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Werkingsverslag 2009 
 

1. Midwestoverleg 

1.1 Structurele werking 

 
Het Midwestoverleg is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 17 gemeenten van de 
arrondissementen Roeselare en Tielt. Het gaat om de gemeenten Ardooie, Dentergem, Meulebeke, 
Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene voor het arrondissement Tielt, en de 
gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en 
Staden voor het arrondissement Roeselare. 

1.2 Samenstelling 

 

Het Midwestoverleg is een centraal overlegorgaan waar de 17 burgemeesters maandelijks bijeen 
komen om lokale en bovenlokale dossiers te bespreken. Het voorbije jaar werden 10 vergaderingen 
georganiseerd; zes in het voorjaar en vier in het najaar. Het voorzitterschap van het Midwestoverleg 
wordt opgenomen door Luc Martens, burgemeester van Roeselare. De vergaderingen gaan steeds 
door in de gebouwen van Politiezone RIHO, Kwadestraat te Rumbeke. 
 
Het Midwestoverleg ging door op : 

 27 januari 2009 
 24 februari 2009 
 31 maart 2009 
 28 april 2009 
 26 mei 2009 
 30 juni 2009 
 29 september 2009 
 27 oktober 2009 
 24 november 2009 
 8 december 2009. 

 
Naast de 17 burgemeesters van de gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen, wordt ook de  
streekgedeputeerde op het overleg uitgenodigd. In 2009 was dit Patrick Van Gheluwe. 
Verder wordt ook de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) vertegenwoordigd op het overleg in hoofde 
van Geert Sanders, algemeen directeur wvi. 
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Tot juli 2009 maakten Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg en Lieve Donck, voormalig directeur 
wvi, eveneens deel uit van het Midwestoverleg. 
 
Sinds september 2009 liet burgemeester Filiep De Vos van de gemeente Wielsbeke, zich op het 
Midwestoverleg vervangen door schepen Jan Stevens, die per 1 januari 2010 burgemeester wordt van 
Wielsbeke. 
 
Vanaf november 2009 volgde schepen Yves Vercruysse, eveneens toekomstig burgemeester per 1 
januari 2010 van Ingelmunster, burgemeester Jean-Pierre De Clercq op. 
 
We wensen burgemeester Filiep De Vos en Jean-Pierre De Clercq, alsook Lieve Donck en Dieter 
Hoet, te bedanken voor hun jarenlange inzet voor en aanwezigheid op het Midwestoverleg! 
 
De agenda’s van voormelde bijeenkomsten, zitten in bijlage 1 van dit verslag. De verslagen van de 
vergaderingen kunnen steeds worden opgevraagd bij het secretariaat van het Midwestoverleg. 
In bijlage 2 wordt de aanwezigheidslijst toegevoegd.  
 

1.3 Vertegenwoordigers Midwestoverleg 

 
In 2009 zetelden volgende personen in het Midwestoverleg: 
 
Voor het arrondissement Tielt 
 
Karlos Callens  burgemeester Ardooie,  
Koenraad Degroote burgemeester Dentergem,  
Daniël Vanpoucke burgemeester Meulebeke,  
Jean-Marie Bonte burgemeester Oostrozebeke,  
Ivan Delaere  burgemeester Pittem,  
Greet De Roo  burgemeester Ruiselede,  
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Michiel Van Daele burgemeester Tielt,  
Filiep De Vos  burgemeester Wielsbeke, 
Jan Stevens  schepen Wielsbeke (vanaf september 2009), 
Hendrik Verkest burgemeester Wingene. 
 
Voor het arrondissement Roeselare 
 
Jozef Lokere  burgemeester Hooglede,  
Jean-Pierre De Clercq burgemeester Ingelmunster, 
Yves Vercruysse schepen Ingelmunster (vanaf november 2009), 
Gerda Mylle  burgemeester Izegem,  
Bart Dochy  burgemeester Ledegem,  
Ria Beeusaert – Pattyn burgemeester Lichtervelde,  
Walter Ghekiere burgemeester Moorslede,  
Luc Martens  burgemeester Roeselare, 
Josiane Lowie  burgemeester Staden. 
 
Andere partners 
 
Patrick Van Gheluwe gedeputeerde provincie West-Vlaanderen, 
Geert Sanders  algemeen directeur wvi, 
Dietet Hoet  coördinator Westhoekoverleg (tot juni 2009), 
Lieve Donck – Tytgat voormalig directeur wvi (tot juni 2009), 
Saskia Verriest  coördinator Midwestoverleg. 
 
1.4  De staf 
 

De werking van het Midwestoverleg wordt waargenomen door de West-Vlaamse Intercommunale 
(wvi). In 2009 bestond de staf van het Midwestoverleg uit een coördinator, Saskia Verriest, en een 
administratief medewerker, Jocelyne Boeckaert. Saskia Verriest werkt 2 dagen per week voor het 
Midwestoverleg. De administratieve ondersteuning is een halve dag per week. Dieter Hoet, 
coördinator van het Westhoekoverleg, die de voorbije jaren ook het Midwestoverleg ondersteunde, 
werkte tot juli 2009 samen met Saskia Verriest ter voorbereiding van het overleg. 
 
Om voeling te hebben met de regio en om een aanspreekpunt in de regio te zijn, werkt Saskia Verriest 
ook wekelijks in het streekhuis van de provincie te Roeselare. In het streekhuis zijn verschillende 
regiopartners gevestigd waardoor er een nauwe samenwerking mogelijk is. 
 
 
2. Financiering  
 

Het Midwestoverleg is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen gemeenten. De financiering ervan 
gebeurt voor de helft door de gemeenten en voor de helft door de wvi. De financiering door de 
gemeenten is gebaseerd op een jaarlijkse bijdrage per inwoner per gemeente.  Voor 16 gemeenten 
verloopt de betaling via een bijdrage aan RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen. Eén gemeente 
betaalt rechtstreeks aan wvi voor het Midwestoverleg. 
  



Werkingsverslag 2009    Midwestoverleg 

8 
 

3. Betrokken fora  
 

3.1  Afstemmingsteam 
 

Naast het Midwestoverleg, vormt RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen samen met de provincie 
gebiedsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen, een belangrijke speler om de verdere ontwikkeling 
van de regio Midden-West-Vlaanderen uit te werken. Regelmatig wordt gezorgd voor een 
terugkoppeling van hun activiteiten naar het Midwestoverleg zodat er steeds wordt nagegaan of er 
een politiek draagvlak bestaat voor hun acties en het gebruik van de financiële middelen door 
RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen. 
 
Om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten is er overleg via het afstemmingsteam Roeselare -
Tielt. Hierbij zijn de coördinator van het Midwestoverleg, vertegenwoordigers van de provincie West-
Vlaanderen (gebiedsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen) (trekker van het overleg), 
RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen en de wvi aanwezig. Doordat alle partners regelmatig in het 
streekhuis te Roeselare samenwerken, is er eveneens bilaterale afstemming. 
 
3.2 Overlegforum ruimtelijke kwaliteit 
 

Op het overlegforum ruimtelijke kwaliteit worden mandatarissen uit de regio uitgenodigd, samen met 
de coördinator van het Midwestoverleg, de provincie West-Vlaanderen (gebiedsgerichte werking 
Midden-West-Vlaanderen), RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen en de wvi (trekker van het 
overleg). 
De bedoeling is tot overleg te komen om de ruimtelijke kwaliteit in de regio te optimaliseren.  
 
Het Overlegforum ruimtelijke kwaliteit kwam op 11 februari 2009, 10 april 2009 en 26 juni 2009 bijeen. 
In bijlage 3 worden de agenda’s van deze vergaderingen gevoegd. 
 
3.3 Overleg OCMW-voorzitters  
 
Op 19 oktober 2009 vond het laatste overleg van de OCMW-voorzitters plaats voor 2009. Dit overleg 
wordt momenteel ondersteund en getrokken door de provincie West-Vlaanderen via Bruno Tricot, 
regiocoördinator voor Midden-West-Vlaanderen. 
 
Op het laatste overlegforum voor 2009, dat doorging te Pittem, vormde de terugkoppeling tussen dit 
forum en het Midwestoverleg, een agendapunt. 
 
De OCMW-voorzitters zijn ervoor te vinden om feedback te krijgen over relevante agendapunten van 
het Midwestoverleg en omgekeerd, hun knelpuntdossiers te kunnen ventileren naar het 
Midwestoverleg toe.  
Een eventuele verdere samenwerking tussen het Midwestoverleg en het OCMW-voorzittersoverleg, 
zal samen met de burgemeesters verder worden bekeken. 
 
3.4 Overleg parlementsleden 
 
Op 24 november 2009 was er een overleg tussen de burgemeesters van het Midwestoverleg en de 
Vlaamse en federale parlementsleden. Er was eveneens een vertegenwoordiger van het kabinet van 
Minister Crevits en Minister Bourgeois aanwezig. Het doel van dit overleg was een aantal 
knelpuntdossiers uit de gemeenten en de regio te kunnen voorleggen en bespreken.  
Dit overleg werd door beide partijen als positief ervaren en zal jaarlijks herhaald worden. 
 
De agenda van dit overleg wordt in bijlage 4 van dit verslag gevoegd. 
Naast de burgemeesters waren volgende parlementsleden aanwezig: 
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Griet Coppé  Vlaams parlementslid, 
Michèle Hostekint  Vlaams parlementslid,  
Nathalie Muylle  federaal parlementslid,  
Paul Vanhie   federaal parlementslid, 
Els De Rammelaere  federaal parlementslid,  
Hedwig Kerckhove  kabinet Minister Crevits,  
Bert Maertens   kabinet Minister Bourgeois. 
Myriam Vanlerberghe (senator) was verontschuldigd voor deze bijeenkomst. 
 
 
4. Evaluatie Midwestoverleg  
 

In juni 2009 werd door Saskia Verriest een individueel gesprek met elke burgemeester gevoerd rond 
de werking van het Midwestoverleg. 
 
Het belangrijkste resultaat van deze bilaterale gesprekken was dat de werking als zeer goed en nuttig 
werd ervaren. Een aantal kleine aandachtspunten werden ondertussen bijgestuurd. Inhoudelijke of 
structurele wijzigingen dienden niet te gebeuren. 
 
Deze individuele evaluatieronde werd door de burgemeesters enthousiast onthaald en zal jaarlijks 
herhaald worden zodat het Midwestoverleg zo goed mogelijk op de noden van elke gemeente kan 
worden afgestemd. 
 
 
5. Actiepunten Midwestoverleg in 2009 
 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste actiepunten van 2009 verder toegelicht. 
 
5.1  Brandweerhervormingen 
 

In 2007 werd de wet op de hervorming van de civiele veiligheid een feit. Van gemeentelijk 
gestructureerde korpsen zal worden overgegaan naar zones. Met het Koninklijk Besluit van 2 februari 
2009 met betrekking tot de vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszone, 
wordt de provincie West-Vlaanderen ingedeeld in 4 zones. 15 van de 17 gemeenten uit de 
Midwestregio, worden ondergebracht in hulpverleningzone 2. Het gaat om de gemeenten Ardooie, 
Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, 
Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene. Ledegem en Wielsbeke behoren tot 
hulpverleningszone 3.  
 
Met de Ministeriële Omzendbrief van maart 2009, vraagt de federale overheid aan elke zone om een 
Task Force op te richten die de inwerkingtreding van deze zones dient voor te bereiden. De taak van 
de Task Force bestaat erin om een grondige inventarisatie uit te voeren van de huidige situatie 
(personeel, materiaal, materieel, uitruktijden, risico’s,…).  
 
Voor de oprichting en de werking van de Task Force werd 175.551 € aan federale middelen voorzien 
voor hulpverleningszone 2. Voor hulpverleningszone 3 bedroeg dit 250.200 €. De bedragen 
verschillen naargelang het aantal posten en het aantal agenten aanwezig op het grondgebied van de 
zone. 
 
Voor hulpverleningszone 2 bestond deze Task Force uit: 
 
Kpt. Cdt. Donald Withouck brandweer Roeselare – voorzitter van de Task Force, 
Kpt. Christian Gryspeert brandweer Roeselare, 
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Lt. Wim Decoopman  brandweer Ingelmunster, 
Lt. Jozef Velghe  brandweer Izegem, 
Lt. Jan Boussauw  brandweer Wingene, 
Heidi Vansteenkiste  administratieve ondersteuning, 
Dieter Cardoen    ontvanger Izegem, 
Anton Jacobus    secretaris Izegem. 
 
De brandweerhervormingen vormden dan ook de rode draad op de vergaderingen van het 
Midwestoverleg. In december 2009 werd de eindnota van inventarisatie door de Task Force, door Cdt. 
Withouck toegelicht op het Midwestoverleg. 
 
Gelet op het gebrek aan federale financiële middelen, lijken de brandweerhervormingen niet langer 
een hoge prioriteit te vormen. Hulpverleningszone 2 heeft evenwel een schrijven gericht aan de 
bevoegde Minister voor Binnenlandse Z aken, Annemie Turtelboom, met het verzoek de zone op de 
hoogte te brengen van verder te nemen stappen om als operationele prezone geïnstalleerd te kunnen 
worden.  
Ook in 2010 zullen de brandweerhervormingen een belangrijk agendapunt  zijn  op  het 
Midwestoverleg. 
 
5.2  Windturbines 
 
Door de toenemende milieuproblematieken wordt onder andere steeds verder gezocht naar 
hernieuwbare en milieuvriendelijke vormen van energieproductie. Een van deze vormen zijn de 
windturbines. Door de provincie West-Vlaanderen werd reeds in 2008 een studie uitgevoerd waarbij 
een aantal gebieden, die in aanmerking komen als zoekzone, werden aangeduid. 
 
Na de omzendbrief in 2006 voor de grote windturbines, verscheen er in 2009 ook een omzendbrief 
met een beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines.  
Daarnaast was er ook de wijziging van het decreet Ruimtelijke Ordening dat in september 2009 in 
werking trad. Hierdoor werd het in principe mogelijk om windturbines in agrarisch gebied te plaatsen 
zonder dat planologisch initiatief nog nodig is. 
 
Voor het plaatsen van kleine windturbines  dient de vergunningsaanvraag te gebeuren bij het college 
van burgemeester en schepenen. Voor middelgrote en grote windturbines gebeurt de aanvraag bij de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De gemeentebesturen dienen voor de middelgrote en 
grote windturbines wel hun advies uit te brengen. 
 
Gelet op de ruimtelijke en landschappelijke impact van (grote, middelgrote en kleine) windturbines en 
het twijfelachtig rendement van kleine windturbines, werd op het Midwestoverleg van 30 juni 2009 
overeengekomen om in afwachting van een groter beleidskader, tot eind 2009 een terughoudende 
houding aan te nemen ten opzichte van vergunningsaanvragen. Dit standpunt werd ook overgemaakt 
aan de windproducenten. 
 
Op 8 december 2009 werd de provinciale beleidsvisie, die ook gesteund wordt door het Vlaams 
Gewest, toegelicht op het Midwestoverleg. 
In dit kader zal het standpunt van het Midwestoverleg rond de plaatsing van windturbines, in 2010 ter 
bespreking hernomen worden. 
 
5.3 Viering 150 jarig bestaan Kanaal Roeselare – Ooigem 
 
In 2012 is het 150 jaar geleden dat de beslissing werd genomen om het kanaal Roeselare – Ooigem 
uit te graven. Jaarlijks worden ruim 3 miljoen ton goederen op het kanaal verscheept. 5 gemeenten uit 
de Midwestregio zijn langs dit kanaal gelegen: Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en 
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Wielsbeke. Deze gemeenten tellen ruim 100.000 inwoners. Naast het belang voor woongelegenheid, 
is dit gebied ook belangrijk voor industrie, open ruimtes en groenfragmenten die een grote rol spelen 
voor landbouw en recreatie. 
 
Vertegenwoordigers van o.a. voormelde gemeenten zijn het voorbije jaar op 25 juni, 22 september en 
18 november bijeengekomen. De provincie West-Vlaanderen is trekker van het project rond de viering 
van het kanaal in 2012. Bedoeling is om in 2012 het kanaal in de kijker te zetten met allerhande 
evenementen. Dit is niet alleen belangrijk voor de 5 rechtstreeks betrokken gemeenten, maar het heeft 
ook een belangrijke invloed in het verder bekend maken van de regio Midden-West-Vlaanderen. 
Dit project wordt in 2010 verder opgevolgd. 
 
5.4 Studie schaalveranderingen in de regio Midden-West-Vlaanderen 
 
Net zoals in andere regio’s worden de gemeenten in de regio Midden-West-Vlaanderen 
geconfronteerd met een toenemend aantal bovenlokale en interlokale structuren en 
samenwerkingsverbanden, zowel in de publieke als de semi-publieke omgeving. Tegelijkertijd leeft het 
gevoel dat de planlast en de complexiteit van de verantwoordelijkheden van het lokale bestuur 
toenemen.  De gemeentebesturen verliezen het overzicht en ervaren een gebrek aan transparantie. 
 
Daarom heeft het Midwestoverleg, in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale, na een 
aanbestedingsprocedure, opdracht gegeven aan de Hogeschool Gent om een studie uit te voeren 
naar schaalveranderingen in de regio. 
 
De opdracht is drieledig. Ze bestaat enerzijds uit een grondige inventarisatie van de bestaande 
toestand. Anderzijds dient op basis van deze inventarisatie een aantal scenario’s te worden 
uitgeschreven die kunnen leiden tot een verhoging van de bestuurlijke organisatie. Tot slot dienen alle 
gegevens verwerkt te worden in een eindrapport. 
De uitwerking van deze studie start in januari 2010 en zal tegen de zomer van 2010 afgerond worden. 
 
5.5  Overige thema’s voor 2009 
 
Naast voorgaande onderwerpen werd rond volgende thema’s op het Midwestoverleg een toelichting 
voorzien: 

 Decreet Ruimtelijke Ordening en Grond- en Pandenbeleid, 
 Individuele Behandeling Afvalwater en afkoppelingsbeleid, 
 Memorandum VVSG voor de Vlaamse Regering,  
 Digitext van Focus wtv, 
 Gemeenschappelijke sociale dienst, 
 Mobiliteit in de regio, 
 Project Halte R, 
 Bedrijvengroep Sociale Economie Projecten, 
 Welzijn in Perspectief – regionaal sociaal beleid voor Midden-West-Vlaanderen, 
 Fair Trade Provincie vs. Fair Trade Gemeente, 
 Provinciale Actie voor Starters – Provinciaal Economisch Impulsplan. 

 
Andere terugkerende agendapunten vormden de begroting en evaluatie van het Midwestoverleg, de 
kapitaalsverhoging voor de Gemeentelijke Holding, de evaluatie van de decretale graden in de 
gemeente en de samenwerkingsovereenkomst rond de NIP-ambtenaar. Feedback over projecten 
opgestart door RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen, werd eveneens voorzien. 
 
Verder werden in 2009 op vraag van de gemeenten, volgende rondvragen onder de 
Midwestgemeenten georganiseerd: 

 wachtdiensten apothekers en huisartsen,  
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 afleveren gegevens uit bevolkingslijsten (scholen),  
 groenschermen/inbreuk op verkavelingsvoorschriften,  
 herstelwerkzaamheden werken nutsmaatschappijen, 
 houding t.o.v. aanvragen windturbines, 
 compensatie parkeerplaats inrit appartementsgebouw, 
 aanpak overdracht gronden (oprit/voortuintje) in sociale woonwijken, 
 regeling compensatie voor verdwijnen openbare parkeerplaatsen bij de bouw van 

appartementsgebouwen, 
 richtlijnen voor taxidiensten en diensten voor verhuur voertuigen met bestuurder, 
 heffingen op onbebouwde percelen en leegstaande gebouwen. 

 
 
6. Netwerking Midwestoverleg 
 
6.1 Plattelandscommissie VVSG 
 
De coördinator van het Midwestoverleg was aanwezig op de bijeenkomsten van de 
plattelandscommissie op 7 oktober en 2 december 2009. 
 
6.2 Eurometropool 
 
Op 14 oktober 2009 vond de eerste conferentie van de burgemeesters van de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai plaats. Dit evenement ging door in het museum La Piscine in Roubaix. De statuten 
van de Eurometropool bepalen dat de conferentie van burgemeesters jaarlijks dient te worden 
bijeengeroepen. De conferentie heeft als doelstelling de burgemeesters van de Eurometropool nauwer 
te betrekken bij de activiteiten van de Eurometropool. Deze jaarlijkse conferentie heeft de ambitie een 
platform te zijn waar de burgemeesters geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de 
Eurometropool en waar tussen burgemeesters onderling en tussen burgemeesters en de 
Eurometropool van gedachten kan gewisseld worden over de samenwerking binnen de 
Eurometropool. 
 
Het Midwestoverleg was op dit evenement vertegenwoordigd.  
 
 
7. Conclusie  
 
De werking van het Midwestoverleg wordt door de deelnemende gemeenten als positief ervaren. Er is 
steeds een goede opkomst en de betrokkenheid van de gemeenten wordt steeds groter. Er wordt 
geprobeerd om aan de gemeenten steeds nuttige en relevante informatie mee te geven, alsook om 
ruimte te laten voor onderling overleg en discussie. 
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Doelstellingen Midwestoverleg 2010 
 

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het Midwestoverleg, alsook een aantal concrete 
actiepunten voor 2010 weergegeven. 

1.  Missie 
 
Het Midwestoverleg blijft een samenwerkingsverband van en voor de lokale besturen in Midden-West-
Vlaanderen. 

2. Strategische doelstellingen 
 
Om voorgaande missie te kunnen realiseren, worden vier strategische doelstellingen onderscheiden: 
 

 Het Midwestoverleg brengt de 17 gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen op 
vrijwillige basis bijeen en wenst deze samenwerking verder te structureren en te 
onderbouwen. 

 
 Het Midwestoverleg wenst de 17 gemeenten te ondersteunen en te begeleiden, en aan hun 

vraag te voldoen. 
 

 Ten aanzien van derden behartigt het Midwestoverleg de belangen van de 17 gemeenten uit 
de regio Midden-West-Vlaanderen. Het gaat hier zowel om belangenverdediging ten aanzien 
van niet-gouvernementele (nl. VVSG, wetenschappelijke instellingen,…) als gouvernementele 
actoren (nl. de provincie, Vlaamse overheid, Federale overheid,…).  

 
 Het Midwestoverleg fungeert als overlegforum voor de 17 gemeenten uit de regio, de 

provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Intercommunale om de streekwerking verder 
uit te bouwen, aan te sturen en te onderhouden. 
 

3. Operationele doelstellingen 
 
Voorgaande strategische doelstellingen vertalen zich in volgende operationele doelstellingen: 
 

 Het Midwestoverleg organiseert in 2010, 9 vergaderingen met burgemeesters. 
 

 Het Midwestoverleg zal de samenwerking met andere fora verder bekijken en uitwerken waar 
relevant (vb. samenwerking overleg OCMW-voorzitters, overleg secretarissen). 

 
 Het Midwestoverleg ondersteunt de gemeenten inhoudelijk door het verzamelen van 

informatie, de opmaak van nota’s en rapporten, en het communiceren naar de 
Midwestgemeenten. 

 
 De belangen van de Midwestgemeenten worden op twee manieren behartigd. Enerzijds door 

het gezamenlijk overleg tussen de gemeenten en te streven naar een gezamenlijke aanpak en 
standpunten. Anderzijds door het opvolgen van beleidsagenda’s op federaal, Vlaams en 
provinciaal niveau. 

 
 Het Midwestoverleg werkt verder aan de uitbouw van een zo breed mogelijk netwerk, zowel 

binnen de lokale besturen als daarbuiten. 
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 Beleidsinformatie van andere overheden wordt vertaald en gestructureerd overgebracht naar 
de Midwestgemeenten. 

 
 Het Midwestoverleg zorgt ervoor dat suggesties en opvattingen die leven bij de 

Midwestgemeenten gehoord worden in overleggen met derden. 
 

 Het Midwestoverleg werkt samen met de gebiedsgerichte werking van de Provincie West-
Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en het Regionaal Economisch en 
Sociaal Overlegcomité Midden-West-Vlaanderen (RESOC) om de streekwerking in de regio 
verder uit te bouwen en te onderhouden. 
 

4. Actiepunten 2010 
 
Naast het verder zetten van de werking zoals deze in 2009 verliep, zijn er een aantal, nu reeds 
gekende, concrete projecten die het komende jaar verder uitgewerkt zullen worden: 
 

 Kandidatuur en verdere uitwerking van de hulpverleningszone 2 als operationele prezone. 
 
 Uitwerking studie rond schaalveranderingen in de regio en conclusies die hieruit getrokken 

kunnen worden. 
 

 Overleg parlementsleden. 
 

 Samenwerking OCMW – gemeente. 
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Bijlagen  
 

Bijlage 1: Agenda’s Midwestoverleg  

 
Midwestoverleg, 27 januari 2009 
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 25.11.2008. 
2. Wijzigingen Decreet Ruimtelijke Ordening en het Grond- en Pandenbeleid - Toelichting door 

Xavier Buijs (VVSG) 
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Brandweerhervormingen - Toelichting door Cdt. Withouck (brandweer Roeselare) en Kris 
Versaen (VVSG)  

3.2 150 jarig bestaan kanaal Roeselare – Ooigem 
4. Varia 
 
Midwestoverleg, 24 februari 2009  
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 27.01.2009. 
2. Toelichting gemeentelijk IBA- en afkoppelingsbeleid door Nathalie Garré en Ann Tack (wvi) 
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Memorandum VVSG 
3.2 Stand van zaken brandweerhervormingen 
3.3 Wachtdienst apothekers en huisartsen 

4.  Varia 
 
Midwestoverleg, 31 maart 2009 
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 24.02.2009. 
2. Digitext op focus-wtv: een ideaal platform voor gemeente-tv’ (Katrien Van der Fraenen/Sam 

Lerouge) 
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Brandweerhervormingen 
3.2 Rondvraag: opmaak en verzenden lijsten 12-jarigen aan scholen in de gemeente  
3.3 Toelichting project Spraakmakers en brochure ‘Meetjesland koerst’ – Frank Geyssens 

(RESOC Meetjesland) 
4. Varia 

4.1 Stand van zaken Wijziging Decreet Ruimtelijke Ordening 
4.2 Stand van zaken Memorandum VVSG Vlaamse Regering 
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Midwestoverleg, 28 april 2009 
 
1.  Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 31.03.2009. 
2.   Gemeenschappelijk sociale dienst: uittreding/toetreding – Toelichting door Mark Suykens 

(directeur VVSG) 
3.  Werking Midwestoverleg 

3.1 Regionaal Sociaal Beleidsplan – Toelichting door Hanne Vanraes (Regionale Welzijnsraad 
Roeselare Tielt), Hilde Vens (Raad  van Bestuur Regionale Welzijnsraad Roeselare Tielt, 
directeur CAW) en Bart Marichal (Hoofd Welzijn en Burgerzaken stad Roeselare) 

3.2  Vlaanderen in Actie: uitvoeren van duurzaamheidsscan bij gemeenten – Evelyne Lanneau 
(stafmedewerker RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen) 

3.3  Promoten van de regio via bekende wielrenners (voorstel RESOC/SERR Midden-West-
Vlaanderen) 

3.4  Brandweerhervormingen – oprichting Task Force  
3.5  Rondvraag groenschermen/inbreuk op verkavelingsvoorschriften 
3.6  Memorandum Plectrum  
3.7 Stand van zaken Inventaris religieus erfgoed 

4. Varia 
 
Midwestoverleg, 26 mei 2009 

 
1.  Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 28 april 2009 
2. Mobiliteit in de regio – Toelichting door Koen Vanneste (mobiliteitsplanner provincie West-

Vlaanderen)  
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Project Halte R – Toelichting door Dominiek Six (projectverantwoordelijke Halte R) en Jan 
Debrabandere (coördinator justitiehuis Kortrijk) 

3.2 Begroting Midwestoverleg 2009  
3.3 Brandweerhervormingen – stand van zaken – Cdt. Withouck (brandweer Roeselare) 
3.4 Rondvraag herstelwerkzaamheden werken nutmaatschappijen 
3.5 Interesse voor het promoten van de regio via bekende wielrenners (RESOC) 
3.6 Website www.midwest.be  (RESOC) 

4. Varia 
 
Midwestoverleg, 30 juni 2009 

1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 26 mei 2009 
2. Brandweerhervormingen : stand van zaken 
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 150 jarig bestaan kanaal Roeselare – Ooigem – stand van zaken  
3.2 Wachtdiensten apothekers en huisartsen – stand van zaken   
3.3 Rondvraag Lichtervelde (windturbines, sociale woonwijken en parkeerplaats 

appartementsgebouwen) 
3.4 Begroting midwestoverleg (hernemen MWO 26 mei) 
3.5 Rondvraag Moorslede nutsmaatschappijen (hernemen MWO 26 mei) 
3.6 Gemeenschappelijk sociale diensten : opvolging welke gemeenten van Midwest reeds de 

overstap gemaakt  hebben 
3.7 Project spraakmakers 
3.8 VIA duurzaamheidsscan bij gemeenten 
3.9 Website www.midwest.be (hernemen MWO 26 mei) 

4. Varia 
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Midwestoverleg, 29 september 2009 

1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 30 juni 2009 
2.  Locale diensteneconomie – toelichting Evelyne Lanneau en Inge Vromant (RESOC/SERR 

Midden West-Vlaanderen) 
3. Werking Midwestoverleg 

3.1 Brandweerhervormingen – stand van zaken  
3.2  Bespreking nota evaluatie Midwestoverleg 
3.3  Toetreding tot RiOP 
3.4  Kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding 
3.5  Besteding budget regio-enveloppe 2010 
3.6  Stand van zaken windturbines 

4. Varia 
4.1 Verdeling aangepaste lijst met coördinaten 

 
Midwestoverleg, 27 oktober 2009 
 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 29 september 2009 
2. Fair Trade Gemeente versus Fair Trade Provincie – toelichting door Jan Van Winghem (provincie 

West-Vlaanderen, Gebiedswerker Land- en Tuinbouw Kortrijk-Roeselare-Tielt)   
3.  Werking Midwestoverleg 

3.1 Brandweerhervormingen: stand van zaken en nota waarderingsregels (toelichting door Dieter 
Cardoen, ontvanger stad Izegem) 

3.2 Bespreking overleg Parlementsleden 
3.3 Bespreking voorstel opdrachtomschrijving studie schaalveranderingen in de regio - begroting 

regio-enveloppe 2010 
3.4 Kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding – stand van zaken 
3.5 Rondvraag Taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 

4. Varia 
4.1 Bespreking voorstel opdrachtomschrijving evaluatie decretale graden 
4.2 Hernieuwing samenwerking politiezone RIHO rond de nood- en interventieplanning 

Midwestoverleg, 24 november 2009  

 
1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 27 oktober 2009 
2.  Provinciale Actie voor Starters - Provinciaal Economisch Impulsplan – toelichting door Cordonni 

Liederik (adjunct-adviseur dienst economie – provincie West-Vlaanderen) en Tom Van Welden 
(adjunct-adviseur dienst economie – provincie West-Vlaanderen 

 3. Werking Midwestoverleg 
3.1 Rondvraag heffingen op onbebouwde percelen en leegstaande gebouwen 

4. Varia 
4.1 Brandweerhervormingen  
4.2 Bestek verkennend onderzoek schaalveranderingen in de regio - Stand van zaken 
4.3 Nood- en Interventieambtenaar  
4.4 Wachtdiensten huisartsen  
4.5 Overleg OCMW voorzitters 
4.6 Data Midwestoverleg voorjaar 2010  
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Midwestoverleg, 8 december 2009 

1. Goedkeuring verslag Midwestoverleg dd. 24 november 2009 
2. Inplanting grote en middelgrote windturbines – visie provincie en Vlaams Gewest – toelichting 

door Joachim D’Eigens (dienst ruimtelijke planning provincie West-Vlaanderen), Stefaan Barbery 
(dienst ruimtelijke planning provincie West-Vlaanderen) en Patrick Van Gheluwe (gedeputeerde 
provincie West-Vlaanderen) 

3. Pre–zoneraad – toelichting eindnota door Cdt. Donald Withouck 
 

 



Bijlagen jaarverslag 2009              Midwestoverleg 

21 
 

Bijlage 2: Aanwezigheidslijst Midwestoverleg 2009 

naam gemeente MWO 
27.01.09 

MWO 
24.02.09 

MWO 
31.03.09 

MWO 
28.04.09 

MWO 
26.05.09 

MWO 
30.06.09 

MWO 
29.09.09 

MWO 
27.10.09 

MWO 
24.11.09 

MWO 
8.12.09 

Callens Karlos Ardooie x      x     x     x  x    

Degroote 
Koenraad 

Dentergem x                     x    

Lokere Jozef Hooglede x   x  x  x     x  x  x  x 

De Clercq Jean-
Pierre 

Ingelmunster x   x  x  x     x          

Vercruysse Yves Ingelmunster                       x    

Mylle Gerda Izegem x x    x  x        x  x  x 

Dochy Bart Ledegem x x x     x  x  x  x  x  x 

Beeusaert-Pattyn 
Ria 

Lichtervelde x x x  x  x  x  x  x  x  x 

Vanpoucke Daniël Meulebeke x   x  x  x     x          

Ghekiere Walter Moorslede x x    x  x  x  x  x  x  x 

Bonte Jean-Marie Oostrozebeke x   x     x  x  x          

Delaere Ivan Pittem x x x  x  x  x  x  x  x  x 

Martens Luc Roeselare x x x  x  x  x  x  x  x  x 

Greet De Roo Ruiselede x x x     x  x  x  x  x    

Lowie Josiane Staden x x x  x  x  x  x  x  x  x 

Van Daele Michiel Tielt x      x  x  x  x  x  x    

De Vos Filiep Wielsbeke x x x  x  x  x             

Stevens Jan Wielsbeke                 x  x  x  x 

Verkest Hendrik Wingene x x x  x  x  x  x  x  x    

Van Gheluwe 
Patrick 

Gedeputeerde x                     x  x 

Sanders Geert wvi x x x  x  x  x  x  x  x    

Donck-Tytgat 
Lieve 

  x x    x  x  x             

Hoet Dieter Westhoekoverleg x x          x             

Saskia Verriest Midwestoverleg x x x  x  x  x  x  x  x  x 
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Bijlage 3: Agenda’s overlegforum ruimtelijke kwaliteit  

Overlegforum ruimtelijke kwaliteit, 11 februari 2009 

1. Mobiliteit in Midwest 

2. Plectrum  

3. Regio-enveloppe Midwest 

4. Vorming ‘Ontwerpen aan een kwalitatieve regio’ 

5. Inventaris religieus erfgoed 

6. Macrozones glastuinbouw 

7. Leisure 

8. Verdere werking  

Overlegforum ruimtelijke kwaliteit, 10 april 2009 

1. Mobiliteit in Midwest 

2. Plectrum 

3. Regio-enveloppe wvi 

4. Vormingsavonden 

5. Inventaris religieus erfgoed  

6. Macrozones glastuinbouw 

7. TERF 

8. Leisure 

Overlegforum ruimtelijke kwaliteit, 26 juni 2009 

1. Mobiliteit in Midwest 

2. Plectrum 

3. Regio-enveloppe wvi 

4. Regionale vormingsavonden rond ruimtelijke kwaliteit 

5. Inventaris religieus erfgoed 

6. Macrozones glastuinbouw 

7. TERF 

8. Leisure 
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Bijlage 4: Agenda parlementsleden, 24 november 2009 

1. Bestuurlijke thema’s  

 Te veel taken en verantwoordelijkheden worden doorgeschoven naar de gemeentebesturen 
zonder dat personeel of financiële middelen daar tegenover gezet worden.  

 Er bestaan te veel structuren en overlegfora. Het is efficiënter en nuttiger middelen en 
structuren te bundelen om samen concrete projecten uit te werken.   

 De veelheid aan gevraagde beleidsplannen waaraan vaak eerst een bijkomende studie moet 
voorafgaan, zorgt voor een hoge financiële last voor de gemeentebesturen.  

 Welke is de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur (in casu de burgemeester) en het 
medebewind? Welke oplossingen zijn er voor de strafrechtelijke vervolgbaarheid van de 
burgemeester? 

 In hoeverre sluiten de gerechtelijke arrondissementen nog aan bij de realiteit? 
 Wat gebeurt bij de herziening van het RSV en PRS met de woonkernen die te klein zijn om 

leefbaar te blijven? 
 Welke is de visie van de (Vlaamse) parlementsleden rond de toekomst van de provincie als 

intermediair niveau? 
 Wat met de hervorming van de ambulancediensten? Deze vormen vermoedelijk een 

onderdeel van de toekomstige veiligheidszone, maar vallen buiten de huidige 
brandweerhervorming gezien het materie betreft onder bevoegdheid van de FOD 
Volksgezondheid en niet van de FOD Binnenlandse Zaken. 

2. Financiële thema’s  

 Er dienen meer middelen te worden voorzien voor de landelijke gemeenten. Deze gemeenten 
vervullen vaak een functie van recreatie maar ze dienen ook leefbaar te blijven. 

 Welke zijn de randvoorwaarden rond de overname van de schuldenlast.  Zo zou de forfaitaire 
huisvuilbelasting op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur teruggebracht  moeten 
worden naar 55 €. Kan deze drempel ongedaan gemaakt worden? 

 Herbekijken/herverdelen van het gemeentefonds. 

3. Wonen  

 De problematiek rond sociale huisvesting voor senioren en bijkomende asielzoekers dient 
bekeken te worden.  

4. Ruimtelijke Ordening 

 Het afleveren van  een stedenbouwkundige vergunning voor gemeentebesturen door de 
bevoegde instantie te Brugge, verloopt zeer traag. Hoe kan dit bijgestuurd worden? 

 De aanleg van fietspaden sleept aan door het aanslepen van de rioleringsdossiers. Welke 
oorzaak ligt hier aan de basis? 

5. Justitie en veiligheid 

 Strijd tegen drugs en het gebrek aan de nodige voorzieningen in Midden-West-Vlaanderen. 
 



 

 
 

 
 


