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Kiezen voor verandering.  
Ook in de West-Vlaamse provincieraad.  

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor 
de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet 
langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. 
De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de 
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.  
 
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 
oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de 
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. 
Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie. 
 
In West-Vlaanderen gaan we voluit voor:  

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken 

De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet 
langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement 
nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde 
biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot 
efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De 
provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag. 

2. Toerisme: ontspannen en ondernemen 

Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra zijn echt top. Vanaf 2013 
wordt het provinciebedrijf Westtoer exclusief verantwoordelijk voor de binnenlandse 
toeristische promotie. Een bijzondere uitdaging. Het internationale vredestoerisme 
vraagt terecht om aandacht. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) zette de 
herdenking van 100 jaar Groote Oorlog op de sporen en zorgde, ook voor West-
Vlaanderen, voor een stevige, ook financiële, omkadering. 

3. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen 

Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in 
goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die 
gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet 
toepassen op het terrein. Verantwoordelijkheid dragen betekent ook 
verantwoordelijkheid nemen. En dus ook motorcrossterreinen een plaats geven en een 
oplossing bieden voor vakantiewoningen in landbouwgebied. 
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4. Economie: van zeehaven tot KMO 

Met het scheppen van ruimte en het ondersteunen van diverse mogelijkheden van 
transport, maar ook samenwerking met de gemeenten, de bedrijven en de 
onderwijsinstellingen moet het provinciale bestuur de economische streekontwikkeling 
ondersteunen. Onze havens en onze grote bedrijven, maar vooral ook onze West-
Vlaamse KMO’s verdienen alle kansen. 

5. Landbouw: duurzame toekomst bieden 

West-Vlaanderen is toonaangevend als landbouwprovincie. Het provinciale bestuur moet 
eensgezind en voluit inzetten op een duurzame landbouw, in goed afgewogen harmonie 
met andere voor onze provincie vitale sectoren zoals toerisme en recreatie. Inzake 
visserij moet West-Vlaanderen de groei van de aquacultuur verder stimuleren. 


