
 

Visie op Europa

Artikels op de regionale bladzijden (19-23) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke.  
Verantwoordelijk uitgever regio Oostende-Westhoek: Dirk Wanzeele. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer 
de redactie. ACW-Visie, Redactie, Kan. Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende
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Oostende-Westhoek

Vlaams volksvertegenwoordiger en 
Senator Jan Durnez en Gedeputeerde 
Guido Decorte onderstrepen de 
voordelen van Europa.

Hoor je praten over Europa, dan is 
dat zelden in positieve bewoordin-
gen. De Europese Unie (EU) grijpt 
steeds meer in op ons leven. Men 
wijst er vaak met beschuldigende 
vinger naar wanneer onpopulaire 
maatregelen genomen worden of 
voor de overdreven regelgeving.  Op 
terreinen als landbouw, milieu en 
handelspolitiek worden tegenwoor-
dig bijna alle beslissingen door Eu-
ropa genomen. De lidstaten moeten 
zich ernaar schikken. Maar bij al die 
regeltjes, wetten en heisa over het 
door de euro duurder wordende le-
ven, wordt al eens vergeten dat Eu-
ropa ook zorgt voor welvaart, stabi-
liteit, veiligheid en voor het inlopen 
van achterstand in vele streken...

Te negatief beeld…
“Er zijn beperkingen aan het Euro-
pese verhaal. Bijvoorbeeld rond so-
ciaal beleid. Dat klopt. En de kloof 
tussen Europa en de burger blijft im-
mens groot. Maar beleidsvoerders 
wijzen te vaak Europa aan als de boe-
man. Ook de media zetten te veel in 
de verf wat fout loopt”, zegt Jan Dur-
nez. Guido Decorte (CD&V), die Jan 
opvolgde als Gedeputeerde, valt hem 
bij: “Mensen stellen zich vragen over 
het nut van Europa. Ook omdat er 
geen oplossingen komen voor de cri-
sis. Maar het is net dankzij Europa 
dat de crisis hier minder hard toe-
slaat dan elders in de wereld. Boven-
dien zouden veel regio’s zonder Eu-
ropese steun niet staan waar ze nu 
staan”.

Uit het dal…
Neem nu de Westhoek (arrondisse-
menten Diksmuide, Ieper en Veur-

ne). Dunbevolkt, perifeer gelegen, 
sterk agrarisch, slecht ontsloten. In 
de jaren ’80 gekenmerkt door een 
structurele economische achter-
stand, hoge werkloosheid, veel 
grens- en pendelarbeid, braindrain 
en vergrijzing. Jan Durnez: “Met ver-
schillende Europese programma’s - 
ESF, EFRO, EOGFL, GAP, 5B en grens-
overschrijdende  Interreg-program-
ma’s… - wou men het economisch 
weefsel versterken, meer tewerkstel-
ling creëren door bijvoorbeeld nieu-
we sectoren – zoals toerisme met 
aandacht voor fiets- en autoroutes of 
hoevetoerisme – aan te boren. Ook 
de leefbaarheid van plattelandsker-
nen moest verbeteren”. 

Zo vloeide er vanuit Europa geld, 
veel geld, naar de Westhoek. “Sinds 
1987 ontving deze regio meer dan 51 
miljoen euro Europese middelen 
voor zowel economische, toeristi-
sche als leefbaarheidsdossiers. Sa-
men goed voor meer dan 560 projec-
ten”, becijfert Durnez snel. Ook de 
Provincie en de gemeenten deden 
daarbij fors hun deel naast de toezeg-
ging waartoe Vlaanderen zich ver-
plichtte bij Europa. En er werden 
veel infrastructuurwerken moge-
lijk, zoals de realisatie van bouwrij-
pe industriegronden, waterbeheer-
sings- en waterwinningsprogram-
ma’s, en heel wat landbouwont- 
wikkelingsprogramma’s. Naast de 
Europese steun, moesten ook de ei-
gen overheden flink mee investe-
ren”, maakt hij het plaatje compleet. 
Met resultaat…

Steun loopt verder
Met respect voor het typische plat-

”Zonder Europa was de Westhoek nog de Far West…”
”Zonder Europa was de Westhoek wellicht nog de Far West, zoals 
men de regio indertijd smalend noemde”, zegt Vlaams volksver-
tegenwoordiger en Senator Jan Durnez (CD&V) onomwonden. In 
een vorig leven was hij als Gedeputeerde van de Provincie 
West-Vlaanderen van dichtbij betrokken bij tal van Europese 
programma’s die de Westhoek en de kustzone er bovenop 
moesten helpen… 

telandskarakter sleutelden veel pro-
gramma’s aan de leefbaarheid. Jan 
Durnez: “Dorpen werden verfraaid: 
Lo, Lampernisse, Nieuwkapelle,  
Stuivekenskerke, Vladslo, Roesbrug-
ge, … Er kwamen nieuwe voorzienin-
gen: de belbus, boodschappen- en 
uitleendiensten, …”. 

Al ligt vandaag, met de uitbreiding 
van de EU, de klemtoon sterker op 
andere achtergestelde gebieden, 
toch lopen hier ook nu programma’s 
om het regionaal concurrentiever-
mogen en de tewerkstelling te ver-
beteren of voor plattelandsontwik-
keling en grensoverschrijdende sa-
menwerking. 

Gezondheidszorg is een typisch 
voorbeeld voor grensoverschrijden-
de projecten, aldus Decorte: “Wie in 
een grensstreek woont, moet voor 
bepaalde behandelingen in eigen 
land soms verre verplaatsingen ma-
ken. De Veurnse St.-Augustinuskli-
niek en het Koningin Elisabeth In-
stituut in Oostduinkerke werken op 
het vlak van spoedhulp, revalidatie, 
nucleaire geneeskunde en opleiding 
van verpleegkundigen samen met 
het Centre Hospitalier en Nucléridis 
in Duinkerke. Zo liepen Franse ver-
pleegkundigen al stage in Veurne. 
In Oostduinkerke komen Franse pa-
tiënten revalideren en er wordt on-
derzocht of het haalbaar is een PET-
scan in Duinkerke te installeren 
waar ook Belgische patiënten te-
recht zouden kunnen”. 

Grensarbeid vormt nog zo’n voor-
beeld. Waar vroeger Vlamingen 
naar Frankrijk trokken als bieten-
mannen, is de arbeidsstroom de laat-
ste jaren sterk omgekeerd. Vlamin-
gen gaan nog nauwelijks in Frank-
rijk werken, maar er werken naar 
schatting 6500 Fransen in West-
Vlaanderen. “Wettelijk zijn er geen 
hinderpalen meer, wel praktische 
problemen. Zo wordt gewerkt aan 
betere uitwisseling van vacatures, 

taalopleidingen, ...”, weet Decorte.
De  West-Vlaamse samenwerking in 
de EGTS met Duinkerke-Flandre-
Côte d’ Opale werpt al concrete  
vruchten af. Deze Europese Groepe-
ring voor Territoriale Samenwer-
king is vergelijkbaar met de samen-
werking Kortrijk-Rijsel-Doornik, 
waarin trouwens ook het Zuiden 
van De Westhoek  betrokken is. 

En er zijn nog voorbeelden. Op vlak 
van openbaar vervoer werd een over-
eenkomst gesloten tussen De Lijn en 
Dunkerque Bus Marine voor een 
Franse bus die tot aan de Esplanade 
in De Panne rijdt. En straks komt er 
wellicht een tramverbinding tussen 
Veurne en Duinkerke. Ook rond toe-
risme, de levenskwaliteit van bewo-
ners in de grensstreek en cultuur lo-
pen nog grensoverschrijdende pro-
jecten.

Europa werkt!
De conclusie is duidelijk. Durnez: 
“De Westhoek en ook de Kust heeft 
in de voorbije decennia een groot 
deel van haar structurele sociaaleco-
nomische achterstand ingelopen. 
Dat dit mee door de Europese finan-
ciering komt staat buiten kijf. Die 
maakte veel projecten mogelijk: in-
frastructuur, tewerkstelling, diver-
sificatie van land- en tuinbouw, op-
leiding en vorming, toerisme, leef-
baarheid, recreatie, cultuur… Zonder 
Europa zou de Westhoek er slechter 
hebben voorgestaan! De voorbije 25 
jaar sluiten we af met een positief re-
sultaat. Het werk is evenwel niet af: 
jongeren bekoren voor de Westhoek, 
en anderen overtuigen om er toch te 
blijven, is een zeer belangrijke taak 
voor de leefbaarheid. Vlaanderen zal 
hier een fikse bijdrage moeten leve-
ren, vergelijkbaar met hun inspan-
ningen in de voorbije 20 jaar voor 
Antwerpen en Gent. We moeten nog 
25 jaar vooruit kunnen gaan!”.
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