
Vierde aanpassing MJP 20-25
Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe



5 krachtlijnen

1. Investeren in provinciale domeinen 

2. Provincie als fietsbestuur

3. Extra inspanningen voor natuur en landschap

4. Een ambitieus klimaatbeleid

5. Een digitaal matuur bestuur



EERSTE KRACHTLIJN:

Investeren in provinciale domeinen



In 2021:

Uitbreiding domeinen en Groene assen: 39,9 ha

• Gavers: + 20 ha 

• Palingbeek: + 4,5 ha

• Fort van Beieren: + 13 ha

• Tillegem: + 2,2 ha

• Missing link Guldenspoorpad: + 0,2 ha



Gavers: 
+ 20 ha



Palingbeek: + 4,5 ha



Fort 
van 
Beieren: 
+ 13 ha



Tillegembos: + 2,2 ha



Missing link Guldenspoorpad: + 0,2 ha



In 2021:

Investeren in infrastructuur

• Vergunning bekomen voor:

• Inrichting MDK-zone in Raversyde

• Ondergronds nest ‘speeltunnel’ in Zwin Natuurpark

• Duurzame loods in Palingbeek

• Vergunningsaanvraag lopende voor:

• Inrichting uitbreiding Gavers

• Verbouwing Remise Bulskampveld

• NEC De Rand Bergelen



In 2021:

Investeren in beleving

• Speelplein d’Aertrycke

• Speelnatuur Raversyde

• Landart Kemmelberg (i.s.m. Heuvelland en RL Westhoek)

• Uitbouw picknickzones in domeinen



2022: Investeren in infrastructuur

• De Gavers: uitbreiding inrichten (2022, 2023 en 2024) 

+ aanleg visoever Gavermeer + hermeandering

Gaverbeek

• Raversyde: inrichten zone MDK (2022 en 2023) + 

uitvoering Masterplan

• Zwin Natuurpark: opwaardering onthaalplein



De Gavers: inrichting uitbreiding



Raversyde: inrichting MDK-zone



Raversyde: uitvoering masterplan



2022: Investeren in infrastructuur

• Palingbeek: duurzame loods

• Wallemote-Wolvenhof: Restauratie buitenschil kasteel 

Wolvenhof + marktbevraging herbestemming

• Fort van Beieren: nieuwe loods brigade

• Bergelen: bouw NEC + riolering

• Bulskampveld: Opwaardering site bij hoeve Moerman 

en verbouwing Remise (VOC en brigade)



Palingbeek: duurzame loods 



Renovatie buitenschil kasteel Wolvenhof
Marktbevraging herbestemming



Nieuwe loods Fort Van Beieren



Bergelen: bouw NEC



2022: Investeren in infrastructuur

• Esenkasteel: opwaardering parking

• Damse Vaart: aanleg onthaalplein

• D’Aertrycke: afwerken riolering

• Duinpanne: afwerken onthaalplein + duintuin

• Vrijbosroute: afwerken fase 2, opstart fase 3



Damse Vaart: Onthaalplein



Duinpanne: Educatieve duintuin



Vrijbosroute: volgende fases



2022: Investeren in beleving

• Zomerprogrammatie (eventmanager)

• Natuurbelevingscentra Palingbeek en  Bulskampveld 

• Speelbos in D’Aertrycke

• Speelzone in Fort van Beieren

• Opwaardering speelterrein Zeebos

• DIY-belevingsparcours in De Gavers, Palingbeek en 

Bulskampveld

• Speeltunnel Zwin Natuurpark



Een hotspot voor
natuurbeleving 

in De Palingbeek
en Bulskampveld



Speelnatuur Fort Van Beieren



Ondergronds nest Zwin



Nieuw reservatiesysteem
voor alle centra
- Opdracht gegund aan 4D Vision

- Oplevering voorzien tegen zomer



Clusterconcessie uitbating cafetaria’s
in de provinciale domeinen

Cafetaria in concessie Einddatum

Tillegembos: In De Trutselaar 31 mei 2022

Cafetaria ‘t Veld 31 maart 2023

Brasserie Bergelen 31 mei 2025

Raversyde: cafetaria restaurant Walrave 31 mei 2025

Cafetaria De Gavers 30 november 2025

Restaurant De Palingbeek 31 december 2025

Tearoom Restaurant Bulskampveld 31 december 2025



en verder…

• Opmaak beheerplannen Palingbeek en Bulskampveld

• Natuurherstel en –ontwikkeling in uitvoering van 

beheerplannen

• Digitalisering beheer (bomenbeheer, maaibeheer, 

(half)verharding)

• Bezoekerstellers in De Gavers, Palinbeek, 

Bulskampveld en Tillegembos



TWEEDE KRACHTLIJN

Provincie als fietsbestuur



Realiseren van een bovenlokaal netwerk voor 
functioneel fietsverkeer in West-Vlaanderen

Investeren via drie sporen:

1. Vormgeven, opzetten en uitvoeren van fietsfondsprojecten

2. Fietsontsluiting bedrijventerreinen

3. Realiseren van fietssnelwegen



Transitie naar duurzame mobiliteit
• realiseren van fietsfondsprojecten op het bovenlokaal

funcioneel fietsroutenetwerk
• realiseren van fietssnelwegen
• ondersteunen van de transitie naar duurzame mobiliteit

Uitgaven (alle acties): € 44.147.301 
• € 40.852.163 investeringen
• € 3.295.138 exploitatie

Ontvangsten: € 19.826.653
• € 19.199.653 fietsfonds
• € 627.000 mobiliteitscharter



Fietsfondsprojecten

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk BFF
• 62 projecten rollend investeringsprogramma
• 75 projecten reserve investeringsprogramma

Afgewerkt of nog in uitvoering 2021

• Veurne, Suikerfabrieksite, fase 1
• Veurne, Suikerfabrieksite, fase 2
• Zedelgem, Diksmuidse Heirweg
• Meulebeke, Pittemstraat
• Torhout, Rozeveldstraat
• Kortemark, Torhoutstraat
• Middelkerke, Slijpesteenweg



Gepland voor start uitvoering 2022

• Beernem, Scherpestraat
• Zedelgem, Groenestraat
• Anzegem, Waregemstraat
• Ruiselede, Brugsesteenweg, fase 3
• Blankenberge, Baron Ruzettelaan
• Torhout, Kortemarkstraat
• Tielt, Egemsteenweg, fase 1
• Koekelare, Catstraat-Lekestraat
• Deerlijk-Waregem, Waregemstraat-Deerlijkstraat
• De Haan, Grotestraat
• Oostkamp, Sijslostraat

Fietsfondsprojecten



Gepland voor gunning 2022

• Roeselare, Diksmuidesteenweg
• Waregem-Anzegem, Maalbeek
• Koekelare, Zandestraat
• Ichtegem, Kortemarkstraat, fase 1
• Kortemark, Lichterveldestraat
• Tielt, spoorbedding
• Harelbeke-Zwevegem, Luipaardstraat
• Kortrijk, Driekerkenstraat
• Oostende, Stuiverstraat fase 1

Fietsfondsprojecten



Fietsontsluiting 
bedrijventerreinen



Fietssnelwegen
Afgewerkt of in uitvoering 2021

• Gistel, F39, Vaartdijk Noord
• Ieper-Langemark-Poelkapelle, F351 fase 1
• Torhout, F32, fietspad spoor en spoortunnel
• Ieper-Langemark-Poelkapelle, F351 fase 2
• Diksmuide-Veurne, F35 Rousdammestraat

Gepland voor start uitvoering 2022

• Roeselare, F37 Ardooiesteenweg
• Oostkamp, F6, Moerbruggestraat
• Brugge-Damme, F310, Damse Vaart fase 2



Fietssnelwegen
Gepland voor gunning 2022

• Ieper, F372, Vrijbosroute fase 3
• Avelgem, F45, fietsbrug Rijtgracht



Planning:

• F7 Kortrijk-Waregem, PRUP

• F32 Roeselare-Torhout-Brugge, projectmatige 

uitvoering

• F31 Brugge-Zeebrugge, uitvoeringstudie fietsbrug

• F34 kustfietssnelweg, conceptstudie

• F35 Kortemark-Diksmuide, uitvoeringsstudie

Fietssnelwegen



Reservelijst

• Projecten pas na 2025 aanbestedingsklaar
• Vaak getrokken door derden (Aquafin, Fluvius, gemeente…)
• Met minder zicht op de timing
• Bij gunstige evolutie: opname in 

het gewone investeringsprogramma (2020-2025)
• Toename reservelijst: 42 naar 75 projecten



Versterkte dienst mobiliteit om sterk verhoogde 
omzetdoelstellingen te realiseren

Personeelsbehoefteplan dienst mobiliteit
• 6 bijkomende VTE
• +2 vervangingen

Stand van zaken:
• 3 bijkomende VTE aangeworven
• 1 vervanging aangeworven
• 2 aanwervingsprocedures gevoerd voor 3 VTE (technisch) zonder resultaat

Nog te doen:
• 3 bijkomende VTE (technisch)
• 2 vervangingen (technisch)



Provinciale inbreng vervoerregio’s en
regionale mobiliteitsplannen

• fietsbeleid, bovenlokaal fietsroutenetwerk
• ruimtelijke visie
• nieuwe selectie wegen
• mobipunten / hoppit

Studieopdrachten en projecten:

• Masterplan Fiets Westhoek (opgeleverd)
• Transmobil
• Screening BFF
• Uitbouw website fietssnelwegen.be
• Conceptstudie F31



DERDE KRACHTLIJN

Extra inspanningen 
voor natuur en landschap



Regionale landschappen en
stadlandschappen

• Bijna gebiedsdekkend

• Financiële boost op kruissnelheid in 2022: 

extra werkingsmiddelen + extra man/vrouwkracht

• Lopende projecten succesvol

• Kandidaat landschapsparken



RL en SL 
gebiedsdekkend



Extra werkingsmiddelen
• gebiedsuitbreiding

• Gelijkschakeling historische verschillen in door te 

storten Vlaamse middelen



Extra man/vrouwkracht
• Houtland en polders: + 2 VTE

• West-Vlaamse Hart: + 2 VTE

• Leie en Schelde: + 2 VTE

• Westhoek: blijft op kracht



Lopende projecten

• Kruisbestuivers

• Faunaplan

• Bomenplan

• Houtig erfgoed

• Landschapsvrijwilligers 



Kruisbestuivers



Faunaplan



Bomenplan



Inventarisatie Kansenkaart Opleveren inventaris 
bomenbeheerplan + begeleidende 
nota

Torhout ✓ (zomer 2021) ✓ (zomer 2021) o (winter ’21-’22)

Lichtervelde • (najaar 2021) o (winter ‘21-‘22) o (winter ’22-‘23)

Wielsbeke ✓ (zomer 2021) o (winter ’21) o (winter ’22-‘23)

Vleteren ✓ (zomer 2021) o (winter ’21) o (winter ’22-‘23)

Lo-Reninge ✓ (deels najaar ‘21+voorjaar 
’22)

o (winter ’22) o (winter ’22-‘23) 

Anzegem ✓ (zomer + najaar 2021) o (winter ’21-’22) o (winter ’22-‘23)

Menen o (zomer ’22) o (winter ’22-‘23) o (winter ’22-‘23)

Zwevegem o (zomer ’22) o (voorjaar ’22+winter 
’22-’23)

o (winter ’22-‘23)

Kortemark o (voorjaar ’23) o winter (’22-’23) o (winter ’22-‘23)

Koekelare o (zomer ’22) o (voorjaar ’22+winter 
’22-’23)

o (winter ’22-‘23)

Beernem o (zomer ’22) o (winter ’22 + winter 
’23)

o (winter ’22-‘23)

Tielt o (najaar ’22) o (winter ’22 + winter 
’23)

o (winter ’22-‘23)



Bomenplan

Na dit project: hoe kunnen 

we andere geïnteresseerde 

gemeenten bedienen?



Houtig Erfgoed





Nieuwe projecten

• Extra middelen voor NPI mobiliseren?

• Zorg voor bossen/bossen voor zorg

• Biodiversiteit (RLWH)



Natuur op school



Landschapsparken

• 3 dossiers ingediend

• Westhoek

• Zwinstreek

• Bulskampveld



En verder…

• Mee investeren in educatieve inrichting Warandeputten

Oostkamp

• Samenwerking voor uitgave ‘Fauna en Flora van de 

Vlaamse Kust’

• Educatief Natuurbeheer ism Natuurpunt



VIERDE KRACHTLIJN

Een ambitieus 
klimaatbeleid



"De Testkaravaan komt
er aan" corona editie
2020

Realisatie 2021

• Voorjaar 2021 geannuleerd

• Najaar 2021: 8 bedrijven (ca. 1465 werknemers) 
en 2 gemeenten

Planning 2022 (uitgaande van een volledige
jaarwerking)

• 21 bedrijven, ca. 5830 werknemers
• 6 gemeenten (Tielt, Avelgem, Oostkamp, 

Ruiselede, Torhout, Ichtegem)



Acasus
naar een duurzaam 
woningpatrimonium



Samenwerking lokale besturen: klimaatreglement

Projecten 2021:

• € 1.444.113,68 subsidies aan 
lokale besturen, verenigingen, 
burgercoöperaties, scholen en 
groepen voor de realisatie van 
17 klimaatprojecten die zich 
richten op CO2-besparing

• Nieuwe call 2022



Gemeente voor de toekomst
• 1 oproep in 2021
• 50% cofinanciering met de gemeenten
• Voorbereiding nieuwe overeenkomst met BBL

2022-2024
• Voorbereiding nieuwe oproep voorjaar 2022

Call voorjaar 2021: 17 gemeenten

Gemeentelijk autodeelsysteem: Zonnebeke
Circulair gebouw: Harelbeke, Wevelgem
Energie besparen bij verenigingen: Izegem 
Klimaatgroenscan: Wevelgem
Eetbare buurt of stad: Zedelgem
Een Wonderwoud(je): Ichtegem, Lichtervelde
Groene Leefstraten: Izegem, Oostende
Strijden tegen voedselverspilling met een strategie op maat: Roeselare
Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen: Diksmuide, Ieper, Oostkamp
Opmaak inventaris trage wegen: Jabbeke, Kuurne, Veurne, Wielsbeke
Opmaak wensbeeld gemeentelijk traag netwerk: Jabbeke, Roeselare, Wielsbeke
Ontwerp en inrichting trage wegen: Avelgem, Zedelgem
Trage wegenrecht en ondersteuning bij onderhandelen: Avelgem, Diksmuide, Zedelgem



Groepsaankoop groene energie

• Editie 2022: 11de Groepsaankoop groene stroom en gas

• Inschrijven vanaf 1 december tot 8 februari 2022

• Recordeditie 2021:

• 83 623 inschrijvingen 

• 64 116 (77%) overstappers



Ambitie: verhogen van 
benutten zonnepotentieel



Meer windenergie 
in onze provincie



Eigen patrimonium: OEPC

Eigen patrimonium: OEPC

Onderhoud- en EnergiePrestatieContract: 

een contract waarbij één derde partij de uitvoering, 

het onderhoud en de financiering van energiebesparende

maatregelen op zich neemt en besparingen garandeert op de 

factuur voor elektriciteit, gas en water



•Reeds afgesloten contracten: OEPC Provinciehuis Boeverbos

•Binnenkort af te sluiten contracten: OEPC De Gavers (uitvoering 
in 2022)

•Bestekken die binnenkort op de markt zullen geplaatst worden: 
RHEDCOOP (Westtoer)

•Bestekken in opmaak: OEPC PTI Wetenschap en groen
(voorleggen aan deputatie en Raad begin 2022)

OEPC contracten Provincie



• Op basis van eigen positieve ervaringen Provinciebestuur
• Promoten OEPC-contracten bij de lokale besturen
• Drempel kosten voorstudie wegnemen
• Hefboomeffect creëren

Nieuw OEPC-reglement voor 
lokale besturen (nieuw! 2022)



• Voortraject: de aanstelling van een studiebureau die de 
aanvrager begeleidt bij het vinden van een OEPC-contractant.

• Energie-audit
• Conditiestaatmeting
• Omschrijving comfortniveau
• Opmaak bestek en begeleiding gunning

Nieuw OEPC-reglement voor 
lokale besturen (nieuw! 2022)

• Streven naar minimum 30% energiebesparing
• Openbare besturen, apart of samen



Subsidiebedrag

•50% van de kost van de voorstudie
•75% van de kost van de voorstudie

• 40% energiebesparing of hoger
•Vastgoedstrategie

•Maximum 50.000 euro
•1 keer
•Budget: 250.000 euro

Nieuw OEPC-reglement voor 
lokale besturen (nieuw! 2022)



VIJFDE KRACHTLIJN

Een digitaal matuur bestuur
• Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen 

en kabinetten

• ICT-beheer: Onderhoud en update basisinfrastructuur

• Beheer glasvezelnetwerk & connectiviteit



Actie: AC000348 – Efficiënte facilitaire 
dienstverlening voor de politieke organen en 
kabinetten

• Vervangen ICT-uitrusting van de raadsleden (halfweg legislatuur) -
wereldwijde problematiek levering hardware (lange levertijden):
• Laptop / tablet
• Externe harde schijf voor extra capaciteit / back-up
• Office365



Actie: AC000342 – ICT-beheer

• Extra investering basisuitrusting thuiswerkers in het kader van hybride 
werken (450 stuks). Ook nuttig bij het verplichte thuiswerk.

• Externe security audit (cybersecurity), wordt om de 2 jaar herhaald –
aanbevelingen verbeteren beveiliging ICT-infrastructuur.

• Integratie Regionaal Landschap in Office365-platform van de provincie



Actie: AC000343 – Uitbouw en beheer
glasvezelnetwerk & connectiviteit

• Extra aansluitingen op glasvezel:
• Infopunt Het Aanwijs Bulskampveld (Fluvius)
• Infokiosk De Palingbeek (eigen beheer)

• Nog in onderzoek: streekhuis Kust –
aansluiting in gerenoveerd gebouw VLIZ te Oostende



• Vernieuwen camerasysteem provincieraadzaal

• Het streamen en op internet ter beschikking stellen van 
de provincieraadzittingen

• In onderzoek:
• Uitrusten vergaderzalen voor bijeenkomsten commissies om ook deze –

naar analogie met de provincieraadzaal – te streamen
• Moderniseren microfoonsysteem provincieraadzaal voor integratie in 

streamingsoftware (automatiseren aantal processen)

Ondersteunende projecten – geen budget 
ICT, wel accommodatie



• Evaluatie – samen met het beleid – van de ICT 
gerelateerde projecten (SSIG)

• Externe begeleiding (consultant) in ondersteuning naar
de diensten voor het realiseren van hun ICT-projecten. 
Voorbeelden:
• Reservatietool bezoekerscentra
• SubsidiereglementenWereldhuis

Begeleiding ICT-projecten – geen budget 
ICT, wel strategie en ontwikkeling



Bedankt 
voor uw 
aandacht!


