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Proces










Afstemmingsteam 3/10/2016 – opmaak eerste versie
Regiocommissie 12/10/2016
Team Gebiedswerking 1/2/2017
Afstemmingsteam 6/02/2017 – Bespreking tweede versie
Regiocommissie 8/3/2017 – Bespreking herwerkte versie.
Bespreking DB WHO 7/4/2017/ AV WHO 21/4/17
Bespreking DB resoc / AV Resoc op 5/5/2017
Bespreking gedeputeerde Naeyaert op 19/5/2017
Goedkeuring deputatie, 8/6/17

Inleiding
De streekagenda geeft aan waar het streeknetwerk met als uitvalsbasis het Esenkasteel, streekhuis
van de Westhoek, de komende jaren aan zal werken. Het zijn die acties die de streekpartners binden,
waar samenwerking centraal staat en waar uitvoering gegeven wordt aan de eigen beleidsplannen
(vb Impulsplan Westhoek in Westdeal, het nieuwe Toeristisch-recreatieve beleidsplan…), maar ook
(en vooral) aan het Streekpact Westhoek dat door de 18 gemeentebesturen en het provinciebestuur
bekrachtigd werd. De streekagenda treedt zo in de voetsporen van de kompasnota die in 2005
opgemaakt werd en in 2010 geactualiseerd werd.
Daarnaast blijven de diverse streekpartners uiteraard ook uitvoering geven aan eigen beleid en/of
concrete realisaties op het terrein.

Het streeknetwerk Westhoek
De streekagenda is opgemaakt door de partners die samen het streeknetwerk Westhoek vormen:







Het Westhoekoverleg
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Resoc Westhoek
WVI
Westtoer, Toerisme Westhoek
De Regionale Landschappen IJzer en Polder en West-Vlaamse Heuvels

De streekagenda wordt besproken en geagendeerd op het Westhoekoverleg, RESOC Westhoek,
deputatie/regiocommissie. Het vormt ook mee de agenda van het afstemmingsteam van het
streekhuis, waar de voortgang opgevolgd wordt. Eind 2016 is de eerste streekagenda geëvalueerd
en geactualiseerd (Eindrapport Streekagenda 2015-2016 in Bijlage).
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De streekwerking
Volgende doelstellingen stelt het streeknetwerk voorop :
o
o
o

Het ondersteunen en versterken van de 18 steden en gemeenten
Het agenderen, ontwikkelen en uitvoeren van bovengemeentelijke thema’s en
projecten
Gezamenlijke belangenbehartiging

Daarnaast wordt extra ingezet op het inspireren van het streeknetwerk via debat, vorming,
inspiratiebezoeken…
In het goedgekeurde ESF-dossier Streekbeleid is voorzien om met alle partners samen te zoeken hoe
de streekwerking verder kan versterkt worden, hoe we ons organiseren en op wat we gezamenlijk
inzetten (onder meer voorwerp van deze streekagenda). Daarbij hoort ook het herbekijken van de
streekcommunicatie en het organiseren van een streekmoment waarbij hierover met de streek in
debat gegaan wordt. Meer dan ooit is dit belangrijk om toekomstige ontwikkelingen op te volgen en
indien nodig ook vanuit de streek proactief te handelen.
Extra aandacht gaat dus naar de snel wijzigende evoluties in het bestuurlijke landschap en de
(organisatorische) gevolgen voor de partners van dit netwerk.
Dit zijn de belangrijkste evoluties van de afgelopen 2 jaar:
Westhoekoverleg/WVI:
-

-

Opstart Streekintercommunale: 17 gemeenten doen mee (excl. Koksijde); opstart
overlegorgaan ook in gemeenteraden goedgekeurd. Max 1 jaar tijd Overlegorgaan = AV
Westhoekoverleg
Pilootproject basisbereikbaarheid. Opstart Vervoerregioraad. Peter Roose voorzitter

Resoc Westhoek:
- ESF-dossier ‘Samenwerkingsverband streekbeleid Westhoek’ goedgekeurd op 28 juni 2016.
- Loopt van 1/8/2016 tot en met 31/7/2019.
- ERSV West-Vlaanderen vzw diende het dossier in in opdracht van 17 gemeenten (excl.
Wervik), Westhoekoverleg, Provincie, POM West-Vlaanderen, VDAB West-Vlaanderen,
sociale partners, gesteund door WVI, vives, Howest. De lokale besturen krijgen meer
verantwoordelijkheid van Vlaanderen
- Lokale cofinanciering door ERSV West-Vlaanderen vzw (de lokale besturen, de provincie,
vertegenwoordigers werkgevers en werknemers), 4 steden Poperinge, Ieper, Diksmuide en
Veurne en WHO
- 5 acties:
o Ontwikkeling van stedelijke motor tbv ganse regio
o Verkenning concept ‘Westhoek business district’
o Naar een gebiedsdekkend tewerkstellingsbeleid
o Uitbouw van streekwerking kust
o Ontwikkeling en coördinatie van het samenwerkingsverband
Provincie West-Vlaanderen:
-

Overheveling persoonsgebonden materies uitgesteld tot 1/1/2018
Interne reorganisatie provincie, horizon 17. Van een dienst gebiedswerking naar een
organisatiemodel: inkanteling dienst in de Griffie, opstart van een Beleidsforum in 2018
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Regionale Landschappen:
-

-

Akkoord op beide Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen om tegen 1/1/2018 naar
een samensmelting te gaan tussen beide regionale landschappen en 1 Regionaal Landschap
Westhoek op te richten.
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie. Voortaan een basisdotatie en een
surplus op basis van wat vanuit de streek naar voor wordt geschoven: werken aan
verbondenheid en Landschapsbeheer

De werking van het streeknetwerk blijft de komende 3 jaar verder deze acties uit de eerste
streekagenda (2015-2016) opvolgen en verder uitvoeren:

1. Een stedelijke motor voor de streek
Na 3 bijeenkomsten tussen de 4 steden waarbij vooral cijfergegevens verzameld werden
moet het duidelijk worden de komende 3 jaar of de 4 steden samen een
verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen en hoe dit vorm zal krijgen.
KADER:
Streekpact: uitdaging 1, Vernieuwend besturen (opdracht 2)
ESF-dossier Versterkt streekbeleid
2. Uitwerking en uitvoering van het economisch Impulsplan Westhoek
In het Impulsplan zijn 6 accenten naar voor geschoven. Een evaluatie, update en
verfijning van het impulsplan wordt opgemaakt door de POM samen met de
streekpartners in het voorjaar van 2017 en teruggekoppeld aan de regiocommissie, het
Westhoekoverleg en RESOC. Agreon en Acasus blijven alvast 2 belangrijke speerpunten
KADER:
Westdeal
Streekpact: Uitdaging 2, Ondernemen en Innoveren
3. Verdere uitvoering van de streekvisie mobiliteit
Reeds in 2013 maakte Westhoekoverleg een mobiliteitsvisie op voor de streek in reactie
op de besparingen bij De Lijn. Deze mobiliteitsvisie werd opgenomen in het streekpact
Westhoek en verwijst naar de noodzaak van een ruggegraat aan openbaar
vervoersverbindingen enerzijds en de introductie van de zgn. ‘nieuwe mobiliteit’
anderzijds. De invulling van deze mobiliteitsvisie werd verder uitgewerkt in het kader
van een service design traject landelijke mobiliteit, i.s.m. VVSG, Fietsberaad, De Lijn, en
de Vlaamse overheid.
In 2017/18 moet de vervoerregioraad met een vervoersplan komen om het concept
basisbereikbaarheid toe te passen in de Westhoek. Daarnaast ijvert de Werkgroep Spoor
blijvend voor een beter vervoerplan van de NMBS. In het ingediende Transmobil project
zijn investeringen aan hubs voorzien in diverse gemeenten en wordt gezocht naar
haalbaarheid grensoverschrijdende verbindingen.
KADER:
Westhoek als pilootregio Basisbereikbaarheid: vervoerregioraad
Ingediend Interregproject Transmobil
Streekpact: Uitdaging 5, het verbinden van mensen en organisaties: opdracht 1 en 2
4. De ruimte geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen voor wonen en werken
De streek schreef in 2015 een eigen gebiedsgerichte strategie met quick wins
(Economische assen, intergemeentelijke verevening en Herbestemming leegstaande
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hoeves via contractbenadering) ikv opmaak Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De
Vlaamse regering nam dit mee in diverse projecten. Daarnaast startte ook het project
T.OPregio Kust. Ook de provincie maakt een beleidsplan op. Nu ook het Witboek
goedgekeurd is, is het meer dan ooit belangrijk om via de Werkgroep Ruimte van het
Streekhuis de vinger aan de pols te houden bij al deze ontwikkelingen.
KADER:
Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Deelruimte Westhoek PRS
Streekpact: Uitdaging 2, Ondernemen en innoveren: opdracht 12
5. Hoger onderwijs: afspraken tussen streekwerking en West-Vlaamse Hogescholen
Resoc start in 2017 met een werking rond volwassenenonderwijs/levenslang leren, ook
in kader van ESF. Opleiding en vorming is in die zin wel degelijk een uitdaging voor de
streek. Vanzelfsprekend zullen de hogescholen ook hier partner zijn. Afspraken moeten
gemaakt worden met Academie voor de toekomst en Cel Onderwijs
KADER:
Streekpact: Uitdaging 3. Opdracht 2: Campus Westhoek.
6. Beheer van het recreatief en openbaar groen als belangrijke uitdaging binnen het
nieuw Regionaal Landschap Westhoek
In 2016 werd een startnota opgemaakt voor de bespreking van de organisatie en
financiering van het landschapsbeheer. Tegelijkertijd liep een traject waarbij gekeken
werd hoe de beide Regionale Landschappen meer konden samenwerken. Eind ‘16 gaven
beide raden van bestuur hun fiat tot een fusie tussen beide regionale landschappen. Een
andere belangrijke uitdaging vormt de kwaliteit van het ‘bedrijfsgroen’. Diverse
gemeenten gingen aan de slag met de provinciale verordening. De indruk leeft dat dit
beter kan, dat het versnipperd gebeurt.
KADER:
Samenwerkingsovereenkomst Provincie – Regionale landschappen 2017-2019.
Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2018 – 2014
7. Uitvoering van het Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2018 – 2024
In 2016-2017 werd er volop werk gemaakt van het schrijven van een nieuw Strategisch
Beleidsplan Toerisme & Recreatie voor de Westhoek. Het is het derde plan voor de regio.
Dit kwam tot stand in overleg met de toeristische sector uit de Westhoek. Het plan werd
voorgesteld op 6 maart 2017 in Ieper in aanwezigheid van 450 aanwezigen uit de sector.
Half 2017 wordt er een evaluatie van het planningsproces gemaakt. Dan gaan we ook
over tot effectieve uitvoering van het plan. Hiervoor is het belangrijk dat het plan wordt
omgezet in operationele actiepunten per verhaallijn. Het plan tekent drie inhoudelijke
verhaalllijnen uit: De grote goesting, van de bergen tot de zee en oorlog en vrede. Binnen
deze verhaallijnen zijn er acties voorzien op vlak van duurzaamheid, hospitality,
kindvriendelijkheid,… Daarnaast werden ook richtlijnen/actiepunten uitgeschreven op
vlak van regiomarketing en logeren alsook op vlak van organisatie en samenwerking. Het
is belangrijk dat niet alleen Westtoer, maar ook de andere actoren betrokken bij
toerisme in de Westhoek hun steentje bijdragen voor de uitvoering van het plan.
KADER:
Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2018 – 2014
8. Uitvoering van de regiomarketingcampagne: Westhoek. De Nieuwe Wereld
Na de lancering van de campagne op 24 november 2016 start in 2017 de effectieve uitrol
die voornamelijk gebeurt via de uitvoering van het LEADER-dossier. Een belangrijke
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uitdaging waar alle streekpartners aan mee werken.
KADER:
Streekpact: Uitdaging 5, opdracht 4

De werking van het streeknetwerk concentreert zich vervolgens de komende 3 jaar bijkomend op
volgende nieuwe krachtlijnen:
1. Een Energieke Westhoek
Zowel de provincie als WVI verrichten belangrijke inspanningen om het woonpatrimonium in
de Westhoek duurzamer te maken. De provincie start in 2017 ook een provinciaal
woonbeleid op. Naast het zoeken naar innovatieve woonvormen, wordt ook ruimte gelaten
voor een specifieke regio-inzet. De provincie werkt hiervoor samen met de streekpartners.
In de Westhoek wordt versterkt ingezet op het project Energieke dorpen, de campagne
Westhoekisoleert en het energiehuis Westhoek.
De WVI biedt ondersteuning aan gemeenten rond diverse thematieken (luchttermografie ikv
Europese projecten, opmaak, uitvoering en evaluatie burgemeesterconvenanten,
ontwikkeling verkavelingen…)
KADER:
Provinciaal woonbeleid
Leaderproject Energieke dorpen
Streekpact: Uitdaging 4: een kwaliteitsvolle omgeving, opdracht 3, Wonen als onmiskenbare
troef
Burgemeeestersconvenanten
2. Een provinciale Kernenstrategie
Met de goedkeuring van de projecten Partons 2.0 (dienstverlening Landelijk gebied) en
Energieke Westhoek wordt er vanuit de gebiedswerking verder gewerkt aan de leefbaarheid
van dorpen. De inzet rond WinVorm en het toeleiden naar kernenreglement bleef al die tijd
doorlopen. Met het licht op toekomstige ruimtelijke uitspraken in het BRV, de verhouding
met het PRS waarbij het onduidelijk is wie nu nog woonbehoeften en pakketten bekijkt, blijft
het belangrijk om voortdurend te anticiperen, maar ook na te denken over toekomstige
ontwikkelingen van onze dorpen. Dorpen leefbaar houden zonder nieuwe kavels aan te
spreken wordt de grote uitdaging. De link met de stedelijke gebieden wordt gemaakt via de
actie rond mobiliteit en het stedenoverleg ikv het ESF-dossier. Ook met mobiliteit is er een
duidelijk link, dit zal via het Interreg V Project Transmobil gebeuren.
KADER:
Provinciaal reglement ter ondersteuning van kleine kernen
Interregproject Partons 2.0, Transmobil

3. Een actieplan Water voor de Westhoek
Meer en meer moet de streek zorgvuldig omgaan met water. In het licht van de
klimaatopwarming zal de streek af te rekenen hebben met zowel momenten van
wateroverlast als momenten van grote waterschaarste. De streek moet hier op anticiperen
en, zoals voorgesteld door de plaatsbepalers, een bovenlokaal plan opmaken voor een
geïntegreerde aanpak. Het herinrichten van waterlopen, het voorzien van voldoende
5

buffering, het sensibiliseren van de bevolking… zijn hierbij mogelijke belangrijke acties.
Telkens wordt ook gekeken welke functie de landbouwsector hierin kan spelen, als tijdelijk
bufferaar, als beheerder…Daarnaast worden bestaande dossiers gebundeld in aanpak en
afstemming:
a. Inrichtingsdossiers ifv erosie/buffering/zuivering
i. Steenbeek/Ronebeek
ii. Kleine Kemmelbeek
iii. Bollaertbeek…
b. Ecologisch beheer van de waterlopen/bufferbekkens: Vleterbeek, Franse beek,
Robaertbeek, Douvebeek
c. Opvolging van de goedgekeurde Interregdossiers Magétaux, Lyse en het pas
ingediende Lynbatis
d. Grensoverschrijdende samenwerking via de Werkgroep Water EGTS, waar onder
meer het aanpassen van internationale verdragen met Noord-Frankrijk voorzien zien
ikv Magétaux
e. Gezamenlijke uitvoering van het Streekprogramma ‘WaterLanders’ in de IJzer- en
Handzamevallei (2017-2018) olv het Regionaal Landschap Westhoek

4. UITPAS, een bekender vrije tijdsaanbod voor de Westhoek
De uitrol van de UITPAS Westhoek wordt als piloot uitgevoerd door de 3 steden Poperinge,
Diksmuide, Ieper en de gemeente Zonnebeke. De UITPAS moet het vrije tijdsaanbod in de
Westhoek beter op elkaar afstemmen en bekend maken bij de inwoners van de streek.
Onderliggend doel is de participatie aan Vrije Tijd door kansengroepen te verhogen. In een
tweede fase wordt de verspreiding van de UITPAS in de Westhoek geambieerd. De beide
cultuurverenigingen CO7 en achthoek werken in dit kader verregaand met elkaar samen.
Kader:
Meerjarenplan Forum Jeugd 2016 – 2018: vrijetijdsaanbod.
Streekpact Westhoek 2013 – 2019: Actie 69: een veranderingstraject voor de socioculturele
sector.

5. Het netwerk Oorlog en Vrede
De herdenkingsperiode 2014 – 2018 loopt eind volgend op z’n eind. Het
investeringsprogramma is grotendeels uitgevoerd, educatieve pakketten zijn opgesteld. Hoog
tijd om het netwerk opnieuw een toekomst te geven. De vele actoren uit de streek zijn
vragende partij voor een bovenlokale afstemming en ook op provinciaal niveau groeit stilaan
duidelijkheid over hoe dit verder vorm moet krijgen. Het verder zetten van het visietraject
gekoppeld aan de opmaak van een duidelijk actieplan is nu de opdracht. Een nauwe
samenwerking met Westtoer is alvast aangewezen, gezien ook de duidelijk aandacht vanuit
de sector ook na 2018 voor het thema.
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BIJLAGE:
EINDRAPPORT STREEKAGENDA 2015-2016

1. Een versterkt Westhoekoverleg
Uitdaging 1 Streekpact:
Vernieuwend Besturen: Meer lokale en regionale bestuurskracht
De streekwerking als excellent voorbeeld van interbestuurlijke samenwerking
Dieter Hoet – WHO
2015
Haalbaarheid dienstverlenende vereniging voor Westhoekoverleg ligt op dit moment stil. Wel is
intussen het Westhoekoverleg inhoudelijk versterkt via 1 FTE voor de regionale Welzijnsinzet. Begin
januari wordt opnieuw besproken met nieuwe voorzitter
September 2015: Er is een voorstel vanuit de wvi om een kostendelende en later een
dienstverlenende vereniging op te starten. Wordt besproken met het Westhoekoverleg
Intussen wordt ook binnen het Westhoekoverleg het principe om nauwer samen te werken tussen
burgemeesters en secretarissen, tussen burgemeesters en ocmw-voorzitters en om ook minimaal 1 x
per jaar af te stemmen met het RESOC goedgekeurd.

Bestuurlijke ontwikkelingen andere streekpartners:
Vanuit de wvi komen tegenstrijdige signalen. In Midwest is aangegeven dat herorganisatie met
decentrale structuren op regioniveau er aan komt. Geen duidelijkheid. Wel is de inzet van de wvi al
verhoogd de afgelopen jaren. Alles wordt nu ook becijferd.
Duidelijk dat hervorming wvi, versterking Westhoekoverleg aan elkaar gekoppeld zijn. Maar ook het
uitstappen van provincie uit intercommunales zal bepalend zijn.
Provincie: persoonsgebonden bevoegdheden verdwijnen op 1/1/17, bijhorende middelen een jaar
eerder. Provinciefonds is geschrapt vanaf 1/1/15. Onduidelijkheid ivm dotatie. Gevolgen vorige
besparingen stilaan zichtbaar. In 2014 vertrokken al 4 projectmedewerkers.
Resoc; Vlaamse subsidies geschrapt vanaf 1/1/15. Rest 80% provinciale middelen
Quid sociaal-economisch streekoverleg?
December 15: Vlaamse regering hertekent het streekbeleid. Er wordt een call gelanceerd waarop
regio’s moeten intekenen. Initiatief en verantwoordelijkheid worden bij de lokale besturen gelegd.
SERR; Min 10% vanaf 1/1/2015, daarna stopzetting?
Overleg tussen vvp-vvsg-vlaamse overheid over sociaal-economisch overleg. VVSG niet zomaar
geneigd hierin te investeren. Bal ligt wellicht in kamp Provincie.
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Eind 2015 wordt werking SERR stopgezet

POM; decentralisatie-operatie in gang gezet. Focus meer en meer op Fabrieken van de toekomst.
Geleidelijk aan is het de bedoeling om uit Olympia te trekken.
Weinig gevolgen voor Westhoek. Wel komt er een persoon voor acquisitie deeltijds in Ieper. (actie
uit Impulsplan)
In het najaar wordt de invulling van het GTI-dossier New Green Valley opgestart met twee
workshops. Focus komt op 4 steden te liggen met Agreon, Acasus, duurzaamheidscampus en
Landbouwbedrijf van de toekomst

2016
WHO:
Voorstel voor opstart streekintercommunale vanuit WVI is goedgekeurd door het Westhoekoverleg
en ligt voor ter bespreking in de 18 gemeenten. Koksijde doet niet mee.
Met de provincie West-Vlaanderen wordt een protocolovereenkomst gemaakt waarin afgesproken
wordt wie wat doet binnen de nieuwe structuren. Ontwerpovereenkomst in opmaak.
WVI:
Niek De Roo is vanuit projectbureau vertrokken. Wvi bekijkt vervanging.
Provincie:
Verdere stappen gezet rond afslanking persoonsgebonden materies. Intern proces ‘Horizon 17’ om
grondgebonden inzet met versterkte regiofocus voor te bereiden.
Nog altijd geen duidelijkheid over dotatie.
Resoc:
Resoc bereidt indiening op Vlaamse call via ERSV voor. Focus op tewerkstellingsbeleid, stedelijke
motor en Westhoek Business District. 4 steden worden partner en financieren mee. Gezamenlijk
Dagelijks Bestuur WHO en RESOC op 1/4/16

Afstemmingsteam 6/6
16 gemeenten treden toe tot 1ste fase streekintercommunale. Koksijde treedt niet toe. Nieuwpoort
beslist in juni. Volgende stap is oprichten overlegorgaan in najaar om voorbereidingen te maken. Ivm
mogelijk protocol over wijze samenwerken:
- In overleg met provincie afgesproken om streekagenda te evalueren eind dit jaar en nieuwe op te
maken voor 17, 18 en 19. Op dit moment geen meerwaarde voor een protocol. In agenda staat al
hoe we samenwerken.
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- In ESF-dossier staat ook vermeld dat gezocht wordt naar hoe de streek zich in de toekomst zal
organiseren. Dit loopt parallel met streekagenda.
Afstemmingsteam 3/10/16
17 gemeenten starten overlegorgaan op.
Dienst Gebiedswerking wordt ingekanteld in dienst Griffie. Positie Rik: wordt wellicht niet vervangen.
Er wordt straks ook gewerkt met 6 strategische programma’s
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2. Een stedelijke motor voor de streek
Uitdaging 1 Streekpact:
Vernieuwend Besturen: Meer lokale en regionale bestuurskracht
De streekwerking als excellent voorbeeld van interbestuurlijke samenwerking
Dieter Hoet – WHO
Vele (ruimtelijke, bestuurlijke, economische…) ontwikkelingen zullen zich vooral situeren in de
steden. Ook Vlaanderen organiseert zich hier op. Om de Westhoek als landelijke regio ook mee te
laten ontwikkelen, wordt gepleit voor trekkersrol van onze kleinstedelijke gebieden en een intensere
samenwerking. Samenwerking is er al. O.a op vlak van mobiliteit, luchtthermografie… In nieuwe
ontwikkelingen kan voortrekkersrol gespeeld worden: burgemeestersconvenant, IOED,
kunstonderwijs… Wat zijn centrumfuncties? Complementariteit?
Op 12/12 is een gesprek gepland met de vier burgemeesters om na te gaan hoe zij dit zelf zien. Met
studie Loopmans en Voets en tekst Streekpact als basis. Belangrijk is dat de Westhoek als schaal naar
voor wordt geschoven.
Een nieuw overleg op 27/3. Een analyse van cijfergegevens ivm jongeren, migratie, onderwijs,
taakstelling wonen/bedrijvigheid ligt voor.
Geen nieuw overleg meer georganiseerd. Wel in functie van mobiliteit. Samenstelling iets ruimer dan
de 4 kleinstedelijke gebieden.
3 van de 4 steden nemen voortouw in campagne luchtthermografie en samen isoleren.
2016:
4 steden participeren aan dossier Streekbeleid van Resoc en WHO ifv tewerkstellingsbeleid en
Westhoek Business District
Afstemmingsteam 6/6
4 steden zijn partner in ESF-dossier en zullen werken aan onthaalbeleid, tewerkstelling, economische
ontwikkeling en toekomstverkenning, vb stadsmatinées. Dit kan ruimer gaan dan deze thema’s, vb
ruimtelijke ontwikkelingen. Verder zien de 4 steden niet direct meerwaarde in meer samenwerking
op structurele manier. Conclusie na laatste overleg. Wel wordt thematisch samengewerkt, zie
luchtthermografie, mobiliteit.

Afstemmingsteam 3/10/16
Oktober 2016: startnota Stedelijke motor (ikv het ESF-dossier streekbeleid) wordt bezorgd aan de 4
schepencolleges. Eind oktober wordt eerste bijeenkomst van de stedelijke motor gepland.
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12/12/16: overleg Stedelijke motor. Cijferanalyse Hilde Coudenys (demografie – wonen). Onduidelijk
hoe vooruit te gaan. Er wordt blijvend gehamerd op gebrek aan inkomsten.
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3. De operatie Westhoek
Prioriteit uit West Deal; Strategisch plan gericht op de economische transformatie in WestVlaanderen, POM

1. Logistieke Platformen
Piste Veurne – Proostdijkvaart is verlaten want reeds volledig gereserveerd . Andere
mogelijkheden worden samen met de Provincie en Wvi onderzocht.

2. Acquisitie-strategie voor ondernemers uit Gemenebest.
In januari start 1 medewerker, wellicht halftijds vanuit Ieper
3. Ontwikkeling 2 niches binnen industriële cleantech-strategie
- Duurzaam Bouwen: nieuwe naam wordt gelanceerd: ACASUS. Er is een ontwerper
geselecteerd voor renovatie van het huis door provincie. Inzet personeel voor het centrum
wordt momenteel bekeken binnen de POM.
Steunpunt duurzaam bouwen provincie betrokken
- AGREON:
Verdere uitbouw binnen LEADERdossier. Binnenkort event voorzien. Er leeft idee om in 2016
een internationale beurs te organiseren in Westhoek. Volgend jaar is er de wereldexpo, waar
in september ook West-Vlaamse week is.
Er wordt zowel op landbouwers als op bedrijven gemikt! Inagro en Bart Boeraeve volgen mee
op.
4. Activering EGTS-werking met Duinkerke
Aspect arbeidsmobiliteit wordt opgenomen. Extra steun gaat naar communicatie
5. Operatie West voor Middenstand
Proeftuinen opgestart in Wervik en Diksmuide (boter). Kortemark nam de plaats in van
Heuvelland
6. HBO5-opleidingen
Op 20/2 stelde POM voor burgemeesters, schepenen economie en AV Resoc hun werking voor in de
Westhoek.
In najaar wordt Sophie Tobback aangesteld als verantwoordelijke voor operatie Westhoek binnen
Westdeal.
Energie gaat vooral naar opmaak GTI – dossier New Green Valley. Westhoekoverleg, provincie, resoc
nemen deel aan workshops en helpen mee uitschrijven. Moeizaam Proces
2016
1/3/2016: Projectvoorstel 1049 Green Accelerator ingediend. Focus op kennisdeling (academie van
de toekomst, kennistransfer (kmofocus), thema’s Acasus, Agreon (B&Bevent, vitrine), Kortweg
(vleeshuis Ieper, 100% West-vlaams) en landbouwbedrijf van de toekomst (Drones). Totale
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projectkost: 3,68 mio euro (40% EFRO: 1,47 mio euro en 20% Hermes: 729.000 euro). Gevraagde
provinciale cofinanciering: 13% - 479.000 euro
Afstemmingsteam 6/6
Geen reactie van de POM. Een deel van het impulsplan was voorzien in GTI-dossier dat niet
goedgekeurd is. Tot nu toe geen feedback, behalve op AV RESOC. Werking Agreon en Acasus komt
voorlopig niet in gedrang.
Afstemmingsteam 3/10/16
Nota Nele Dekeser, POM met overzicht.
Afstemmingsteam 5/12/16
Nele geeft uitvoerig overzicht van stand van zaken Impulsplan. Plan zelf zal verfijnd worden tegen
maart 2017. Acasus en duwvaart zijn opnieuw in een herwerkt GTI-dossier ingediend.
Medewerker Communicatie EGTS aangeworven
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4.

Mobiliteit in de Westhoek

Uitdaging 5 - Opdracht 1, De ontwikkeling, opvolging en uitvoering van een mobiliteitsvisie en
actieplan
Stuurgroep mobiliteit in de Westhoek (Margo Swerts)

Thema mobiliteit, maar meer algemeen ook overleg NMBS kwam meermaals aan bod in Algemene
vergadering RESOC. Er is hiervan een overzichtsnota met stand van zaken.
De stuurgroep mobiliteit volgt het geheel op.
De visienota dient als kapstok in een te ontwikkelen transnationaal project SMART. Dieter en Margo
volgen op. De Lijn is partner. Veel kunnen ze niet opnemen, wel haalbaarheidsonderzoek
grensoverschrijdende verbindingen.
Het project service design Landelijke mobiliteit werd opgestart. Het Bureau Yellow Windows
begeleidt. Diverse workshops volgen. Er wordt gewerkt aan een performanter O.V (regie en
hiërarchie), minder verplaatsingen (dorpshub en zelfhulp), fiets in keten (stimuleren en veiligheid) en
leesbaarheid van het systeem (platform en hulplijn).
Eind december 2015: Minister Weyts wil een decreet basisbereikbaarheid ipv basismobiliteit.
Oostende-Westhoek wordt geselecteerd als proefproject. Gevreesd wordt dat besparingen zullen
volgen. Resoc reageert afwijzend.

2016
Het project Service Design Landelijke mobiliteit wordt met evaluatie afgerond en gepresenteerd op
het Westhoekoverleg. De resultaten worden voorgesteld op 18/4 in Brussel. (is niet doorgegaan)
Er wordt afgesproken dat er verder gecommuniceerd wordt rond het traject via fb en de website. Er
wordt gedacht en gewerkt aan Europese steun (via LEADER, Interreg) voor uitbouw van de
dorpshubs, grensoverschrijdende verbindingen en een studiebezoek aan het DORV-project in
Duitsland wordt voorbereid. (Intussen gaat Westhoekdelegatie mee naar VRPstudiereis op 9 juni ter
voorbereiding
Basisbereikbaarheid: Een eerste overleg rond de pilootregio is door WHO georganiseerd op 21 maart.
Stedenoverleg en Provincie waren aanwezig net zoals de Vlaamse partners AWV, De Lijn en MOW.
Vlaamse partners komen naar Westhoekoverleg in april. Voorbereidingen voor vervoerregioraad
gestart.
Afstemmingsteam 6/6:
-

-

Traject Service Design wordt voorgesteld op fietscongres van 7/6. Artikel in vvsg- lokaal.
Intussen wordt verder gewerkt aan concept dorpshubs. Concrete dossiers in Kortemark
en Klerken. In Poperinge is Watou afgesprongen. Voordeel van de visie is dat de streek
een gemeenschappelijk verhaal heeft waar de diverse partners verder aan kunnen
werken. Opvolging in werkgroep mobiliteit en WHO.
Vervoerregioraad wordt verder voorbereid. Nog geen goedkeuring van Vlaanderen.
Bestek opgemaakt voor aanstelling bureau voor opmaak vervoersplan en een bestek
opgemaakt voor berekening budget Westhoek. Provincie vroeg nav provincies Limburg,
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-

-

Vlaams-Brabant en Antwerpen aan minister Weyts om MAV op te richten, maar minister
wenst pilootproject af te wachten. Provincie bereidt verder voor. Op 27 juni wordt
bezoek gebracht aan Vlaams-Brabant
Werkgroep Spoor: op 6/6 vertrok reactie richting NMBS op basisvoorstel vervoersplan
2017. Slechts heel korte periode om te reageren op presentatie nmbs op 23 mei in
Boeverbos. De uitnodiging was mee ondertekend door gedeputeerde De Block. Weinig
wijzigingen, vraag blijft naar rechtstreekse lijn naar Brussel op lijn 73, kortere
overstaptijden…
Interreg NFR project in voorbereiding SEPRUMO. Provincie neemt projectleiderschap op.
Realisatie hubs grensoverschrijdend enerzijds en verder uitwerken, onderzoeken
grensoverschrijdende mobiliteit anderzijds met voor WVL onderzoek en realisatie op
kleinere schaal van centrale regie?

Afstemmingsteam 3/10/16
Vervoerregioraad:
Werkgroep Spoor: op 19/12 worden de eisen i.v.m. het vervoersplan van de NMBS via een persactie
kenbaar gemaakt t.a.v. de NMBS, Infrabel en de beleidsverantwoordelijken in de Vlaamse en
federale regering.
Interregdossier TRANSMOBIL, prefiche 3/11/16
-

Grensoverschrijdend kennisplatform
Actualisatie grensoverschrijdende vervoerskaart
Potentieelonderzoek grensoverschrijdende verbindingen
Realisatie netwerk va 16 dorpshubs, begeleiding en investering

Workshops vervoerregioraad in december 2016
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5. De ruimte geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen voor wonen en werken
Streekpact Actie 42: Het vanuit de streekwerking nauwgezet opvolgen van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen
Op 20/11/14 was er een startconferentie in Oostende. Brecht was aanwezig. 10 werkgroepen voor
10 gebieden werken de komende 6 maanden aan een gebiedsgerichte strategie om groenboek om te
zetten in een nieuw beleidsplan. 2 gebieden zijn gekozen in West-Vlaanderen: Regio Kortrijk en de
Oostkust. Meer info
Een toelichting wordt gevraagd aan Ruimte Vlaanderen door Resoc. Resoc wenst een visie vanuit de
Westhoek op deze oefening. OP AV Resoc 9/1 wordt beslist om zelf oefening te maken.
Startoverleg op 24/2. Patrice Bakeroot zit voor.
Tegen de zomer wordt een document aan de minister overhandigd, daarin wordt volgende naar voor
geschoven: verdere ontwikkeling langs economische assen, invulling leegstaande hoeves en
intergemeentelijke samenwerking/verevening. Ook Midwest doet dit. Ruimte Vlaanderen komt langs
op AV Resoc voor een stand van zaken. In najaar verschijnt een werktekst witboek met veel nadruk
op gebiedsontwikkeling. BRV wordt verder nauw gezet opgevolgd door Provincie, WHO, RESOC en
wvi
Herziening PRS, spoor 2: Deelruimte Westhoek
Op ambtelijk niveau is een visietekst met 5 krachtlijnen opgemaakt voor de Deelruimte Westhoek.
Momenteel wordt verdere procesvoering hiervoor besproken in deputatie. Vanuit Regiocommissie
(provincieraadsleden) Westhoek is alvast de vraag om dit van nabij op te volgen.
Het regioteam Westhoek (DRP, GW, wvi en O2) verfijnde de tekst en in het najaar startte ‘De
Plaatsbepalers’, een participatietraject waarbij workshops georganiseerd werden met burgers,
politici en experten.
2016
BRV:
-

-

Ruimte Vlaanderen neemt de oefening van de streek ivm BRV mee.
WHO kreeg uitnodiging om deel te nemen aan de studie rond leegstaande hoeves. David
Vandecasteele en Christof Dejaegher volgen op
Er is een overeenkomst tussen provincie en Ruimte Vlaanderen voor een samenwerking rond
T.OPregio kust, met aantal gemeenten Westhoek. Peter Roose is aangeduid vanuit WHO als
vertegenwoordiger.
Provincie, wvi volgen op. Stand van zaken op WHO gebracht.

Deelruimte:
-

Plaatsbepalers afgelopen in februari.
Feedbackmoment voorzien op 25 april in Diksmuide
Overleggen met Atrium en werkgroep BRV (27/4)
Feedback ook voorzien voor Westhoekoverleg
16

Afstemmingsteam 6/6
Deelruimte Westhoek: bespreking regionota op procoro 9/6, in najaar aangepaste nota naar
deputatie.
Bespreking nota oprichting Werkgroep Ruimte.
Voorstel om op streekniveau via een werkgroep ruimte (naar analogie van werkgroep mobiliteit)
ontwikkelingen op ruimtelijk vlak op te volgen, elkaar te informeren. Akkoord dat het belangrijk is
om dit op streekniveau op te volgen. Provincie trekt. Ruimte Vlaanderen wordt mee uitgenodigd.
Zie aangepaste nota. Eerste overleg in het najaar
Op 7/6 is er op provinciaal niveau afstemmingsoverleg rond T.OPregio Kust.
Afstemmingsteam 3/10/16
Oktober 2016: RESOC Westhoek vaardigt Jonas Plouvier van Voka af om deel te nemen aan de
officiële Klankbordgroep.
Op 1 december ging een eerste werkgroep ruimte door. Op de agenda uiteenzetting over het
pilootproject in Meetjesland en Pajottenland rond herbestemming agrarische gebouwen, een stand
van zaken van het project T.OPregio Kust
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6. Hoger onderwijs: afspraken tussen streekwerking en West-Vlaamse Hogescholen
Campus Westhoek
Opdracht 2. Een deftige inhaalbeweging voor volwasseneneducatie en hoger onderwijs
Actie 50: Een jaarlijks af te sluiten convenant (jaarprogramma) tussen de West-Vlaamse hogescholen
en de streekwerking
Er is contact met VIVES ivm stageluik.
Dit wordt opgevolgd door de werkgroep ondernemerschap
Vanuit het Forum Jeugd worden volgende acties opgezet:
-

Aanwezigheid op 3-tal Jobbeurzen
Testcase roadshows diksmuide vti en ook kta
Contactdag in kleine steden tussen onderwijs en bedrijven

13/11/15: Oprichting van een Werkgroep Onderwijs binnen de schoot van RESOC
3 specifieke opdrachteni.v.m. technisch onderwijs, hoger onderwijs, volwasseneneducatie
- Regionale samenwerking tussen de technische scholen en het bedrijfsleven (al dan niet
d.m.v. een netwerk of andere werkvorm)
- Een convenant (jaarprogramma) tussen de West-Vlaamse hogescholen Vives en Howest en
de partners van het streeknetwerk
- Samenwerking tussen opleidingsverstrekkers volwasseneneducatie met als doel behoud,
(gerichte) uitbouw en promotie van het opleidingsaanbod in de streek
Daarnaast zijn ‘werkplekleren’ en ‘beleidsbeïnvloeding’ horizontale opdrachten voor de
werkgroep onderwijs.
2016:
 Technisch onderwijs: voorlopig enkel beperkte bijstelling Graduation events. Mogelijke
samenwerking met RTC. Vooral zoektocht naar middelen.
 Samenwerking hogescholen: lanceringsevent Tua in Westhoek, samenwerking met Howest
ikv werkgroep spoor en regiomarketing, andere thema’s bilateraal met hogescholen te
bekijken vanuit streekhuis: zeker openheid vanuit howest en vives
 Verkenning samenwerking ism Bea Van Imschoot.
 Lobbying: ism Loes Vandromme
 Werkplekleren: verkenningen, o.m. ism VDAB.
Afstemmingsteam 6/6
Hoge scholen engageren zich ikv ESF-dossier om meer in te zetten op Westhoek.

Afstemmingsteam 3/10/16:


Samenwerking met beide hogescholen opgestart mbt bepaalde thema’s of onderwerpen die
voorkomen in het ESF-dossier.
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Ambitie om Westhoekwerking op te starten mbt volwasseneneducatie, i.s.m. provincie, POM
en opleidingsinstellingen.

7. Versterken samenwerking regionale landschappen Westhoek
De provincie is sinds 1/1/14 verantwoordelijk voor de organisatie, financiering en erkenning van de
regionale landschappen.
De lokale vzw-structuur blijft behouden en er wordt geen overkoepelende vzw (cfr ERSV) opgezet.
De Regionale landschappen Westhoek blijven ijveren voor drietrapsmodel, waarbij de basis het
aanbieden van het overlegplatform tussen diverse landschapspartners is, vervolgens er extra
investeringen zijn in die landschappen die duidelijk grotere natuur- en landschapswaarde hebben.
Tot slot heb je toplandschappen die deel uitmaken van nationale parken. Die schaalniveaus spelen
ook op Europees niveau. Onze regionale landschappen zitten op het tweede niveau. IJzervallei heeft
misschien potentie om opgeschaald te worden.
Allerlei factoren zorgen er voor dat er nu al samengewerkt wordt inzake beheer buitengebied en
communicatie. Ontwikkelingen zoals IOED zullen dit versnellen, ook de samenwerking met andere
partners zoals CO7 en Achthoek.
Beide RL’en maken afspraken voor versterkte samenwerking, eerder dan direct structuur aan te
passen. Een nota met mogelijke scenario’s wordt op volgend afstemmingsteam besproken
Voorzitter Guido Decorte spreekt op Algemene vergadering ambitie uit om in 2017 fusieoperatie af
te ronden.
De nota met scenario’s is besproken met voorzitter Guido Decorte. Alleen weegt onduidelijkheid
over goedkeuring EU-projecten (interreg) en over de grootorde van dotatie provincie op de verdere
uitrol van de nota.
Organisatie van een gemeenschappelijk team beide RL’en om de nota te bespreken. Er is een wil om
sterker samen te werken.

Afstemmingsteam 6/6
Bespreking aangepaste nota. Stappenplan en timing zijn nu ook opgenomen.
Intussen koos Wervik voor Stad land schap Leie en Schelde. Uitbreiding kust nog niet aangekaart
wegens blijvende onduidelijkheid over toekomstige financiën. Ivm scenario’s:
Lijkt het niet logischer om aparte werking te houden, maar naar 1 vzw over te gaan? 1 vzw is waar we
zullen op uitkomen. Misschien wachten tot vorming nieuwe lokale besturen.
Voor de bespreking op de raden van bestuur is het nodig om nog met voorzitter samen te zitten. Met
Westhoekoverleg wordt afspraak gemaakt op een volgend dagelijks bestuur. Voorstel om met
beperkte delegatie per RVB te werken wordt goed onthaald. Bern volgt mee op. Komt terug op
volgend afstemmingsteam
Afstemmingsteam 3/10/16
Bespreking nota. Eerste bijeenkomst delegatie Raden van Bestuur op 24/10/16
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Afstemmingsteam 5/12/16
De nota is gefinaliseerd in werkgroep en wordt voorgelegd op de raden van bestuur van 6 en 7
december 2016. Beide raden van bestuur geven goedkeuring voor verdere uitwerking en
implementatie tegen 1/1/2018
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8. Beheer recreatief en openbaar groen
Het beheer van het recreatief en openbaar groen is in een landelijke regio als de Westhoek een grote
uitdaging.
Het loket onderhoud Buitengebied binnen de regionale landschappen bracht alles in kaart en maakte
beheerplannen op. Het is cruciaal dat dit kan verder gezet worden.
De regionale landschappen Westhoek bereiden een dossier voor om in te dienen bij
omgevingskwaliteit tegen eind dit jaar.
Dossier is ingediend in samenwerking met RL Houtland. Goedkeuring is lopende. Bespreking op
volgend afstemmingsteam 18/5

2016
Het LEADER-dossier is goedgekeurd. Een nieuw dossier rond kleine investeringen is in opmaak
(indiendatum 1/4/16)
In kader van de opmaak beleidsplan Toerisme en Recreatie is de problematiek beheer recreatief
groen aangekaart en is een eerste afstemmingsoverleg (Westtoer/RL’en en Lob/Provincie)
doorgegaan op 19/1. Afspraak is gemaakt om opnieuw jaarlijks samen te komen en afspraken te
maken rond beheer recreatief groen en te zoeken naar financieringsmodel. Een nieuw overleg is
gepland op 21 april. Het jaarlijks afstemmingsmoment is voorzien op 6/10/16
Afstemmingsteam 6/6
Een startnota is besproken op 21/4. Dirk past aan voor het nieuwe overleg op 8/6. Dossier kleine
investeringen kreeg negatief advies TW LEADER. Argumentatie: losse verzameling van kleine dossiers
zonder kader. Gemeenten zijn verantwoordelijk, maar stappen alleen mee met Europese centen.
RL’en zagen dit als opstap om gemeenten mee aan boord te trekken
Westtoer benadrukt het belang van goed onderhoud. Landschap komt als belangrijke pijler in het
nieuwe SBP.
Afstemmingsteam 3/10
Nieuw overleg op 6/10/16 voor verdere uitwerking nota. Overleg te plannen tussen provincie,
Westtoer en Westhoekoverleg ivm financiering

21

9. Toerisme en recreatie in de Westhoek
De herdenking van WO I ging van start als een sneltrein en zorgde er voor dat medewerkers van
Toerisme Westhoek/Westtoer hiervoor volop werden ingeschakeld. Daarnaast is het regioteam
volop bezig met de uitvoering van het Actieplan Toerisme & Recreatie Westhoek 2013-2015, dat
werd opgemaakt als annex aan het Strategisch Beleidsplan Toerisme Westhoek 2008-2013.
Ondertussen wordt er ook volop werk gemaakt van de opmaak van een nieuwe reeks toeristische
projecten ihkv Europese of andere subsidieprogramma’s. In het najaar van 2015 wordt er gestart met
de opmaak van een nieuwe strategisch beleidsplan voor toerisme & recreatie in de Westhoek. In dit
plan wordt o.a. het post 2018 tijdperk voorbereid. Het planningsproces zal lopen tot begin 2017. Dan
wordt het beleidsplan afgewerkt en voorgesteld aan de sector en het grote publiek.
Momenteel is de verkenningsronde achter de rug. Een SWOT-analyse is opgemaakt en besproken.
Westtoer stelde het bureau The Missing Link aan om op zoek te gaan naar de verhaallijnen en
ambities van de Westhoek. Een plangroep begeleidt het hele proces. Stand van zaken wordt
teruggekoppeld naar afstemmingsteam.
Afstemmingsteam 6/6
Plangroep kwam samen eind vorige week. Proces wordt versneld. Omwille van tal van redenen.
Voorstelling nu gepland op startavond 6 maart 17. 2 grote lijnen worden naar voor geschoven op vlak
van marketing: Van hier tot ginder, van bergen tot de zee: landschapsbeleving centraal (focus op
consolidatie, onderhoud, uitkijkpunten in het landschap…) en anderzijds de grote goesting; eten en
drinken. Op 30 juni stelt The missing link het gemaakte huiswerk voor. Deze zomer worden specifieke
acties uitgeschreven. Afspraken worden gemaakt naar feedback Westhoekoverleg, RESOC, Regionale
Landschappen. Dit komt terug op volgend afstemmingsteam
Afstemmingsteam 3/10/16
Bespreking ifv agendering op Westhoekoverleg. Uiteindelijke agendering in december.
Is besproken ook op Westkustoverleg waar extra accenten gevraagd worden. Bijzonder constructief.
Plangroep finaliseert document op 8/12 waarna het op 23/12 door rvb Westtoer goedgekeurd wordt
en geagendeerd wordt op provincieraad.
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10. Communicatiestrategie voor de streek
Actie 89: het structureren van de streekcommunicatie
Actie 90: De Westhoek aan de man en de vrouw brengen: citymarketing en regiomarketing
Er wordt in maart (12-13) een studiereis georganiseerd naar Nederland ifv regiomarketing, maar ook
stedelijke motor.
www.westhoekinspireert.be wordt verder uitgewerkt. Integratie ook van braingainacties
Er wordt een kortfilm ontwikkeld
Inzake ‘onthaalbeleid’ door steden en gemeenten wil RESOC, i.s.m. de lokale besturen en WHO,
proberen zicht te krijgen op huidige invulling, good practices en een bevraging organiseren t.a.v.
nieuwe inwoners.
In de ‘werkgroep ondernemerschap’ van het Forum Jeugd zal telkenmale een stand van zaken
gegeven worden i.v.m. deze weerhouden punten.
Belangrijk is dat het een samenhangend verhaal wordt.
Op het streekevent in april werd ikv de campagne Westhoek Inspireert een 21ste rolmodel
voorgesteld. Sindsdien is de campagne on hold/stop gezet omwille van de ontwikkeling van een
nieuwe regiomarketingcampagne door Resoc ism bureau Open. Onder de slogan De Nieuwe wereld
en met een breed partnerschap wil De Westhoek op termijn bedrijven, werknemers en nieuwe
inwoners lokken.

2016
Een LEADERdossier is gemakeld en opnieuw ingediend op 1/4/16.

Afstemmingsteam 6/6
Positief advies voor het Leaderdossier in TW Leader. Resoc slaagde erin om cofinanciering rond te
krijgen. Ook alle bedrijven zijn gevonden. Bestek voor aanstelling bureau dat Resoc zal begeleiden is
in opmaak. Een eerste brainstorm op 14 juni.
Intussen blijft er op vlak van streekcommunicatie veel werk aan de winkel. We ontberen de
expertise. Door alle interne omstandigheden heeft Nancy meer werk aan onthaal en permanentie en
kon ze communicatie niet verder opvolgen.
Afstemmingsteam 3/10/16
Opmerking: streekcommunicatie opnieuw te definiëren n.a.v. de lancering van de
regiomarketingcampagne!
Lanceringsmoment in Bellewaerde op 25/11/16: www.denieuwewereld.be
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