infobrochure Provincie West-Vlaanderen
regio Zuid-West-Vlaanderen

Vandaag: niet superzichtbaar, wel supernuttig. Morgen: supernuttig én
superzichtbaar. Dat is onze ambitie voor de volgende jaren. Vanop afstand en
toch dichtbij willen we mee stuwing en sturing geven in alles wat onze provincie
sterker, beter en aantrekkelijker gaat maken.
Met onze nieuwe (grondgebonden) taken willen we West-Vlaanderen nog
welvarender maken dan ze al is. Kansen benutten, problemen oplossen … En dat
kunnen we des te beter omdat we als provincie enerzijds vanop de horizon een
totaalbeeld hebben op wat reilt en zeilt, anderzijds omdat we met beide voeten in
de dagdagelijkse bedrijvigheid van onze regio staan. Zo kunnen we als bestuur er
nog meer op toezien dat we de noden en verlangens van de bewoners, bedrijven
en bezoekers daadwerkelijk kunnen invullen, samen met gelijkgestemde
partners, uit binnen- en buitenland.
Onze nieuwe taken voor West-Vlaanderen kunnen we vertalen naar de begrippen
Groeien, Voortdoen en Jeunen. Groeien omdat er in West-Vlaanderen nog zoveel
kansen te benutten zijn. Voortdoen met eenzelfde gedrevenheid omdat dit zijn
vruchten afwerpt. En Jeunen omdat West-Vlaanderen niet alleen staat voor hard
werken maar evenzeer voor zich hard amuseren.
Om die ambities ten volle waar te maken nemen we 5 verschillende rollen op ons:
de provincie als
- een belangenverdediger die opkomt voor onze regio en iedereen die er woont
en werkt,
- een investeerder die via bouw- en infrastructuurprojecten investeert in ons
grondgebied,
- een coördinator met een doordacht plan die de touwtjes in handen heeft,
- een internationale vertegenwoordiger die West-Vlaanderen nog bekender en
beminder maakt, ook in het buitenland,
- en als een aanjager die zaken kan versnellen en doen renderen, met een niet
te stuiten overredingskracht.
Doorheen al die rollen loopt onze gedrevenheid die gemaakt heeft dat WestVlaanderen een excellente regio is, en zal blijven.
Met oprechte groeten,
Carl Decaluwé, provinciegouverneur
Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Sabien Lahaye-Battheu en Jurgen Vanlerberghe,
gedeputeerden
Geert Anthierens, provinciegriffier
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Groeien …
Voortdoen …
Jeunen
Onze provincie staat voor nieuwe uitdagingen. Om West-Vlaanderen nog
sterker, beter en aantrekkelijker te maken, focussen we als provinciebestuur
sinds 2018 met des te meer ijver op de grondgebonden opdrachten.
Groeien
Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam
gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed
uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle natuur,
droge voeten en duurzame energie.
Om ervoor te zorgen dat natuur, grond en water optimaal gebruikt worden, zodat
onze provincie verder kan groeien, nemen we de rollen op van investeerder en
coördinator.
Voortdoen
Hard werken en voortdoen, het zit in het DNA van de West-Vlaming. Het
ondernemen maakte van onze provincie een welvarende regio. Een gunstig
bedrijfsklimaat, professionele opleidingen, stimulansen voor starters en
groeikansen voor land- en tuinbouw stellen onze welvaart veilig.
Om het ondernemerschap naar een nog hoger niveau te tillen brengen
we economische en technologische partners samen en verdedigen we de
belangen van onze ondernemers, zowel nationaal als internationaal. Als
belangenverdediger, aanjager en internationale vertegenwoordiger rollen we
beloftevolle wegen uit.
Jeunen
West-Vlamingen zijn levensgenieters. ‘Jeunen’ en gastvrijheid gaan hier
hand in hand. Het recreatieve aanbod en de verblijfsmogelijkheden hier zijn
uniek. Provinciale domeinen, fiets- en wandelroutes, oorlogsherdenkingen,
sterrenrestaurants, topevenementen en onze prachtige Kust bekoren iedere
West-Vlaming en bezoeker. Deze ingrediënten maken van onze provincie een
excellente regio die we als internationaal vertegenwoordiger met fierheid
promoten tot ver buiten onze grenzen.
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5 rollen die
het verschil maken
Als provinciebestuur nemen we 5 rollen op ons die niet zozeer zichtbaar
maar des te meer nuttig zijn voor de toekomst van West-Vlaanderen:
die van belangenbehartiger, investeerder, coördinator, internationale
vertegenwoordiger en aanjager. Als vijf vingers aan één hand, samenwerkend
en daadkrachtig.
De provincie als belangenverdediger
… laat zich kennen als dè verdediger van het ganse grondgebied, opkomend voor
elke bewoner, elke zaak - hoe kleinschalig ook - die het verdient om verdedigd te
worden.
De provincie als investeerder
… investeert als eigenaar van provinciale gronden in zinvolle infrastructuur- en
vastgoedprojecten, en ziet er als goede huisvader op toe dat die leiden tot meer
wooncomfort, rendabelere bedrijfsactiviteiten en verhoogde mobiliteit.
De provincie als coördinator
… torent net hoog genoeg om een helicopterview te bewaren en staat net laag
genoeg om vertrouwd te zijn met de lokale culturen en materies.
De provincie als internationale vertegenwoordiger
… zoekt actief naar strategische allianties met hogere overheden en
andere binnen- en buitenlandse regio’s om West-Vlaanderen maximaal te
vertegenwoordigen op internationaal vlak.
De provincie als aanjager
… brengt zaken in een stroomversnelling en haalt het er het maximaal rendement
uit dankzij zijn grondige materiekennis en sterke overredingskracht, het statuut
van excellente regio valoriserend.
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Missie

Hoe we het zien,
wat we moeten doen
en hoe we het doen

Als bestuurder en als partner zullen we de sterktes van West-Vlaanderen
verder ontwikkelen en promoten, een opdracht van eerste rang. De ambitie is
drieledig: een bestuur zijn voor de hele provincie, gemeenten helpen met kennis
en ervaring, en als partner samen met anderen de schouders zetten onder
streekontwikkeling.

Visie
Waarden
De sterktes van onze regio verder ontwikkelen en promoten, dat beschouwt het
provinciebestuur als een opdracht van de eerste rang. De ambitie van WestVlaanderen is dubbel: een bestuur zijn voor de hele provincie en daarnaast
optreden als partner, met kennis en ervaring, om onze regio vooruit te helpen.

In alles wat we ondernemen dienen we uitstraling te geven aan een
aantal waarden die kenmerkend zijn voor West-Vlaanderen en die we als
provinciebestuur zo goed mogelijk willen belichamen.

De provincie als regiobestuur
Als regiobestuur willen we het grondgebied West-Vlaanderen verder uitbouwen
tot een duurzame en groeiende provincie. Met het oog op vernieuwing spelen we
alert in op maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen, in afstemming met
andere overheden en organisaties, ook over de grenzen. De provincie voert een
beleid op maat van de streken (Kust, Noord-West-Vlaanderen, Midden-WestVlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen en de Westhoek).

Ondernemerschap
West-Vlamingen luisteren, pakken problemen aan, stemmen vraag en aanbod op
elkaar af en houden het stuur in handen. We bijten ons in dossiers vast, geven niet
gauw op en durven een pioniersrol opnemen.
Samenwerking
West-Vlamingen werken samen. We staan dicht bij elkaar, we zetten de talenten
van medewerkers in en pakken de zaken multidisciplinair aan.

De provincie als kennispartner
Als kennispartner willen we expertise aanbieden en een kwalitatieve,
servicegerichte organisatie garanderen die West-Vlamingen zoveel mogelijk bij
het beleid betrekt. Op die wijze geven we vorm aan onze baseline ‘de gedreven
provincie’.

Flexibiliteit
West-Vlamingen zijn van nature wendbaar. We passen ons aan als
omstandigheden veranderen, zoeken oplossingen, streven naar maximale output,
blijven vernieuwen, en we hebben geen schrik om te veranderen.

Te realiseren vanuit 5 rollen
Als belangenbehartiger, investeerder, coördinator, internationale
vertegenwoordiger en aanjager zullen we naar ons beste vermogen de toekomst
van West-Vlaanderen verder uitbouwen en veilig stellen.

Respect
West-Vlamingen gaan respectvol om met anderen. We zijn eerlijk, oprecht en
betrouwbaar en handelen met respect voor elkaar, voor de burgers, de partners
en de regelgeving.
Kennisontwikkeling
West-Vlamingen hechten belang aan excellente onderwijsinstellingen en
kenniscentra. Het zijn de funderingen waarop innovatieve ontwikkelingen
gebouwd worden.
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Groeien
Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam
gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen,
goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle
natuur, droge voeten en duurzame energie. Als een ervaren investeerder en
coördinator zorgt het provinciebestuur dat natuur, grond en water optimaal
gebruikt worden zodat onze provincie verder kan groeien.
Zorg voor natuur, milieu en klimaat
West-Vlamingen wonen in een groene en gezonde provincie. Ze geven de
natuur alle kansen om zich te ontwikkelen. Unieke natuurwaarden, agrarisch
landschapsbeheer en regionale landschappen zijn belangrijke troeven.
Ook in het meer verstedelijkte Zuid-West-Vlaanderen hebben we sterk ingezet
op méér natuur en méér landschappelijke waarden. Hiervoor werd het
Stadlandschap Leie en Schelde in het leven geroepen. Een provinciaal initiatief
dat, in samenwerking met de gemeenten in deze regio, werk maakt van het
aanplanten van hagen en bomen, het graven van poelen, het landschappelijk
inkleden van landbouwbedrijven of het omtoveren van grijze speelplaatsen tot een
groene speelomgeving.
De schaarse ruimte (valoris)eren
Landbouwareaal, bedrijventerreinen, infrastructuur, woonzones, natuurgebieden.
Allemaal maken ze aanspraak op de beschikbare maar schaarse ruimte. WestVlaanderen streeft naar een gezond evenwicht tussen soms ogenschijnlijk
tegenstrijdige belangen.

Er wordt actief ingezet op begeleiding en ondersteuning van zowel burgers,
bedrijven als de gemeentebesturen om de omgang met onze ruimte optimaal
te laten verlopen. De complexe projecten in het zuiden van onze provincie zoals
de Ring rond Kortrijk of de verbreding van het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn
voorbeelden van onze inzet om van meervoudig en zuinig ruimtegebruik.
Via het participatietraject ‘De Plaatsbepalers’ ging de provincie al in 2016
op zoek naar de ideeën van het ruime publiek over ruimtelijke ordening in
West-Vlaanderen. De ideeën van 100 geïnteresseerde West-Vlamingen, die
niet politiek actief zijn, en niet professioneel bij een middenveldorganisatie,
drukkingsgroep, studiebureau, universiteit of hogeschool werken, werden
naast die van een expertengroep en een politicigroep gelegd.
Landbouw en visserij ondersteunen
De provincie ontwikkelt verschillende acties om de land- en tuinbouw als
economische sector verder te ontwikkelen. Cruciaal hierbij is het organiseren van
praktijkgericht onderzoek en voorlichting. Dit moet het mogelijk maken om landen tuinbouwbedrijven op een performante en duurzame manier verder te laten
groeien.
Toonaangevend in het provinciaal land- en tuinbouwbeleid is Inagro. Een
instelling die praktijkonderzoek doet en adviesverlening verzorgt voor
land- en tuinbouw. Naast de klassieke thema’s (rassen, teelttechniek,
ziektegevoeligheid, gewasbescherming …) wordt ook fors ingezet op innovatie,
landbouwverbreding en de rationele inzet van de productiemiddelen.
Een duurzame landbouw van vandaag zet, naast duurzame groei, ook sterk in op
de trend van authenticiteit en nabijheid. In Zuid-West-Vlaanderen ondersteunen
diverse initiatieven zoals de opmaak van een regionale voedselstrategie of de
lancering van korte-keten initiatieven (de Korte Keten Markthal in Deerlijk).
Het vrijwaren en onderhouden van waterlopen
Als waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het geïntegreerd beheer
van 3.653 km onbevaarbare waterlopen. Dit vertaalt zich in twee luiken: het
onderhoud en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden.
Geïntegreerd waterbeheer betekent naast het verzekeren van een vlotte
waterafvoer ook aandacht voor biodiversiteit, waterkwaliteit, landbouw
en recreatie. Getuigen hiervan zijn de aangelegde gecontroleerde
overstromingsgebieden langs de Maalbeek aan de Walskerkehoeve in Anzegem
of de Geluwe-Reutelbeek in Wevelgem. Deze ingrepen in functie van waterbeheer
zijn zo uitgewerkt dat er aangenaam kan gewandeld worden in tijden van droogte.

Voorbereiding op duurzaam wonen en bouwen
De provincie geeft aan elke West-Vlaamse burger de kans om tegen een goedkoop
tarief een persoonlijk, objectief en deskundig advies in te winnen voor renovatie
of nieuwbouw. Daartoe bouwt Acasus* aan een partnerschap tussen overheid,
onderzoeksinstellingen, opleidingscentra en de private sector.
Daarnaast staat duurzaam wonen ook in relatie tot een aantrekkelijk openbaar
domein. Publieke parkjes, toegang tot volkstuintjes, veilige woonomgeving,
kwalitatieve rustplekken werken mee aan een aantrekkelijke woonomgeving en
een thuis-gevoel. Hier zet de provincie in op begeleiding en ondersteuning van
de herinrichting van dorpskernen en openbare domeinen, (de heraanleg van
de dorpskern van Helkijn, het stationsplein van Sint-Denijs in Zwevegem of het
dorpshuis in Bossuit in Avelgem).
Voorrang aan meer mobiliteit
In verstedelijkt Zuid-West-Vlaanderen wordt de fiets steeds meer het
mobiliteitsmiddel bij uitstek. De aanleg van de fietssnelweg Guldenspoorpad
verbindt Oudenaarde via een nieuwe fietsbrug over de Schelde met Kortrijk.
Ook de talrijke jaagpaden langs de Leie en het Kanaal Bossuit-Kortrijk worden
maximaal als fietssnelweg ingericht. Een nieuwe fietssnelweg tussen Kortrijk
en Waregem is in opmaak en het nieuwe masterplan Fiets voor het gebied ten
noorden van de Leie vervolledigt het in 2014 opgemaakte Masterplan Fiets Leie en
Schelde.
Met de campagne ‘De testkaravaan komt er aan!’ willen we de werknemers
stimuleren om duurzamer naar het werk te pendelen.
Als uitbreiding van deze succesvolle campagne trekt de testkaravaan nu naar
gemeenten.

* Acasus is een samenwerking van de POM West-Vlaanderen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de
Provincie West-Vlaanderen.
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Voortdoen

Op het kruispunt met NoordFrankrijk en de belangrijke
waterassen van Leie en Schelde
vormt het kanaal Bossuit-Kortrijk
een belangrijke verbindingsas.
In het kader van de ambitieuze
Seine-Schelde verbinding willen
we die maximaal inzetten voor
de ontwikkeling van een intensief
logistiek multimodaal programma.
Vandaar onze investeringen
in logistieke hubs zoals de
containerterminal Wielsbeke,
de LAR en de luchthaven van
Wevelgem.

Duurzaam familiaal ondernemerschap maakte van onze provincie een
welvarende regio. Een gunstig bedrijfsklimaat, degelijke opleidingen,
stimulansen voor het toerisme… stellen onze welvaart veilig. Onze centrale
ligging in Europa en de goed uitgebouwde infrastructuur zijn extra troeven
om van West-Vlaanderen de spil van het internationaal handelsgebeuren te
maken.
Sterke kmo’s, straffe starters
Het West-Vlaams economisch weefsel bestaat vooral uit een dicht netwerk van
kmo’s. Deze (vaak familiale) bedrijven vormen de basis van de levenskwaliteit
en het welzijn in onze regio. Om onze economie van verse zuurstof te
blijven voorzien, lanceert de provincie heel wat initiatieven om de stap naar
ondernemerschap te verkleinen. Naast ondersteuning in de vorm van opleiding,
coaching en netwerkmomenten, exploiteert de POM ook zeventien Werkpanden
waar startende ondernemers aan gunstige voorwaarden hun zaak kunnen
opstarten en uitbouwen.

Logistiek
Een sterke sector transport en logistiek zorgt ervoor dat de West-Vlaamse
productiebedrijven concurrentieel blijven. West-Vlaanderen investeert actief in
strategische logistieke infrastructuren en projecten, met onder meer focus op een
ernstige verduurzaming van het transport via multimodale platformen.

Met West Deal beschikt West-Vlaanderen over een globaal strategisch plan
die onze economie en haar kmo’s klaarstoomt voor de toekomst. De POM
West-Vlaanderen geeft in opdracht van de provincie uitvoering aan deze
economische transformatie.

Een schoolvoorbeeld van samenwerking: TUA West
In een snel veranderende wereld ligt de toekomst in een kennisgedreven
economie. TUA West (Technisch Universitaire Alliantie) heeft de belangrijke taak
om de neuzen van alle kenniscentra waaronder de in West-Vlaanderen actieve
universiteiten KU Leuven en UGent en beide hogescholen, Howest en VIVES, in
dezelfde richting te zetten en de aanwezige kennis ter beschikking te stellen op
maat van onze kmo’s.

Om het sterk ondernemerschap in West-Vlaanderen te blijven verzekeren werd
‘Actie voor Starters’ opgezet. Naast onthaalinfrastructuur op diverse locaties
biedt de provincie inhoudelijke begeleiding en ondersteuning via o.a. de POM
West-Vlaanderen, Unizo, Voka en Syntra West.
Kenniseconomie
Industrie is de motor van onze economie. West-Vlaanderen telt diverse
industriële sectoren met bijzondere groeimogelijkheden. Met de Fabrieken voor
de Toekomst zette de POM een hechte samenwerking op tussen bedrijfswereld,
kennisinstellingen en overheid in vijf sectoren:
Nieuwe Materialen, Voeding, Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica,
Zorgeconomie.
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Arbeidsmarkt
Instroom en behoud van competente en gemotiveerde werkkrachten is
noodzakelijk voor onze bedrijven. De Academie voor de Toekomst ondersteunt
kmo’s bij het versterken van hun menselijk kapitaal door het promoten van jobs
én door het opleiden van werkzoekenden en werknemers. Daarnaast besteedt
West-Vlaanderen heel wat aandacht aan de versterking van de sociale economie
en hun samen- en wisselwerking met de reguliere kmo’s.
Naast het aantrekken van werknemers uit Noord-Frankrijk, zetten
programma’s zoals ‘Vamos Vacaturos’ en de ‘Taskforce Vluchtelingen’ specifiek
in de toeleiding naar werk en opleiding van mensen met migratieachtergrond.
We werken hiervoor intensief samen met de VDAB en de bedrijfswereld.
Praktijkgericht onderwijs, vakkundige opleidingen
Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk biedt technische richtingen
aan die niet ‘alledaags’ zijn, maar wel kansen bieden op de arbeidsmarkt. Door de
ligging van de afdeling voor ‘Techniek en Design’ op de Technische Campus-West
in Kortrijk, werken leerlingen samen met studenten van het Hoger Onderwijs aan
concrete projecten. De afdeling ‘Wetenschap en Groen’ werd onlangs uitgebreid
met een hoevesite (Hoeve Walle).
Naast het ondersteunen van het volwassenenonderwijs staan we met het
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem in voor
opleidingen voor politie, brandweer, ambulanciers en redder aan zee. Met Vonk
versterken we lokale besturen door onder meer vorming en ondersteuning te
geven aan ambtenaren die zich wensen te vervolmaken.
Het project ‘Klasbakken’ voor scholen bundelt het ganse educatieve aanbod
vanuit alle provinciale diensten zoals herinneringseducatie, natuur- en
milieueducatie, onthaal op de boerderij, ...
Kleine wereldspeler, grensoverschrijdende samenwerkingen
Er lopen heel wat grensoverschrijdende projecten waarin West-Vlaanderen
participeert. Hierdoor genieten we van heel wat miljoenen euro’s aan Europese
middelen. Bovendien biedt het voor ons de mogelijkheid om zelf grote
strategische projecten met Europese middelen te financieren.
Engagement Noord-Zuid
Als provinciebestuur steunen we al heel lang projecten in het Zuiden.
Tegelijk wakkeren we initiatieven aan voor een groter draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking in onze regio. In het Wereldhuis West-Vlaanderen
krijgt het provinciale Noord-Zuidbeleid een plek en een gezicht.
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Jeunen
West-Vlamingen zijn Bourgondiërs van aard. Genieten en gastvrijheid gaan
hier hand in hand. Het recreatieve aanbod en de verblijfsmogelijkheden
van de Kust, het Brugse Ommeland, de Westhoek en de Leiestreek
zijn uniek in West-Europa. Een kleurrijk palet van kuststeden, musea,
oorlogsherdenkingen, provinciale domeinen, fiets- en wandelroutes,
schilderachtige landschappen en charmante dorpjes, attracties en
topevenementen blijft de bezoeker bekoren.
Westtoer: sterke promotor en katalysator van toerisme en recreatie
Als flexibel, autonoom provinciebedrijf wil Westtoer alle spelers met een rol
in de toeristisch-recreatieve sector samenbrengen. Westtoer inspireert en
communiceert door het etaleren van een zo gevarieerd en zo aantrekkelijk
mogelijk aanbod van activiteiten, eten en drinken, en overnachtingen.
Toeristische topregio’s
West-Vlaanderen heeft een toeristisch aanbod om jaloers op te zijn, en dat veel
verder strekt dan alleen maar de Kust met haar 10 verschillende gemeenten. Het
groene Brugse Ommeland verenigt een open polderlandschap met een bosrijke
gordel. De vele kastelen en ander cultuurhistorisch erfgoed lokken elk jaar
duizenden bezoekers. In de Westhoek wisselen vlakke velden af met voorzichtige
heuvels. Een panorama doorspekt met grafstenen die herinneren aan de gruwel
die hier ooit heerste. Terwijl in de Leiestreek natuur en een rijk industrieelarcheologisch erfgoed (historische vlasindustrie) elkaar afwisselen.
Prachtige provinciale domeinen
Waar jong en oud, recreant of toerist, van harte welkom zijn. Het lijstje namen
spreekt tot de verbeelding: De Gavers, De Baliekouter, Bergelen, d’Aertrycke,
Damse Vaart, Fort van Beieren, Gasthuisbossen, Ijzerboomgaard, Kemmelberg,
Lippensgoed-Bulskampveld, De Palingbeek, Raversyde, Sterrebos, ’t Veld,
Tillegembos, Wallemote-Wolvenhof, Zeebos en Zwin Natuur Park.
De provincie zit niet stil. Zo werd in provinciedomein Bergelen behoorlijk
geïnvesteerd om deze oase van rust in het verstedelijkte Wevelgem verder te
ontwikkelen, zodat de bezoekers er optimaal aan hun trekken kunnen komen.
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Onderhoudend educatief: de provinciale bezoekerscentra
De Blankaart, Bulskampveld, Duinpanne, De Palingbeek, De Gavers, Raversyde
en Zwin Natuur Park. Bezoekerscentra die individuele bezoekers, groepen en
scholen verwelkomen met een interesse of passie voor archeologie, geschiedenis,
fauna, flora, … via exposities, verhalen en interactieve parcours.
De Gavers in het zuiden van de provincie is uitgegroeid tot hét centrum
voor het avontuurlijk recreëren in de regio. Samen met onze duiktank op de
Transfo-site langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en talrijke private initiatieven
bouwen we ook in de toekomst verder aan het grootste actief recreatiepark van
Vlaanderen.
Fijne fietstrajecten, wonderlijke wandelpaden
Het recreatief fiets- en wandelwerk van West-Vlaanderen brengt trappers en
stappers tot in de mooiste en vaak ongekende hoekjes van zowel de kust als het
hinterland. Oude spoorwegbeddingen kennen een tweede leven als recreatieve
fiets- en wandelpaden, ook wel ‘groene assen’ genoemd. Zo doorkruist de recent
aangelegde Trimaarzate in het Zuiden het land van Bevergem in een traject van
Avelgem naar het zuiden van Kortrijk.
Kwaliteitsvol ondernemerschap
Als provincie kunnen we niet genoeg uitpakken met het West-Vlaamse Q-label dat
staat voor Quality Service bij toeristische ondernemers. Het Q-label biedt garantie
dat de drager ervan een kwalitatieve dienstverlening biedt en zorgt voor een
gastvrije service.
Wijd en zijd vermaard oorlogsverleden
Geen enkel ander gewest in Europa heeft zo geleden onder de gruwelen van
De Groote Oorlog dan onze regio. In 2014 startten de provincie en Westtoer de
herdenking van deze wereldbrand op memorabele wijze. De musea, monumenten
en oorlogssites zorgen ervoor dat die verwoesting op ieders netvlies blijft
gebrand, en dat die nooit in de vergetelheid geraakt. Met het project ‘GoneWest’
werd WOI op grootse, artistieke wijze herdacht.
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786
4
36

50%

van de Belgische
textielindustrie

127.775

personeelsleden

KMO’S

gedeputeerden
provincieraadsleden

901,40 ha

1.192.864

bedrijventerreinen

inwoners van
West-Vlaanderen

40%

van de Vlaamse
mechatronica en
machinebouw

108.322

zelfstandigen

64

418.932

gemeenten

inkomsten

3.366.261

182.787.543 euro

varkens

€

uitgaven

215.944.943 euro
181 euro investering per inwoner

50%

33,3 miljoen

van de
diepvriesgroenten
in Europa komen
van West-Vlaamse
bedrijven

overnachtingen

8.312

land- en
tuinbouwbedrijven

4

havens

26.580.000

890.752
3,7 miljoen

427.108

3.180 km

400.000

recreatieve fietsers
fietsnetwerk

3.653 km

werknemers

waterlopen in beheer
van de provincie

90

wandelroutes

9000

startende bedrijven
per jaar

cursisten in basiseducatie

878

leerlingen in
het Provinciaal
Onderwijs

>

18 centra voor

volwassenenonderwijs
>

2 centra voor basiseducatie

6 bezoekerscentra
voor natuur- en
milieu-educatie

groene assen,
goed voor 200 km

fietsroutes

studenten in het volwassenenonderwijs

18

provinciedomeinen,
goed voor 1.650 ha
groen

9

98

53.498
6.187

Meer dan

pluimvee

containers/jaar

2

passagiers/jaar

12.268.223

nieuwe wagens/jaar
komen toe via de havens

vissersboten

luchthavens

runderen

2.832.145

bestedingen van toeristen

dagtoeristen

KMO’s met meer
dan

415.361

3,5 miljard euro 68
West-Vlaanderen

127.775

werknemers

314.433 ha 72 are 40 ca

84 aspirant-inspecteurs voor de
basisopleiding van het basiskader

© Hazel Neels
v.l.n.r.: Carl Decaluwé, provinciegouverneur, Sabien Lahaye-Battheu, Bart Naeyaert, Jurgen Vanlerberghe, Jean de Bethune, gedeputeerden
en Geert Anthierens, provinciegriffier

48 aspirant-hoofdinspecteurs
voor de basisopleiding van het
middenkader

193

cursisten basisopleiding
brandweer

40 cursisten opleiding

hulpverlener-ambulancier
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Bekend en bemind: het merk West-Vlaanderen
Als de enige rechtmatige eigenaar en beschermer dragen we zorg voor het merk
West-Vlaanderen door een sterke merkstrategie en -communicatie uit te dragen.
Als regiobestuur en kennispartner blijven we het belang en het imago van ons
territorium verdedigen, omdat we er meer dan ooit ‘preus’ op zijn.

BEN JIJ AL FAN
van West-Vlaanderen?

Nieuws van de provincie,
7 dagen op 7, de klok rond via
www.facebook.com/westvlaanderen
@provinciewvl

@provincie_wvl
www.west-vlaanderen.tv

www.west-vlaanderen.be

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
0800 20 021 (gratis nummer)
provincie@west-vlaanderen.be

