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Westhoekoverleg acht Unesco-bescherming voor de ganse frontlinie niet
aangewezen
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De Westhoekburgemeesters roepen de Vlaamse overheid op het gezond verstand te gebruiken bij het nemen
van beschermingsmaatregelen voor het wereldoorlog I erfgoed. De burgemeesters zijn enigszins gerustgesteld
door de reacties van de ministers Bourgeois en Crevits op de uitlatingen van de landbouworganisaties, maar
blijven bepleiten dat een Unesco-bescherming voor de gehele frontlinie van de Eerste Wereldoorlog van
Nieuwpoort tot Komen niet wenselijk is. Puntsgewijze bescherming is bespreekbaar zoals bijvoorbeeld voor de
Menenpoort te Ieper. Een volledige erkenning voor de ganse frontzone biedt geen enkele meerwaarde voor de
regio. Westhoekoverleg zal niet nalaten om de bevoegde ministers op tijd en stond te herinneren aan de
gemaakte beloftes.
De Westhoekburgemeesters herbevestigen het standpunt dat ze reeds in 2010 innamen. Ze hekelen de
‘sluipende besluitvorming’ die de Vlaamse overheid toepast. Initiatieven ter bescherming van het
oorlogserfgoed worden door de Vlaamse overheid in eerste instantie als volledig vrijblijvend aangekondigd. Na
verloop van tijd worden deze initiatieven toch dwingend en beperkend t.a.v. andere ontwikkelingen doordat ze
vertaald worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en hierdoor automatisch erfgoedlandschappen
worden. Lokale besturen worden zo met de rug tegen de muur geplaatst.
Bovendien vrezen de lokale besturen de gevolgen van de bescherming op langere termijn. Unesco zal met
gestrengheid toezien op de erkende zones waardoor het bereikte beschermingsniveau minstens verder zal
moeten worden gehandhaafd.
Vooral de landbouw maar ook de economie in de regio kan bijkomende beschermingen moeilijk dragen. Nu
reeds wordt de landbouwsector aan zeer strenge voorwaarden onderworpen vanuit milieu- en
natuurwetgeving. Bijkomende erfgoedbeschermingen dreigen de streek om te turnen tot een reservaat waarin
de landbouweconomie en andere economische sectoren zich niet langer kunnen ontwikkelen.
Westhoekoverleg ijvert voor een leefbare Westhoek waar het goed is om wonen en werken én waar er met
respect voor het verleden wordt omgegaan. De gulden middenweg tussen beide dient te worden bewandeld.
De slinger mag niet aan de ene of andere kant doorslaan. Alle betrokken actoren dienen te worden
geconsulteerd en de gemeenten dienen als volwaardige partner door de Vlaamse overheid te worden
betrokken.
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