaar voor enkele gemeenten) 

en  is  vaak  ad  hoc,  al  dan  niet  onder  impuls  van  subsidies  (bv. 

intergemeentelijke  samenwerking  op  het  vlak  van  wonen,  de  drie 

samenwerkingsverbanden rond cultuur via CO7, 5‐ART en H&B).  
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2.2.2. De Westhoek in samenwerking  

Het  is bestuurlijk al behoorlijk druk  in de streek.  In 2005 en  in 2010 maakten 

een  aantal  streekspelers  (zie  ‘Bestuurlijk  samenspel  als  Kompas’)  daarom 

afspraken over taakverdeling en samenwerking. Gelijktijdig met andere regio’s 

(zoals Zuid‐West‐Vlaanderen en Mid‐West‐Vlaanderen) gebeurde  in 2011 een 

grondige  inventarisatie van de samenwerkingsverbanden  in de Westhoek.4 Uit 

deze  inventarisatie  en  de  eigen  bevraging  blijken  een  aantal  relevante 

elementen.5  

Verschillende samenwerkingsidentiteiten in de Westhoek 

Hoewel  het  onderscheiden  van  ‘niveaus’  van  samenwerking  steeds 

samenhangt met  de  afbakening  van  een  niveau,  vertrekken we  hier  van  de 

indeling  die  ABB  gebruikte  in  haar  regioscreeningsrapport.  De  zogenaamde 

cartografische dwarsdoorsnedes van de clusteranalyse visualiseren clusters van 

gemeenten  die  een  bepaald  percentage  van  samenwerkingsverbanden 

gemeenschappelijk hebben (ABB, 2012). Drie dwarsdoorsnedes worden daarin 

onderscheiden:  (1)  clusters  van  gemeenten  die  minstens  25%  dezelfde 

samenwerkingsverbanden delen, (2) clusters van gemeenten die minstens 50% 

dezelfde samenwerkingsverbanden delen en (3) de clusters van gemeenten die 

minstens 75% dezelfde samenwerkingsverbanden delen.  

                                                 
4 Hiermee gebeurde feitelijk ook voorbereidend werk voor de algemene inventarisatie in het kader van de 
regioscreening van de Vlaamse overheid die recent gefinaliseerd en gerapporteerd werd (Agentschap 
Binnenlands Bestuur, 2012). Agentschap Binnenlands Bestuur. (2012). Regioscreening – Bestuurlijke 
regionale samenwerking in Vlaanderen: Inventarisatie en analyse. Brussel: ABB. Beschikbaar op: 
http://binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/Analyserapport_regioscreening.pdf 
5 We weten dat de regioscreening een aantal beperkingen kent (zoals mix van omschrijvingen en 
organisatiestructuren, aantal dubbeltellingen, …). Desalniettemin is het materiaal wel bruikbaar om een 
aantal indicatieve uitspraken over het samenwerkingsbeeld in de Westhoek te doen. 
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> 25 % gemeenschappelijk  > 50 % gemeenschappelijk  > 75 % gemeenschappelijk 

   

(ABB, 2012) 
 

Identiteit 1 ‐ ‘De’ Westhoek bestaat: Op het eerste niveau (gemeenten die > 25 

%  in dezelfde samenwerking zitten) tekent zich de Westhoek duidelijk af, met 

een  aparte positie  van Wervik dat ook  sterk  samenwerkt met  gemeenten  in 

Zuid‐West‐Vlaanderen  (o.m.  in  Leiedal).6  Voorbeelden  van  structuren  op  de 

volledige Westhoekschaal zijn de Interlokale vereniging Westhoekpersoneel of 

het Jeugdoverleg Westhoek. 

Identiteit 2 ‐ Het Noorden en het Zuiden: Op het tweede niveau (gemeenten die 

> 50 %  in dezelfde samenwerking zitten) komt de Noord‐Zuid‐indeling van de 

Westhoek  in  beeld.  Voorbeeld  van  samenwerking  in  het  zuiden  is 

Cultuuroverleg Zeven  (CO7, zonder Wervik). Voorbeeld van samenwerking op 

schaal van het Noorden is de welzijnsraad Veurne‐Diksmuide.    

Identiteit 3 ‐ Vier windstreken: Op het derde niveau (gemeenten die > 75 %  in 

dezelfde  samenwerking  zitten) komen vier  clusters  in beeld: het Zuiden blijft 

een geheel, met de gemeenten uit het arrondissement  Ieper (opnieuw aparte 

positie  Wervik).  Het  Noorden  is  in  drie  groepen  te  verfijnen:  de  drie 

kustgemeenten  (of  ‘Kamer  ‘Zicht‐op‐Zee’),  het  Noord‐Westen  (Veurne, 

                                                 
6 Dit is een bewuste keuze van Wervik, dat zich met beide streken wenst te verweven. Inhoudelijk worden 
er evenwel accenten gelegd: voor veiligheid, toerisme, erfgoed wordt bijvoorbeeld samengewerkt in de 
Westhoek, voor andere aspecten als wonen en ICT wordt samengewerkt met Zuid‐West‐Vlaanderen. 
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Alveringem  en  Lo‐Reninge)  en  het  Noord‐Oosten  (Diksmuide,  Koekelare, 

Kortemark, Houthulst).  

Overige  identiteiten  ‐ Verdere schaalvariatie  in de streek: Deze clusterindeling 

betekent niet dat er geen andere variaties zijn of dat alle samenwerking op die 

schalen  georganiseerd  is.  Sommige  samenwerkingsverbanden  omvatten 

andere gemeentelijke combinaties binnen de Westhoek of verbinden bepaalde 

westhoekgemeenten  met  niet‐Westhoekgemeenten.  Het  Sociaal 

Verhuurkantoor Veurne‐Diksmuide of het Regionaal Landschap  Ijzer en Polder 

omvatten  bijvoorbeeld  de  noordelijke  Westhoekgemeenten  zonder  de  drie 

kustgemeenten.  Het  Sociaal  Verhuurkantoor  Westkust  omvat  de  drie 

kustgemeenten  plus  Middelkerke.  Het  Regionaal  landschap  West‐vlaamse 

Heuvels omvat de Zuidelijke Westhoekgemeenten min Wervik en Langemark‐

Poelkapelle.  Het  Regionaal  Overlegplatform  Toerisme Westhoek  omvat  dan 

weer de 18 Westhoekgemeenten plus Middelkerke, Hooglede en Staden.  

Overige  identiteiten  ‐ Variatie  vanuit gemeentelijk perspectief: De  individuele 

‘foto’s’ per gemeente illustreren die variatie goed. We nemen ter illustratie een 

viertal  gemeenten  op7. Deze  foto’s maken  duidelijk  hoe  vanuit  gemeentelijk 

perspectief  de  samenwerking  varieert:  Alveringem  werkt  het  meest  intens 

samen met Lo‐Reninge, Veurne en De Panne en vervolgens op  schaal van de 

Westhoek;   Koksijde met haar directe omgeving, de Westhoek maar ook een 

aantal  andere  kustgemeenten; Wervik  het meest met  een  aantal  Zuidelijke 

gemeenten in de Westhoek en Zuid‐West‐Vlaanderen en dan pas op schaal van 

de  Westhoek  of  de  schaal  van  Leiedal8;  Ieper  het  meest  intens  met  de 

omliggende  gemeenten  in  het  zuiden  van  de  Westhoek,  gevolgd  door  de 

Westhoek maar ook met een aantal gemeenten uit Mid‐West‐Vlaanderen. 

                                                 
7 Bron: http://binnenland.vlaanderen.be/werking‐besturen/gebiedsdekkende‐regioscreening‐vlaanderen 
‐ link ‘kaart voor elke gemeente’ 
8 De aparte positie en de ogenschijnlijk grotere link van Wervik met Zuid‐West‐Vlaanderen is in realiteit 
genuanceerder: zo zijn meer dan 10 werkgroepen onder vlag van Leiedal apart geteld en stijgt zo de 
samenwerkingsgraad met Zuid‐West‐Vlaanderen in belangrijke mate. 
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Alveringem  (75 
verbanden) 

Koksijde  (75 
verbanden) 

Wervik  (106 
verbanden) 

Ieper (88 verbanden) 

     

 
 

Samenwerkingsautonomie: Daarbij  is de autonome keuze van gemeenten om 

met  elkaar  samen  te  werken  verschillend:  de  voorwaarde  voor  regionale 

landschappen  om  een  landschappelijk  geheel  te  vormen,  maakt  dat 

bijvoorbeeld de drie kustgemeenten geen lid zijn van het Regionaal Landschap 

IJzer en Polder, omdat de  kust  geen  (onderdeel  van het) polderlandschap  is. 

Een  voorbeeld  waar  gemeenten  wel  volledig  vrij  gekozen  hebben  is  de 

intergemeentelijke  samenwerking  cultuur  van  de  Westkust  of  de 

samenwerking tussen de kunstacademies van Poperinge, Diksmuide, Koksijde, 

Veurne en Ieper. 

Sterke samenwerkingstraditie in de Westhoek: Op het samenvattend beeld van 

Vlaanderen  (ABB, 2012: 17) blijkt  tot  slot dat er  relatief meer  samengewerkt 

wordt in de Westhoek dan in de meeste andere gebieden in Vlaanderen. 
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Daarbij  gelden  voor  de  Westhoek  ook  de  inzichten  die  generiek  voor  het 

Vlaamse grondgbied geformuleerd zijn: 

 Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe, ook op kleinere schaal (bv. 

tussen enkele gemeenten) 

 Het  aantal  intergemeentelijke  samenwerkingsverbanden  (volgens  decreet 

IGS) neemt toe 

 De  aard  van  samenwerking  varieert  van  informele  informatieuitwisseling 

tussen  professionals  tot  uitgebouwde  organisaties  zoals  afval‐  en 

energieintercommunales. 

 Een belangrijk aandeel van de samenwerking is gekaderd binnen federale of 

Vlaamse initiatieven (bv. politiezones, zorgregio’s). 

 Vervagende  arrondissementsgrenzen  (waarbij  omschrijving  van 

arrondissement  Ieper  nog  sterker  in  samenwerkingsbeeld  terugkeert  dan 

arrondissement Veurne of arrondissement Diksmuide) 
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Bestuurlijk samenspel als Kompas 

Een  andere  ingang  voor  de  analyse  van de  samenwerking  in  de  streek,  is  te 

vertrekken  van het  zogenaamde  streeknetwerk  van de Westhoek, bestaande 

uit drie categorieën van partners (Kompasnota, 2010).  

 De  centrale partners  zijn de  lokale  en provinciale overheid, namelijk de 18 

Westhoekgemeenten en de provincie West‐Vlaanderen.  

 De  uitvoerende  partners,  namelijk  Westhoekoverleg,  West‐Vlaamse 

Intercommunale, Westtoer, de provinciale gebiedswerking en sinds 2005 kan 

ook de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel (WHP) aan deze categorie 

worden toegevoegd.  

 De streekpartners zoals RESOC, Samenlevingsopbouw,… Daarin vormt RESOC 

een  overlegplatform  voor  de  streek waar  verkozenen  en  sociale  partners 

trachten onderling af te stemmen en socio‐economische beleidsmaatregelen 

voor te bereiden en uit te voeren.  

 

Om overlap  en  concurrentie  zoveel mogelijk  te  vermijden  en de  krachten  te 

bundelen,  hebben  deze  partners  sinds  2005  onderlinge  afspraken  gemaakt 

over  hun  samenwerkingsmodaliteiten,  prioriteiten,  enz.  in  de  zogenaamde 

Kompasnota.  In de gesprekken en discussies werd de Kompasnota niet actief 

benoemd door gemeenten maar gaven de ‘streekorganisaties’ zelf aan dat deze 

nota een goed en werkbaar afsprakenkader is.  

 

Het  bestaande  samenspel  in  het  streeknetwerk  mag  echter  niet  leiden  tot 

zelfgenoegzaamheid  bij  de  streekorganisaties  en  betekent  evenmin  dat  alle 

belangrijke vraagstukken er een antwoord (kunnen) krijgen (zie hieronder). Het 

onderling  afstemmen  is  verder  ook  een  tijdsintensieve  activiteit  die  kritisch 
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tegen  het  licht  gehouden  moet  worden:  in  hoeverre  leidt  het  overleg  tot 

resultaat en in hoeverre is dat overleg de enige of best mogelijke weg? 

 

Sommigen  wijzen  daarbij  op  de  noodzaak  om  het  Westhoekoverleg  en  de 

intercommunale WVI in deze context kritisch te bekijken. Sommigen stellen de 

dynamiek en de tot dusver bereikte resultaten in het Westhoekoverleg in vraag 

en  pleiten  ervoor  om  te  bekijken  in  hoeverre  het  politieke  overleg wellicht 

beter  (ook)  op  kleinere  schaal  kan  georganiseerd  worden.  Dergelijk  debat 

wordt  bij  voorkeur  geobjectiveerd,  al  is  het  steeds  een  stuk  normatief:  voor 

welke thema’s  is een andere schaal beter? Hoe ziet de kostenbatenanalyse er 

precies uit? Wat mogen de gemeenten  verwachten  voor de pakweg 150.000 

Euro  die  ze  samen  per  jaar  in  het  Westhoekoverleg  investeren?  Sommige 

actoren bepleiten ook een eigen  intercommunale voor de streek, waar ze als 

westhoekgemeenten  meer  vat  op  hebben  (zoals  de  IV  WHP)  en  die  meer 

aangepaste  diensten  kan  leveren.  De  manier  waarop  Leiedal  bijvoorbeeld 

diensten  op  het  vlak  van  e‐government  heeft  ontwikkeld  en  aanbiedt  kan 

inspiratie bieden. De denkoefening die momenteel  in de WVI  loopt over haar 

toekomstige  ontwikkeling  is  een  belangrijk  aangrijpingspunt  om  dergelijke 

verzuchtingen  kenbaar  te  maken  en  te  objectiveren.  Zeker  voor 

Westhoekoverleg en deels voor WVI hebben de westhoekgemeenten trouwens 

zelf het heft  in handen om bij te sturen en eventueel ook meer te  investeren, 

indien  nodig.  Verder  zorgen  de  provincie,  Vlaamse  overheid  en  de  EU‐

financiering (met name Leader) voor een belangrijke maar niet onuitputtelijke 

financieringsbron in de streek. 
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3. Bouwstenen voor toekomstige 
ontwikkeling 

Op basis van deze analyse en appreciaties hieromtrent in tal van gesprekken en 

tafels met (voornamelijk) publieke stakeholders formuleren we hier een aantal 

bouwstenen  voor  toekomstige  ontwikkeling. Deze  bouwstenen  betreffen  het 

werken aan bestuurskracht om  individuele gemeenten  sterker  te maken, aan 

streekontwikkeling  om  als  regio  verder  te  groeien  en  aan  de  nodige 

randvoorwaarden hiervoor.  

3.1. Verhoog de bestuurskracht 
Bestuurskrachtige gemeenten zijn de basis voor de slagkracht van het gebied. 

Versterkte  intergemeentelijke  samenwerking,  structurele  schaalvergroting  en 

een beter interbestuurlijk samenspel zijn parallel te bewandelen sporen. 

3.1.1. Verdiep de samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s 

De  samenwerking  tussen  gemeenten  en  OCMW’s  in  de Westhoek  kent  nu 

verschillende  snelheden  en  er  blijkt  nog  heel  wat  efficiëntie‐  en 

effectiviteitswinst  mogelijk.  De  versterkte  samenwerking  kan  zowel 

kostenbesparend  als  kwaliteitsverhogend  zijn  (bv.  betere  en  snellere 

maaltijdbedeling,  sterkere  personeelsdiensten,  samenaankoop).  Deze 

verdieping kan op relatief korte termijn gebeuren. 

 

De  eigenheid  van  elke  gemeentelijke  context  zal  slaagkansen  en  snelheid 

bepalen, maar beide besturen kunnen nog sterker ervaringen en praktijken met 

elkaar delen dan nu het geval is in het bestaande overleg tussen collega’s in de 

regio  zoals  secretarissenoverleg  (gemeenten  en  OCMW),  overleg 

maatschappelijke  diensten  OCMW’s,  overleg  tussen  (publieke) 

rusthuisdirecteurs. De ‘samenwerking gemeente‐OCMW’ zou er niet alleen een 
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vast  agendapunt moeten  zijn, maar  ook moeten  resulteren  in  gezamenlijke 

projecten en concrete engagementen. 

3.1.2. Werk meer  intergemeentelijk samen op het vlak van  infrastructuur en 
dienstverlening 

Samenwerken  tussen  gemeenten  op  het  vlak  van  infrastructuur  en 

dienstverlening  is  niet  nieuw,  maar  moet  in  een  hogere  versnelling. 

Zogenaamde  ‘back‐office’ activiteiten  (zoals  ICT) maar ook  ‘front office’  (zoals 

bepaalde dienstverlening) delen of samen ontwikkelen kan kosten besparen en 

kwaliteit van dienstverlening verhogen, zowel voor staf‐ als lijndiensten. Zowel 

op korte als langere termijn is hier vooruitgang mogelijk.  

 

Op het vlak van infrastructuur denken we bijvoorbeeld aan het afstemmen van 

inplanting en ontwikkeling van sportinfrastructuur, containerparken, enz.   

 

Het delen van ambtenaren  (onder de vlag van  IV WHP) of het gebruik maken 

van  elkaars  diensten  (bv.  inhuren  juridische  diensten  van  een  stad)  kan  nog 

groeien  en  het  samen  aanbesteden  en  inkopen  staat  nog  in  zijn 

kinderschoenen.  Het  delen  en  eventueel  gezamenlijk  ontwikkelen  van  ICT‐

toepassingen past in dit rijtje. Leren van of aansluiten bij bestaande initiatieven 

zoals  de  ‘Streekambitie  dienstverlening  en  eGovernment’  in  Zuid‐West‐

Vlaanderen onder de vleugels van Leiedal is daarbij aangewezen.  

 

Secretarissen  gaven  zelf  aan  dat  ICT  voor  beheersmatige  samenwerking  het 

meest prioritair  is.  Zaak  is om nu  te  concretiseren  in hoeverre de  ICT‐noden 

dezelfde zijn voor bepaalde groepen en te verkennen hoe ze aangepakt kunnen 

worden.  Daarbij  is  het  zaak  om  voortdurend  oog  te  hebben  voor  externe 

opportuniteiten:  zo  stapten  alle  Westhoekgemeenten  (behalve  Houthulst) 
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alsook een aantal andere spelers (zoals politiezones)  in  in het  IT‐raamcontract 

dat de stad Kortrijk en Leiedal hebben opgezet.9  

 

Andere  belangrijke  beheersmatige  samenwerking  is  volgens  secretarissen 

wenselijk  en mogelijk  op  het  vlak  van  (systemen  voor)  kostprijscalculatie  en 

samenaankoop,  documentensystemen  (o.m.  digitaliseren  van  processen, 

archiefbeheer,  ..),  het  ontwikkelen  van  capaciteit  voor  interne  controle  en 

specifiek  (het  op  peil  houden  van)  de  bestaffing  van  een  aantal 

gespecialiseerde diensten (zoals de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst). 

Dergelijke  prioriteitenlijst  is  een  nuttige  aanzet  die  nu  verdere  actie  vraagt: 

deze  behoeften  verder  concretiseren  en  zien  wat  voor  welke  gemeenten 

interessant  is,  bespreken  met  de  colleges  van  samenwerkingsvoorstellen, 

aanduiden  wie  de  leiding  neemt  om  deze  thema’s  verder  te  ontwikkelen, 

afspraken  maken  over  eventuele  investeringen/kosten,  in  hoeverre  dit  een 

nieuw  of  bestaand  samenwerkingsvehikel  vergt  of  dat  het  kan  via 

overeenkomsten  of  een  informele  taakverdeling  tussen  besturen.  In  deze 

context  is  het  aangewezen  om  zoveel  mogelijk  te  streven  naar  ‘lichte’ 

samenwerking en maximaal aan te sluiten bij bestaande actoren en structuren 

(bv. door afspraken maken met de WVI). Verder kan de samenwerking variabel 

zijn:  verschillende  sets  van  gemeenten  voor  verschillende  uitdagingen  en 

noden. 

 

Samenwerking  op  het  vlak  van  lijndiensten  kan  ook  nog  sterker.  Zo  zijn  de 

proeftuinen  jeugd  en  welzijn  gericht  op  overleg  en  het  boeken  van 

schaalvoordelen via intergemeentelijke samenwerking. 

                                                 
9 Dit raamcontract is bijzonder breed (van allerhande aankopen tot dienstverlening voor de ICT‐
organisatie in de gemeente). Meer info: http://www.westhoekoverleg.be/nl/wp‐
content/uploads/2012/06/17‐Westhoekgemeenten‐werken‐samen‐voor‐%C3%A9%C3%A9n‐IT.docx 
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Jeugd:  het  forum  ‘jeugd westhoek’  is  in  de  allereerste  plaats  gericht  op  het 

versterken  van  intergemeentelijke  samenwerking:  gezamenlijke  ontwikkeling 

van  software  voor  speelpleinwerking,  creëren  gezamenlijke  serverruimte, 

gezamenlijke positionering  t.a.v. belendende beleidssectoren  zoals welzijn en 

mobiliteit,  intergemeentelijke ontwikkeling van een aanbod naar  jongeren toe 

(bv. burning man westhoek,  art.19,  jeugdadviseurs, …). Dit  gebeurt nu  reeds 

door ondersteuning via westhoekoverleg en de provincie.   Blijvende  inzet van 

de gemeenten op dit thema is noodzakelijk om dit te continueren. 

Welzijn:  deze  proeftuin10  zet  o.m.  in  op  het  organiseren  van  overleg  en 

uitwisseling  tussen  (OCMW‐)rusthuizen  van  de Westhoek.  Deze  zijn  immers 

belangrijk in het kader van de vergrijzing in de streek en wegens hun impact op 

de lokale financiën. Een beter gezamenlijk beheer kan alvast efficiëntiewinsten 

opleveren.  Er  zit  echter  ook  een  beleidsdebat  achter:  indien  het  financiële 

plaatje te negatief kleurt en de lokale besturen hun rusthuizen afstoten, wordt 

de markt volledig aan de private sector overgelaten (wat o.m. een impact op de 

prijs  kan  hebben).  Deze  proeftuin  impliceert  dan  ook  een  volgehouden 

inspanning op langere termijn. 

3.1.3. Voer het debat over grotere gemeenten 

Schaalvergroting via samenwerking is een deel van de oplossing. De Westhoek 

zet hier al  jaren op  in en moet dit nog verder versterken. Gemeenten moeten 

zelf  echter  ook  voldoende  sterk  en  slagkrachtig  zijn  om  volwaardig  in 

samenwerking  te  participeren.  Voor  een  zwakke  gemeente  dreigt  anders 

verdere uitholling en gebrek aan sturingskracht – gemeenten gestuurd worden 

door  de  samenwerkingsverbanden  in  plaats  van  omgekeerd. Alles wijst  erop 

                                                 
10 In het kader van het witboek interne staatshervorming is er sprake van zogenaamde proeftuinen. Deze 
proeftuinprojecten “zullen in verschillende beleidsdomeinen plaatsvinden (bestuurszaken, ruimtelijke 
ordening, mobiliteit,…), afhankelijk van de resultaten van de metaanalyse en laten toe om met vernieuwende 
vormen van beleid te experimenteren. Deze proeftuinprojecten zullen wat betreft scope en tijdsduur worden 
afgebakend en worden geëvalueerd” (Witboek, 2011:130). De Westhoek is concreet drie proeftuinen aan 
het ontwikkelen: jeugd, welzijn en lokale bedrijvigheid (incl. verevening) – zie 
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/bestuurskracht/ 
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dat de druk op gemeenten verder zal toenemen, zonder dat er een structurele 

versterking  van  gemeenten  in  zicht  is  (al  stellen  sommigen  de  hoop  op 

initiatieven als het Plattelandsfonds). De Vlaamse overheid wijst in het witboek 

Interne  Staatshervorming  eveneens  in  die  richting  en  bepleit  sterke 

gemeenten.  

Op  een  bepaald  ogenblik  stelt  zich  de  fundamentele  beleidsvraag  wat  de 

autonomie  van  dergelijke  gemeente  dan  nog  betekent  en  in  hoeverre  het 

samengaan met  één  of meerdere  andere  gemeenten  geen  betere  oplossing 

biedt voor de burger.   

 

De meest  ingrijpende  strategie om  schaalgrootte  te  creëren  is  gemeentelijke 

herindeling en fusies. Hoewel schaal en bestuurskracht geen eenduidige relatie 

betreft,  fusie geen wondermiddel voor alle problemen  is en steeds de  impact 

op de lokale democratie11 in rekening moet gebracht worden, dringt het debat 

zich  op.  Ondanks  het  feit  dat  de  fusiebereidheid  bij  de  meeste 

Westhoekgemeenten klein tot onbestaande is, leeft het thema wel, zo blijkt uit 

gesprekken en debatten.  12 Dit debat moet  steeds  selectief  zijn, bijvoorbeeld 

tussen een stad en een of enkele omliggende gemeenten. 

 

Een  grotere  gemeente met  een  grotere  capaciteit  zal,  algemeen  gesproken, 

beter in staat zijn om hoogopgeleid personeel aan te trekken en te behouden, 

o.m.  door  een  rijkere  jobinhoud,  betere  carrièremogelijkheden,  enz.  Het 

aantrekken  van  bijkomende  gespecialiseerde  kennis  kan  dan  nog  steeds  via 

samenwerkingsverbanden  (zoals  intercommunales).  Fusies  zullen  de 

samenwerkingsnood  immers  niet  wegnemen,  maar  vermoedelijk  wel 

                                                 
11 Democratisch hoeft een zekere opschaling ook geen verlies te betekenen: gemeenten of steden met pakweg 
40.000 à 50.000 inwoners kunnen bezwaarlijk ondemocratisch genoemd worden en politici zijn er nog steeds in 
staat om voldoende contact met de burger te bewaren. 
12 Naast enkele actoren (met name VOKA) die openlijk schaalvergroting via fusies bepleiten, speelt het 
onderwerp in heel wat hoofden van politici en ambtenaren die meestal ‘off the record‘ wel bepaalde fusie‐
ideeën en ‐scenario’s hebben. 
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veranderen  en  samenwerking  tot  een  meer  positieve  in  plaats  van 

noodgedwongen  keuze maken  –  we  pleiten  voor  sterke  gemeenten  in  een 

sterke samenwerking.  

 

De  politieke  mandaten  in  het  grotere  bestuur  oefenen  dan  idealiter  meer 

aantrekkingskracht  uit  en  kunnen  zo  sterkere mandatarissen  opleveren, met 

meer  ruimte voor professionalisering, die  in hun gemeente ook meer kunnen 

doen. De overgebleven mandaten hebben dan ook meer om het  lijf. Ook het 

soortelijk  gewicht  van  de  grotere  gemeenten  kan  in  streek‐,  provinciaal  en 

Vlaams  perspectief  toenemen.  Tot  slot  kan  de  kleinere  groep  overblijvende 

gemeenten de coördinatiekost in de Westhoek significant helpen verminderen. 

3.1.4. Evalueer en versterk het interbestuurlijk samenwerkingsmodel 

In  een  drukbezet  veld  worden  sommige  uitdagingen  beter  interbestuurlijk 

en/of publiek‐privaat opgepakt. Tegelijkertijd zijn afspraken nodig om ieders rol 

scherp te krijgen en storende overlap en competitie te vermijden.  

 

Op dit moment bestaan al afspraken tussen de belangrijkste publieke spelers in 

de streek onder de vorm van de zogenaamde Kompasnota.13 De Kompasnota 

beschrijft hoe de  samenwerking  in de Westhoek georganiseerd  is en  lijst per 

‘beleidsdomein’  de  voornaamste  doelstellingen  en  projecten  op.  Over  het 

belang van dit samenspel is iedereen het eens, maar er moet nagegaan worden 

in hoeverre dit document recente ontwikkelingen capteert en of dit voldoende 

interbestuurlijke  dynamiek  creëert.  Zo  stemt  de  provincie  haar  rol  in  het 

ondersteunen  van  gemeenten  best  verder  af  met  de  WVI  en  kan  de 

streekhuiswerking  in  Diksmuide wellicht  versterkt worden  door  bijvoorbeeld 

ook Vlaamse ambtenaren te betrekken. Een grondige evaluatie van de Kompas‐

samenwerking dringt zich dan ook op. 
                                                 
13 Dit is een vijfjaarlijkse interne evaluatie van de streekwerking in de Westhoek. In 2005 werd deze 
evaluatie voor het eerst uitgevoerd en in 2010 herhaald.   
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Een  reeks  uitdagingen  (zoals  mobiliteit,  ruimtelijke  ordening, 

landschapsontwikkeling, …) vergen een aanpak  in samenspraak met provincie 

en Vlaamse overheid omdat  ze  sterk  verbonden met provinciale  en Vlaamse 

middelen,  bevoegdheden,  diensten,  doelstellingen,  enz.  Een  andere  reden  is 

dat  het  vaak  (her‐)verdelingsvraagstukken  betreft  die  lokaal  niet  zomaar  op 

vrijwillige  basis  uit  te  klaren  zijn,  zoals  een  afstemming  van  de 

woonontwikkeling.  Naast  de  gemeenten  moeten  provincie  en  Vlaamse 

overheid hun  rol dan ook  spelen, van  faciliteren en  stimuleren  tot eventueel 

het  dwingen  tot  samenwerking,  knopen  doorhakken  of  eventueel  zelf 

autonoom optreden. 

 

Het  faciliteren en  stimuleren  kan onder meer  via het  verder  subsidiëren  van 

samenwerking op  allerhande domeinen maar ook  via het  inzetten  van  eigen 

menselijke  capaciteit  of  bevoegdheden.  Thema’s  aanpakken  zoals  het  zwaar 

vervoer in tal van gemeenten, het afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen in 

het  gebied,  het  billijk  spreiden  van  lusten  en  lasten,  vergt  een  sterkere 

bovenlokale prikkels of sturing. 
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3.2. Werk verder aan streekontwikkeling 

De sociaal‐geografische analyse wijst op sterke en werkpunten van de streek. 

Het  is duidelijk dat de  slagkracht en aantrekkelijkheid  van de  streek nog  kan 

verbeteren.  Hiermee  zitten  we  in  de  beleidsmatige  samenwerking  voor  de 

streek en raken we ook aan een aantal moeilijke politieke kwesties. 

3.2.1. Versterk het samenspel met private sectoren 

Maatschappelijke  vraagstukken  oplossen  en  publieke  diensten  verlenen  zijn 

geen  (en wellicht  steeds minder) monopolie  van  de  publieke  actoren  in  de 

streek. Het  is duidelijk dat de publieke actoren op uiteenlopende wijzen met 

private  actoren  samenwerken,  soms  op  gemeentelijk  niveau  en  soms  op 

streekniveau (bv. RESOC). 

 

Er gebeuren op dit vlak inspanningen en de Kompasnota en de werkwijze in de 

streekwerking probeert dit samenspel mee te organiseren. Het streeknetwerk 

gaat uit van de betrokkenheid van dat middenveld via hun koepelorganisaties 

in de diverse beleidsdomeinen van kompas:  

‐  Sociale partners via RESOC,  

‐   Private welzijnsorganisaties via regionale welzijnsraden 

‐   Natuur en landschap via regionale landschappen  

 

Samenlevingsopbouw zit als streekpartner ook mee aan tafel, onder meer voor 

aspecten van bewonersbetrokkenheid in de Westhoek. Tal van gebiedswerkers 

stammen  trouwens  af  van  Samenlevingsopbouw,  wat  wellicht  ook  een  te 

bewaken  troef  is op het vlak van houding, methoden en  technieken omtrent 

participatie en inspraak in de streek. 
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Toch  is het nodig om de dynamiek  van het private  veld  (profit,  social‐profit, 

not‐for‐profit) in de Westhoek sterker in beeld te krijgen en aan te boren: wat 

zijn  de  ontwikkelingen  bij  actoren  uit  onder  meer  onderwijs,  welzijn, 

gezondheid, maar ook bij middenveldorganisaties? Hoe kijken ze naar de streek 

en  naar  de  bestuurlijke  partners  in  het  gebied?  Wat  zijn  hun  wensen  en 

verwachtingen met betrekking  tot de bestuurlijke ontwikkeling  in de  streek? 

Hoe  kan  een  goed  samenspel  de  burgers,  bedrijven  en  maatschappelijke 

organisaties in de streek een meerwaarde bieden? 

 

Tegelijkertijd  blijft  samenspel met  private  stakeholders  een  uitdaging,  onder 

meer omwille van de dynamiek op het  terrein. Zo konden na de hervorming 

van streekplatform naar RESOC de middenveldorganisaties niet langer in RESOC 

zetelen  en  bleven  enkel  de  sociale  partners  over.  De  opschaling  van  de 

regionale  tewerkstellingscomités  van  westhoekschaal  naar  West‐Vlaamse 

schaal    greep  in  op  het  gestructureerd  overleg  op Westhoekniveau met  de 

onderwijswereld,  al  zijn  deze  relaties  niet  verdwenen  en  tracht  RESOC  deze 

relatie op te nemen. Ook pogingen om sterkere relaties met het middenveld via 

het managementcomité van LEADER uit te bouwen,  mislukte. 

 
We  formuleren  hieronder  een  aantal  inhoudelijke  lijnen  van  dergelijke 

streekagenda  op  basis  de  6  strategische  keuzes  voor  de  Westhoek  van 

Decraene & Loopmans (2011), aangevuld met reacties die deze voorstellen bij 

een aantal stakeholders reeds losmaakten. 

3.2.2. Durf sterker te specialiseren in delen van het gebied 

“De Westhoek  is  een  sterk  merk.  Voor  de  buitenwereld  heeft  de  regio  een 

duidelijke  identiteit  en  is de grens  scherp.  In de  realiteit  is deze grens  echter 

minder helder, en kent de Westhoek een grote interne diversiteit. De sterkte van 

de onderscheiden Kamers van de Westhoek zit hem net in hun eigenheid en de 
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bruggen die ze daarvoor slaan met de buitenwereld. Economische ontwikkeling 

betekent  immers  in  de  eerste  plaats  in  het  binnenhalen  van  externe 

marktvraag.  Een  eerste  belangrijke  strategische  uitdaging  voor  de  hele 

Westhoek  ligt erin om gericht te  investeren  in de sterktes of specialisaties van 

elke kamer, zonder afbreuk te doen aan de heldere  identiteit van het geheel.” 

(Decraene & Loopmans, 2011 : pagina 58). 

 

Dit idee bouwt voort op de feitelijke vaststelling van ‘specialisaties’, maar roept 

bij tal van actoren ook al angsten op over een te gespecialiseerd karakter. De 

vrees dat ontwikkelingsmogelijkheden van gemeenten beperkt zouden worden 

door  doorgedreven  specialisatie  klinkt  door.  Ander  actoren  zien  wel 

mogelijkheden om bepaalde functies/ontwikkelingsmogelijkheden te clusteren 

vanuit  een  specialisatiegedachte  (bv.  regionale  bedrijventerreinen), maar dat 

moet  ruimtelijk  mogelijk  gemaakt  worden  en  moet  met  name  fiscaal 

gecompenseerd  worden.  Voor  beiden  wordt  meteen  naar  de  hogere 

overheden  gewezen  als  belemmerende  factor.  De  vraag  omtrent  de 

verevening, als het gaat om het compenseren van het eventueel ‘verliezen’ van 

functies/ontwikkelingsmogelijkheden  die  geld  voor  de  gemeente  opbrengen 

vanuit een bovenlokaal of  regionaal perspectief keerde veelvuldig  terug, met 

name op het vlak van wonen en werken. De meermaals gehoorde kritiek dat er 

geen vereveningsmodellen bestaan die dit mogelijk maken,  lijkt soms ook een 

drogreden om het moeilijke debat hierover zelf aan te gaan: waar een wil is tot 

samenwerking  en  inkomsten‐/kostenverdeling,  blijkt  vaak  wel  een  weg  om 

financiële afspraken    te maken. De Westhoek heeft alvast de ambitie  in haar 

derde proeftuin om deze thematiek verder uit te diepen. 
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3.2.3. Bereid het zorgvraagstuk gemeenschappelijk voor en aan de kust in het 
bijzonder 

“De  kamer  met  Zicht‐op‐Zee  is  erg  in  trek  bij  pensioentoeristen.  Tweede 

verblijven  rijzen  nog  steeds  als  paddenstoelen  uit  de  grond,  en  worden 

mettertijd vaak eerste verblijven. Op dit moment zorgt dit voor de instroom van 

hoge  pensioenen  die  elders  in  het  land werden  verdiend;  de  kustgemeenten 

zitten er qua belastinginkomsten dan ook  relatief warmpjes  in14. Maar na de 

eerste pensioenjaren komen de jaren van zorg.  

Een  tweede  belangrijke  strategische  uitdaging  is  waar  en  hoe  men  zal 

investeren in het zorgaanbod. Meer nog dan de rest van de Westhoek zal Zicht‐

op‐Zee stilaan ook Zicht‐op‐Zorg moeten bieden.” (Decraene & Loopmans, 2011 

: pagina 58) 

 

Op dit moment  lijkt er van een echt bovenlokaal denken  in de streek omtrent 

de  verwachte  vergrijzing  niet  echt  sprake.  Elke  gemeente  zoekt  individueel 

oplossingen  voor  de  verwachte  vergrijzing  in  de  eigen  gemeente,  en wilt  de 

eigen bevolking hiervoor  in de eigen gemeente oplossingen bieden. Belangrijk 

in deze context is de problematiek van woonzorgcentra: gemeenten staan voor 

belangrijke financiële uitdagingen die naar eigen zeggen alsmaar zwaarder om 

dragen zijn, waardoor de piste om rust‐ en verzorgingstehuizen over te dragen 

aan  de  private  sector  steeds  vaker  in  beeld  komt.  Er  lijkt  echter  nog 

onvoldoende inzicht in de manier waarop de private sector zich op dit domein 

aan  het  ontwikkelen  is  en  vooral  hoe  deze  ontwikkeling  eventueel  lokaal 

gestuurd  kan worden.  Ook  hier wordt  gesproken  over  belemmeringen  door 

hogere  overheden,  bijvoorbeeld  door  het  plafonneren  van  aantal  bedden 

waardoor  schaalvoordelen/economisch  interessante  uitbatingsmogelijkheden 

bemoeilijkt  of  verhinderd  worden.  In  de  toekomst  zou  een  bovenlokale 

                                                 
14 Met name via de opcentiemen op de onroerende voorheffing, terwijl ze lage tot 0 % aanvullende 
personenbelasting heffen. 
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strategie met betrekking tot voorzieningen wenselijk zijn, waarbij die strategie 

wordt  afgestemd  op  de  ontwikkelingen  en  schaalvergroting  in  de  private 

sector.  Dit  debat  kan  opgenomen  of  minstens  voorbereid  worden  in  de 

proeftuin welzijn. 

3.2.4. Wonen, wandelen of werken in de Binnentuin en de gastenkamer? 

“De Binnentuin, het open landelijk gebied dat het hart vormt van de Westhoek, 

staat in het noorden onder druk. De kamer met Zicht‐op‐Zee is stilaan volzet, en 

gezinnen uit de Westhoek zoeken een betaalbaar alternatief in de nabijheid. De 

goedkopere  woon‐  en  bouwgrondvoorraad  in  de  Binnentuin  biedt  hier 

mogelijkheden. Hier moet echter een evenwicht worden gevonden  tussen het 

behoud  van  het  landelijk  en  aantrekkelijk  open  karakter  en  het  voorzien  aan 

kwalitatieve  gezinswoningen.  De  uitdaging  stelt  zich  iets  minder  in  de 

Gastenkamer,  waar  de  aangrenzende  stedelijke  gebieden  in  het  zuiden 

momenteel  minder  druk  uitoefenen  op  de  woningmarkt,  maar  het  gebied 

kampt  evengoed  met  een  verouderd  woningpatrimonium.”  (Decraene  & 

Loopmans, 2011: pagina 58) Een duurzaam woonbeleid zou zich kunnen enten 

op het bestaande  verouderde  en  laag  kwalitatief  aanbod,  al dan niet  gelinkt 

aan selectieve uitbreidingsmogelijkheden die provinciale en Vlaamse overheid 

bepalen.  Het  bestaande  instrumentarium  voor  woonbeleid  (woonwinkel, 

woonoverleg,…)  zou  zich  verder  kunnen  ontwikkelen  (bijvoorbeeld 

intergemeentelijke woonwinkels  aan  de Westkust  of  rond  Ieper)  en  kunnen 

richten op het ondersteunen van renovaties van het bestaande patrimonium.  

“Door  renovaties  het  aanbod  aan  kwalitatieve  gezinswoningen  verhogen  en 

tegelijk het agrarisch en open karakter vrijwaren, vormt een derde belangrijke 

strategische uitdaging.” (Decraene & Loopmans, 2011: pagina 58) 
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Het  is  duidelijk  dat  hiermee  geraakt  wordt  aan  de  kern  van  wat  als 

gemeentelijk  belangrijk  wordt  geacht  en  waarvoor  vrijwillige  samenwerking 

allicht  weinig  soelaas  zal  brengen.  Zowat  elke  gemeente  wil  immers  meer 

wonen  kunnen  ontwikkelen,  waarbij  ze  concurreren  voor  dezelfde 

‘doelgroepen’: kapitaalkrachtige burgers (begoede medioren en senioren maar 

nog  liever  jonge  hoogopgeleide  tweeverdienende  gezinnen),  liefst  uit  eigen 

gemeente of streek. De effecten van het al dan niet succesvol aantrekken van 

dergelijke  burgers  heeft  natuurlijk  een  belangrijke  budgettaire  impact  (niet 

alleen  de  hogere  of  lagere  fiscale  inkomsten, maar  ook  het meer  of minder 

hebben van uitkeringsgerechtigden, het soort voorzieningen dat nodig is) maar 

raakt  ook  aan  debatten  over  de  leefbaarheid  van  dorpen,  sociale  dynamiek, 

aanwezigheid van functies (bv. ondergrens voor het openhouden van bepaalde 

schooltjes). Tal van actoren erkennen dat die  intergemeentelijke concurrentie 

speelt  en  tal  van  nadelige  effecten  met  zich  meebrengt  (suboptimale 

inplanting,  fiscale  concurrentie  via  belastingstarieven  of  grote  soepelheid  op 

het  vlak  van  ruimtelijke  ordening).  Tegelijkertijd  is  het  een  politieke  realiteit 

waarvan  moeilijk  afgeweken  wordt  en  die  als  een  ‘natuurlijke  drijfveer’ 

doorwerkt  in  het  politieke  gedrag  in  de  streek.  Het  gevolg  is  dat  van  een 

intergemeentelijke strategie of afstemming op dit vlak weinig of geen sprake is, 

hoewel  het  vanuit  een  bovenlokaal  perspectief  wenselijk  kan  zijn  om  in 

sommige  deelgebieden  (verder)  te  ontwikkelen  en/of  te  verdichten  en  in 

andere  deelgebieden  woonontwikkeling  (verder)  terug  te  dringen.  Sommige 

gemeenten  proberen  dit  trouwens  wel  al  te  doen  binnen  hun  eigen 

gemeentegrenzen:  sommige dorpen verder ontwikkelen, maar andere niet of 

enkel voor een aantal basiselementen (zoals een ontmoetingsruimte).  

 

Naast  het  zoeken  naar  vereveningsmodellen  om  dergelijke  lastige  politieke 

keuzes  iets meer  verteerbaar  te maken,  kan  een  selectieve  opschaling  van 

gemeenten hier  in principe ook enig soelaas brengen: wat nu als concurrentie 
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tussen  twee  gemeenten  wordt  gezien,  wordt  wellicht  een  al  wat  zakelijker 

debat  indien  het  ontwikkelingen  binnen  het  grondgebied  van  één  gemeente 

betreft. Maar  de  eerdere  fusies  zijn  op  dit  vlak  niet  allen  even  toereikend 

gebleken en  sommigen  stellen dat  vragen als  ‘wat  komt  in welk dorp’ en  ‘in 

hoeverre  zijn  alle  middelen  eerlijk  verdeeld  over  de  verschillende 

deelgemeenten’ sterk blijven spelen.  

 

Op dit vlak spelen provincie en Vlaamse overheid natuurlijk ook een belangrijke 

rol, door bijvoorbeeld feitelijk woonuitbreiding al dan niet mogelijk te maken of 

compensaties  voor  niet‐ontwikkeling  via  bijvoorbeeld  fondsen  financieel 

draagbaar  te  maken.  Het  is  evenzeer  denkbaar  dat  ze  deze  rol  van  (her‐

)verdeling  in de  toekomst nog  sterker opnemen,  in de mate dat  ze de  lokale 

belangen  en  druk  kunnen  overstijgen  vanuit  een  provinciale  of  Vlaamse 

beleidsvisie.  

3.2.5. Bouw een of meerdere toegangspoorten voor de Arcade uit 

“De Arcade aan kleine steden rond de Binnentuin vormt de ruggengraat van de 

Westhoek.  Het  voorzieningenniveau  en  de  werkgelegenheid  in  elk  van  deze 

steden  is  echter,  met  uitzondering  van  Ieper,  eerder  laag.15  Omdat  de 

Westhoek, en vooral de gemeenten uit de Binnentuin erg afhankelijk  zijn van 

deze steden,  is dit niet bevorderlijk voor de  leefbaarheid. Op dit moment biedt 

elke  stad  afzonderlijk  een  relatief  laag  niveau  aan  (publieke  en  private) 

voorzieningen. De vraag stelt zich of de steden, in navolging van de kamers, niet 

meer zouden kunnen specialiseren om zo voor de gehele Westhoek een aanbod 

aan voorzieningen  te doen dat bovengemiddeld  is. Veurne kan zich, met haar 

kustnabije ligging, bv. meer specialiseren in luxewinkels; Diksmuide zou zich als 

onderwijsstad kunnen gaan profileren. In de Arcade springt Ieper eruit als enige 

stad met een goede uitrustingsgraad; Bovendien vormt ze een hoekpunt van de 

                                                 
15 Maar de werkloosheid is er ook laag. 
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Werkkamer die haar verbindt met de hoogdynamische  regio Kortrijk‐Roubaix‐

Tourcoing. Een alternatieve strategie zou dus kunnen zijn om als regio sterker in 

te zetten op de uitbouw van Ieper als toegangspoort tot de regio, door haar uit 

te bouwen tot 14de Vlaamse centrumstad. Een vierde belangrijke strategische 

keuze dient zich dus aan: kiezen voor een netwerk aan complementaire steden 

die  samen  boven  de middenmoot  trachten  uit  te  stijgen,  of  kiezen  voor  een 

sterker Ieper als springplank voor de hele regio?“ (Decraene & Loopmans, 2011: 

pagina 58) 

 

Deze vraagstelling heeft een duidelijk prikkelende werking op publieke actoren 

in de streek. Zo blijken er op dit vlak belangrijke spanningen tussen een aantal 

(beleidsmakers  van)  gemeenten  in  de  streek.  Hoewel  de  feitelijke 

centrumpositie  van  een  aantal  grotere  gemeenten  en  steden  (opnieuw)  is 

geïllustreerd door de analyse,  lijkt dit  (nog) niet  te  leiden  tot een diepgaand 

debat over hoe dergelijke ontwikkelingen vanuit een streekperspectief al dan 

niet gestimuleerd zouden kunnen worden. Ieper wordt door sommigen (samen 

met de Westkust) als een motor  voor het hele gebied gezien, maar anderen 

twijfelen  er  tegelijkertijd  aan  of  Ieper  genoeg  kan  wegen  tegenover 

bijvoorbeeld Kortrijk en met name Rijsel in een bredere context.  

 

De  consument/burger  en  bedrijven  trekken  zich wellicht weinig  aan  van  de 

politieke gevoeligheden  tussen gemeenten op dit  vlak:  ze gaan daar waar  ze 

best/snelst/meest  aan  hun  trekken  komen,  ongeacht  de  naam/grens  van  de 

gemeente.  In  het  kader  van  de  ‘braindrain’  is  het  ook  van  belang  om  te 

beseffen dat de doelgroep van jonge hoogopgeleiden een relatief hoog aanbod 

aan  voorzieningen  verwacht  en  dus  een  (goede  toegang  tot  een)  stedelijke 

context wensen.  Het  is met  andere woorden  belangrijk  om  de  begrijpelijke 

gemeentelijke reflexen te overstijgen en dergelijk debat te durven voeren. Is de 

Westhoek  te  ontwikkelen  als  landelijke  netwerk‐  of  rasterstad?  Kan  het 
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voorzieningenniveau van Ieper verder uitgebouwd worden zodat via deze weg 

jonge afgestudeerden toch in de streek blijven/naar de streek terugkeren? Hoe 

worden eventueel een aantal  functies onderling verdeeld tussen de stedelijke 

centra en de kust, vanuit een visie op de streek? 

3.2.6. Bepaal  gemeenschappelijke  prioriteiten  op  het  vlak  van 
mobiliteitsverbindingen binnen en buiten het gebied 

“Mobiliteit  is al  lange  tijd  een heikel punt  in de  regio dat  in deze  studie niet 

expliciet werd behandeld. Toch duikt de kwestie op verschillende momenten op. 

Zo  is  het  duidelijk  dat  de  beperkte  verbindingen  ervoor  zorgt  dat  de meeste 

mensen in eigen streek werken. Dit is zeker een ecologisch gunstige situatie die 

het aantal kilometers naar het werk beperkt, maar verhoogt wel de noodzaak 

aan een gediversifieerde economische structuur die tegen een stootje kan, om 

een stabiele werkgelegenheid te blijven garanderen. Het maakt het ook moeilijk 

om externe vraag het gebied binnen te halen. Ook nu bevinden de meeste jobs 

zich aan de rand van het gebied in de regio’s met een relatief goede ontsluiting 

naar buiten: de Handelskamer en de Werkkamer. Strategisch  investeren  in het 

verbeteren of behouden van deze toegang tot de buitenwereld kan, gezien de 

aard van de activiteiten, zeker in deze gebieden van belang zijn. 

Tegelijk merken we dat het voor de leefbaarheid van de Binnentuin belangrijk is 

dat  de  Arcade  aan  stedelijke  kernen  voldoende  bereikbaar  is.  Zeker  als men 

inzet  in  een  verdere  specialisatie  van  de  steden,  moet  ook  aan  de  interne 

onderlinge ontsluiting en bereikbaarheid worden gedacht.  

Dit is met andere woorden een vijfde belangrijke strategische keuze: Inzetten op 

selectieve verbindingen naar buiten vanuit de kamers, waarvoor die aansluiting 

met  de  buitenwereld  van  groot  economisch  belang  is,  of  inzetten  op  een 

verbeterde  interne  mobiliteit  en  bereikbaarheid  van  voorzieningen  om  de 

leefbaarheid te vergroten?” (Decraene & Loopmans, 2011: pagina 59) 
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Op  deze  vraagstelling  antwoorden  tal  van  actoren  dat  er  op  beide  fronten 

ingezet moet worden. Andere actoren geven wel een prioriteit of hoofdrichting 

aan.  Sommige actoren bepleiten een aantal  grote  verbindingen  (doortrekken 

autosnelweg, aanpassen treinverbindingen, …) die de streek in zijn geheel beter 

kunnen  ontsluiten  voor  andere  delen  in  België  en  Frankrijk.  Andere  actoren 

verwijzen naar een aantal verbindingen met de meer directe omgeving van de 

Westhoek: naar Kortrijk, Roeselare, Brugge, Frankrijk, enz.  

 

Ook  zijn  er  actoren  die  in  de  eerste  plaats  bezorgd  zijn  om  beter  openbaar 

vervoer  binnen  het  gebied  zelf  –  het  aanbod  is  objectief  gezien  laag  en 

achteruitgegaan,  aldus  de  sociaal‐geografische  analyse.  Recente  besparingen 

bij  de  Lijn  leiden  ook  tot  verdere  aftakeling.  Tot  slot  zijn  er  ook  sommige 

actoren die het beeld relativeren en stellen dat mensen hun weg wel vinden en 

sterk  georganiseerd  zijn  op/gesocialiseerd  zijn  in  automobiliteit.  Een  context 

van  stijgende  brandstofprijzen  en  een  vergrijzende  bevolking  voor  wie 

automobiliteit  niet  altijd  mogelijk  blijft  bepleit  echter  toch  een  inzet  op 

verbetering van het openbaar vervoer. Deze thematiek is sterk verbonden met 

het beleid van infrastructuur‐ en openbaar vervoersactoren, zoals De Lijn en de 

NMBS. Toch geldt hier het devies dat een eensgezinde stem, vertrekkend van 

een gedeelde visie, wellicht een hoger gewicht in de schaal kan leggen met het 

oog  op  beïnvloeding  van  investeringen  in  het  gebied  dan  18  gemeenten 

afzonderlijk die apart en ongecoördineerd strijden voor ‘hun’ lijn, ‘hun’ trein –

of bushalte, ‘hun’ afrit, enz. 

3.2.7. Zet  de  schaarse  middelen  strategisch  in  en  werk  de  onderlinge 
verevening uit 

Het is duidelijk dat de Westhoek, met uitzondering van de kamer met Zicht‐op‐

Zee,  een  huis  is  met  een  zwakke  fiscale  fundering.  De  lokale 

belastinginkomsten zijn beperkt door het verouderd woningpatrimonium (laag 
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kadastraal  inkomen)  en  de  relatief  lage  lonen  (personenbelasting). 

Bestuurskracht  versterken  zal  in  de Westhoek  nog  gedurende  enige  tijd  ook 

financiële ondersteuning moeten betekenen. Maar zelfs met steun van hogere 

overheden  (Europa,  gemeentefonds,…) moeten  lokale  bestuurders  de  tering 

naar  de  nering  zetten  en  zal meer  samenwerking  en  solidariteit  nodig  zijn. 

Uitdagingen en kansen  in de Westhoek zijn ongelijk verdeeld. Waar sommige 

deelgebieden er mits het strategisch inzetten van middelen in de toekomst op 

vooruit  zullen  gaan,  lopen  andere  deelgebieden  het  risico  met  grotere 

problemen  te worden geconfronteerd. De uitdagingen die gepaard gaan met 

demografische  (vergrijzing/vergroening)  en  economische  cycli  zijn  ongelijk 

verspreid over het gebied.  

Een  zesde  en  laatste  strategische  uitdaging  ligt  hem  erin  om  de  uitdagingen 

samen  aan  te  gaan  en,  ongeacht  de  interne  diversiteit  de  onderlinge 

concurrentie  niet  de  overhand  te  laten  nemen  op  de  noodzakelijke 

samenwerking en  solidariteit om de  concurrentie met de  rest  van de wereld 

aan te gaan. 

 

Deze  lijn bepleit een versterking van de samenhang en het samenspel van de 

actoren in de streek, zowel publieke als private. De meeste actoren roepen op 

om samen sterk te staan, goed of zelfs beter samen te werken (zie bv. polemiek 

in lokale pers enige tijd geleden). Sommige actoren stellen echter dat er op tal 

van  terreinen  feitelijke  concurrentie  is  binnen  de  streek  en  dat  die  zonder 

fundamentele aanpassingen op vlak van bv.  fiscaliteit of compensaties  tussen 

gemeenten  voor  bepaalde  ontwikkelingen/het  bewust  weerhouden  daarvan 

(bv. open ruimte) niet zullen overstegen worden.  
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3.3. Werk  aan  de  randvoorwaarden  voor  een  permanente 
verbeteringscyclus van de streek 

De voorgaande bouwstenen voor een bestuurlijke strategie zijn maar zinvol als 

ze  verder  opgenomen  worden  in  de  regio.  Daarvoor  zijn  een  aantal 

randvoorwaarden te formuleren. 

3.3.1. Zoek naar of creëer leiderschap in en voor de streek  

Een voortgezet debat over een bestuurlijke strategie van de Westhoek en het 

realiseren ervan vergt voldoende leiderschap. Dit leiderschap, daarover zijn alle 

ondervraagde actoren het eens, ontbreekt momenteel  in de Westhoek. Zowel 

op  politiek,  ambtelijk  als maatschappelijk  vlak  ontbreekt  het  aan  een  aantal 

trekkers  die  voldoende  gezag  hebben  of  kunnen  ontwikkelen  om  de  vaak 

moeilijke en ambitieuze bouwstenen op te nemen.  

 

Dit leiderschap is nodig om binnen de streek een aantal ambities te formuleren 

en te realiseren, maar ook om buiten de streek de belangen en sterktes van de 

regio  in de kijker te zetten. Nu de  lokale verkiezingen achter de rug zijn en de 

gemeentelijke en provinciale kaarten opnieuw geschud zijn voor zes jaar, moet 

actief aan dat leiderschap gewerkt worden.  

3.3.2. Maak een traject en voorzie de nodige middelen 

Naast het  leiderschap  is een duidelijk traject eveneens een vereiste. Daarbij  is 

een  trajectgroep met  relevante  stakeholders  die met  voldoende  afstand  van 

hun eigenbelang over de streek kunnen discussiëren wenselijk, maar is het ook 

zaak om een agenda  te ontwikkelen welke elementen wanneer en via welke 

formule verder uitgewerkt kunnen worden. Secretarissen moeten bijvoorbeeld 

de  agenda  omtrent  de  beheersmatige  samenwerking  verder  opnemen,  in 

samenspraak met de WVI en eventueel ook de provinciale gebiedswerking.  



42 

 
Het  is  ook  aan  te  bevelen  om  sterker  dan  tot  nu  het  geval was  de  levende 

krachten  in  de maatschappij  in  dit  traject  te  betrekken  en  te  bevragen.  Zo 

wordt  het  bestuurlijk  debat  verrijkt maar  ook  kritisch  bevraagd  en  kan  een 

groter draagvlak voor de ambities ontstaan.   De  intergemeentelijke capaciteit 

(momenteel  in  beperkte  mate  bijeen  gebracht  onder  de  koepel  van 

Westhoekoverleg)  om  een  dergelijk  traject  te  ondersteunen  kan  verder 

uitgebreid  worden.  Daarbij  kan  de  formule  van  streeknetwerk  en  de 

Kompasformule  het  uitgangspunt  vormen  voor  de  interbestuurlijke 

samenwerking, maar kan de intergemeentelijke inbreng nog versterkt worden. 

 

Daarbij zijn zowel quick wins als verdere strategiebepaling van belang. Kleine 

stappen  worden  al  gezet:  de  secretarissen  gaan  aan  de  slag  om  samen  de 

interne controle vorm te geven, een intergemeentelijke jeugddienst staat in de 

steigers om o.m. de aantrekkelijkheid van de streek voor jongeren te verhogen, 

enz.  

 

Een  traject  omvat  idealiter  voldoende  verschillende  lijnen,  waarbij  de 

betrokken  actoren  verschillen:  de  toegangspoort  van  de  arcade  ontwikkelen 

kan  bijvoorbeeld  een  vierstedenoverleg  omvatten,  de  uitwerking  van  de 

binnentuin  en  verevening  kan  in  de  vorm  van  een  proeftuin  van  een 

intergemeentelijk  bedrijventerrein  vorm  krijgen,  het  idee  van  een 

aankoopcentrale zou door secretarissen en WVI kunnen opgenomen worden, 

de vergrijzing aan de kust door de Kustgemeenten onderling, enz.  

 

De nodige middelen voorzien betekent o.m. menselijke capaciteit vrijmaken en 

de  nodige  expertise  en  methodieken  inschakelen:  sociaal‐geografische 

analyses,  benchmarking  met  gelijkaardige  regio’s,  ontwerpend  onderzoek, 

software  voor  kostprijscalculatie,  enz. Het  debat  is  immers  zowel  gebaat  bij 
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concepten en denkkaders, objectivering en onderbouwing met feiten en cijfers 

als gebruik en ontwikkeling van allerhande tools. 

 

 


