
Beweging.net West-Vlaanderen 

Provinciale prioriteiten 2018: DUURZAAM EN SOCIAAL 

Duurzaam en sociaal, daar gaat beweging.net West-Vlaanderen voor. Mensen willen een goede en 

warme thuis, een goede makkelijk bereikbaar job en een gezonde leefomgeving met 

ontspanningsmogelijkheden dichtbij. Daar kan de provincie een belangrijke rol in spelen.  

De provincie moet een volwaardige regisseur worden van het streekbeleid en de gebiedsgerichte 

samenwerking. Een provincie die maatwerk levert, die verbindt en ondersteunt. Die een brug vormt 

tussen beleid, middenveld en burgers.    

WONEN - goed (t)huis  

Wonen is een thema dat zeer hoog op de agenda staat. Kwaliteit, betaalbaar en veilig zijn hierbij de 

kernwoorden. 

De ruimte om te bouwen wordt steeds schaarser – we moeten er dan ook op een goed doordachte 

wijze mee omspringen. Een toekomstgerichte ruimtelijke planning primeert.  

Het “be-noveren” van oude woningen wordt voor veel potentiële eigenaars de enige manier om het 

plaatje financieel rond te krijgen. Het ondersteunen van renovatie en het stimuleren van duurzaam 

verbouwen is dan ook een must. Een taak die de Provincie zeker ter harte kan blijven nemen vanuit 

ACASUS als “centrum duurzaam wonen, bouwen en renoveren”. 

Sociale woningen kunnen niet langer in cluster opgetrokken worden, een evenwichtige sociale mix 

moet de toekomst worden. Daarbij lijkt het ons belangrijk dat de Provincie inzet op de begeleiding 

van buurtgemeenschappen en op het sensibiliseren van huurders. Op wijkniveau kan zo verloedering 

en problemen als zwerfvuil gericht aangepakt worden.  

Lokale besturen die een eigen woonregie ontwikkelen moeten in de Provincie een partner vinden om 

de financiële druk van het ontwikkelen van eigen bouwgronden te faciliteren. 

WERKEN – duurzame economie 

Op het vlak van werken maakt beweging.net West-Vlaanderen van duurzame economie het 

speerpunt. Dit vertaalt zich in inzetten op zuinig omspringen met energie op het vlak van bouwen, 

maar ook met recuperatie van energie (denken we bijvoorbeeld aan warmtenetten). Daarnaast moet 

de Provincie verder de kaart van de lokale economie en de korte keten trekken. Naast een positieve 

invloed op werkgelegenheid en milieu, kan inzetten op lokale markten ook een stimulans zijn voor 

leefbare dorpen. 

Werk in eigen streek, bereikbaar werk, heeft een belangrijke impact op mobiliteit, één van de 

kernuitdagingen op vandaag. Maar het zorgt ook voor extra (kwali-)tijd die we thuis kunnen 

spenderen met het gezin.     

Vanuit de provincie moet verder ingezet worden op ‘sociale economie’. Meer dan ooit is er nood aan 

samenwerking en het bundelen van krachten. De provincie kan een belangrijke rol spelen bij het 

verbinden van alle stakeholders, enthousiasmeren en faciliteren. Ook starters en nieuwe projecten 

moeten kansen krijgen in dit verhaal.   

De provincie heeft zelf in dit alles een voorbeeldfunctie en moet het voortouw blijven nemen op alle 

vlakken. 



 

WIJ-TIJD  - ontspanning  

Als laatste is ook de WIJ-tijd, de vrije tijd een belangrijk accent voor beweging.net. De Provincie is 

hier al sinds jaar en dag zeer intensief mee bezig. En met resultaat: 2000 ha groene speel-en 

recreatieruimte in de 20 provinciedomeinen die West-Vlaanderen rijk is. 100 km groene fietsassen 

kris kras door de provincie, aangelegd op voormalige spoorwegzates. Een zeer uitgebreid aanbod, 

maar waar nog verder aan gewerkt kan en moet worden. Ook recreatie op en rond het water moet 

verder onderzocht en ontwikkeld worden.  

Zo is er nood aan een visie op jeugdkamperen in onze domeinen. Ook de groeiende vraag naar 

kampeerwagenterreinen kan niet onbeantwoord blijven. 

Er moet verder ingezet worden op de toegankelijkheid van de domeinen, in de breedste zin (rolstoel, 

kinderwagens, betaalbaarheid van activiteiten…).   

 

 

 

 

 

 


