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Dinsdagavond organiseerde de streekwerking Westhoek een trefmoment voor de nieuwe raadsleden van de
Westhoek. De streekwerking – het geheel van diensten van de 18 gemeenten en de provincie die voor de
streek actief zijn - maakte van de gelegenheid gebruik om de eigen werking voor te stellen. Tegelijk bood de
ontmoetingsavond de gelegenheid om de eindconclusies van het 2 jaar lopende project “een bestuurlijke
strategie voor de Westhoek” te formuleren. Maar liefst 120 deelnemers meldden zich dinsdag aan voor dit
evenement.
Eind 2010 startte Westhoekoverleg samen met Resoc en de provincie een begeleidingstraject om te komen tot
een bestuurlijke strategie voor de Westhoek. Dit traject werd begeleid door Prof. Dr. Joris Voets, toen nog van
de KULeuven en ondertussen bij UGent. In de conclusies werd o.m. ingegaan op het beleid van Vlaanderen
t.a.v. lokale besturen (interne staatshervorming) en gewezen op de noodzaak om verder te werken aan het
verhogen van de bestuurskracht van de gemeenten, de nood aan een beter georganiseerde streekontwikkeling.
Tot slot werd ook gepleit voor meer en sterker leiderschap in de streek hieromtrent.
Het panelgesprek dat volgde boorde verder op deze eindconclusies. Hierbij werden diverse thema’s in alle
openheid besproken zoals de fusie van gemeenten, een streekontwikkeling in eigen regie, efficiëntere
samenwerking, het schaalniveau “Westhoek”, enz. Het panel bestond uit Jan Durnez (burgemeester van Ieper),
Gerard Liefooghe (burgemeester Alveringem), Patrice Bakeroot (Voka) en Wim David (acv) en werd geleid door
Bart Coopman van de regionale televisie. De avond verliep in een positieve sfeer.
Voornaamste conclusie van de avond is dat de Westhoek af moet van zijn “calimerohouding”. Uitgaande van de
eigen kracht moet de streek zichzelf verheffen tot een performante en aantrekkelijke regio.
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