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Het voorliggende Streekpact focust nadrukkelijk op de sociaaleconomische ontwikkeling voor de 
komende jaren. Het zoomt in op de economische motor van de Westhoek en de vraag hoe we 
die gaande kunnen houden, ja zelfs op een hoger toerental kunnen laten draaien. Hierbij wordt 
de samenhang tussen economische bedrijvigheid en een kwaliteitsvolle omgeving nog intenser. 
Op het vlak van ‘zachtere waarden en factoren’, om bijvoorbeeld mensen aan te trekken en een 
bedrijf te positioneren, heeft de Westhoek duidelijk troeven. Het is zaak om deze boodschap met 
overtuiging uit te dragen en ernaar te handelen. Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité 
(RESOC), de opvolger van het Streekplatform Westhoek, wil hiervan de drijvende kracht zijn, 
gesteund door een breed draagvlak. Dit Streekpact bouwt verder op het Streekcharter van het 
Streekplatform dat in 2002 werd voorgesteld.

De uitdagingen voor de (West-)Vlaamse economie laten zich meestal nog scherper voelen in de 
Westhoek: hoe vinden bedrijven geschikt personeel en werkzoekenden een passende job, hoe blij-
ven we innoveren, hoe verzekeren we de mobiliteit bij verhogende energieprijzen, hoe  verzoenen 
we arbeid en gezinsleven, hoe gaan we om met de groeiende invloed van opkomende economische 
grootmachten, …? Daarbij komt dat een aantal klassieke sociaaleconomische indicatoren in de 
Westhoek minder goed scoren. Dit heeft deels te maken met het samenspel van factoren als de 
perifere ligging, de lage bevolkingsdichtheid, een vergevorderde interne vergrijzing, … Dit alles 
maakt dat we ambitieuzer moeten zijn. 

Met dit Streekpact streven we naar een vijftigtal concrete realisaties, die vorm krijgen vanuit een 
wervende streekvisie. Het RESOC schuift het verwerven en aanwenden van kennis en kunde naar 
voren als absolute topprioriteit. Daarbij vormt het ‘menselijke kapitaal’ de voornaamste grondstof 
voor onze economie.

OVER HET STREEKPACT
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Onze dank en waardering gaan uit naar alle mensen en instanties die zich bij het formuleren van 
de sociaaleconomische doelstellingen gedreven en plichtsbewust ingezet hebben voor ‘onze streek’, 
in het bijzonder het Westhoekoverleg, de provinciale Dienst Economie, evenals de gebiedswerkers 
van de provincie en het WES. Met de nodige Vlaamse ondersteuning zal hun engagement zich 
ongetwijfeld vertalen in sociaaleconomische vooruitgang. Daar rekenen we op.

Jan Durnez, voorzitter
Najaar 2008

De RESOC-gebiedsomschrijving valt samen met het grondgebied van achttien gemeenten: Alveringem, De 
Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, 
Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.                                 >

OVER HET STREEKPACT
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De opmaak van een Streekpact is een decretale (basis)opdracht van het Regionaal Sociaalecono-
misch Overlegcomité (RESOC).

Na het formuleren van de prioriteiten, de evaluatie van het Streekcharter (het streekvisiedocument 
van het Streekplatform, de voorganger van het RESOC) en grondig overleg keurden RESOC 
Westhoek, de 18 betrokken lokale besturen en de provincieraad het Streekpact midden 2008 goed. 
Dit betekent dat de gemeenten, provincie en sociale partners binnen hun bevoegdheid de concrete 
afspraken, die voortvloeien uit de gemaakte strategische keuzes, mee zullen helpen realiseren. 
Het RESOC volgt de uitvoering op en blijft de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio 
monitoren, in samenwerking met de dienst Economie van de provincie West-Vlaanderen.

De doelstellingen, die in het Streekpact geformuleerd worden, zijn streefbeelden en omschrijven de 
gewenste socio-economische ontwikkeling. De realisatie ervan tussen 2008 en 2013 wordt getoetst 
aan een set van 9 indicatoren: het aantal hectaren bouwrijpe en uit te rusten bedrijventerreinen, 
het vacatureaanbod voor hogergeschoolden, het aantal zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief 
helpers), tewerkstelling in de creatieve sectoren, de exportquote, het aantal gevolgde arbeidsmarkt-
gerichte opleidingen (bij publiek gefinancierde instellingen) door werkenden in de Westhoek, de 
werkgelegenheidsgraad, de lopende Europese projecten met sterk economische inslag in de West-
hoek en het beschikbare inkomen per inwoner.

Hoe streeft het RESOC de realisatie na van de doelstellingen uit het Streekpact? Als verdediger 
van het streekbelang en hoeder van de sociaaleconomische streekagenda organiseert het RESOC 
het overleg tussen de sociale partners, het lokale en het provinciale bestuursniveau. Om de 
doelstellingen te realiseren, kan het RESOC diverse initiatieven nemen: partners bijeenbrengen, 
financieringskanalen zoeken, voorzien in ondersteuning en beperkte financiering, dossiers inhou-
delijk voorbereiden, …  

OVER HET STREEKPACT

SITUERING VAN HET STREEKPACT ALS 
INSTRUMENT VOOR DE WESTHOEK 
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Het RESOC is door de Vlaamse regering erkend en neemt ten volle de rol van trekker, regisseur, 
facilitator en initiator op zich.

RESOC Westhoek is één van de dragende partners van de streekwerking Westhoek in het Streek-
huis Esenkasteel. ‘Streekwerking’ duidt op het geheel van initiatieven die de provincie, gemeenten 
en hun partners gezamenlijk op streekniveau willen organiseren, vanuit het inzicht dat de Westhoek 
sterker staat door samen te werken. Duurzaamheid (zowel economisch, sociaal, fysiek-ecologisch 
als institutioneel) is daarbij de leidraad.

zicht op de toekomst (Burggraaf Frimoutpark, Poperinge)
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Met de kwaliteiten van een unieke streek,

veel creatieve zin voor ondernemen

en in verbondenheid met andere regio’s

een krachtiger sociaaleconomische ontwikkeling

van de Westhoek realiseren.

De partners gaan aan de slag met de kwaliteiten van de Westhoek als een unieke Vlaamse regio, met 
menselijke creativiteit als onderscheidende factor en met de nodige daadkracht. Daarbij sluiten ze 
allianties met andere (nabije en/of soortgelijke) regio’s in een geglobaliseerde economie.
Meer welvaart voor de inwoners vormt de hoofddoelstelling, welvaart die blijvend is en die op een 
duurzame wijze verworven wordt. De Westhoek wil zijn eigen sterkte blijven creëren.

OVER HET STREEKPACT

MISSIE EN STRATEGIE VOOR DE SOCIAAL-
ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE 
WESTHOEK 

Op basis van een sterkte-zwakteanalyse werden drie troeven en drie remmende factoren geselec-
teerd voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de Westhoek. Ze leiden tot een streekvisie, 
opgebouwd aan de hand van 18 doelstellingen. De monitoring van de doelstellingen gebeurt aan 
de hand van 9 indicatoren. De doelstellingen worden vertaald in alles samen 51 uit te voeren actie-
punten. Ze geven aan hoe de Westhoek in de komende jaren moet omgaan met (wenkende) 
perspectieven en uitdagingen.

Per actie voor de Westhoek zijn diverse potentiële partners en trekkers (de verantwoordelijke 
instanties) mogelijk. 

De volledige tekst van het Streekpact is te vinden via www.resoc.be.

OVER HET STREEKPACT

OPBOUW VAN HET STREEKPACT
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De Westhoek heeft onmiskenbaar een aantal vrij unieke troeven waarmee binnen het Streekpact 
verder gewerkt kan worden. De mensen die in de regio leven en werken, zullen het verschil maken. 
Streekbetrokkenheid en streekbeleving vormen dan ook de fundamenten van de toekomstvisie.

TROEF 1: STREEK IN VERBONDENHEID

DOELSTELLING 1: 

Verhogen van de streekbetrokkenheid van jongeren.

Deze doelstelling moet op termijn leiden tot een positief migratiesaldo van jongvolwassenen. 

De Westhoek heeft een eigen identiteit met een rijkdom aan landschappen, rust en groen, vermaarde 
culturele evenementen, de kust en de ‘schreve’, het oorlogsverleden en het vredestoerisme, … Er 
heerst ook een grote verscheidenheid, waardoor het in de Westhoek aangenaam vertoeven is, zowel 
voor inwoners als bezoekers.
Werken aan een beloftevolle toekomst veronderstelt dat dit minstens zo blijft.
De braindrain is wel een feit: in het nabije verleden vertrok naar schatting 40 procent van de hoog 
opgeleide jongvolwassenen tussen 20 en 34 jaar, tegenover 12 procent dat zich in de Westhoek kwam 
vestigen. De beperkte arbeidsmogelijkheden (omvang van het aanbod en doorgroeimogelijkheden) 
vormen de belangrijkste oorzaak van de braindrain. Nochtans staan jongeren uit het secundair 
onderwijs steeds positiever tegenover hun streek en kijken ze met open vizier naar de Westhoek. 
Ze worden bereikt via onderwijs, jeugdwerk en culturele activiteiten.

DEEL 1 VAN HET STREEKPACT

WERKEN MET TROEVEN, NASTREVEN VAN 
WENKENDE PERSPECTIEVEN
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Om doelstelling 1 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende actie:

ACTIE 1:

Verruimen en sterk promoten van het socioculturele aanbod, zowel in de stedelijke centra als via culturele 

samenwerkingsverbanden (met actoren binnen en buiten de streek). Door middel van een kunstzinnig 

project worden jongvolwassenen aangemoedigd om creatief om te gaan met hun streek.

DOELSTELLING 2: 

Creëren van een hedendaags en uniek woonklimaat voor jongvolwassenen en gezinnen.

Ook deze doelstelling moet op termijn leiden tot een positief migratiesaldo van jongvolwassenen.

Dat jongvolwassenen buiten de Westhoek competenties of kennis opbouwen, is positief. Door de 
ruimtelijke schaalvergroting van arbeids- en opleidingsmarkten is dit ook logisch. Na hun studies 
kiezen jongvolwassenen van uit en van buiten de Westhoek echter te weinig voor de Westhoek als 
werk- en woonomgeving.
Nochtans trekt een aantrekkelijke omgeving talent aan. Lokale besturen, socioculturele vereni-
gingen en ondernemers (al dan niet in de vrijetijdssector) zijn het best geplaatst om de sterkste 
Westhoektroeven uit te spelen: sociale (familiale) verwevenheid en verbondenheid, woonkwaliteit 
en de nabijheid van de kust, Frans-Vlaanderen en de Côte d’Opale.
Deze troeven vragen evenwel een hedendaagse vertaling en versterking. Het verhaal van de West-
hoek kan nog beter verteld worden aan de hand van actuele technologische mogelijkheden en 
hedendaagse evenementen, met streekproducten, door trendsetter te zijn, met een nog rijker aan-
bod voor vrijetijdsbeleving (ontspanning, cultuur, winkels, …). Nog meer uitgesproken moet de 
Westhoek een consumptieve ruimte worden voor wonen, recreatie, toerisme en zorg. Daarom 
moet (ruimtelijke) kwaliteit ook het uitgangspunt zijn voor economische en publieke infrastruc-
tuurwerken.
Wonen in de Westhoek moet ook betaalbaar zijn. Goedkopere huisvesting was altijd een troef 
om jonge gezinnen aan te trekken. Ook in het landelijke tussengebied gaan de vastgoedprijzen 
echter in stijgende lijn. De druk op de prijzen komt vanuit de Westkust richting hinterland, vanuit 

de Noord-Franse metropolen richting grensgemeenten (Wervik, Heuvelland, Mesen, De Panne) 
en vanuit Vlaanderen richting kustgemeenten of aantrekkelijke woonkernen. Daardoor kunnen 
maatschappelijk zwakkeren, maar ook beroepsactieven met een of twee bescheiden inkomens, 
geen eigen woning meer verwerven.
Voor de Westhoekbedrijven is voldoende nabije woongelegenheid van levensbelang. Daarom 
bepleit het Streekpact een sterkere ondersteuning van de lokale besturen bij de toepassing van 
het beschikbare wooninstrumentarium. Jonge starters, eenoudergezinnen en bescheiden twee-
verdienersgezinnen vragen een gevarieerd woningenaanbod met voldoende sociale en ‘bescheiden’ 
woningen. Verder kan de woningmarkt ook een structurele aanmoediging van renovatie ge-
bruiken.

Om doelstelling 2 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende actie:

ACTIE 2:

Heractivering van het woonoverleg op streekniveau, met sterke aandacht voor jongvolwassenen en 

renovatie. Intergemeentelijke initiatieven en initiatieven op streekniveau worden opgevolgd, waardoor de 

beschikbare (Vlaamse en provinciale) middelen beter gekanaliseerd worden en de aanwezige expertise 

vergroot wordt.

DOELSTELLING 3: 

Uitbouwen van (kleinstedelijke) economische polen in de Westhoek via bestuurlijke samenwerking 

op streekniveau.

Het Streekpact kiest voor interbestuurlijke samenwerking, met het oog op de creatie van een 
gunstig economisch klimaat.

Voor de economische ontwikkeling van de Westhoek zijn een goede verstandhouding, samen-
werking en netwerking tussen de vele publieke en private organisaties en instanties een must.
Deze bundeling van krachten over de sectoren heen, dit geïntegreerde werken met een grote 
verscheidenheid aan partners, vindt reeds plaats in het Streekhuis Esenkasteel (Diksmuide) van 
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waaruit gemeenschappelijke streekbelangen behartigd worden.
Dit Streekpact wil een pleidooi zijn voor een nog sterker doorgedreven gebiedsgerichte aanpak. De 
streekwerking moet krachtiger mee vorm geven aan de sociaaleconomische streekagenda.
Het RESOC verwacht een volgehouden inzet van middelen in de Westhoek van het West-Vlaamse 
provinciebestuur, via de gebiedsgerichte werking.
Binnen een nieuw uit te werken provinciaal beleidskader verdienen de kleinstedelijke centra 
gerichte ondersteuning, opdat ze de krachten zouden kunnen bundelen en hun centrumfunctie ten 
opzichte van het omliggende landelijke gebied efficiënter en vollediger zouden kunnen uitoefenen. 
Op streekniveau gedragen kleinstedelijke economische beleidskeuzes worden uitgebouwd.
Op Vlaams niveau is een volwaardig plattelandsbeleid noodzakelijk, met financiële ondersteuning 
van de gemeenten.

Om doelstelling 3 te realiseren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 3:

Een structurele samenwerking tussen het provinciale beleidsniveau en de vier kleinstedelijke gebieden uit 

de Westhoek, waarbij de centrumfunctie van Ieper, Diksmuide, Poperinge en Veurne versterkt wordt.

Deze samenwerking vraagt een fundamenteel onderzoek naar het financieel-economische draagvlak van 

de streek voor het voeren van een krachtdadig subregionaal sociaaleconomisch beleid. De instrumenten 

waarmee de kleinstedelijke gebieden hun positie kunnen versterken, worden onderzocht.

ACTIE 4:

Zoeken van een gezamenlijk budget voor de uitvoering van initiatieven in het kader van centrum-

management of een beleid lokale economie.

DOELSTELLING 4: 

Sterker uitbouwen van samenwerking in (West-)Vlaams perspectief, grensoverschrijdend met 

Noord-Frankrijk en Wallonië alsook transnationaal.

Het Streekpact streeft meer structurele en projectmatige samenwerking met regio’s en instanties 
buiten de Westhoek na.

De toekomst van de Westhoek is verbonden met die van omringende regio’s. Daarom juicht het 
RESOC de samenwerking in provinciaal verband of met andere West-Vlaamse regio’s toe.
Met de invoering van het concept ‘Vlaamse Ruit’ ziet het Vlaamse beleid vooral de (groot)stedelijke 
gebieden als motor voor de economie. De beleidsinstrumenten en de hefbomen voor economische 
ontwikkeling die erbij horen, zijn dan ook vooral op de grootstad afgestemd. Het RESOC wil 
flexibiliteit afdwingen bij de uitvoering van het Vlaamse beleid in dunner bevolkte gebieden als de 
Westhoek of wil die zelf organiseren.

Ook grensoverschrijdende samenwerking verdient voldoende aandacht.
De vorming van metropolen is een nieuwe fase in de samenwerking met Noord-Frankrijk. Een 
nieuw Europees instrument als de EGTS of Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
institutionaliseert de relaties tussen de betrokken instanties en personen aan beide zijden 
van de grens. Dergelijke potentieel krachtiger structuren bieden een grotere kans op effectieve 
verwezenlijkingen, meer uitstraling en een betere toegang tot Europese fondsen.
De Westhoek moet actiever participeren aan deze evolutie naar een nieuwe schaal van politiek en 
maatschappelijk bewustzijn, zijn ambities formuleren en kenbaar maken.
Twee grootstedelijke ontwikkelingen zijn het Grensoverschrijdend Samenwerkingsplatform West-
Vlaanderen / Flandre - Dunkerque - Côte d’Opale en de Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai. 
Daarnaast resulteert de samenwerking tussen de West-Vlaamse en Noord-Franse Westhoek (het 
landelijke tussengebied) in de behandeling van plattelandsvraagstukken en het ontwikkelen van 
Europese projecten inzake milieu, toerisme, cultuur en erfgoed.
De wisselwerking tussen al deze samenwerkingsverbanden en het vertrouwde instrumentarium 
van de Europese Commissie (zoals INTERREG IV, EuresChannel, Microprojecten, …) kan een 
belangrijke hefboom worden voor de Westhoekeconomie.

In de nieuwe programmeringsperiode 2007 - 2013 is de rechtstreekse toegang van de Westhoek 
tot Europese budgetten beperkt tot het nieuwe LEADER-programma. LEADER staat voor Liaisons 
Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale en is een Europees subsidiëringsprogram-
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ma voor plattelandsontwikkeling. De Westhoek gaat voor een succesvol LEADER-programma met 
voldoende economische impact.

In het algemeen roept het Streekpact het sociaaleconomische en culturele middenveld, en de 
overheidsdiensten op om deel te nemen aan Europese projecten.

Om doelstelling 4 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 5:

Het versterken van de deelname van de Vlaamse partners (o.a. werkgevers- en werknemersorganisaties) 

aan de werking van het Grensoverschrijdend Samenwerkingsplatform West-Vlaanderen / Flandre - 

Dunkerque - Côte d’Opale en de Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai. Daarbij hoort het organiseren 

van een betere informatiedoorstroming en een grondiger kennis (inzake actoren, besluitvorming, …) 

van de Europese grensoverschrijdende samenwerking en programma’s. Het is noodzakelijk om de 

zogenaamde Klankbordgroep Noord-Frankrijk en Europese programma’s in het kader van de streek-

werking Esenkasteel te optimaliseren.

ACTIE 6:

Uitwerken van economisch gerelateerde projecten met Noord-Frankrijk (o.a. met het oog op het inten-

sifiëren van de handelsstromen).

ACTIE 7:

Participatie van Westhoekbedrijven aan grensoverschrijdende initiatieven die het aantrekken van werk-

krachten bevorderen.

ACTIE 8:

Een grensoverschrijdend industrieterrein met uniform uitzicht, geconcipieerd rond één gezamenlijk 

thema en met een gemeenschappelijke marketingaanpak.

ACTIE 9:

Taaluitwisselingsprojecten met Noord-Frankrijk en Wallonië in het primaire en secundaire onderwijs.

ACTIE 10:

Een project waarbij de (eerste) grensoverschrijdende werkervaring of stage aangemoedigd en structureel 

georganiseerd wordt.

DOELSTELLING 5: 

Aanmoedigen van de positieve beeldvorming over de Westhoek als aantrekkelijke en ondernemende 

streek.

De streek heeft een sterk en hedendaags imago nodig.

De Westhoek wil een sterkere economische groei bereiken, wil zijn welvaart als basis voor het 
welbevinden van de inwoners behouden en versterken. De Westhoek moet deze boodschap 
doordacht en creatief uitdragen via hedendaagse communicatiemiddelen.
Ondernemers kunnen hun verbondenheid met de regio aanhalen en zich sterker profileren als 
‘Westhoekbedrijf ’, wat op zijn beurt een nieuwe dynamiek op gang kan brengen.

Om doelstelling 5 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 11:

Het betrekken van ‘verdienstelijke Westhoekers’ bij imagebuilding / strategische communicatie en lan-

cering van nieuwe economische projecten voor de Westhoek.

ACTIE 12:

Versterking van de netwerking tussen jonge ondernemers.

ACTIE 13:

Regiomarketing in provinciaal perspectief. De Westhoek is hierbij een proefregio.

ACTIE 14:

Verbreding van het concept ‘streekproduct’.
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TROEF 2: ONDERNEMERSCHAP GEDIJT GOED IN DE WESTHOEK

De Westhoek telt veel kleine ondernemingen: ruim 90 procent van de ondernemingen heeft minder 
dan 20 werknemers (landbouwbedrijven met loontrekkenden inbegrepen). Tegelijk is meer dan 
17 procent van de beroepsbevolking zelfstandige of helper. Dit is hoger dan het West-Vlaamse 
gemiddelde.
Door een relatief laag aantal externe en grote investeerders is er een sterke traditie wat streekeigen 
bedrijvigheid betreft.
De economische ontwikkeling in de Westhoek kent nu een gematigde groei, maar kan sneller 
groeien. De drie hefbomen daartoe voor ondernemers zijn: bedrijventerreinen en bedrijfsinfra-
structuur, faciliterende en ondersteunende dienstverlening en de ontwikkeling van sterk aanwezige 
en groeiende sectoren.

Bedrijventerreinen en bedrijfsinfrastructuur vormen de eerste ‘klassieke’ ruimtelijke hefboom voor de 
Westhoekondernemers.

DOELSTELLING 6: 

Een versnelde, grotere beschikbaarheid en bereikbaarheid van ruimte voor bedrijvigheid.

Er moet meer ruimte zijn om te ondernemen in de Westhoek.

Bij het bestemmen, realiseren en inrichten van bedrijventerreinen wordt het streekkenmerk 
‘landelijkheid’ nog al te zeer in beperkende zin geïnterpreteerd. De beschikbaarheid van ruimte 
is nochtans nodig voor de toekomstige economische ontwikkeling. Het RESOC heeft een aantal 
belangrijke verwachtingen op het vlak van extra ruimte voor het economisch functioneren van de 
streek.

Voor de 18 Westhoekgemeenten bedraagt de ruimtevraag naar bedrijventerreinen voor de komende 
15 jaar minstens 263 hectare. Dit betreft absoluut een minimale inschatting. Deze vraag zal voor de 
helft vanuit de industriële sectoren komen, voornamelijk in het zuiden van de Westhoek. 
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Ook de vraag uit de handelsgerelateerde sectoren, voornamelijk in het noorden van de Westhoek, zal 
hoger liggen dan het West-Vlaamse gemiddelde. Ze is bijna uitsluitend toe te schrijven aan KMO’s. 
Meer dan in het verleden dient ruimtelijke ordening rekening te houden met de economische 
eigenheden van de streek, zoals de aanwezigheid van ruimtebehoevende sectoren en KMO’s.

Inzake strategische bevoorrading kent de Westhoek een zorgwekkende achterstand. Er is een acuut 
gebrek van 95 hectare. Deze frictievoorraad bedrijventerreinen is noodzakelijk om de economie 
normaal te laten functioneren over een periode van drie jaar. In de Westhoek dient deze achterstand 
bovenop de bovenstaande vraag van vijftien jaar gerealiseerd te worden.
Er is een inhaaloperatie nodig om ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) af te werken en nieuwe 
bedrijventerreinen te ontwikkelen. Inplanting en inrichting van bedrijventerreinen moeten flexi-
beler en meer op maat kunnen.
RESOC Westhoek pleit ook voor reconversie via hergebruik van bedrijfspercelen voor nieuwe 
economische bedrijvigheid. Van die locaties kan immers een sterke dynamiek uitgaan voor de 
hele regionale ontwikkeling. Binnen de verduurzamingsinitiatieven van de Provinciale Ontwik-
kelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en de intercommunale wvi vormt herstructurering 
van verouderde bedrijventerreinen een belangrijk aandachtspunt. 
De permanente monitoring van vraag naar / aanbod van locaties en gebouwen op bedrijventer-
reinen moet vlot gerealiseerd worden.

Om doelstelling 6 in te vullen, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 15:

Pionieren op het vlak van landschappelijke integratie van bedrijventerreinen aan de hand van concrete 

cases.

ACTIE 16:

Doeltreffende reconversie van sites van bovengemeentelijk belang.

ACTIE 17:

Resultaatgerichte werking (bv. met betrekking tot het thema lokale energieproductie) bij het inzetten 

van het instrumentarium duurzaam beheer van bedrijventerreinen (parkmanagement), inclusief de 

introductie van een aanpak die een gedragswijziging bij werknemers op het vlak van woon-werkverkeer 

mogelijk maakt.

DOELSTELLING 7: 

Een aangepaste en kwaliteitsvolle infrastructuur voor (startende) ondernemers.

Ook deze doelstelling draagt bij tot meer ruimte om te ondernemen in de Westhoek.

Het groeiende verschil in ondernemersnoden vergt een grotere variatie aan infrastructurele 
voorzieningen. Aan de groeiende diversiteit van activiteiten moet op een meer flexibele manier 
tegemoet gekomen worden. Zo moet het totale aanbod aan infrastructuur afgestemd worden op de 
levenscyclus van ondernemingen en meer inspelen op individuele behoeften.

De ondersteuning van zogenaamde ‘pre-starters’ dient beter georganiseerd te worden. Huisvesting 
mag immers geen belemmering vormen om de stap naar het ondernemen te zetten. Er zijn bestaande 
modellen voorhanden. Zo wordt in de Franse ‘Résau des Ruches d’ Entreprises’ (www.reseau-
ruches.fr) een bescheiden locatie direct gekoppeld aan een uitgebreide allrounddienstverlening.

Voor traditionele starters moet bijkomende infrastructuur voorzien worden. Doorgangsgebouwen 
en bedrijvencentra zijn immers volzet. Vele starters vragen meestal kleine units (bij voorkeur in 
eigendom), die lokaal verankerd zijn (nabij de woongelegenheid). Gemeentebesturen kunnen het 
voortouw nemen, maar moeten hierin sterk ondersteund worden. Een actualisering van het huidige 
aanbod van doorgangsgebouwen en bedrijvencentra (format herbekijken, locaties opfrissen, betere 
informatie, …) dringt zich ook op.

Groeiers willen uitbreiden in eigen streek. Er moet verdergegaan worden op de ingeslagen weg van 
de bedrijfsverzamelgebouwen. Veel groeiende ondernemingen vragen ook oplossingen op maat. 
Hoe hieraan op een meer georganiseerde manier tegemoet te komen, moet verder onderzocht 
worden.
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Ook exogene investeringen moeten aangemoedigd worden, zeker als endogene ontwikkeling 
geremd wordt door het verlies aan human capital (braindrain). Vestigingen van internationaal 
actieve ondernemingen trekken hogergeschoolden aan. Er is dan ook behoefte aan één of meerdere 
nieuwe locaties voor internationale investeerders (in nieuwe gebouwen of via revalorisatie van 
vrijgekomen gebouwen).

Om doelstelling 7 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 18:

Een internationaal doorgangsgebouw met meerwaarde op het vlak van jobcreatie.

ACTIE 19:

Bijkomende bedrijfsverzamelgebouwen met extra aandacht voor de startende ondernemingen.

ACTIE 20:

Een experiment waarbij (pre-)starters ondersteund worden bij het doorlopen van alle fasen en bij alle 

aspecten verbonden aan de oprichting van een bedrijf.

ACTIE 21:

Aanpassing aan hedendaagse standaarden van de twee bedrijvencentra (Ieper en Veurne) en de drie 

doorgangsgebouwen (Poperinge, Ieper, Diksmuide).

ACTIE 22:

Een passend Vlaams beleidskader voor niet-hinderlijke economische bedrijvigheid buiten woonkernen 

en bedrijventerreinen.

Bij het nastreven van de ruimtelijke doelstellingen 6 en 7 (meer ruimte om te ondernemen in de 
Westhoek) moet gestreefd worden naar een groter (maatschappelijk en politiek) draagvlak en een 
goede visievorming op streekniveau (afweging van belangen).

Een groter draagvlak wordt bekomen door het NIMBY-syndroom (Not In My Back Yard) in te 
dijken, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) aan te moedigen en door gemeente-
besturen meer mogelijkheden te bieden om het aanbod te differentiëren.

Een effectief en efficiënt ruimtelijk-economisch beleid is eveneens in grote mate afhankelijk van 
een goede visievorming op streekniveau, ook op het vlak van specifieke vraagstukken, zoals de 
problematische ruimtegebruikers en economische activiteiten buiten de bedrijventerreinen 
(feitelijke bedrijvigheid in leegstaande (hoeve)gebouwen in het buitengebied). Het gaat ook om de 
clustering van economische activiteiten, gekaderd in een meer globale oefening.

Faciliterende en ondersteunende dienstverlening vormt een tweede hefboom voor ondernemers.

DOELSTELLING 8: 

Een beter afgestemde, gerichte en versterkte ondersteuning van de ondernemende Westhoeker.

Deze doelstelling beoogt een groter professionalisme bij de Westhoekondernemer.

De dienstverlening kan betrekking hebben op alle aspecten van de bedrijfsvoering: algemeen 
management, financiering, boekhouding, prospectie en marketing, subsidies en overheids-
reglementering, thema’s als energie en MVO, …
Ondernemers uit de Westhoek moeten meer de weg vinden naar het grote scala aan tegemoet-
komingen van overheidswege. Een grotere openheid tegenover externe professionals is wenselijk. 
Vooral de groep van de pre-starters vraagt een duidelijker uitgewerkte aanpak.

Om doelstelling 8 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende actie:

ACTIE 23:

Samenwerking op maat van de Westhoekondernemer, tussen de verschillende private en publieke 

dienstverlenende instanties. Het aanbod van de private, intermediaire dienstverleners wordt versterkt.
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De ontwikkeling van sterk aanwezige en groeiende sectoren vormt een derde belangrijke hefboom, om 
tot een sterker ondernemerschap te komen.

Het aandeel van de sectoren landbouw / voeding, toerisme en social profit in de totale werk-
gelegenheid in de Westhoek is niet alleen groot, deze sectoren kennen tevens een groei in 
tewerkstelling en specialisatie.

DOELSTELLING 9: 

Landbouw als economisch sterker wordende sector, met goed ontwikkelde takken (zoals de voe-

dingsindustrie en de machinebouw).

Het Streekpact ziet de landbouw als een dragende sector.

Landbouw en aanverwante sectoren (van toeleverancier tot verwerker) bevinden zich momenteel 
op een scharniermoment.

Positieve vooruitzichten zijn: een groot landbouwareaal als strategische productiefactor (met 
mogelijkheden voor bv. biomassa), landbouwverbreding, groeiende samenwerking en sterk gespe-
cialiseerde bedrijfstakken als voeding en machinebouw.

Anderzijds zijn er tal van bekommernissen, zoals de kapitaalsintensiviteit en stijgende complexiteit 
van de bedrijfsvoering, het gebrek aan water als productiefactor en het wegvallen van bepaalde 
(inkomenszekere) teelten (suikerbiet, hop en tabak).

Naast de regio Roeselare - Tielt vindt de West-Vlaamse landbouwproductie vooral plaats in de 
Westhoek. Daarom is de toekomst van de landbouwsector belangrijk. Veel bepalende factoren 
zijn op (boven)lokaal vlak niet te beïnvloeden. Samenwerkingsvormen die concrete projecten 
realiseren, verdienen evenwel steun. Zo kan de samenwerking nog krachtiger inzake voeding. Op 
dit vlak hebben de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen duidelijk de sterkste troeven van heel 
Vlaanderen.

Om doelstelling 9 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 24:

Visievorming, overleg en samenwerking met andere West-Vlaamse regio’s in verband met gemeen-

schappelijke knelpunten (energie-efficiëntie) en troeven (innovatie, vorming m.b.t. ondernemerschap, 

machinebouw, nieuwe teelttechnieken, het organiseren van samenwerking).

ACTIE 25:

Acties (eventueel in de vorm van studies) specifiek gericht op de Westhoek, m.b.t. de thematiek van 

waterhuishouding op bedrijfsniveau, ondernemerschap, verbreding en reconversie.

Waterhuishouding op bedrijfsniveau: rationeel watergebruik en het zoeken van alternatieven voor diepe 

grondwaterwinning.

Ondernemerschap: verdere professionalisering bij de landbouwers-ondernemers.

Verbreding: hoevetoerisme, thuisverkoop, zorgboerderij, bezoekboerderij, landschapsonderhoud, …

Reconversie: omschakeling naar producten en productietechnieken met een hogere toegevoegde 

waarde per gebruikte oppervlakte, zoals o.m. fijne en gezonde groenten, bestemd voor de versmarkt 

en verwerking in de diepvriesindustrie.

DOELSTELLING 10: 

De vrijwaring van de sterke ‘Unique Selling Proposition’ van de Westhoek als toeristisch-recreatieve 

bestemming.

De Westhoek blijft een toeristische topper voor kortverblijvers uit nabijgelegen regio’s.
De unieke combinatie van kust, landelijkheid, kleine steden en dorpjes evenals diverse cross-overs 
tussen de sectoren cultuur, erfgoed en landschap maken de Westhoek sterk beleefbaar voor ver-
schillende doelgroepen. Toerisme en recreatie genereren inkomsten en tewerkstelling en vormen 
een economische groeier.
De Westhoek is een sterk product. Om het verschil met andere regio’s te maken, wordt het werken 
op kwaliteit en samenhang in het heel verscheiden aanbod nog belangrijker bij productontwikkeling 
en marketing.
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In de horeca wisselen succesverhalen (streekgastronomie, grote publiekstrekkers) af met zorg-
wekkende berichten (veel faillissementen, personeelskrapte, soms ondermaatse kwaliteit). Horeca-
ondernemers verdienen dan ook een betere ondersteuning.

Om doelstelling 10 te realiseren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 26:

Structurele opvolging en voorzien van voldoende inspraakmogelijkheden m.b.t. de uitvoering van het 

Strategisch beleidsplan Toerisme en Recreatie Westhoek, het Strategisch beleidsplan Kust en de 

belangrijke economisch gerelateerde initiatieven in het kader van het Geïntegreerd Kustzonebeheer.

ACTIE 27:

Ontwikkeling van het aanbod inzake (grensoverschrijdende) recreatieve mobiliteit: fietsnetwerken, 

wandelnetwerken en waterrecreatie via het kanalennetwerk.

ACTIE 28:

Gezamenlijke aanpak van de problemen binnen de horecasector (voornamelijk in de kuststreek) West-

hoek - Oostende (zoals in het ‘ambassadeursproject’ waarbij horecapersoneel het socioculturele aan-

bod uit de streek ‘mee verkoopt’). Hiervoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de sectorfondsen.

DOELSTELLING 11: 

Een sterke verankering van de social profitsector.

RESOC Westhoek beschouwt de social profitsector als een belangrijke werkgever.

De toename van het aantal ‘zorgbehoevenden’ leidt tot groei van de social profitsector. Dit 
vertaalt zich voornamelijk in een omvangrijke tewerkstelling in de takken gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening. Ook van de sociale economie in de Westhoek gaat een 
sterke dynamiek uit. Het nieuwe eenheidsdecreet voor sociale en beschutte werkplaatsen zal de 
samenwerking versterken.

Toch kan de totale social profitsector nog een meer zichtbare en toonaangevende rol spelen in de 
Westhoek. RESOC Westhoek wil de mogelijkheden verkennen, op basis van vragen / suggesties uit 
de sector enerzijds en de te verwachten demografische en maatschappelijke evoluties anderzijds.

Om doelstelling 11 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende actie:

ACTIE 29:

Opstart van een gestructureerd overleg met de brede social profitsector, met het oog op verhoging van 

de kwaliteit van de dienstverlening.
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TROEF 3: EEN GEZONDE ARBEIDSETHIEK, GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN DE OPBOUW VAN KENNIS

De werkkracht en het doorzettingsvermogen van de Westhoeker, zij het als werknemer of als 
werkgever, vormen de krachtigste component van de Westhoekeconomie. Deze attitude maakt 
hem of haar terecht trots en weerbaar.
De krapte op de West-Europese arbeidsmarkt groeit. Die maakt van competentiebeheer en de 
uitbouw van voldoende ondersteunende voorzieningen een heuse opdracht. Er moet gewerkt 
worden aan de ‘goesting’ om te blijven werken.

Vier factoren nopen tot extra actie om de beschikbaarheid van arbeid te verhogen. Het is moeilijker 
geworden om personeel aan te trekken en te behouden. Het personeelsbeleid moet beter inspelen 
op de verwachtingen van werkzoekenden en werkenden. Verder is er nood aan extra kinderopvang 
en is er een (relatief beperkte) kern van moeilijk te activeren werkzoekenden. Ook de Westhoek 
kent een tekort aan technisch geschoolden.

Een andere vaststelling is de sterk van (West-)Vlaanderen afwijkende evolutie op het vlak van 
werkcreatie en vacatureaanbod. Er zijn onvoldoende jobs voor hogergekwalificeerden en het aantal 
groeit niet. Die zijn nochtans nodig om een kenniseconomie uit te bouwen. Het totale aanbod van 
toegankelijke jobs voor lagergekwalificeerden is traditioneel groot, maar groeit onvoldoende: de 
industrie vertraagt.

De werkplek van de toekomst wordt gekenmerkt door de fysieke nabijheid van de werknemer, 
levenslang leren, kennismanagement (inclusief kennisborging). Door het groeiende mobiliteits-
probleem en voor een betere ‘work/life balance’ is decentralisatie van diensten wenselijk naar 
minder centraal gelegen gebieden. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden kent geen eind-
punt meer en ook niet direct inzetbare kennis en attitudes in de werkomgeving moeten aangeleerd 
worden. De opgebouwde kennis mag niet samen met de babyboomers uit de onderneming ver-
dwijnen over 10 jaar. De arbeidsmarkt wordt ook meer en meer competentiegericht. Competenties 
worden steeds vaker actief opgespoord en erkend.
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Deze conclusies leiden tot de volgende vier doelstellingen (12, 13, 14 en 15).

DOELSTELLING 12: 

Een actief beleid gericht op het aantrekken en vasthouden van ‘(door)groeiers’ (hogergeschoolden, 

creatievelingen, ‘slimme handen’, ondernemers).

Betere werkperspectieven voor ‘high potentials’ zijn essentieel.
De Westhoek heeft nood aan meer mensen met doorgroeipotentieel, durf en ondernemingszin.

Om doelstelling 12 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 30:

Sterke ondersteuning van het rekruteringsbeleid van ondernemingen (op bedrijfsniveau en op 

streekniveau) in functie van de krapte op de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn: het organiseren van pro-

motiecampagnes, deelname aan beurzen, aanbieden van stageplaatsen, begeleiding van eindwerken, 

aanwervingsacties gericht op hogergeschoolden zonder werkervaring, opleidingsaanbod, …

ACTIE 31:

In kaart brengen en evalueren van de tewerkstellingsperspectieven van hogergeschoolden / door-

groeiers.

ACTIE 32:

Modernisering van het personeelsbeleid van de Westhoekonderneming, met het oog op de zelfont-

plooiing van de werknemer en het bevorderen van het intrapreneurship, via o.m. de organisatie van 

groeigroepen, lerende netwerken, …

ACTIE 33:

Introductie van nieuwe werkvormen met het oog op de vormgeving van de werkplek van de toekomst.

DOELSTELLING 13: 

Voldoende kwalitatieve, toegankelijke jobs (met sterke focus op jongeren, vijftigplussers en arbeids-

gehandicapten).

Hiermee beoogt RESOC Westhoek een beperking van de structurele werkloosheid.

Jobs zonder studievereisten en/of voor mensen met beperkte of een gebrek aan gespecialiseerde 
werkervaring stellen in de praktijk doorgaans toch al redelijk wat eisen aan werkzoekenden 
(attitudes, fysiek zwaardere arbeid, ook technische vaardigheden). Dit verklaart ten dele waarom 
sommige werkzoekende (jongere en oudere) lagergeschoolden geen job vinden.
Daarenboven staan ‘tamelijk’ toegankelijke jobs onder druk van automatiseringsprocessen. Dit 
fenomeen kan een hardere weerslag hebben op de Westhoek, waar veel economische processen in 
grote mate steunen op werknemers zonder gespecialiseerde kwalificaties. Uiteraard komt de sterk 
uitgebouwde EAD-werking (Evenredige Arbeidsdeelname) hier al aan tegemoet.

Om doelstelling 13 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 34:

Een strikte opvolging van een ‘overlegd’ Jeugdwerkplan van VDAB Oostende - Westhoek. De 

pioniersrol van de Westhoek, bv. op het vlak van uitbreiding van de doelgroep, dient vervuld te worden 

met voldoende aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dit plan dient ook rekening te houden 

met de noden van de jongeren in de Westhoek.

ACTIE 35:

Invulling van de werkcomponent van deeltijds lerende jongeren. Zo functioneert de ‘jobhunter’ al in de 

regio Oostende - Westhoek.

ACTIE 36:

Uitvoering van projecten met als doel vijftigplussers een gepaste rol te laten opnemen in de arbeidsmarkt 

(cf. het Europese Interreg-project Demographic Changes: New Opportunities In Shrinking Europe, of 

DC NOISE).
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ACTIE 37:

In kaart brengen en evalueren van de toekomstperspectieven voor de lagergekwalificeerden in de 

Westhoek.

DOELSTELLING 14: 

Verhogen van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en aanwending van kennis en competenties 

binnen de onderneming en op streekniveau.

RESOC wil een groter aantal vormingsmomenten en opleidingen per werknemer en ondernemer, 
actief kennis- en competentiemanagement, en een grotere rol voor onderwijs- en kennisinstellingen 
in de Westhoek.

De betere ontwikkeling van kennis en competenties is voor de RESOC-partners dé speerpunt 
binnen dit Streekpact. De participatie van de Westhoeker aan kwalitatieve (basis)opleidingen en 
levenslange vorming moet verhoogd worden.

Voor de Westhoek is dit geen evidente keuze, om meerdere redenen: de klassieke kennis-, 
vormings- en opleidingsinstellingen zijn niet sterk vertegenwoordigd in de Westhoek, kennis- en 
competentiemanagement zijn minder evident in een KMO-omgeving en het onderwijs centraliseert 
verder. Door afstemming op een hoger niveau komt de opleiding verder af te staan van de regio en 
(sub)regionale noden.

Twee nieuwe samenwerkingsverbanden verdienen speciale aandacht.
RESOC Westhoek betreurt de afschaffing van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-
hoek - Middenkust, aangezien de nieuwe provinciale structuur Regionaal Technologisch Centrum 
West-Vlaanderen minder middelen zal opleveren voor de technische scholen in de Westhoek.
In het nieuwe consortium Volwassenenonderwijs WEBROS (Westhoek - Brugge - Oostende)  is de 
Westhoek de kleinste speler. Dit mag geen nefaste gevolgen hebben voor onze centra voor volwas-
senenonderwijs (CVO Westhoek - Westkust, CERVO-GO) en Basiseducatie.

Om doelstelling 14 te realiseren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 38:

Mee initiëren van en participeren aan een West-Vlaamse aanpak op het vlak van gevorderd onderwijs, 

met de uitbouw van het Hoger Beroepsonderwijs (waarbij in de Westhoek ook opleidingen van het 

hoogste niveau aangeboden worden en waarmee ingespeeld kan worden op regionale behoeften en 

knelpuntberoepen), de uitbouw van samenwerkingsvormen met hogescholen en universiteiten binnen 

opleidingsinstellingen van de Westhoek, en de verbetering van het afstandsonderwijs.

ACTIE 39:

Acties m.b.t. levenslang leren, competentiemanagement en ‘executive education’ (kortere cursussen 

op maat van het bedrijfsleven) op bedrijfsniveau. Om efficiënte en gerichte acties te ondernemen, is een 

accuraat beeld nodig van de situatie in de Westhoek. Daarom wordt het aanbod van permanent leren 

in kaart gebracht, evenals de noden van de bedrijven, bedrijfsleiders en werknemers.

ACTIE 40:

Streven naar een opleidings- en vormingscentrum (afstemming en samenwerking inzake programmatie 

op een unieke locatie). Hierbinnen wordt tevens het Hoger Beroepsonderwijs uitgebouwd in samen-

werking met de West-Vlaamse hogescholen, CVO’s, Syntra, VDAB, EduWest.be, enz.

ACTIE 41:

Een betere regionale spreiding van het aanbod van de competentiecentra van de VDAB. Het principe 

van de regionale enveloppe wordt toegepast voor het organiseren van opleidingen op maat van en in 

samenwerking met scholen en bedrijven.

ACTIE 42:

Kennis actief binnenbrengen en aanwenden in het bedrijf (kennismanagement), o.m. via wetenschappelijk 

onderzoek op de werkvloer en door bij bedrijven het gebruik te bevorderen van de Laagdrempelige 

Expertise- en Dienstverleningscentra (LED’s) van de drie West-Vlaamse hogescholen.



|  STREEKPACT RESOC WESTHOEK 2008-2012 46

ACTIE 43:

Een gestructureerd overleg tussen opleidings- en vormingsinstellingen met het oog op de afstemming 

op de arbeidsmarkt (knelpuntberoepen) en de realisatie van gezamenlijke projecten (versterking van het 

aanbod).

ACTIE 44:

Beschikbare tools op het vlak van competentiebeheer (zoals de VDAB-dienstverlening inzake loop-

baanbegeleiding, EVC (Eerder Verworven Competenties) en EVK (Eerder Verworven Kwalificaties), …) 

aanwenden.

DOELSTELLING 15: 

Meer kinderopvang.

Extra kinderopvang zal de deelname van mensen aan het arbeidscircuit vergemakkelijken.

Een groter aanbod aan kinderopvang zou tegemoetkomen aan reële noden en positief onthaald 
worden. Dat blijkt uit een enquête die in 2008 op vraag van RESOC Westhoek op Westhoekniveau 
georganiseerd werd door SERR Oostende - Westhoek. Momenteel zoeken veel gezinnen creatieve 
oplossingen, maar dit puzzelwerk vraagt nog teveel energie en kopzorgen van de ouder(s). De 
toegang tot kinderopvang moet vlotter, de beschikbaarheid ervan moet groter worden.
De vele steunaanvragen voor kinderopvang in het kader van het nieuwe LEADER-programma 
voor de Westhoek illustreren deze nood. RESOC Westhoek blijft er evenwel van overtuigd dat een 
dergelijk plattelandsprogramma niet tot doel heeft structurele zaken te financieren.

Om doelstelling 15 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende actie:

ACTIE 45:

In opvolging van de studie van de SERR (Sociaal-Economische Raad voor de Regio) m.b.t. kinder-

opvang streven naar concrete realisaties.

meer kinderopvanginitiatieven (buitenschools, flexibel, ...)
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Drie remmende factoren kenmerken de Westhoek. Deze hinderende kenmerken zijn niet van de 
ene dag op de andere om te draaien en zelfs niet op middellange termijn te veranderen. Het proces 
zal ook heel wat inspanning vergen.
Deze drie remfactoren zijn: de verouderde economische structuur, de beperkte mobiliteit en de 
eerder gesloten Westhoekmentaliteit.

REMFACTOR 1: EEN VEROUDERDE ECONOMISCHE SECTORSTRUCTUUR

DOELSTELLING 16: 

Een doorgedreven sectoroverschrijdende innovatiestrategie voor de Westhoek, met aandacht voor 

nichespelers en trendsetters.

Structurele innovatie op streek- en bedrijfsniveau, binnen privésector en overheid, met meer goede 
voorbeelden en trekkers, komt volgens RESOC de Westhoek ten goede.

De economische structuur van de Westhoek komt verouderd over door het middelmatige aandeel 
van de secundaire sector, de traag vorderende tertiairisering en de beperkte aanwezigheid van 
creatieve en kennisgebaseerde economische activiteiten.
Creativiteit en de economische aanwending ervan door middel van innovatie vormen de remedie. 
De creativiteit in het bedrijfsleven, maar ook in de social profitsector (en dus ook binnen het 
overheidsapparaat) moet aangemoedigd worden.
Om een economische groeipool te worden, streven (klein)stedelijke administraties naar mo-
dernisering van hun beleid en werking. De streekwerking van Esenkasteel wil onderzoeken waar 
bestuurlijke vernieuwing mogelijk is.

DEEL 2 VAN HET STREEKPACT

TEGEMOETKOMEN AAN TEKORTEN,
OMGAAN MET UITDAGINGEN
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Topbedrijven in de streek, die zich sterker wensen te profileren als Westhoekbedrijf en die bereid zijn 
een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling ervan, verdienen aanmoediging.

Om doelstelling 16 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende actie:

ACTIE 46:

Versterkte begeleiding voorzien op het vlak van innovatie. Particuliere initiatieven die het voortouw 

nemen worden aangemoedigd. 

hoogstaande technologie uit de Westhoek (Ieper)
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REMFACTOR 2: EEN GEBREKKIGE ONTSLUITING EN MOBILITEIT

De mobiliteit in de Westhoek wordt gekenmerkt door de afwezigheid van grote structurele files en 
de grote afhankelijkheid van de (dure en weinig milieuvriendelijke) auto voor verplaatsingen.

DOELSTELLING 17: 

Vlottere verbindingen, zowel binnen de Westhoek als naar de omliggende gebieden.

RESOC Westhoek wil vlotte verplaatsingen binnen de Westhoek en een vlottere aansluiting naar 
omliggende (groot)steden.

Om een vlotte doorstroming te garanderen, blijft een optimalisatie van het huidige wegennet 
toch noodzakelijk. Zo blijft de as Ieper - Veurne een prangende uitdaging voor de economische 
ontwikkeling van de streek en moet het zwaar vervoer beheersbaar blijven.
Het openbaar vervoer (bus, trein) is onvoldoende als alternatief voor de auto. In de Westhoek, 
met zijn grote buitengebied, zijn sterk verspreide bevolking en een groot aantal kleine kernen is de 
basismobiliteit vooral in grenszones tussen gemeenten ontoereikend. De huidige dienstverlening 
is ook teveel gefocust op woon-schoolverkeer. Om de interne mobiliteit te verbeteren, is een 
uitgebreider aanbod van het openbaar vervoer een must. Het woon-werkverkeer moet vlotter en 
duurzamer.
Interne mobiliteit kan niet losgedacht worden van de aansluiting op het wegennet en het 
aanbod van openbaar vervoer buiten de Westhoek. NMBS-infrastructuurwerken rond Brussel 
zouden evenwel prioriteit krijgen. De komende jaren wil RESOC Westhoek in overleg met de 
mobiliteitsactoren werken aan de verbetering van de verbindingen richting binnenland, Noord-
Frankijk en Wallonië.

De globale prioriteitenlijst met betrekking tot openbaar vervoer (vooral het aanbod van De Lijn 
West-Vlaanderen) omvat vier assen: een goed uitgebouwd regionaal netwerk, een verbeterd 
alternatief aanbod voor woon-werkverkeer, een versterkt recreatief aanbod en de ondersteuning 
van streekinitiatief dat tegemoetkomt aan leemtes.
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As 1: het regionale netwerk
Op regioverbindingen, zoals de kustlijn of Ieper-Roeselare en Diksmuide-Roeselare, is het open-
baar vervoer goed uitgebouwd, op andere verbindingen veeleer zwak. Op een tiental trajecten, 
die in het Streekpact Westhoek opgesomd worden, kan het regionale netwerk nog uitgebouwd 
worden (inclusief grensoverschrijdende verbindingen). Beperking van het aantal overstappun-
ten op verbindingen naar regionale centra en snelle bussen, minstens tijdens de spits, moeten het 
openbaar vervoer voor de werkende Westhoeker aantrekkelijker maken.
Regionale (toeristisch-recreatieve) attractiepunten, ziekenhuizen, opleidingscentra en andere 
locaties die veel bezoekers trekken, kunnen nog beter en rechtstreekser bediend worden.
De RESOC-suggesties lopen parallel met het wensbeeld van De Lijn West-Vlaanderen 2007 – 2022. 
Ze mogen zo snel mogelijk op de Vlaamse prioriteitenlijst komen.

As 2: woon-werkverkeer
Het zal nog heel wat inspanning vergen om de ‘modal split’ voor de woon-werkrelatie richting 
openbaar vervoer en andere milieuvriendelijke verplaatsingsmodi om te buigen.
Een betere afstemming (buiten de spitsuren) van de busaansluitingen op de treinen naar Gent en 
Brussel in de stations van Veurne, De Panne, Diksmuide, Poperinge, Wervik en Ieper kan de vele 
pendelaars sneller op hun verre tewerkstellingsplaats brengen.
Een uitgebreider uurregeling voor openbaar vervoer buiten de schoolvakanties, op woensdagen en 
vroeger in de ochtend, kan een stimulans zijn om de modal split te wijzigen.
Een betere bediening van grotere bedrijventerreinen met het openbaar vervoer strekt tot 
aanbeveling. Slechts 8 procent van de werknemers aldaar gebruikt het openbaar vervoer immers 
als hoofdvervoermiddel.

As 3: recreatief aanbod
RESOC Westhoek pleit voor een betere busverbinding tussen kust en hinterland, een vaste 
busbediening tussen Ieper en Heuvelland (tijdens de vakantieperiodes), bereikbaarheid van andere 
attractiepunten met de bus (Palingbeek, Bellewaerde, historische sites) en het aanbieden van de 
formules bus/wandelen en bus/fietsen (met aanhangwagen aan de bus). Wel wordt de belbus reeds 
sterk gepromoot.

As 4: het streekinitiatief
Waar pasklare antwoorden van De Lijn ontbreken, wil de landelijke Westhoek zelf initiatieven 
nemen om de mobiliteit te verbeteren. De Vlaamse overheid heeft echter onvoldoende budget 
om het woon-werkverkeer in de streek op een creatieve manier te ondersteunen. Zo legt het 
Pendelfonds restrictieve voorwaarden op en werd het bromfietsenproject voor werkzoekenden van 
VDAB Oostende - Westhoek afgeschaft. Ook het derdebetalerssysteem van De Lijn, met het oog op 
het realiseren van projecten, vraagt een grote inspanning van de lokale besturen.
Aanvullend vervoer met vrijwilligers biedt slechts ten dele antwoord op de vraag naar flexibel 
vervoer in landelijk gebied, en dit vooral voor de meest kwetsbare groepen. Het kan oplossing 
bieden voor mensen die arbeidsgerelateerde opleidingen volgen of wegens vervoersarmoede geen 
werkervaring kunnen opdoen.

Om doelstelling 17 te realiseren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 47:

Structureel overleg met mobiliteitsactoren De Lijn en NMBS over de door het Westhoekoverleg en 

RESOC gemeenschappelijk uitgewerkte streekvisie op openbaar vervoer.

ACTIE 48:

Uitvoering van het akkoord m.b.t. de N8 of de zogenaamde noord-zuidas.

ACTIE 49:

Heropstart (van een geoptimaliseerde vorm van het) bromfietsenproject voor werkzoekenden, voor het 

volgen van opleiding en training, sollicitaties en de eerste werkervaring.
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REMFACTOR 3: VELE MUREN

Doorzetting en eigenzinnigheid hoeven geen belemmering te vormen om verder te kijken dan de 
eigen werksituatie en omgeving.

DOELSTELLING 18: 

Inspelen op maatschappelijke tendensen (zoals economische clustering en samenwerking, interna-

tionalisering, ‘glocalisering’).

RESOC Westhoek wil een mentaliteitswijziging zien, waarbij het vizier beter gericht is op de 
veranderingen in de omgeving (duurzamer werken, produceren en leven).

Openheid voor nieuwe evoluties en ideeën veronderstelt een sterk aanpassingsvermogen. Dit is 
niet strijdig met het streven naar authenticiteit en standvastigheid.
Alle Westhoekers, ook de ondernemers, moeten op een soepele wijze leren inspelen op kansen en 
bedreigingen. Zo houden ze de sleutel voor hun economische toekomst in handen.

Om doelstelling 18 uit te voeren, voorziet het Streekpact volgende acties:

ACTIE 50:

Dialoog tussen het bedrijfsleven, de vakbondsorganisaties, de politiek, het maatschappelijke middenveld 

en de onderwijswereld (met inbegrip van de academische) met betrekking tot de economische 

perspectieven op lange termijn van de Westhoek in een geglobaliseerde economie. Hieruit voortvloeiende 

acties (export aanmoedigen, ondernemerschap van de jeugd, …) krijgen uitvoering.

ACTIE 51:

Verkenning van nieuwe economische perspectieven (zoals de mogelijkheden van biomassa, wellness) 

en samenwerkingsverbanden voor een duurzame economie.
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Het dagelijks bestuur van RESOC Westhoek:

Jan Durnez (voorzitter), 

Patrice Bakeroot (ondervoorzitter), Eric Van Poucke, 

Christof Dejaegher, Petra Breyne, Maarten Stuer (staand vlnr.)

Sigrid Verhaeghe, Birger Victor (knielend vlnr.)

DEEL 2 VAN HET STREEKPACT

SAMENSTELLING RESOC

VERTEGENWOORDIGING LOKALE BESTUREN EN PROVINCIE
8 EFFECTIEVEN - 8 PLAATSVERVANGERS

GEMEENTEN
EN OCMW

Christof Dejaegher Bernard Heens

Johnny Goos Mark Paelinck

Wout Cornette Joris Hindryckx

Stephanie Anseeuw Marc Vanden Bussche

PROVINCIE

Jan Durnez Bercy Slegers

Lies Laridon Guido Decorte

Gunter Pertry Jurgen Vanlerberghe

Gilbert Verkinderen Anne-Catherine Cnockaert

[leden dagelijks bestuur]
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WERKGEVERSVERTEGENWOORDIGING
8 EFFECTIEVEN - 8 PLAATSVERVANGERS

VOKA

Tiny Capiau Bart Vansevenant

Patrice Bakeroot Raf Jacxsens

Dirk Salembier Gunther Bamelis

Kathleen Verhelst Herbert Van Hove

UNIZO

Ruth Decraemer Eric Verstraete

Petra Breyne Nele Despiegelaere

Frederik Serruys Erwin Van der Kelen

BOERENBOND Maarten Stuer Geert Defruyt

[leden dagelijks bestuur]

WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING
8 EFFECTIEVEN - 8 PLAATSVERVANGERS

ACV

Fernand Jonckheere Wim David

Alain Degand Peter Debaenst

Kristien Beyens Jean-Pierre Bouckaert

Eric Van Poucke Mario Corneillie

Marieke Vanbeselare Marjan Stadsbader

Carlos Senaeve Caroline D’hondt

ABVV
Stefaan Meyers Birger Victor

Franky Roels Conny Demonie

[leden dagelijks bestuur]

DESKUNDIGEN

Filip Boury (coördinator gebiedsgerichte werking Westhoek Provincie West-Vlaanderen)
Dieter Hoet (coördinator Westhoekoverleg)



 

een kwalitatief en toegankelijk opleidingsaanbod, 

ook voor leergierige volwassenen:

de kern van het Streekpact (Ieper) een jonge ondernemer... (Poperinge)
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Informatie en contactadres

Het Streekpact omvat de sociaaleconomische visie voor de Westhoek voor de periode 2008 - 2013. 
Het is een formeel bekrachtigd document. Voor de uitvoering van dit pact treedt RESOC Westhoek 
in overleg met de Vlaamse regering en wordt samengewerkt met verschillende partners van zowel 
uit als buiten de Westhoek.

Meer informatie over het Streekpact en de RESOC-werking is te vinden op www.resoc.be. 
Tekstfragmenten uit het Streekpact overnemen is toegestaan mits bronvermelding.

De Westhoek beleven we samen.
Wij horen graag uw mening of suggestie! 

RESOC Westhoek
Streekhuis Esenkasteel
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
T 051 51 94 30
E resoc.westhoek@west-vlaanderen.be
W www.resoc.be
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