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Voorwoord

Een streek die zichzelf generatie na generatie 
weet te heroriënteren, blijvend weet te 
transformeren én te innoveren, en dat 
onomwonden etaleert, hoeft de toekomst 
niet te vrezen. 
Maar berusten kan niet, mag niet. 
De ogen sluiten voor wat komt is lachen 
met de toekomst én het verleden loochenen. 
De ruimtelijke, maatschappelijke en bestuur-
lijke context wijzigt immers permanent. 
Vooruitzien en reflecteren zijn noodzakelijk 
en in die optiek veeleer aanvullend dan 
tegengesteld.

Na meer dan een halve eeuw streekontwikke-
ling, mee geïnspireerd en aangestuurd door 
Leiedal, is het tijd om kritisch terug te blikken 
én om vooruit te zien zonder de geschiedenis 
te miskennen. Deze publicatie wil daartoe 
bijdragen met enkele korte interventies, 
voorzetten of suggesties en een paar uitge-
breidere reflecties … soms eens scherp of 
lauwerend, dan weer poëtisch of met een hoek 
af. Of het nu aait of schuurt, glanst of mat 
wordt, het zijn beelden van voltrokken én van 

tot de verbeelding sprekende transformaties. 
Wie deze wil verkennen moet, zoals Karel 
Debaere deed, streek houden, … ze niet 
zomaar lezen en ondergaan, maar mee-maken, 
tot een plek een plaats wordt, het onderne-
men niet enkel werk maar ook betekenis 
verschaft en tijd tot beleving leidt.

Geen hoofdstuk is af te sluiten zonder 
de aanhef van een nieuw hoofdstuk te 
overwegen, met een brede blik, met een 
grensverleggend (ontwerpend) inzicht en 
met een kritische geest. 
De voorbije decennia hebben Leiedal, en 
Karel in het bijzonder, tussen stoep en streek 
vele dergelijke overwegingen gemaakt en 
gedeeld. Horen we niet de echo’s uit de 
toekomst?

F i l i p  V a n h a V e r b e k e

namens de leden van het redactiecomité:  
Bruno De Meulder, Filip De Rynck, 
Frans Destoop, Filip Meuris, Bart Noels, 
Filip Santy, Filip Vanhaverbeke
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Waar en wanneer ik Karel Debaere voor het eerst heb 
ontmoet, weet ik niet meer precies. Vrijwel zeker 
moet dat op een culturele activiteit zijn geweest. 
Wellicht zelfs in de beginjaren van Humorologie in 
Marke, nadat gemeenschappelijke kennissen ons 
aan elkaar hadden voorgesteld. Niets liet toen ver-

moeden dat onze wegen zich later 
nog meer gingen kruisen. Karel 
Debaere als culturele estheet en ge-
dreven stedenbouwkundige kende ik 
al. De voorbije zes jaar had ik het 
grote genoegen nauw te mogen sa-
menwerken met een bevlogen, dyna-
mische en tegelijk in ‘rustige vast-
heid’ werkende algemeen directeur 
van Leiedal. Achteraf bekeken zou ik 
zowel de persoon als de organisatie 
durven omschrijven als de ‘wizard 
van de Kortrijkse regio’. Een wizard 

is een interactief computerprogramma (Leiedal) dat 
de gebruikers (de gemeenten) helpt bij het uitvoeren 
van een moeilijke taak, zoals het installeren van soft-
ware (de dienstverlening). Minstens even belangrijk 
is dat de gebruikers daarbij stap voor stap worden 
geholpen bij het configureren van de instellingen en 
op de hoogte blijven van de voortgang. Deze bijdrage 
blikt terug op de manier waarop de wizard tot stand 
is gekomen en zich in de loop van de jaren heeft ont-
wikkeld. Ik probeer daarin vooral de nodige afstand 
te nemen, al zal hier en daar wellicht wat engage-
ment en ‘geloof in’ doorklinken.

D e  w i z a r D  v a n  D e  K o r t r i j K s e  r e g i o

Filip Santy is historicus en gewezen voorzitter van de intercommunale Leiedal

F i l i p  S a n t y

Nog voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, zoeken 
de gemeentebesturen van Kortrijk, Harelbeke, 
Bissegem en Heule naar mogelijkheden om gemeen-
schappelijke oplossingen te vinden voor de inplan-
ting van woon- en bedrijfsgebouwen, scholen, over-
heidsdiensten en verkeersverbindingen. De 
oprichting van een stedenbouwkun-
dige intercommunale krijgt evenwel 
rood licht van de Bestendige 
Deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen. In 1947, net na de oor-
log, lukt het wel om een eerste stap 
te zetten. Een aantal gemeenten van 
het Kortrijkse starten een ‘intercom-
munale stedenbouwkundige dienst’ 
op die zich wil toeleggen op het ma-
ken van algemene en bijzondere 
plannen van aanleg.
Ondertussen kampt West-Vlaanderen 
met een zware economische crisis en heel wat struc-
turele werkloosheid. De sociale organisaties van 
werkgevers en werknemers vinden elkaar, onder im-
puls van Albert De Clerck. Ze mobiliseren de streek-
actoren en beseffen dat ze moeten samenwerken. 
Economische groei stimuleren kan enkel succesvol 
zijn binnen een intercommunale aanpak.

In 1953 richt de regio een ‘Sociaal-Economisch 
Studiecentrum voor het arrondissement Kortrijk’ op, 
dat zich tot doel stelt: “het wetenschappelijk onder-
zoeken, navorsen en bestuderen van alle aspecten 

en toestanden die zich op economisch en sociaal ter-
rein voor het arrondissement Kortrijk stellen, zijn 
specifieke noden op sociaaleconomisch gebied ken-
baar maken en de groei en de bloei van deze streek 
verdedigen en bevolken.” In 1954 lukt het om een 
Gemeenschappelijk Algemeen AanlegPlan (GAAP) op 

te maken voor de twintig gemeenten 
van de streek. Het is de Technische 
Dienst van de stad Kortrijk met in 
het bijzonder stadsingenieur Jozef 
Demeyere, die dit in opdracht van 
het Ministerie van Openbare Werken 
realiseert. Andere medewerkers wa-
ren Oliver Vanneste (de latere provin-
ciegouverneur), Guido Declercq, ar-
chitect Kindt en Henri Acke.

Uiteindelijk starten in 1959 de voor-
bereidende besprekingen en verga-

deringen voor de oprichting van wat Leiedal zou wor-
den, twintig jaar nadat de eerste ideeën hierover 
waren geopperd. De economische situatie blijft 
moeilijk: 365.000 mensen in het land zijn werkloos, 
vooral mannen-gezinshoofden. De overheid doet daar-
om een beroep op de lokale besturen om mensen 
aan het werk te zetten, onder meer in groenaanleg en 
onderhoud. De gemeentebesturen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties vinden een akkoord om de 
werkloosheid tegen te gaan door industrieterreinen 
aan te leggen. Het GAAP wordt weer opgediept en 
men beslist om zich toe te spitsen op de ‘harde kern’ 

M e n s e n  M a K e n  D e  r e g i o
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  1. De citaten komen uit de interviews die in 2010 werden afgenomen van de sleutelfiguren uit Leiedal.

Vijve en Waregem. In 1993 beslist de gemeenteraad 
van Waregem om voor het hele grondgebied toe te 
treden tot Leiedal. Wervik komt er bij in 2009, als 
dertiende gemeente.
In het begin van de jaren 1980 gaat Leiedal door een 
ernstige crisis. Er was heel wat geïnvesteerd in 
grondaankopen voor toekomstige ontwikkelingen: E17 
Deerlijk-Waregem, LAR, Wevelgem-Zuid, Stasegem, 
enz. Firmin Cornelus: “In die periode moesten we le-
nen aan 10% en dat viel samen met een terugval in 
de economie. Leiedal kwam in financiële moeilijkhe-
den … Dat is één van de weinige momenten geweest 
waarbij de politiek zich met de werking van Leiedal 
heeft bemoeid.” Voorzitter Antoon Sansen, die niet de 
voorzitter van het failliet van Leiedal wil zijn, ziet geen 
andere mogelijkheid dan drastisch in te grijpen: “Het 
eerste wat we moesten doen, was het afdanken van 
vijf medewerkers [Leiedal heeft op dat moment 23 
medewerkers]. Er was protest, maar enfin, dat ging er 
toch door. En na enkele jaren was de situatie weer 
gezond.” 

Op 22 december 1986 wordt de basiswet van 1922 
gewijzigd. De nieuwe wet bekrachtigt de meerderheids-
positie van de gemeenten in de intercommunales en 
wil de doorzichtigheid vergroten. Alle vertegenwoor-
digers van de gemeenten moeten gemeenteraads-
leden zijn. De vennootschapsvorm wordt die van een 
coöperatieve vennootschap. 

	 Ambitie	voor	de	streek

Leiedal kiest er al snel voor om het begrip streekont-
wikkeling breder in te vullen dan tot dan toe gebruike-
lijk was. Het aanleggen van nieuwe bedrijventerrei-
nen blijft een kernopdracht, maar “het opsnuiven van 
nieuwe diensten en uitdagingen voor gemeenten, dat 

de toelating om samen te werken, zonder dat dit af-
breuk doet aan de gemeentelijke autonomie. De ka-
derwet op de intercommunales van 1922 regelt dit 
recht van de gemeenten. De grondgedachte die aan 
de basis van intercommunales ligt, is samen organi-
seren wat elke gemeente apart moeilijk kan omdat 
de financiële of technische middelen er niet of onvol-
doende zijn of omdat het draagvlak te beperkt is. Tot 
voor 1960 zijn de intercommunales technisch ge-
richt, zoals bv. de distributie van gas en elektriciteit 
of de organisatie van het openbaar vervoer. 
Daarnaast bestaat er een beperkt aantal intercom-
munales in de gezondheidszorg, ziekenhuizen en 
rusthuizen en in het onderwijs. Na 1960 ontstaat er 
een nieuwe soort intercommunales, die voor streek-
ontwikkeling, die vooral sociaaleconomische doel-
stellingen nastreven.

Het structurele was één zaak, het inhoudelijke een 
andere. “Er was een opvatting dat de Provincie West-
Vlaanderen één geheel vormde”, zegt Marc Van der 
Stichele, “maar West-Vlaanderen is eigenlijk een ad-
ministratief geheel, geen economisch geheel, dat er 
economische een as Kortrijk-Brugge bestond en dat 
de thematiek moest worden aangepakt vanuit die op-
tiek. Maar, onze mening was dat de realiteit anders 
was. Er bestaat een gebied tussen Menen en 
Waregem en dan is er een ander gebied rond 
Roeselare. West-Vlaanderen is dus geen sociaal- 
economische beleidseenheid.” Niettemin treedt de 
Provincie West-Vlaanderen in 1963 toe, tien jaar later 
ook de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij 
WVEM. Tussen 1963 tot 1972 sluiten nog achttien 
andere gemeenten bij Leiedal aan. Na de fusies van 
de gemeenten in 1977 zijn alle twaalf gemeenten 
van het arrondissement Kortrijk bij Leiedal aangeslo-
ten, behalve de deelgemeenten Menen, Sint-Eloois-

arrondissementele solidariteit. Later werd dat wel 
weer wat bijgebeend. Leiedal heeft dan zijn statuten 
aangepast. Maar, Menen en Waregem waren weg en 
dat heeft nog lang blijven knagen ….” Bovendien wor-
den in meerdere intercommunales van meet af aan, 
naast de overheidsinstanties, gemeente- en provin-
ciebesturen bewust privé-organisaties zoals bv. werk-
nemers- en werkgeversorganisaties betrokken.

Niet dat alles meteen van een leien dakje loopt: de 
dienst Intergemeentelijke Samenwerking van 
Binnenlandse Zaken wil de activiteiten van Leiedal 

beperken tot de aanleg van indus-
trieterreinen. De ambitie om ook aan 
ruimtelijke ordening te doen, wordt 
afgewezen en zal pas na een statu-
tenwijziging in 1963 mogelijk wor-
den. Achttien gemeenten engageren 
zich om honderd frank per inwoner 
bij te dragen, een behoorlijk bedrag 
in deze tijd. Daarnaast treedt ook de 
private sector toe, in het bijzonder 
acht sociale partners, vijf financiële 
instellingen en de N.V. Gas en 
Elektriciteit van België. In ruil krijgen 

ze één derde van de bestuursmandaten. De 
Kortrijkse schepen en volksvertegenwoordiger Albert 
De Clerck wordt de eerste voorzitter, terwijl ook sche-
pen Ivo Jozef Lambrecht en stadssecretaris André 
Caveye een belangrijke rol opnemen.

De oprichting van Leiedal is gebaseerd op de wet van 
1 maart 1922 op de intercommunale samenwerking. 
Al voor de Eerste Wereldoorlog worden er intercom-
munales opgericht zonder dat hiervoor een formele 
wettelijke basis is. Dit kader komt er pas bij de grond-
wetsherziening van 1921. Dan krijgen de gemeenten 

van de streek: de stad Kortrijk en de aangrenzende 
achttien gemeenten, samen zowat 150.000 inwo-
ners. Op het moment dat de regering Eyskens uitpakt 
met haar wetten op de economische expansie (juli 
1959), is de Kortrijkse regio al klaar met het studie-
werk. De ‘Samenwerkende Vennootschap 
Intercommunale voor Economische Expansie en 
Reconversie’, in het kort ‘Leiedal’ wordt officieel ge-
sticht op 9 juni 1960 en is daarmee de oudste 
streekintercommunale van het land. Marc Van der 
Stichele wordt in september het eerste personeelslid 
en begint met ‘niets’: “Ik had in het begin zelfs geen 
plaats om te werken. Uiteindelijk 
vond men een plaatsje op een soort 
archiefzolder van het stadhuis van 
Kortrijk, waar niemand kwam, tussen 
de rommel. Er was ook nog een tele-
foon.” 1

In veel gevallen staan de provincie-
besturen mee aan de wieg van deze 
intercommunales. Zij spelen bij het 
ontstaan ervan een zeer belangrijke 
actieve en stimulerende rol, al was 
het volgens Georges Denoulet een 
beetje van ‘moeten’: “Er was een spanning met 
Brugge, en wat was Brugge: de West-Vlaamse 
Economische Raad en de Deputatie. Die zagen met 
lede ogen dat er daar subgewestelijk iets aan het 
gebeuren was, waar ze niet bij betrokken waren. Wat 
hebben ze gedaan? Ze hebben drie gewestelijke in-
tercommunales gesticht, voor huisvesting, voor in-
dustrie en voor technische bijstand. Maar die huis-
vesting en technische bijstand stonden niet in de 
statuten van Leiedal. Daarmee zijn ze er in een eer-
ste fase in gelukt om de twee uithoeken van de 
streek, Menen en Waregem, te onttrekken aan de 
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intercommunales hun statuten aanpassen. Leiedal 
kiest er voor om de statutenwijziging stapsgewijs 
door te voeren. De eerste stap wordt beslist door de 
algemene vergadering van 10 december 2002 en 
heeft betrekking op de samenstelling van de alge-
mene vergadering en op de vertegenwoordiging in de 
raad van bestuur van bestuurders met raadgevende 
stem, aangeduid vanuit de oppositiepartijen. Een 
tweede statutenwijziging volgt op 27 mei 2003 en 
regelt de voorwaarden van de uittreding van de pri-
vate vennoten tegen november 2003. De meest fun-
damentele statutenwijziging, waarbij Leiedal wordt 

omgevormd tot een zogenaamde  
dienstverlenende vereniging van ge-
meenten, krijgt de goedkeuring van 
de buitengewone algemene vergade-
ring op 28 oktober 2003. 

De structuur en werking van Leiedal 
wijzigt aanzienlijk door dit omvor-
mingsproces. Het principe van de ex-
clusieve dienstverlening wordt inge-
voerd waardoor Leiedal nog beter 
kan functioneren als verlengstuk van 
de gemeentelijke diensten. De aan-

deelhouders bestaan nog slechts uit twee groepen: 
de gemeenten en enkele andere openbare besturen, 
zoals de Provincie. Het decreet bepaalt bovendien 
dat het provinciebestuur maximaal 20% van de aan-
delen mag hebben. Na een belangrijke bijkomende 
kapitaalsinbreng in 1987, bezat het provinciebestuur 
44% van de aandelen in Leiedal. Daarom wordt in 
2008 een regeling uitgewerkt waarbij de gemeenten 
de overtallige aandelen van de Provincie overnemen. 
Bovendien wordt de raad van bestuur flink afgeslankt, 
van 32 tot 20 mensen. Het directiecomité, dat uit 
twaalf mensen bestaat, wordt opgedoekt. Een unieke 

Op het einde van de jaren 1990 neemt Leiedal het 
initiatief om REBAK (REgionaal Beleidscomité 
Arrondissement Kortrijk) te stichten. Zo wordt de 
band tussen de openbare en de private sector her-
steld. Later neemt de Vlaamse overheid REBAK als 
model over om overal in Vlaanderen de RESOC’s 
(Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomités) 
op te richten. Bij die hervorming weert Vlaanderen 
wel de inbreng van de intercommunales.

	 De	jaren	van	Karel

In de loop van 2001 neemt Karel 
Debaere het roer van Leiedal over 
van zijn voorgangers Firmin Cornelus 
en Bert Vanbelle. Sinds 1998 had 
hij als coördinator van de cluster 
Innovatie de opdracht vernieuwende 
projecten op het vlak van grensover-
schrijdende samenwerking en infor-
matie- en communicatietechnologie 
te begeleiden en is hij goed ge-
plaatst om ook de hele organisatie 
van Leiedal nieuwe impulsen te ge-
ven. Zijn deskundigheid en belezen-
heid, zijn methodische aanpak, zijn geduld en talent 
om verbindend en verzoenend op te treden, gekop-
peld aan zijn warme en open persoonlijkheid maken 
dat de nieuwe algemeen directeur snel zijn positie 
weet te bevestigen.

Enkele maanden voor de directiewissel, op 6 juli 
2001, keurt het Vlaams Parlement het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking goed. Daardoor wij-
zigt de structuur, het bestuur en de werking van de 
intercommunales in Vlaanderen op een ingrijpende 
manier. Tegen november 2003 moeten alle 

komt van het structureren en administreren, dan is 
het beter dat er een andere structuur komt.” 

In die context van de ruimere interpretatie van streek-
ontwikkeling die begin de jaren 1990 binnen Leiedal 
wordt ontwikkeld, beslist de raad van bestuur in 
1993 om ook aan andere sociaaleconomische orga-
nisaties de kans te geven om toe te treden. Vijf orga-
nisaties gaan op dit aanbod in. Van bij de oprichting 
tot in 2003 is er trouwens binnen de intercommunale 
een zeer goede samenwerking tussen de openbare 
en privésector. Hoewel de private vennoten maar een 
beperkt deel in het maatschappelijk kapitaal verte-
genwoordigen, hebben ze altijd, via hun ruime verte-
genwoordiging in de bestuursorganen, een belangrij-
ke impact op het beleid van Leiedal. 

is door Firmin Cornelus opgestart”, zegt Karel 
Debaere. Leiedal verweeft zijn kernactiviteiten met 
andere domeinen, zoals bv. milieu en natuur, toeris-
me en recreatie en lokaal woonbeleid. Firmin 
Cornelus: “Het organiseren van het beleid in de re-
gio, het laten samenwerken van de gemeentebestu-
ren, nieuwe zaken ontwikkelen die één gemeente af-
zonderlijk nooit zou kunnen ontwikkelen, vernieuwend 
werken, dat is streekontwikkeling in de ruimste bete-
kenis. Je kan daar ook over discussiëren: is dat niet 
té ambitieus, is dat zinvol, moet men niet een inter-
communale zien als een technisch instrument? 
Industriezones aanleggen, dat is een technisch as-
pect. Financieel was dat wél een zwaargewicht. 
Andere intercommunales beperkten zich daartoe. 
Leiedal heeft altijd gezegd: wanneer men op het punt 

Karel Debaere (°Kortrijk, 25 mei 1948) trekt na zijn middelbare studies aan het Sint-
Amandscollege naar de K.U.Leuven. Hij wordt in 1971 burgerlijk ingenieur-architect en 
start zijn carrière bij de architecten Walter Steenhoudt en Georges Baines. In 1976 komt 
hij in dienst bij Leiedal als stedenbouwkundig ontwerper. Vanuit die functie speelt hij 25 
jaar lang een actieve rol als architect van woningbouwprojecten, als stedenbouwkundig 
ontwerper en als hoofd van de stedenbouwkundige dienst. Tussen 1989 en 1999 is hij 
gastdocent verkeerskunde aan de Hogeschool Hasselt en tussen 1993 en 1997 docent 
stedenbouw en openbare ruimte aan Sint-Lucas in Gent. In 1991 wordt Karel Debaere 
projectleider van Hoog Kortrijk, het ontwikkelingsproject van de stad Kortrijk en Leiedal 
voor het zuidelijke stadsdeel en leidt hij de grote stedenbouwkundige projecten. In 1998 
coördineert hij de cluster Innovatie, die vernieuwende projecten op het vlak van grens-
overschrijdende samenwerking en informatie- en communicatietechnologie begeleidt. In 
november 2000 komt hij als eerste uit een selectieprocedure voor ‘opvolgend directeur’ 
van Leiedal. Na de pensionering van directeur Bert Van Belle (op 1 april 2001) en alge-
meen directeur Firmin Cornelus (op 1 september 2001) neemt Karel Debaere het roer 
over als algemeen directeur.
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wel een dynamiek op gang gebracht voor onze eigen 
bedrijven”, stelt Karel Debaere vast. Marc Van der 
Stichele herinnert zich dat het inderdaad in de jaren 
1960 ook niet lukte: “Buitenlandse vestigingen zijn 
te verwaarlozen, omwille van twee redenen. Kortrijk 
had, buiten de streek, de naam dat extra inspannin-
gen voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven 
niet nodig waren. Men vond dat er geen probleem 
was. Maar ook binnen de streek was er weerstand. In 
het begin van de jaren '60 was de werkloosheid al 
sterk teruggedrongen. Dus zagen de bestaande bedrij-
ven niet graag nieuwe, buitenlandse bedrijven komen. 
Men was niet happig op nieuwe concurrentie.” Op 
vandaag zien we een andere vorm van internationali-
sering opduiken. Lokale groeibedrijven worden over-
genomen door internationale groepen en kennen op 
die manier wél een vorm van internationalisering.
De aanwezigheid van vele KMO’s is vandaag een gro-
te troef en biedt economische stabiliteit, daar waar 
grote internationale bedrijven in andere regio’s de 
deuren sluiten en grote werkloosheid veroorzaken. 
Toch dienen er zich, vooral via de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai, nieuwe kansen aan om de regio in-
ternationaal te promoten. Maar, dan moet men er wel 
in slagen om de grote interne concurrentie tussen de 
betrokken streken te overstijgen. Andere uitdagingen 
zijn de blijvende nood aan structurele regionale fond-
sen, het beheersen van ontwikkelingskosten van be-
drijventerreinen en het verruimen van het aanbod 
aan vestigingsmogelijkheden voor KMO’s. Overigens 
zal Vlaanderen verouderde stedenbouwkundige be-
grippen en voorschriften aan de economische reali-
teit moeten aanpassen.

Leiedal is op vandaag de belangrijkste realisator van 
bedrijventerreinen in de regio en slaagt er in om de 
verkoopsprijzen gemiddeld 20 tot 30% lager te houden 

Door de kosten van bodemsanering, leegstandtaks, ar-
cheologisch onderzoek en de noodzakelijke differenti-
atie van bedrijfsvormen stijgen de ontwikkelingskosten 
en nemen de financiële risico’s voor de intercommu-
nale sterk toe. Daarom stemt de raad van bestuur in 
met de oprichting van een reconversiefonds. De winst 
uit de verkoop van gronden wordt op die manier ge-
deeltelijk gebruikt om de nieuwe investeringen voor de 
bedrijven betaalbaar te houden, maar ook om verlaten 
bedrijfssites als Vetex Kortrijk, Bekaert Zwevegem en 
Ovelacq Deerlijk te ‘herbestemmen’ tot stedelijk ont-
wikkelingsgebied of woongebied. Vaak zijn dit projec-
ten die over vele jaren lopen.

“Sommige intercommunales verbonden de verkoop 
van bedrijfsgrond aan de creatie van tewerkstelling”, 
herinnert Firmin Cornelus zich, “Leiedal heeft dat 
nooit willen doen. Ieder bedrijf creëert groei, en groei 
leidt tot tewerkstelling. Strikte normen zijn daarbij 
niet nodig.” Bert Van Belle bevestigt: “We hebben 
altijd gezegd: bedrijven herlokaliseren zich, groeien 
en zorgen zo voor tewerkstelling.” De economische 
ontwikkeling van de streek is niettemin altijd gerela-
teerd aan tewerkstelling. De laatste jaren besteedt 
Leiedal in haar marketingstrategie meer aandacht 
aan bedrijventerreinen die hoogwaardige tewerkstel-
ling creëren. Evolis is daar het meest uitgesproken 
voorbeeld van. Frans Destoop: “Ik hoop dat Evolis vol 
komt te staan met bedrijven die duurzaam en kwali-
teitsvol bezig zijn, maar die ook hoogwaardige tewerk-
stelling creëren. Onderzoek en ontwikkeling zijn im-
mers zeer belangrijk.” 
Toch blijven buitenlandse investeringen in de regio 
vrij beperkt. In tegenstelling tot elders in Vlaanderen 
is het “onze streek nooit gelukt om buitenlandse be-
drijven aan te trekken. Niet in de jaren 1960, ook op 
vandaag niet. Maar onze bedrijventerreinen hebben 

voorkeur sterk internationaal georiënteerd zijn en 
hoge en hoogwaardige tewerkstelling creëren. Tegen 
eind 2012 behandelt het beoordelingscomité 33 ves-
tigingsaanvragen. Twaalf krijgen een positief advies, 
21 niet. De economische en financiële crisis verhin-
dert evenwel dat alle toegelaten bedrijven zich ook 
effectief op Evolis vestigen: ze stellen bepaalde inves-
teringen uit of moeten die zelfs annuleren. Overigens: 
“Een stedenbouwkundig project dat een concept is 
over een periode van 25 jaar, kan niet al na drie jaar 
worden beoordeeld”, zo liet Karel Debaere optekenen 
in De Tijd van 19 mei 1994. Hij had het toen wel nog 

over het Kennedypark, dat eerst tien 
jaar lag te wachten en dan plots op 
drie jaar werd uitverkocht.
Ook de kantorenmarkt vraagt om 
nieuwe realisaties. Leiedal bedenkt 
het concept van ‘kantoren in het 
park’ en kan de eerste fase van het 
Beneluxpark snel uitverkopen. Het 
concept slaat goed aan, door de 
zachte verbinding die het weet te ma-
ken in de overgang tussen het verste-
delijkte en het landelijke gebied.

De vraag blijft groot en bijgevolg gaat Leiedal zich con-
centreren op het aanpakken en begeleiden van com-
plexe inbreidingsprojecten en de reconversie van ver-
laten bedrijfspanden. Tegelijk heeft men de ambitie 
om de zgn. ‘green-‘ en ‘brownfields’ duurzaam en 
kwalitatief in te richten. De ambitie om in de periode 
2007-2012 dertig procent reconversie te realiseren, 
wordt ruimschoots gehaald met De Blokken 
Zwevegem, Groenbek Waregem, Nelca Lendelede en 
Emdeka Bellegem. Bedrijventerreinen van de eerste 
generatie, zoals die van Harelbeke-Stasegem en 
Wevelgem-Zuid, worden gerevitaliseerd. 

beweging in het toenmalige politieke landschap, op 
aansturen van voorzitter Frans Destoop en algemeen 
directeur Karel Debaere.

Intern wordt de werking van Leiedal herschikt in 
‘werkgebieden’, waarbij specialisten ter beschikking 
staan van de gemeenten, en ‘werkvormen’ waarin de 
taken worden ondergebracht die als verlengde van 
een gemeentebestuur worden gezien. Op basis van 
een wederzijds engagement gaat men samenwer-
kingsverbanden aan in een exclusief dienstverle-
ningsconcept, gebaseerd op het principe van het de-
len van de directe kosten.

	 Ruimte	voor	bedrijven

Van bij de oprichting van Leiedal is 
het ontwikkelen van ruimte voor be-
drijven een kerntaak. Bij het begin 
van de 21ste eeuw kampt de regio 
met een schaarste aan bedrijfsgron-
den. Na behoorlijk wat tussenkom-
sten en procedures geraakt het ruim-
telijk structuurplan aangepast en 
komt er uitzicht op 333 bijkomende 
hectare bedrijventerreinen in onder meer Gullegem-
Moorsele, Ter Donkt II Deerlijk en het Deltapark, later 
omgedoopt tot Evolis. Dit laatste groeit uit tot hét 
voorbeeld van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en 
een doorgedreven parkmanagement. Niet zonder re-
den wordt deze Leiedalrealisatie in 2006 door de 
Vlaamse Regering bekroond als ‘TOP-project’. 
Opvallend én gedurfd is de keuze van de raad van 
bestuur om, ondanks de grote druk van het bedrijfs-
leven, vast te houden aan de strikte vestigingscrite-
ria. Ondernemingen die zich op Evolis willen vestigen, 
moeten een vernieuwend karakter vertonen, bij 
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tussen onderwijs, economie en cultuur en dat ontwer-
pend (samen-)denken, (co-)creatie en vernieuwing 
daarvan de dragende krachten zijn.  Een dergelijke 
creatieve omgeving is doorslaggevend voor de ont-
wikkeling van groeibedrijven. Tegelijk is er voldoende 
aandacht nodig voor mensen die het moeilijk hebben 
op de arbeidsmarkt. Zo nodig kunnen die opgevan-
gen worden in een evenwichtig uitgebouwde sector 
van sociale economie.

	 Stedenbouw	en	publieke	ruimte

Ook de regio Zuid-West-Vlaanderen 
draagt de gevolgen van het gebrek 
aan planmatig ruimtelijk inzicht in 
het verleden. De “lelijkheid” van 
Vlaanderen is bijna spreekwoorde-
lijk. Ondertussen verschuift de wet-
geving het accent van een bestem-
mingsgerichte planning naar een 
procesmatige aanpak. Er is een nieu-
we taakverdeling tussen de verschil-
lende planniveaus, er zijn nieuwe 
planinstrumenten en de plannings-
context is, zeker voor kleinere ge-

meenten, vrij complex geworden.

Een structuur als Leiedal blijft daarom het best ge-
plaatst om de langetermijnvisie op het vlak van ste-
denbouwkundige ontwikkelingen op te maken en te 
bewaken. Ze beschikt over de nodige terreinkennis 
en kan de continuïteit garanderen. Het wekt dan ook 
geen verwondering dat de gemeenten hun ruimtelij-
ke structuurplannen door Leiedal laten opmaken en 
dat de intercommunale sterk betrokken is bij grote 
projecten zoals de ingrijpende aanpassing van de 
Leiedoortocht in Kortrijk. Passend in het bredere 

In uitvoering van dit protocol zet Leiedal zijn kennis in 
om, in opdracht van RESOC, een studie te maken 
rond de behoefte aan ruimte voor economische acti-
viteiten. Bedrijvengidsen, die via webtechnologie wor-
den aangeboden, bieden actuele informatie aan over 
het lokale bedrijfsleven en dit op basis van gegevens 
die gehaald worden uit databestanden die Vlaande-
ren, de Provincie en de POM verzamelen. Op initiatief 
van de stad Kortrijk werkt Leiedal mee aan het Uniek 
Ondernemersloket (2008) en wordt met de LEAN!-
methodiek onderzocht hoe de dossiers van bedrijven 
sneller en efficiënter kunnen worden afgehandeld.

De openstelling van Evolis resulteert 
in het vastleggen van economische 
speerpuntsectoren waarmee de re-
gio zich wil profileren: mechatronica, 
beeldtechnologie, kunststofverwer-
king, verlichtingstechnologie en de-
sign. Tegelijk staat Leiedal mee aan 
de wieg van de Budafabriek, een 
nieuw en alsnog uniek concept in 
Vlaanderen. De Budafabriek brengt 
bedrijven, kunstenaars en studenten 
samen om nieuwe projecten te 
creëren. 

Net zoals de regio in de 19de eeuw omschakelde van 
een landbouweconomie naar een industriële econo-
mie en zoals de vlasboeren van de jaren 1950 alle 
laden opentrokken om creatief op zoek te gaan naar 
nieuwe producten en bedrijven en zo de basis legden 
voor de welvaart in Zuid-West-Vlaanderen, net zo zal 
het er de komende jaren op aankomen om de lokale 
economie nogmaals te actualiseren. Ook elders in de 
wereld zien we dat de economische veerkracht van 
een streek ligt in een aangehouden kruisbestuiving 

initiatieven steunen op de publicatie van het Woonre-
gieboek in 2008, waarin Leiedal, de Provincie en het 
Welzijnsconsortium een ambitieus actieplan inzake 
woonbeleid lanceren. Na een grondige evaluatie van 
dit Woonregieboek komt er in 2012 met het ‘Memo-
randum Wonen Zuid-West-Vlaanderen’ een concrete 
vertaling in drie strategische acties voor de nieuwe 
beleidsperiode.

Betaalbaar wonen is op vandaag een zeer actueel 
thema, of het nu via verkoop of verhuur, sociale dan 
wel via de private markt gebeurt. Het lijkt dan ook 
onvermijdelijk dat Leiedal dit werkgebied de komen-
de jaren opnieuw als een kerntaak zal moeten opne-
men. Een geïntegreerde aanpak van de nood aan 
duurzaam, kwalitatief en betaalbaar wonen, de reali-
satie van de acties opgenomen in het Memorandum 
en het inzetten op reconversie, ook voor woonprojec-
ten en mits beheersing van het kostenplaatje, wor-
den dé uitdagingen waar de aangesloten gemeenten 
en de intercommunale mee te maken krijgen.

	 Lokale	economie

Lokaal of regionaal economisch beleid wordt niet al-
leen sterk bepaald door de aanwezigheid van goede 
infrastructuur en beschikbare bedrijventerreinen. De 
laatste decennia zijn daar ook omgevingsfactoren als 
de aanwezigheid van arbeidskrachten, van dynami-
sche kleine en middelgrote ondernemingen, geschik-
te opleidingscentra en het imago van de regio bijge-
komen. Daarom sluiten de twee West-Vlaamse 
intercommunales voor streekontwikkeling, Leiedal en 
WVI, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM 
en de Provincie in 2006 een samenwerkingsprotocol 
om de beschikbare mensen en middelen op de beste 
manier en in nauw overleg in te zetten. 

dan de private ontwikkelaars. Daardoor beïnvloedt de 
intercommunale, ondanks het sterk stijgen van de 
aankoopprijzen van gronden, in sterke mate de be-
taalbaarheid van bedrijfsgrond in de regio. Tegelijk 
krijgt Leiedal ruime Vlaamse en internationale erken-
ning voor de kwaliteit en het duurzame karakter van 
haar aanpak. 

	 Lokaal	woonbeleid

Naast de tewerkstellingsmogelijkheden is de kwali-
teit van het wonen een niet te onderschatten factor 
in de aantrekkelijkheid van een streek. Geïnspireerd 
door haar verleden, richt Leiedal zich tijdens het laat-
ste decennium opnieuw op het ondersteunen van de 
lokale besturen in de uitbouw van hun lokaal woon-
beleid en op het verbeteren van de kwaliteit van wo-
ningen. Dit gebeurt in samenwerking met de 
Provincie, via de Regionale Cel Woonbeleid.
Naast een reeks ‘producten’ zoals bv. de methodiek 
van het snel verkennend onderzoek rond ontwikke-
lingsmogelijkheden doet Leiedal aan realisatie en 
projectbegeleiding. Eind 2006 ondersteunt Leiedal 
de stad Waregem bij de opmaak van een woonplan, 
dat ruimtelijke planning verbindt met het welzijnsbe-
leid. Die methodiek wordt later ook in Harelbeke, 
Kuurne, Zwevegem en Wevelgem toegepast. Door de 
verscherpte voorwaarden rond het aansnijden van 
woonuitbreidingsgebieden en de te behalen dichthe-
den richt Leiedal zich meer dan voorheen op inrich-
tingsstudies van inbreidingsprojecten. 

Het sociaal woonbeleid in Waregem en Kortrijk 
wordt ondersteund door de opmaak van een lokaal 
toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen en 
door programmatiestudies voor de toekomstige ont-
wikkeling van bijkomende sociale huisvesting. Deze 
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zijn een verrijkende formule en kunnen nog worden 
versterkt met vormen van bevolkingsparticipatie, co-
creatie en coproductie. Het wordt wel nog een uitda-
ging om de regionale visievorming beter bekend te 
maken bij de lokale én hogere besturen. Bij nieuwe 
realisaties en bij het aanpakken van herinrichtings-
projecten van publieke ruimte blijft de uitdaging om 
meer aandacht te besteden aan de samenhang van 
de kwaliteitsambitie op lokaal én regionaal vlak.

	 Mobiliteit

De voorbije decennia heeft een duidelijke trendbreuk 
plaats gevonden in het denken rond mobiliteit. Men 
evolueert van een louter technische aanpak van de 
problemen naar een, ook hier, integraal mobiliteitsbe-
leid en naar een samengaan van mobiliteit en ruim-
telijke planning. Het Convenantenbeleid, waarbij het 
Vlaamse Gewest, de Provincie, de gemeenten en De 
Lijn afspraken maken over hoe ze onderling gaan sa-
menwerken, heeft daar veel toe bijgedragen.
Ook op dit gebied wordt er nu veel meer planmatig 
gewerkt. Leiedal maakt tal van gemeentelijke mobili-
teitsstudies, studies die ondertussen zelf al worden 
geëvalueerd. Daar waar in de jaren 1960-1970 
Koning Auto regeerde, worden doortochten zoals die 
in Avelgem en Anzegem hertekend, met meer aan-
dacht en ruimte voor de zwakke weggebruiker. 

Leiedal slaagt er ook in om, vanaf 2004, Europese 
projectmiddelen binnen te halen. Daarmee worden 
de stationsomgevingen van Harelbeke, Wevelgem, 
Waregem, Menen en Kortrijk, op de lijnen naar het 
HST-station Lille Europe, verbeterd. Een studie als 
‘De hogesnelheidstrein en economische strategieën 
voor de Kortrijkse regio’ bekijkt de socio-economi-
sche impact van de HST op de regio. Een andere 

Ook op het vlak van de publieke ruimte houdt Leiedal, 
onder impuls van Karel Debaere, vast aan de rode 
draad van de kwaliteitsvolle invulling, zeker nu blijkt 
dat het openbaar domein meer gezien wordt als dra-
ger van het gemeenschapsleven. Niet zonder symbo-
lische betekenis zet Leiedal ter gelegenheid van haar 
vijftigste verjaardag het project ‘Lelijke Plekjes’ cen-
traal. De tien deelnemende gemeenten roepen hun 
bewoners op om lelijke plekken te signaleren. 
Studenten en ontwerpers gaan er dan mee aan de 
slag. Sindsdien zijn al enkele van de voorstellen ef-
fectief uitgevoerd. Elders wordt gewerkt aan beeld-
kwaliteitsplannen die aangeven hoe de visuele kwali-
teiten van een omgeving kunnen worden bewaard of 
verhoogd, in samenhang met de bebouwing en de 
omgeving.

De vaststelling dat zo’n geïntegreerde aanpak tot ver-
rassende en betere resultaten leidt, versterkt de me-
dewerkers van Leiedal om er systematisch mee aan 
het werk te gaan. De gebiedsgerichte visie voor het 
kanaal Bossuit-Kortrijk wordt uitgewerkt rond drie 
hoofdthema’s: verbinden, verzamelen, vertoeven. Zo 
streeft men naar een zo groot mogelijke integratie 
van economie, recreatie, natuurontwikkeling, land-
schap, ecologie en waterwinning. 
Feit is dat inmiddels de nood aan kwaliteitsvolle 
ruimtelijke antwoorden op de grote maatschappelijke 
uitdagingen toeneemt. De mobiliteitsproblematiek, 
de klimaatverandering, de achteruitgang van de bio-
diversiteit, de vergrijzing en de dreigende energie-
schaarste doen mensen nadenken en kritische vra-
gen stellen. In de regio Kortrijk beseffen velen ook 
dat de antwoorden hierop slechts kunnen worden ge-
vonden als men grensoverschrijdend en geïntegreerd 
gaat zoeken naar oplossingen. De workshops van 
ontwerpend onderzoek, met externe deskundigen, 

Woonpark Harelbeke-Kuurne en de grote verkaveling 
Kleine Molen in Wevelgem.

In het al vermelde artikel in De Tijd uit 1994 stelt 
Karel Debaere vast dat “openbare besturen nog niet 
gewoon zijn om projectmatig te denken, en nog min-
der om dat samen te doen met de privésector. In de 
plaats van op investeerders te wachten, moet men 
duidelijk maken wat kan en wat niet kan. Dan biedt 
men aan en men beslist wie er zich kan vestigen.” 
Jaren later slaagt hij er als directeur in om de metho-
diek van de internationale workshops ingang te doen 

vinden. Tijdens een intense werk-
week komen buitenlandse architec-
tuur- en stedenbouwstudenten en 
hun professoren op Leiedal samen 
om moeilijke dossiers creatief en op 
een integrale manier te benaderen. 
Het resultaat is vaak verbluffend. 
Het ontdekken van de Secret 
Gardens op het Buda-eiland en de 
potenties voor de revitalisering van 
het Buda-eiland en Overleie zijn een 
eerste voorbeeld. De workshop rond 
het masterplan voor de reconversie 

van de omgeving van de elektriciteitscentrale Transfo 
in Zwevegem leidt tot een realistisch plan met ruimte 
voor evenementen, sport, recreatie, kunst, cultuur en 
wonen. Een andere workshop zet de krijtlijnen van het 
concept van het Kanaalpark (Kortrijk, Harelbeke, 
Zwevegem, Bossuit) op papier. En, zoveel jaar na de 
eerste realisaties op de zone voor regionale functies 
Hoog Kortrijk, zijn de gevestigde regionale spelers in 
het gebied zelf vragende partij voor een aangepaste 
toekomstvisie voor het gebied, met een centrale rol 
voor het openbaar vervoer, een nieuwe groenstructuur 
en de kenniseconomie. 

Europese plan voor een goede Seine-Scheldeverbin-
ding voor schepen tot 4400 ton, is dit een realisatie 
van lange tot zeer lange adem. De eerste concept-
plannen voor de Leiewerken dateren van het begin 
jaren 1990, de eigenlijke werken gaan van start in 
1997 en anno 2013 zijn die nog altijd niet afgerond. 
In elk geval heeft Leiedal, en Karel Debaere in het 
bijzonder, een belangrijke trekkende en ontwerpende 
rol gespeeld in dit dossier en in de heraanleg van het 
Albertpark en de Diksmuidekaai. Ondertussen stre-
ven de andere gemeenten langs de Leie naar een-
zelfde kwaliteitsniveau als de doortocht in Kortrijk.
Een belangrijk 'product' van Leiedal 
is de opmaak van gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen of 
'RUP’s'. De Vlaamse overheid legt 
daarmee de bodembestemming van 
een bepaald gebied vast. Als het 
gaat over een RUP opgesteld door 
het Vlaamse Gewest spreekt men 
over een gewestelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. Alles moet passen binnen 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren. Een goedgekeurd gewestelijk 
RUP of GRUP bepaalt de steden-
bouwkundige voorschriften op basis waarvan steden-
bouwkundige vergunningen kunnen worden 
afgeleverd. 

Begin 2006 krijgt ook de regio Kortrijk zijn GRUP. Het 
voorziet in 70 ha regionale bedrijventerreinen, 7600 
bijkomende woningen, een versterking van de klein-
handelsconcentraties, de uitbouw van het groenge-
bied Bergelen en het behoud van de agrarische gebie-
den aan de rand van het stedelijk gebied. Later komen 
daar een reeks strategische projecten uit voort, zoals 
de afwerking van de Leieboorden in Kortrijk, het 
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met een gemeenschappelijk achterliggende technolo-
gie maar met een eigen ‘look and feel’, zijn nu geëvo-
lueerd tot een open platform voor communicatie en 
transacties. Ze worden zeer positief onthaald op vlak 
van opbouw en inhoud. 

Het is opvallend hoe in de loop der jaren de werk- en 
denkwijze van de betrokken Leiedalmedewerkers is 
gewijzigd, van louter technische ICT-ondersteuning tot 
het creatief werken aan oplossingen voor e-govern-
mentvragen die zich op gemeentelijk niveau stellen. 
Leiedal houdt de vinger aan de pols voor nieuwe ont-

wikkelingen en levert maatwerk voor 
de diverse behoeften van de lokale 
besturen. Na een systematische in-
ventarisatie van de gemeentelijke 
dienstverlening, realiseert Leiedal 
een productencatalogus die als proef-
project in Harelbeke wordt uitgetest. 
Leiedal ontwikkelt een performant en 
modern Geografisch Informatie Sys-
teem, waarvoor de interesse al snel 
breder gaat dan de Leiedalgemeen-
ten. Eén van de publieksgerichte toe-
passingen die hieruit worden afge-

leid is een module die toelaat om online het graf van 
familieleden of bekenden terug te vinden op gemeen-
telijke begraafplaatsen.

Europese projecten als ‘Smart Cities’ en ‘Opening 
Up’ bieden kansen om te onderzoeken hoe dienstver-
lening vlotter kan verlopen door ICT, sociale media en 
open data in te zetten. Dit resulteert in tientallen pu-
blicaties die ook in het buitenland worden opge-
merkt, maar vooral in concrete projecten die tege-
moet komen aan de verwachtingen van de burger. 
Een voorbeeld daarvan is ‘MijnGemeente’, een 

	 Lokaal	e-Government

Wanneer vele lokale bestuurders in de regio op van-
daag de voordelen inzien van ‘shared services’ of het 
kostendelend aanpakken van gelijkaardige openbare 
dienstverlening, dan ligt de oorsprong van die aan-
pak in de manier waarop, vanaf het begin van de ja-
ren 1990, Leiedal een visie ontwikkelt rond de toe-
komst van informatica voor de lokale besturen. Het 
is Firmin Cornelus die al in een vroeg stadium aan de 
gemeenten duidelijk maakt dat informatie- en com-
municatietechnologie een nieuw en belangrijk gege-
ven wordt. Karel Debaere neemt het 
thema verder op en bepleit, in 1996, 
de eerste versie van Digitale Regio 
Kortrijk (DRK). DRK wil gemeentelij-
ke websites bouwen op een gemeen-
schappelijk platform, op een mo-
ment dat lokale bestuurders vaak 
nog de zin ervan niet ervaren. Als in-
genieur ziet hij de technische moge-
lijkheden, maar als architect en 
‘homo economicus’ bedenkt hij een 
nieuw financieringsmechanisme. 
Leiedal neemt het risico van de ont-
wikkelingskosten op zich en gaat daarvoor ook elders 
in Europa middelen zoeken. Pas als de ontwikkeling 
tot bruikbare resultaten leidt, kunnen de gemeenten 
tegen kostprijs instappen. Een belangrijk uitgangs-
punt is dat elke gemeente, ongeacht de schaalgroot-
te, van de voordelen moet kunnen genieten. Niet zon-
der reden wordt het motto op dit vlak: “iedereen 
vooruit en iedereen mee.”
Die aanpak blijkt succesvol. Sinds de gemeenten in 
1996 de eerste generatie van hun websites online 
publiceerden, krijgt DRK in 2009 zijn vierde en stevi-
ge technische en inhoudelijke upgrade. De websites, 

De Provincie is partner in de ontwikkeling van een 
recreatief fietsroutenetwerk en laat onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om meer te doen met het in-
dustrieel erfgoed. Op het niveau van de Eurometropool 
koppelt Leiedal deze initiatieven aan de uitbouw van 
het Blauw-Groen Netwerk. 

Andere werkpunten zijn de milieubeleidsplanning voor 
de kleinere gemeenten en het opmaken van erosiebe-
strijdingsplannen. Er is grote vraag naar een integraal 
waterbeleid en duurzame lokale waterplannen, onder 
meer omwille van de rioleringsproblematiek die een 
grote financiële inspanning vergt van de gemeenten. 
Zo wordt nu bij ieder stedenbouwkundig plan een wa-
tertoets uitgevoerd.
De ambitie is groot. In 2010 ondertekent Leiedal, 
samen met de dertien gemeenten en Natuurpunt, 
een biodiversiteitscharter. Het bewustzijn van de kli-
maatverandering leidt tot het voorstellen van een re-
gionale energiestrategie. Daarin kiest de streek er 
voor om tegen 2050 energieneutraal te zijn. De eer-
ste concrete stappen zijn gezet door het opstellen 
van een CO² barometer en de samenaankoop van 
energie door de lokale besturen.
Uiteraard is de weg nog lang en moeten nog tal van 
acties uit de regionale energiestrategie tot een goed 
einde worden gebracht. Naar ons aanvoelen zal het 
Vlaamse milieubeleid zich daarvoor ook breder moe-
ten opstellen. Nu blijft het alsnog sterk georiënteerd 
op de afvoer en de zuivering van afvalwater. Vlaamse 
middelen voor de aanpak van andere thema’s zoals 
het terugdringen van de CO² -uitstoot, de lokale mili-
euhinder, duurzaam bouwen en het tegengaan van 
bodemerosie zijn nog zeer beperkt. Bijkomende on-
dersteuning én een intergemeentelijke aanpak zullen 
onvermijdelijk zijn om de vooropgestelde doelstellin-
gen te kunnen realiseren.

studie onderzoekt hoe er betere treinaansluitingen 
kunnen komen tussen Lille, Kortrijk en West- en Oost-
Vlaanderen. En recent tekent het ReKOVer-project 
een toekomstvisie uit voor de aansluiting van trein 
en bus in de hele regio.
De keuze voor de integrale aanpak heeft de deskun-
digheid met betrekking tot mobiliteit bij de steden-
bouwkundigen van Leiedal sterk vergroot. Wanneer 
stedenbouwkundigen zeggen dat “een multimodaal 
regionaal beleidsplan voor economische activiteiten 
alsnog ontbreekt”, dan bedoelen ze dat er nog werk 
aan de winkel is voor het uittekenen van trajecten 
voor het zware vrachtverkeer, in aansluiting op het 
bovenlokaal vrachtroutenetwerk dat Vlaanderen aan 
het uitwerken is, dat het netwerk van het openbaar 
vervoer nog flink kan verbeteren en dat men ook nog 
op zoek is naar zones waar watergebonden bedrijvig-
heid zich passend kan ontwikkelen.

	 Natuur	en	milieu

Zoals al werd aangegeven kiezen mensen hun woon-
plaats veelal op basis van een attractieve leefomge-
ving. Het aanbod en de nabijheid van groen is daarbij 
vaak doorslaggevend, ook in het stedelijke gebied. 
In 2005 legt Leiedal het kader van de regionale 
groenstructuur vast. Men kiest er voor om landschap 
en natuur in de streek te versterken door een struc-
turerende rol te geven aan de Leie- en Scheldevallei, 
het kanaal Bossuit-Kortrijk, het Spierekanaal en de 
beekvalleien. De groenstructuur wordt verder ontwik-
keld in overleg met Henegouwen en Frankrijk en men 
beslist om gronden aan te kopen om die te realise-
ren. Door de krachten te bundelen met de gebieds-
werking van de Provincie komt het project ‘Groene 
Sporen’ tot stand. Inmiddels liggen plannen klaar 
voor de uitvoering.
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Toch kan er nog veel worden verbeterd. De conclusies 
van het proces ‘Sterk Besturen’, waar Filip De Rynck 
elders in dit boek uitgebreider op ingaat, geven aan 
dat er drie vormen van ‘winst’ mogelijk zijn:  efficiëntie, 
democratische en inhoudelijke winst. Opvallend is het 
grotere vertrouwen dat dankzij het project is gegroeid 
tussen de diverse overheids- en private partners en de 
toegenomen bereidheid tot nauwere samenwerking op 
lokaal en regionaal vlak. Het is exemplarisch dat 
Overleg Cultuur en het Welzijnsconsortium, samen 
met Leiedal, die weg al zijn ingeslagen.

Sinds haar oprichting is Leiedal bezig met streekont-
wikkeling. In de loop der jaren deden zich grondige 
wijzigingen voor, onder meer door de oprichting van 
RESOC. In nauwe samenwerking met RESOC is Leiedal 
de trekker van heel wat regionale projecten, dit in uit-
voering van het Streekpact. Binnen de context van de 
regionale samenwerking is de opdracht van Leiedal 
geëvolueerd tot die van ondersteunings- en expertise-
centrum voor de steden en gemeenten van de regio en 
tot de “woordvoerder” en “belangenbehartiger” van de 
gemeenten in diverse netwerken. Daarom bijvoorbeeld 
vertegenwoordigt Leiedal de lokale besturen in de 
West-Vlaamse Intercommunale Luchthaven Kortrijk-
Wevelgem, wat de laatste jaren een enorme inzet 
heeft gevergd omwille van de herstructurering van de 
toekomstige exploitatievorm. Ook in de vzw 
Designregio Kortrijk en de Budafabriek is Leiedal ac-
tief, net zoals in het vernieuwende project MyMachine, 
dat de schotten tussen het lager, technisch en hoger 
onderwijs wil opheffen door creatieve ideeën te kop-
pelen aan de praktische uitwerking ervan. Het project 
wordt inmiddels succesvol uitgerold in Vlaanderen en 
Zuid-Afrika. 

groter pakket van de aangeboden diensten neemt 
wel toe. Elke opdracht wordt omschreven in een af-
sprakennota waarin ook een kostenraming en de ti-
ming van uitvoering wordt opgenomen. Een goede 
zaak, zo vindt Bert Vanbelle: “Het is zeer correct dat 
er nu meer formele overeenkomsten gemaakt wor-
den met de gemeenten. Dit is belangrijk voor de sa-
menhang in de gemeente en het is van belang voor 
de intercommunale die werkt in die gemeente.” Op 
langere termijn ziet Leiedal zich als eerste onder-
steunings- en dienstverleningscentrum van de lokale 
besturen. Daarom wil men expertise opbouwen in 
alle domeinen die de gemeenten vragen. Vooral voor 
materies die een lange termijn benadering vergen 
zou dit wel eens van strategisch belang kunnen zijn.
De intergemeentelijke samenwerking legt zich toe op 
de beleidsvoorbereidende, adviesverstrekkende en 
innoverende aspecten van het lokale beleid. Leiedal 
ondersteunt in sterke mate de Conferentie van 
Burgemeesters die maandelijks voor overleg samen-
komt. Ze coördineert en organiseert het interge-
meentelijk overleg van schepenen en ambtenaren 
rond thema’s als stedenbouw, wonen, ICT, enz. Daar 
wordt onder meer bekeken of en hoe shared services 
interessant kunnen zijn voor de gemeenten. Zo nodig 
ondersteunt Leiedal de oprichting van nieuwe organi-
saties. In 2005 beslissen 21 gemeentebesturen dat 
het zuiden van West-Vlaanderen een crematorium no-
dig heeft. Leiedal begeleidt dit dossier jarenlang, tot 
er een eigen intercommunale wordt opgericht en het 
gebouw in 2011 kan worden geopend. In 2009 komt 
Sinergiek tot stand als aanspreek- en ondersteu-
ningspunt voor de sociale economie. Het is duidelijk, 
in vergelijking met de rest van Vlaanderen is de inter-
gemeentelijke samenwerking in de regio Kortrijk sterk 
ontwikkeld.

Op korte termijn ligt in elk geval de toekomst in het 
koppelen van open databestanden en op het ontwik-
kelen van gebruiksvriendelijke toepassingen voor de 
burgers én voor de gemeentelijke diensten. Het lo-
pend experiment met snelle breedbandverbindingen 
tussen Leiedal, Kortrijk en Zwevegem heeft poten-
ties in zich om te worden uitgebreid tot een publiek 
en open regionaal breedbandnetwerk. 

	 Samenwerken	is	de	toekomst

Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten is in-
herent aan een dienstverlenende in-
tercommunale. Na de statutenwijzi-
ging van oktober 2003 is Leiedal 
gestart met het systeem van de we-
derzijdse exclusieve dienstverlening. 
Exclusieve dienstverlening, waarbij 
Leiedal taken als verlengde van het 
gemeentebestuur uitvoert en waar-
van de lijst door de gemeenteraden 
moeten worden goedgekeurd via een 
statutenwijziging, is gestoeld op 
twee principes: ‘wederzijds engage-
ment’ en ‘kostendelend principe’. Zo 

werken alle aangesloten gemeenten, met uitzonde-
ring van Wervik dat pas in 2009 aansloot, exclusief 
met Leiedal voor haalbaarheidsonderzoeken voor be-
drijventerreinen, gemeentelijke ruimtelijke structuur-
plannen, de opmaak van gemeentelijke RUP’s, 
Digitale Regio Kortrijk en Europese projectontwikke-
ling. Opvallend is dat vooral de kleinere gemeenten 
(Anzegem, Avelgem, Kuurne, Lendelede en Spiere-
Helkijn) intekenen op alle aspecten van de 21 the-
ma’s van de exclusieve dienstverlening. Grotere ste-
den als Kortrijk, Menen en Waregem doen alsnog 
meer zelf. Het aantal gemeenten dat inschrijft op een 

DRK-onderdeel dat in 2011 bekroond werd als meest 
vernieuwend webinitiatief in Vlaanderen. Verder wordt 
er nog gewerkt aan gebruikersonderzoek, het opzet-
ten van een contactendatabank en aan diverse dien-
sten voor burgers en bedrijven.

In Vlaanderen wordt de e-governmentwerking van 
Leiedal momenteel beschouwd als hét voorbeeld van 
intergemeentelijke samenwerking op ICT-vlak. 
Belangrijkste element hierbij is dat alles wordt opge-
zet vanuit de invalshoek ‘dienstverlening en burger-
schap’, eerder dan vanuit ICT-technologische benade-
ring. Bovendien vindt Leiedal 
aansluiting met steden en regio’s in 
Europa die op een vergelijkbare en 
innovatieve manier werken. Dankzij 
de intergemeentelijke samenwerking 
kunnen ook de kleine gemeenten 
meestappen in het verhaal.

Leiedal staat bekend als één van de 
belangrijkste e-governmentkennis-
centra voor tal van andere lokale be-
sturen (OCMW’s, politie, brandweer, 
gemeentebedrijven, intercommuna-
les, vzw’s, …) en doet, zoals het een intercommunale 
past, ruim aan kennisoverdracht en kennisdeling.
De snelheid waarmee de technologische revolutie 
zich doorzet, is ronduit indrukwekkend. Hoe het 
e-governmentlandschap er binnen tien jaar zal uit-
zien, is niet te voorspellen. Om succesvol te blijven 
zal men dus moeten kunnen en durven inpikken op 
nieuwe ontwikkelingen. De gemeenten zullen wellicht, 
omwille van budgettaire beperkingen, meer direct toe-
pasbare projecten willen zien. Hopelijk verliezen de 
gemeenten het langetermijnperspectief niet uit het 
oog en kan de voorsprong worden behouden. 
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heid weg en van iets over te hebben voor de 
streekontwikkeling.”
Leiedal heeft inderdaad geen eigen ‘fiscaliteit’ of ge-
waarborgd inkomen. Dit is anders bij de 
‘Communautés Urbaines’ in Frankrijk. Daardoor kan 
Leiedal geen projecten opnemen die achteraf niet 
aan bedrijven, particulieren of openbare besturen 
kunnen worden doorverkocht. Anders gezegd: indien 
de streek wil investeren in ‘zachte sectoren’ zoals 
welzijn, groen en natuur, moeten die kosten worden 
gedekt door de opbrengsten uit ‘harde sectoren’. 
Karel Debaere wijst er op dat Leiedal zijn huidige in-

komsten slechts voor één euro op 
acht haalt uit de gemeentelijke bij-
drage: “De andere zeven euro moe-
ten we zelf verdienen. Ik vind dat een 
goed principe. Want dat houdt je 
scherp om te maken dat je niet al-
lerhande dingen gaat doen die de ge-
meenten niet vragen. Anderzijds zou 
je met meer middelen wel nog meer 
kunnen doen om nieuwe dingen mo-
gelijk te maken. Waarom kunnen er 
geen middelen worden doorgegeven 
vanuit Vlaanderen of de Provincie en 

de streek zelf laten beslissen wat ze wil doen? Er zijn 
ongelooflijke veel kleine en grote reglementen die 
enorm bevoogdend werken en die zo de samenhang 
van de dingen doorkruisen. We zouden beter en snel-
ler én meer integraal kunnen werken dan wat van-
daag gebeurt.” Want, zo gaat hij verder: “Ik ben wél 
absoluut pleitbezorger van eigen middelen om dit te 
kunnen doen. Een streek moet zichzelf kunnen ont-
wikkelen, een dynamiek geven. Gemeentebesturen 
verdienen vertrouwen, en hebben geen ‘wachters’ no-
dig uit Vlaanderen. Je kan van onderuit zeker heel 
wat in gang brengen.”

	 Wat	Leiedal	kenmerkt

Leiedal was de eerste intercommunale voor Streek-
ontwikkeling in Vlaanderen en is op vandaag een van 
de twaalf Vlaamse intercommunales die zich toeleg-
gen op streekontwikkeling. Bij de oprichting van de 
andere West-Vlaamse intercommunales wordt het 
werkgebied afgebakend tot het arrondissement 
Kortrijk. “Ik ben nog altijd heel blij dat Leiedal een 
beperkte schaal heeft”, blijft Karel Debaere herha-
len. “We kunnen rond een tafel zitten zonder micro’s 
te moeten gebruiken. We hebben doorheen de jaren 
een gevoel van samenhorigheid en 
samenwerking opgebouwd.” Zo is 
Zuid-West-Vlaanderen Leiedal en is 
Leiedal Zuid-West-Vlaanderen. Bert 
Vanbelle: “Via Leiedal hebben de ge-
meenten een streekgevoel gekregen, 
dat horen we van buitenstaanders.”
Ook voor Georges Denoulet is dat 
streekgevoel belangrijk: “Leiedal 
heeft een band kunnen creëren met 
de mensen van de streek en zich 
goed ten dienste kunnen stellen van 
de streek. Vroeger werd er wel eens 
gezegd: Wat hebben wij verloren in Leiedal? Wat 
gaan wij krijgen van Leiedal? En zo werd Leiedal ge-
dwongen om zoveel mogelijk goed te doen voor de 
gemeenten.” Marc Van der Stichele windt er geen 
doekjes om: “Op het ogenblik dat een gemeente 
zegt: ik vind het niet meer waard om een bijdrage te 
doen aan Leiedal, dan scheelt er iets. Als  er geen 
meerwaarde meer is, als het inzicht er niet meer is 
dat het de moeite waard is en dat het iets bijbrengt 
tot de gemeente, dan moet men stoppen. Met een 
verplichte belasting ten voordele van Leiedal neemt 
men de geest van samenwerking en lotsverbonden-

pige directie van het Agentschap in oprichting. In 
2012 komt het strategisch programma tot stand dat 
de volgende jaren wordt uitgevoerd. In tussentijd 
leert men elkaar kennen, ondanks de cultuur-, taal- 
en administratieve verschillen die het verhaal van de 
grensoverschrijdende samenwerking niet altijd vlot 
laten schrijven. Studies en plannen worden gemaakt, 
soms ook weer afgevoerd zoals die voor een nieuwe 
invulling van de grenspost Rekkem-Ferrain. Andere 
hebben meer kans op slagen, zoals het gezamenlijk 
werken aan het Blauw-Groen Netwerk. Dat wil een 
structurele samenwerking realiseren rond de ontwik-
keling van de rivieren en kanalen als hoofdassen 
voor stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. Feit 
is dat de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai het re-
sultaat is van twee decennia overleggen en hande-
len. Dit is volgens Karel Debaere gebaseerd op twee 
ideeën: ”In de wereld zijn het niet meer de staten die 
de motoren zijn. De vooruitgang wordt gemaakt in de 
metropolen. Wij behoren nu eenmaal niet tot de kern 
van Vlaanderen. Pierre Mauroy heeft dat goed gezien 
en aansluiting gezocht bij onze streek. We moeten 
Europa ook vorm geven vanuit ons kleine stukje, hoe 
groot de cultuurverschillen en de moeilijkheden ook 
zijn.” “Grensoverschrijdende samenwerking is de toe-
komst,” klinkt het bij Antoon Sansen, “Leiedal moet 
verder visionair zijn, inspelen op toekomstgerichte 
items en de gemeenten overtuigen van het belang 
ervan.” De slaagkans zal groter worden als er een 
voldoende sterke band groeit tussen de gemeentebe-
sturen en de bevolking van de Eurometropool. Grote, 
maar ook kleine projecten kunnen daar veel toe 
bijdragen.

	 De	grens	is	geen	grens	meer

Vanaf het midden van de jaren 1980 groeit bij een 
aantal sleutelfiguren in de regio, Firmin Cornelus en 
Karel Debaere zijn niet toevallig enkele van hen, de 
gedachte dat de toenemende oriëntatie van 
Vlaanderen op de Vlaamse Ruit, de verstedelijkte 
driehoek Brussel-Gent-Antwerpen, de ontwikkelings-
kansen van Zuid-West-Vlaanderen niet bepaald ten 
goede komt. Ze vinden aansluiting bij de ideeën van 
de Rijselse burgemeester Pierre Mauroy. Die geeft, 
als gewezen premier van Frankrijk, zijn verpauperde 
stad nieuwe impulsen door de aanleg van HST-
verbindingen met Rijsel en Londen. In plaats van 
naar Brussel of Parijs te blijven kijken, draait men 
zich voorzichtig om en wordt de nabijheid van de ste-
den Kortrijk en Rijsel (Lille) als een kans tot metro-
poolvorming gezien. 

Er komt een stroomversnelling door het opstarten 
van het project GROOtSTAD. Men maakt een grens-
overschrijdend ontwikkelings- en ordeningsschema 
op voor het metropoolgebied. Er wordt een GPCI 
(Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van 
Intercommunales) opgericht (1991). De ontwikkelings-
strategie leidt uiteindelijk tot een beleidsstructuur, het 
‘Eurodistrict’, dat in de loop van 2005-2006 wordt 
voorbereid door een Frans-Belgische Parlementaire 
Werkgroep. Nadat het Europees Parlement het nodi-
ge juridische kader van de Europese Groepering voor 
Technische Samenwerking heeft gecreëerd, wordt de 
oprichtingsakte van de ‘EGTS Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai’ in januari 2008 in Kortrijk onderte-
kend. Veertien overheden vinden elkaar als partners 
in een gestructureerd verband. Karel Debaere maakt, 
als ‘bouwer’ of ‘ingenieur-architect’ van de Eurome-
tropool, twintig maanden lang deel uit van de voorlo-
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Eén van de sterke punten van de streek en van Leiedal 
is dat dynamisch, creatief en innovatief bezig zijn en 
het niet vastzitten in routine en verambtelijking. Vele 
gewezen bestuurders en medewerkers vinden dat dit 
één van de aantrekkelijke aspecten is van het actief 
zijn binnen deze intercommunale. Leiedal, of moeten 
we schrijven Karel Debaere, heeft de voorbije decen-
nia in elk geval de ruimte gecreëerd om dit soort 
denkprocessen mogelijk te maken. 

“Wat de streek op vandaag nodig heeft is een bunde-
ling van de krachten, met een stuwing” vindt Marc 

Van der Stichele.”Waar die stuwing 
vandaan moet komen?” Frans 
Destoop krijgt het laatste woord: 
“Mijn eeuwig pleidooi is om in alle 
gemeenten een schepen verantwoor-
delijk te maken voor streekprojecten. 
Dat kunnen ook burgemeesters zijn. 
Het zou de thematiek in de schepen-
colleges meer aan bod laten komen. 
Dat zou mooi zijn.” en nog “Ik zou 
willen dat het overleg tussen de poli-
tici intenser wordt, dat ze meer bij 
elkaar op bezoek gaan en elkaar be-

ter leren kennen. Want men is geen concurrent van 
mekaar, men wil allemaal het goede voor de streek 
en de eigen gemeente.” Het weze zo!

Al van bij het begin beperkt Leiedal zich niet tot de 
doelstellingen die in de statuten zijn voorzien, maar 
streeft ze naar streekontwikkeling in de brede zin van 
het woord. ‘Aanvullend’ en ‘vernieuwend’ zijn de dra-
gende kenmerken. Aanvullend in de betekenis van 
inspringen waar de private sector tekort schiet en in 
de betekenis van doen wat de gemeentebesturen 
niet of moeilijker aankunnen. Vernieuwend naar aan-
pak en inhoud, inspelend op nieuwe mogelijkheden, 
vooruitziend en gebruik makend van ervaringen van 
anderen en andere streken. Tegelijk wil men een 
pragmatische aanpak koppelen aan een hoge kwali-
teit. Het is Georges Denoulet opge-
vallen dat Leiedal veel ‘gedurfde’ 
projecten oppakte: “Sommigen ge-
loofden dat de E3 er nooit ging ko-
men, in de Gavers zou er nooit vis 
zitten. Veel is toch gerealiseerd … 
Leiedal heeft altijd mensen gehad 
die iets ‘zagen’, iets creatiefs.” 

Doorheen de jaren zoekt Leiedal 
nooit naar zelfbevestiging of zelfbe-
houd. Daar waar meer geëigende in-
stellingen nodig zijn voor specifieke 
taken, draagt de intercommunale bij tot hun ont-
staan. Naast de al vermelde voorbeelden zijn er nog 
IMOG, IVMO, IVIO (intercommunales voor vuilverwijde-
ring en –verwerking), WIV (intercommunale voor de 
exploitatie van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem), 
BITLAR (beheersmaatschappij transportcentrum LAR) 
en vzw TROP Leie-Schelde. “Leiedal is altijd wervend 
geweest, maar heeft zich nooit opgedrongen”, vindt 
Bert Vanbelle, “Leiedal is ook nooit een bureaucratie 
geworden, is dienstbaar aan de gemeenten en het 
zijn de gemeenten die in de raad van bestuur beslis-
sen over wat en hoe.”
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Een stad, onherroepelijk veranderd

In de late jaren ’60 van de vorige eeuw zag ik 
vanop de banken van een klas in het Sint-
Amandscollege hoe het torengebouw aan de Leie 
zich verdieping per verdieping een weg naar de 
hemel baande, als een toren van Babel waarvoor 
ooit zou worden geboet. Ik wist toen nog  niet dat 
de toren - domus Dei – het tastbare symbool was 
van een katholieke zuil die nog geloofde in vooruit-
gang maar eigenlijk al aftakelde.
Nu wacht ik met velen op de aftopping van die 
ik-wil-wel-maar-ik-kan-de-wolken-niet-krabben. Nu 
zien we hoe goedkoop, hoe uitgeleefd en nutteloos 
de collegetoren is. Nu willen we de horizon terug. 
En je loopt door de straten van je jeugd, op zoek 
naar de bruine kroegen waarin je hunkerde, het 
souterrain waar we een bevlogen revolutionair 
aanhoorden die zich met het rode boekje in de 
hand afvroeg of de revolutie moest komen van de 
voorhoede, de avant-garde, of maar zou slagen als 
ze gedragen werd door de brede volksmassa. 
Buiten schreven rijkswachters  het nummer van 
onze fietsplaat op. Er was één boekhandel die de 
provincie oversteeg, en je wist niet dat er tussen 
Begijnhof en Groeningestraat een ruimte lag die nu 
een park en een museum herbergt, teruggegeven 
aan de openbaarheid. In de kraamkliniek waar je 
geboren bent en gedoopt, overleeft nu je moeder 
die zich nog de opmars herinnert van de Britten die 
door het front van de Duitsers waren gebroken in 
de herfst van 1918. In de volgende oorlog haalde ze 
uiteengereten lichamen uit de gebombardeerde 

Kortrijk 

 ‘Come friendly bombs, and fall on Slough’ 
 J. Betjeman 

Kom, lieve bommen, val op Kortrijk. 
Niet omdat ik daar ontstond 
tussen Walle en station, 
uitgerust om op te krassen, 

maar daar in Kortrijk wezens wonen 
met trage tranen en met snelle winden, 
muffer dan - eertijds - het rotend vlas 
in het gouden water van de Leie. 
En daar in Kortrijk mannen wonen 
met schuine moppen, met centen die kloppen 
in hun te diepe, haast diepzinnige zakken. 

Kom, lieve bommen, donder neer, verpletter Kortrijk. 
Maar spaar de kinderen van Stella Maris, 
de sullen van de Pottelberg, 
de hoeren van de Papenstraat. 

En o, voordat ik het vergeet, 
spaar ook mijn tante en de haren. 
Spaar toch vooral mijn malle nicht 
die dertig is en aan een telraam zit 
en telt en telt en nooit iets vindt dat klopt. 
Kortom, spaar Kortrijk maar. 
 
 Luuk Gruwez

Luc Devoldere is hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel
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gesproken als over het land van de handen: handen 
die nemen, grijpen, wegen, hard en concreet. 
Hij heeft de stad ingeruild voor het land van de 
wangen die men streelt: zacht en weerloos. Maar de 
dichter aarzelt. Hij wil bij de totale vernietiging van 
zijn geboortestad een uitzondering maken voor 
“de kinderen van Stella Maris, de sullen van de 
Pottelberg,  de hoeren van de Papenstraat”. Die 
moeten gespaard worden. Net zoals zijn tante en zijn 
“malle nicht / die dertig is en aan een telraam zit / 
en telt en telt en nooit iets vindt dat klopt. / Kortom, 
spaar Kortrijk maar.” 

Envoi
 
Mijn geboortestad  is onherroepelijk veranderd, 
ontegensprekelijk mooier geworden. De bruggen 
over de rivier glanzen. De rivier zelf stroomt zelfver-
zekerder tussen zijn kades. 
Quo vadis, Kortrijk? Hoe zal je eruit zien over 
twintig, over vijftig jaar? Wie weet het? Zal de 
universiteit een Silicon aan de Leie zijn? Zullen jonge, 
hoogopgeleiden er nog weggaan? Zal de werkloos-
heid er nog laag zijn? Welke talen zal men er spreken? 
Zal de lucht geuren naar patisserie of kunstencen-
trum? Wellicht naar beiden. Want je bent en blijft 
periferie. Dat is geen doem. In de periferie wordt 
bewuster geleefd, omdat men er meer moeite moet 
doen. Maak daar je kracht van. Maar vergeet de 
sullen niet en weet dat niet alles klopt.

gevangenis. Op de nieuwe begraafplaats van Hoog 
Kortrijk ligt de as van je vader en je broer. Le coeur 
des villes change plus vite que le coeur des 
hommes. 
Je overtuigt je ervan dat je lang genoeg weggeweest 
bent uit deze stad om haar sine ira et studio te 
kunnen beoordelen. We weten dat Hugo Claus 
Kortrijk gekozen en gebruikt heeft als biotoop voor 
zijn Verdriet van België. Je hebt ooit opgeschreven 
dat alleen een Kortrijkzaan het substraat van de 
kunsttaal die Claus in dat boek  heeft opgericht 
kan aanvoelen; ja, zo zijn wij, zo spreken wij, zo 
doen wij.
Elke werkdag rijd je op de snelweg langs de vier 
wiekende windmolens die de stad aankondigen, 
bewaken als vriendelijke reuzen. Er is nagedacht 
over hun plaats, de afstand die hen van elkaar 
scheidt. Toegegeven: er is sinds de grijze jaren 
zeventig van de vorige eeuw gedacht over en voor 
deze stad.
En je denkt aan het gedicht ‘Kortrijk’ van Luuk 
Gruwez, net als ik in deze stad geboren.
De dichter roept eerst de bommen op over 
Kortrijk: “Kom, lieve bommen, val op Kortrijk.” 
Als reden geeft hij het bestaan van mannen die er 
wonen “met schuine moppen, met centen die 
kloppen / in hun te diepe, haast diepzinnige 
zakken.” Je kent die kritiek op het materialisme 
van je stadsgenoten, op de patisserielucht van 
een kleinburgerij.
De dichter heeft over deze stad en deze provincie 
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Vijf mantra’s 
voor een ouderenbeleid 
(in Zuid-West-Vlaanderen)

Mantra 1. Hoera, we vergrijzen!
Nog nooit in de geschiedenis leefden we langer en 
gezonder dan vandaag. De voorbije 40 jaar is de 
levensverwachting met 10 jaar toegenomen.  
Dat historisch record is te danken aan betere 
hygiëne, voeding en huisvesting, betere perinatale 
zorg, een spectaculaire ontwikkeling van de 
geneeskunde, een hogere gemiddelde scholings-
graad en een algemeen toegenomen welvaart.
De gewonnen levensjaren zijn grotendeels ‘quality 
adjusted life years’, een internationale maatstaf die 
wijst op kwaliteit van leven, behoud van autonomie 
en zelfredzaamheid.
Naast het onvermijdelijke verhaal van ziekte, 
beperking en levenseinde van iedere sterveling,  
is er dus ook het verhaal van een grote groep 
actieve senioren die als volwaardige burgers, 
consumenten, economische en sociale actoren de 
samenleving een nieuwe kleur geven die niet alleen 
grijs is. 

“Die gesubsidieerde zorgsector wordt onbetaalbaar …” 
Ik zie bij gesprekspartners dikwijls fronsende 

wenkbrauwen, bedrukte gezichten en ik hoor vaak 
een diepe zucht. Nadenken over de wereld van 

zieke en oude mensen, over de zorgsector, 
lijkt soms een sombere bedoening. 

Toch staat hierboven een hoera! 
Toveroplossingen heb ik niet. 

Ik bied wel vijf statements aan, die ik aanbeveel 
als mantra’s die mogen worden herhaald 

wanneer Zuid-West-Vlaanderen een 
toekomstig zorgbeleid uitstippelt.

Peter Degadt is gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen

34

Hoera, we vergrijzen!
P e t e r  D e g a D t

De groep zorgbehoevende ouderen is dus in de 13 
gemeenten die deel uitmaken van de intercommu-
nale Leiedal sterker vertegenwoordigd dan gemid-
deld in Vlaanderen.
Op vandaag worden de zorgnoden van de bevol-
king in het gebied van Leiedal onder meer opge-
vangen door thuiszorg (verpleging en gezinszorg), 
ziekenhuizen, woonzorgcentra (rusthuizen), 
serviceflats, dagverzorgingscentra en lokale 
dienstencentra. In deze sectoren van de gemeenten 
van Leiedal waren er op 31 december 2010 niet 
minder dan 11.693 loontrekkenden tewerkgesteld.
De toenemende noden zullen de inzet vergen van 
extra mensen en middelen. 
Welk effect zou dit kunnen hebben op de tewerk-
stelling?  De capaciteit aan woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, dagverzorgingscentra enz. 
moet alvast drastisch naar omhoog. Als we rekenen 
dat een residentieel verblijf gemiddeld 100 plaatsen 
telt, moeten er dus tegen 2025 minimum 14 woon-
zorgcentra bijkomen in de regio Zuid-West-
Vlaanderen. 
Dat alles zal een belangrijk effect hebben op de 
tewerkstelling.
Het aantal medewerkers in de sector zou tegen 
2025 met niet minder dan 1.086 moeten toenemen. 

Mantra 2. In Zuid-West-Vlaanderen 
stijgt de zorgvraag.

Er tekent zich geleidelijk een anders samengestelde 
bevolking af, met een grotere diversiteit.  
De samenleving moet zich zo organiseren dat iedereen 
maximaal kan participeren aan het sociaal gebeuren. 
Het aantal 65-plussers zal de komende 10 jaar aanzien-
lijk stijgen. Maar, zoals hierboven gezegd, hoeft dat 
geen echt probleem te zijn.  
We moeten de focus richten op de leeftijd 80-plus. 
Daar situeert zich de belangrijkste toename van 
afhankelijkheid en zorgbehoeften. 
In de 13 gemeenten, die deel uitmaken van de inter-
communale Leiedal, zien we dat de 80-plussers in 2012 
al 5.93% uitmaken van de totale bevolking. Op 299.445 
inwoners gaat het dus om 17.745 ouderen die meer dan 
80 jaar zijn. 
Volgens de studiedienst van de Vlaamse Regering zal 
dit aantal tegen 2017 toenemen tot 19.816 (6.53%) en 
tegen 2030 zelfs tot 23.979 (7.89%), terwijl de totale 
bevolking vrijwel ongewijzigd blijft (303.784). 
Als we die evolutie vergelijken met de globale popula-
tie in Vlaanderen, dan stellen we vast dat de totale 
bevolking in Vlaanderen sneller zal groeien dan in 
Zuid-West-Vlaanderen, maar het aantal 80-plussers 
precies hier sneller zal toenemen dan in Vlaanderen. 
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Mantra 4. Take the opportunity.

Wie terugblikt op de geschiedenis van de 
Leiestreek ziet periodes van economische opgang 
en welstand, maar ook periodes van armoede en 
verkommering. De streek is legendarisch voor de 
vlasindustrie die er in de 19de eeuw tot grote bloei 
kwam. Maar welstand ging in de 19de eeuw ook 
gepaard met vele uitwassen van de industrialisatie 
(plattelandsvlucht, arbeidersproletariaat, kinderar-
beid). Na de Tweede Wereldoorlog begon de 
teloorgang van de vlasnijverheid; in de plaats 
kwamen vanaf de jaren 1960 de vele textielbedrij-
ven en andere ondernemingen. De streek rond 
Kortrijk werd op een bepaald moment niet voor 
niets het Silicon Valley van Vlaanderen genoemd. 
Het minste wat men kan zeggen is dat hier een 
nijvere en ondernemende bevolking woont, die 
enorm veerkrachtig en taai is. Het arbeidsethos,  
de goede sociale verhoudingen, de zin voor 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, maar ook 
de solidariteit en de bereidheid tot vrijwillig 
engagement zijn kenmerkend voor deze populatie.
De zorgsector is geen sector naast de economische 
sector, maar maakt er deel van uit. De zogenaamde 
‘zachte’ sector zorgt voor harde cijfers in termen 
van tewerkstelling, koopkracht, toelevering en 
spin-off.
Bedrijven kunnen op de evoluties aan de vraagzijde 
inspelen. De overheid investeert belangrijke 
middelen in deze sector. Hoewel de rijkdom niet 
gelijk verdeeld is, zijn de 65 plussers - op een 
macro-niveau beschouwd - ook niet onbemiddeld. 
Er is dus een gediversifieerde vraag en er is koop-
kracht. Daarnaast is er een overwegende KMO-
structuur. De marktvoorwaarden zijn dus vervuld 

Mantra 3. Ken uw klant.

Het uitgangspunt voor een doeltreffend ouderen-
zorgbeleid zijn de wensen en verwachtingen van de 
ouderen zelf. De aankomende groep senioren heeft 
een totaal andere manier van leven dan de voorbije 
generaties. De rock-and-roll-generatie van halver-
wege de jaren 1950 nadert nu de leeftijd van 80. 
Wie 20 jaar was in mei 1968 wordt dit jaar 65.  
Wie mei ’68 zegt, hoort het belletje rinkelen.  
Deze cohorte staat er op de beslissingen zélf te 
nemen, houdt niet van betutteling en is niet erg 
vatbaar voor ‘one size fits all’-arrangementen.  
De klanten zullen elkaar trouwens informeren en 
versterken via digitale ‘communities’ en platfor-
men. Het worden jaren van ‘l’imagination au 
pouvoir’. We zien trouwens prachtige evoluties in 
de ondersteunende technologie die communicatie 
en zelfredzaamheid bevorderen. Diversiteit troef 
dus, niet alleen in de zorgvragen, maar ook in de 
aangeboden oplossingen. 'Zorg op maat' bieden 
voor elke zorgvrager vormt een hele uitdaging voor 
de sector en deze zorg toegankelijk houden en 
betaalbaar voor iedereen … dit zal niet vanzelf 
lopen, maar het gevolg moeten zijn van expliciete 
maatschappelijke keuzes.
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en het KMO-bedrijfsprofiel is zeker een troef om 
flexibel op de nieuwe vragen in te spelen.
Naast de meer evidente behoeften van de oudere 
bevolking die te maken hebben met de ‘hotel- en 
verzorgingsfunctie’, kan ingezet worden op nieuwe 
polen zoals ICT, ondersteunende technologie, 
aangepaste en duurzame infrastructuur, bouw en 
aanpassing van private woningen, apparatuur en 
nieuwe materialen, opleiding en vorming, en 
tenslotte kennisontwikkeling rond de gekozen 
speerpunten aan de universiteit van Kortrijk en de 
West-Vlaamse hogescholen …

Mantra 5. Wacht niet op Brussel.

Willen we de uitdaging van de vergrijzing succes-
vol opnemen, dan is de inrichting van de open 
ruimte een kritische succesfactor. Een doordacht 
woonbeleid, aangepaste mobiliteit en veiligheid 
maken mogelijk dat mensen langer zelfstandig 
thuis blijven wonen, of dat ze in een woonzorgcen-
trum verblijven dat geïntegreerd is in de lokale 
gemeenschap. Buurtwerking, verenigingsleven en 
vrijwilligerswerk zijn ook vandaag de sterkhouders 
van de noodzakelijke sociale cohesie.
Think global, act local. De algemene analyses zijn 
gemaakt en voldoende bekend. It’s time to act en 
de toekomst voor te bereiden. Het is aan de lokale 
overheden en het middenveld om deze pittige 
opdracht op te nemen. Onze burgers hebben 
er recht op. De intercommunale Leiedal is 
zonder twijfel een belangrijke speler in dit 
uitdagende verhaal.
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daadkrachtWat onze tijd nodig heeft is 

Kierkegaard. En in de plaats van dubbelhartigheid 
pleit hij voor zuiverheid des harten die er in bestaat 
maar één iets te willen, het goede te willen.
‘Ga met zo iets maar eens naar de oorlog’, zou mijn 
moeder zeggen. Het lijkt een boodschap voor 
vrome zielen, waar een hedendaagse politicus of 
cultuur- of andere functionaris hoegenaamd geen 
blijf mee weet. Vraagt de hedendaagse politiek niet 
veeleer dat we niet één, maar vele dingen moeten 
willen, dat we de veelheid zouden inschrijven in het 
goede zelf? Heeft de ervaring ons niet geleerd dat 
het goede niet één, maar veel is en dat pluraliteit 
vandaag meer dan ooit aan de orde van de dag is? 
En toch, juist omdat Kierkegaard zo tegen de haren 
in strijkt, ben ik geneigd hem ook vandaag een 
kans te geven. Is er niet iets voor te zeggen dat 
politiek, ja ook cultuurpolitiek, een zekere lijn 
aanhoudt? Zijn we gebaat bij een politiek die 
vandaag van Kortrijk een designstad wil maken en 
dat morgen verwerpt omdat we altijd wel redenen 
vinden om dat project te utopisch of te duur te 
achten? Zijn we gebaat bij een rij bomen ingeplant 
midden op een voetpad dat daardoor in zijn 
voetpad-zijn zelf wordt aangetast? 

Ergens, in een van zijn Opbouwende Toespraken, 
schrijft de Deense filosoof-theoloog-literator dat 
het er in het leven op aan komt maar één iets te 
willen, namelijk het goede. We leven in de negen-
tiende eeuw: Kierkegaard is geboren op 5 mei 1813, 
precies tweehonderd jaar geleden dus. Hij was van 
oordeel dat zijn tijd aan die boodschap een 
bijzondere behoefte had. Zijn tijd, zo vond hij,  
leed immers aan een dodelijke ziekte, die van de 
‘Tvesindethed’ en de ‘Tvetydighed’: de dubbelhar-
tigheid en de dubbelzinnigheid. Een en ander heeft 
te maken met het feit dat volgens hem de toenma-
lige tijd een passieloze tijd was, een tijd waarin 
mensen in de plaats van gepassioneerd te gaan voor 
een ideaal, zoals dat van de vrijheid, de gelijkheid 
en de broederlijkheid ten tijde van de Franse 
Revolutie, heel de tijd bezig zijn met redeneren, 
met het afwegen van voor- en nadelen, met zich af 
te vragen hoe de pers zal reageren, en de kerk, en 
de overheid, en je buurman… Reflectie, aldus 
Kierkegaard, is de doodsengel van de onmiddellijk-
heid en daarmee ook van de passie.  
Wat Kierkegaards tijd, wat onze tijd nodig heeft is 
niet reflectie, maar daadkracht, suggereert 

Paul Cruysberghs is professor emeritus van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven
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Maar één iets willen

P a u l  C r u y s b e r g h s

dan weer dat wil ofwel tenslotte helemaal niets 
meer wil. Nee, zuiverheid van hart vergt dat je 
handelt en daarom mag je maar één iets willen,  
het goede. Zowel politiek als cultureel kan je dat 
vertalen in termen van algemeen welzijn (welvaart 
inbegrepen). Om te weten wat algemeen welzijn 
inhoudt, heb je geen nood aan filosofen of sociolo-
gen, ook al kunnen die best helpen een en ander te 
verhelderen. Wat je wel nodig hebt is vertrouwen, 
meer bepaald vertrouwen in wat we de basis plegen 
te noemen.

Mensen weten best wat goed voor hen is; en, mits 
er ruimte is voor openbare opinie en publieke 
discussie, reikt dat veelal verder dan hun eigen 
kleine profijt. Wie in een stad aan de weg timmert, 
hetzij politiek, hetzij socio-economisch of cultureel, 
dient vertrouwen te schenken aan burgers die 
initiatieven nemen en risico’s durven te lopen. 
Zulk een vertrouwen hoeft daarom niet blind te 
zijn, maar op basis van wantrouwen beheer je hoe 
dan ook geen land of stad. Als je iemand moeten 
wantrouwen, dan is het jezelf, zo suggereert 
Kierkegaard, je eigen dubbelhartigheid. Het klinkt 
moralistisch, maar Kierkegaards toespraken 
pretenderen dan ook opbouwend te zijn. En een 
goede bouwheer, zo durf ik zelf bij wijze van 
besluit te suggereren, moet in alle bescheidenheid 
zichzelf wantrouwen en vertrouwen weten te 
schenken aan een creatieve en tegelijk toch ook 
verstandige bouwmeester.

Zijn we gebaat bij het toekennen van een stedelijk 
bouwproject aan een gerenommeerd architect als 
we achteraf onder druk van deze of gene moralist 
of betweter of drukkingsgroep allerhande wijzigin-
gen denken te moeten aanbrengen? Moet een 
verandering van politieke coalitie in een stad per se 
alle vroegere projecten in vraag stellen? Moet 
telkens opnieuw alles opnieuw worden uitgevon-
den? In zekere zin wel. Niets is zo dodelijk als 
traditionalisme.  
Angst voor het nieuwe is, zoals elke vorm van 
angst, een slechte raadgever. 
Maar wat Kierkegaard op het oog heeft, is van een 
andere orde. Als we vandaag de dag niet meer zo 
goed weten wat het goede is, dan is het toch niet 
onbelangrijk het hart zuiver te houden. Dit laatste 
klinkt haast ridicuul, omdat het suggereert dat je 
net als de schone ziel in Hegels Phänomenologie 
des Geistes je handen niet vuil mag maken. Maar 
dat is het net wat Kierkegaard wil vermijden.  
De schone ziel komt niet aan handelen toe omdat 
ze voortdurend bevreesd is haar maagdelijkheid te 
verliezen en bevuild te worden door de harde, 
onbarmhartige realiteit. Maar door zo een vrees 
tuimel je juist in de valkuil van de reflectie. Dan ga 
je alle beslissingen uitstellen en je overleveren aan 
een voortdurend weg en weer gaan tussen willen en 
niet-willen, tussen pro en contra, tussen ja en neen. 
Kierkegaards zuiverheid van hart bestaat er in dat 
je dat soort dubbelhartigheid en tweeslachtigheid 
opgeeft, precies omdat je anders ofwel nu eens dit 
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Politiek in fun�ie van menselijke winstEen streek van verbeelding

Hey Karel! 
 
Is het niet moeilijk om na te denken over een 
afgebakend gebied? 
Heeft het niet onmiddellijk iets dat begrensd is, 
dat beperkt is? 
Kunnen we de verbeelding die nodig is voor een 
ruimer en ander denken wel binnen een strak 
keurslijf duwen? 
Fnuikt dit niet op voorhand de ontwikkeling 
van allerlei ideeën? 
Wie is daarmee gebaat? 
Misschien de exacte cijfers, de statistieken, de 
regels en reglementen voor beheer, de methodes 
om chaos te vermijden, of er toch zeker orde in te 
krijgen. Lees: zorgen dat alles en iedereen min of 
meer op elkaar gelijkt, zich aan de regels houdt, 
dit rijke gebied min of meer in stand helpt houden.
Ondanks vele alarmsignalen, stijgende ongelijk-
heid, een tanende middenklasse en een duidelijk 
nieuw proletariaat.

Pas op Karel! 
 
Ik zie onze toekomst zeer positief: wat mij betreft 
is het glas halfvol. 
Want er liggen onvoorstelbaar veel uitdagingen te 
wachten op sterke handen, op onderbouwde visies 
en stevige praktijken, op engagement en gedurfde 
wendingen. 
Daarvoor zal deze regio zichzelf volledig moeten 
heruitvinden. Een reconversie zonder voorgaande. 
Geen probleem! 
Indien we uitgaan van onze eigen sterkte, 
onze sociale, economische en creatieve troeven, 
als we leren uit voorgaande sprongen van vlas 
naar staal, van boer tot tapijt. Van steeds sterker 
en ongekend rijk sociaal, hoeft dat niet te leiden 
tot angst en verzuring, tot behoudsgezinde en 
protectionistische reflexen.
  

hoogste bieder. 
En we noemden het vrijheid.
Maar vrijheid, ja die heeft haar prijs. Vrijheid bleek 
de rattenvanger van dienst.
Maakte van ons slaafse volgers van een markt, van 
een economisch spreken, een geheel eigen vocabu-
larium dat zijn netwerken op recepties en work-
shops allerhande blijft bespelen met nieuwe dure 
eden, nieuwe retoriek voor hetzelfde doel: 
DE EEUWIGE GROEI.

Dus nee Karel!
 
Gedaan. 
Dit is wat ik vraag.
Een streek die inzet op menselijk en creatief 
kapitaal. Sociaal bewogen met een scheve smoel, 
nen hoek af. 
Niet al te volgzaam of gedwee. Lekker tegendraads.   
Dat is wat ik vraag, een streek die zichzelf weet te 
plaatsen in de wirwar van vlugge ideetjes en hippe 
slogans, die niet op iedere kar springt maar 
overtuigd is van de eigen ‘tote’, de eigen potentie 
en inventiviteit. Die de wereld verovert met een 
buik vol historiek en noeste arbeid, conflict en 
mededogen, vol van hutsepot en ‘zwiens in sarzen’.  

Kijk!
 
Deze regio van zeer veel kapitaal is gegroeid in 
iedereen zijn portefeuille. Een portefeuille met een 
sterk en eigen karakter die eertijds vertrok uit en 
voor het woord gemeenschap, die investeerde in 
functie van een algeheel welbevinden, die wat 
koterde in de eigen haard. 
Die haard was min of meer behaaglijk. 
Voor iedereen wat wils, voor iedereen ongeveer 
dezelfde vooruitgang.  

 Maar!
 
Toen kwamen de gulzige tijden en voedden 
we elkaar op in ongebreideld consumeren, 
in meer en groter. 
In steeds weer groeiende cijfers. 
In vlugger en bereikbaarder. 
In dure woorden en kledij.
In een globale mondiale wereld.
Alle info, alle wijsheid, alle weetjes, alle privé, 
alle geheimen. Alles alles alles alles te koop, 
te huur, te leen, te verkrijgen! 
We verloren ons eigen ‘paradijs’ aan de 

Geert Six is artistiek leider van de Unie der Zorgelozen
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En dat op die markt de hele wereld is gearriveerd. 
De streek haar utopie is weten dat heel haar taal 
haar ondernemend vermogen is.
Haar onwrikbare wil om haar rijkdom te delen.
Dat ze zorgvuldig kiest wat nodig is voor de 
bewoners van haar plein. 

 
Beste Karel. 

 
Ik ben er zeker van dat deze streek morgen rust zal 
willen, troost, hoop en schoonheid. 
Dat deze streek nood zal hebben aan empathisch 
en storend vermogen. 
Aan een gezonde portie anarchie. 
Aan een gedurfde architectuur.
Aan een andere organisatie van werk en welzijn. 
Deze regio heet niet Bilbao of Beijing noch is het 
Dubai of Hongkong. 
Deze streek heet Zuid-West-Vlaanderen, amper een 
‘schorte’ groot en toch een van de rijkste van de 
wereld. En niet alleen rijk in de portemonnee.
Maar morgen steevast en zeer zeker meer dan 
vroeger rijker in haar wil en ijver om de woorden 
gelijkheid en menselijkheid in hun volledigheid in 
de praktijk om te zetten. 

Dus, this is the deal.
Deze streek zal in pakweg 2030 geen armoede meer 
kennen, geen multiculturele of etnische problemen.
Geen enkel probleem met vergrijzing of 
scholentekort. 
Nergens nog onbegrijpelijke leegstand of fileleed.
Deze streek zal voor iedere inwoner voorzien in een 
basisloon en een portie liefde en comfort. 
In deze streek zal niemand op straat slapen in 2030, 
zal er geen enkel probleem zijn met pollutie en zal 

Die niet strijdt voor een vlag maar vecht met 
een hart voor vrijheid, gelijkheid, speelsheid, 
creativiteit. 
Die politiek bedrijft in functie van 
menselijke winst. 
Dat is wat ik vraag.
Dat deze streek die altijd uit haar as herrees het 
niet langer meer zoekt bij hoge torens of 
beurscijfers. Niet langer beeft bij het zien van 
een hostie of vendelgezwaai.
Maar het eerder zoekt bij gedurfde eerlijkheid. 
Bij de breedte en diepte van het hart.
Want deze streek met haar verre eindeloze horizon, 
haar plagende windstoten, haar regenbuien, 
haar wolken, haar luchten, haar uit de kluiten 
gewassen kwinkslagen van natuur en mens… 
die streek herbergt alles wat beiden nodig hebben 
om samen te evolueren. 
In dit land van honing hadden die weleer alle twee 
een gezamenlijk contract.  
Er werd gezaaid en gemaaid. Er werd eeuwenlang 
geoogst. 
Laat ons in deze streek de METAFOOR VAN HET 
OOGSTEN hoog in het vaandel blijven voeren. 
Als we niet meer zaaien, zal het land in onze 
kop verdorren.
Zullen we vergeten dat enkel spelen soelaas 
kan brengen in het plaveien van de toekomst.
Zullen we vergeten dat ontwikkeling ten dienste 

staat van het menselijke verhaal in plaats 
van omgekeerd. 
En dat die mens het best schatplichtig is in 
de wording van morgen.
Dat hij actief betrokken is in het herinrichten 
van zijn kleine en brede omgeving.
Dat hij weet dat zijn stem een verschil kan maken.
Dat ook hij verantwoordelijk is.
Dat het zonder hem eigenlijk niet zoveel zin heeft.
In zijn relatie tot de fysieke omgeving is de mens 
het liefst oorsprong en toekomst. 
A en Z van het nieuwe alfabet.
Anders wordt hij uitgeschakeld of vervangen door 
een robot. Wordt hijzelf en zijn omgeving virtueel.
Zo een streek? 
Neen bedankt.

 
Hoe drijft het menselijke vernuft en zijn onmacht 
dus mee in de steeds verder ontwikkelende 
technologie? 
Hoe vermijden we met zijn allen dat deze streek 
ondanks haar hoogtechnologische kwaliteiten 
menselijk en geestelijk arm wordt? 
Ik zie de streek het liefst als een trotse en zachte 
moederkloek die de leegte in het hoofd met 
verbeelding bestrijdt.
Die weet dat deze streek slechts een marktplein is 
in de wereld.

het gras niet enkel groener zijn aan de andere 
kant van de heuvel. 
Deze streek zal in 2030 een voorbeeld zijn van 
herverdeling en creatieve menselijke ontwikkeling.
In 2030 komt de hele wereld naar deze regio om 
te zien hoe Zuid-West-Vlaanderen voor iedere 
inwoner een kuuroord is geworden.  
Waar werk en ontspanning, verantwoordelijkheid 
en zorg speerpunten worden van een totaal ander 
politiek en economisch denken.
Waar de democratie weer in handen is van de 
mens/inwoner die er met liefde en trots dagelijks 
mee aan de slag gaat. 
Waar samenleven vruchtbaar is voor hart en geest.
Waar alle inwoners samen een nieuwe rijke 
oogst binnenhalen. 

Politiek in fun�ie van menselijke winst
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Tegen de stroom in voor deze stad kiezen

Gautier Platteau is uitgever bij uitgeverij Kannibaal/Hannibal

Golden RiveR

G a u t i e r  P l a t t e a u

G R
Het jaagpad langs de Leie bracht mij en mijn fiets 
elke dag, twaalf jaar lang, tot bij die fallus van het 
katholiek onderwijs: de collegetoren van Sint-
Amand. Fietsen langs de Leie, dat was fietsen langs 
een vuile rivier die ’s ochtends vaak bedekt was met 
een romige boord schuim. Dat was fietsen langs 
een boer die met gedimde lichten zijn beer stond te 
lozen. Dat was fietsen langs de rivier waarin mijn 
grootvader met zijn mooie auto om het leven 
kwam, onderweg naar Frankrijk om vlas te verko-
pen. Het vlas dat de rivier zijn nobele bijnaam 
schonk die niet van toepassing meer was op de 
stroom in de jaren ’80 en ’90.

Soms was het tochtje idyllisch, zoals het eerste stuk 
langs de hoeve met de toepasselijke naam ‘Goed te 
Beaulieu’, bewoond door een tweeling boeren die 
zonder het te beseffen één van de mooiste plaatsjes 
langs de Leie in stand hielden. Toen kwam 
Harelbeke. De stad die de Leie letterlijk de rug 
toekeerde, zijn historische hart vernietigde en zich 
oriënteerde op de Gentsesteenweg.
 
Van Harelbeke naar Kuurne. Fietsen langs een 
jachthaventje met uitzicht op een knoert van een 
verbrandingsoven. En dan, langs een oude vlasfa-
briek met een bakstenen schoorsteen die langzaam 
in puin valt, tot aan de eerste Kortrijkse villa’s. 
Onder het loof van de oude kastanjebomen langs 
de Leie reed ik tot aan school. Het fietspad dook 
onder elke brug tot op waterniveau. Die geur 
– stank – vergeet ik niet meer.  

Het doet deugd de rit nu opnieuw te maken.  
Het Goed te Beaulieu staat er nog, Harelbeke heeft 
eindelijk bouwplannen langs de Leie - benieuwd 
welke - en Kortrijk heeft de rivier finaal omarmd 
zoals de rivier dat zelf al die jaren in stilte heeft 
gedaan met het Buda-eiland. De Leie staat stilaan 
symbool voor de vernieuwing van Kortrijk. Er zit 
zelfs weer wat vis in. Het is door één te zijn met de 
rivier dat de stad uit zijn Leiedal kruipt. 

Voor de weinige toeristen zijn de twee Broeltorens- 
met-bruggetje het iconische monument van de 
stad. De Kortrijkse Eiffeltoren. En toch ligt er anno 
vandaag nog steeds een parking daar waar onze 
Graslei zou moeten zijn. Er rijden zelfs auto’s over 
het bruggetje. Alsof je in Firenze over de Ponte 
Vecchio zou rijden. 

Door projectontwikkelaars uit het verleden is het 
onmogelijk gemaakt om de torens op een mooie 
manier te fotograferen. Het frontale zicht wordt 
verstoord door banale gebouwen die de achter-
grond verknallen. Een afknapper voor al wie de 
stad bezoekt. Bezoekers hebben het nog steeds 
graag over Texas en Kortrijk als hoofdstad van de 
dikke nekken. Hun gloriejaren liggen al een tijd 
achter ons. De laatste exemplaren zijn een anachro-
nisme. In al hun trots hebben ze hun stad jaren 
verwaarloosd tot geen jong mens er meer wou 
wonen. De jeugd verdween ‘en masse’ stroomaf-
waarts richting Gent. 

Zelf zijn wij na jaren Brussel teruggekeerd naar 
Kortrijk. De stad bleef ons charmeren door de 
goede herinneringen en het goede leven. Wat men 
ook moge zeggen van patisseriecultuur, het is een 
grote luxe die Kortrijkse bakkersgilde. Stad met 
ruimte om te leven, zonder grote verkeersproble-
men, stad met goede scholen, stad zonder 

overdreven wachtlijsten en kampeertoestanden. 
Stad met een zeldzaam jaren ‘50 open zwembad, 
een hele goede cinema, enkele cafés de naam 
waard.  
Stad die veel dichter bij Gent ligt dan Oost-
Vlamingen beseffen. Stad waar een aangename 
Franse wind waait. Maar ook gewoon een Vlaamse 
centrumstad waar huisprijzen nog redelijk zijn in 
vergelijking met de andere steden. Alleen Kortrijk 
is als stad die naam waardig in de driehoek Rijsel, 
Brugge en Gent. 
Wat Kortrijk nu nodig heeft zijn jonge mensen en 
gezinnen die tegen de stroom in voor deze stad 
kiezen. En zo zijn er gelukkig steeds meer.
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Respe� 
voor het 

stedelijke landschap
Ideeën uitwisselen van Barcelona tot Kortrijk

1988. Een groep vakspecialisten uit Vlaanderen 
bezoekt Barcelona. Het recent opgestarte proces 
van stadsvernieuwing begint in het buitenland 
belangstelling te wekken bij mensen die precies 
werken rond het fenomeen van stadsbeheer.  
Om hen hierbij te begeleiden doen ze beroep op 
iemand die de lopende werkzaamheden door en 
door kent en die hen het algemeen beleid dat 
achter die ontwikkelingen steekt kan uitleggen.
Aan het hoofd van het gezelschap staat een 
architect die heel nauw betrokken is bij de urbani-
satieplannen van de stad Kortrijk en haar omge-
ving. Zijn naam is Karel Debaere. De persoon die 
hen zal begeleiden bij hun bezoek is Jordi 
Farrando, een jonge architect die sinds enkele jaren 
werkt bij de dienst Stadsontwikkeling van 
Barcelona.
Hun eerste ontmoeting, even toevallig als de 
meeste andere ontmoetingen in een mensenleven, 
betekent de start van een relatie die met de jaren 
hechter en hechter zal worden.  Van bij het begin 
zitten de twee heren beroepsmatig op dezelfde 
golflengte. Al vlug echter krijgt die professionele 

band ook een meer persoonlijk karakter.  
Het resultaat van dat alles zal een toename zijn van 
wederzijdse uitwisselingen over de jaren heen.
Wat was er in Barcelona aan het gebeuren, dat de 
belangstelling kon wekken van deze groep 
Belgische experts? Was er misschien iets waarvan 
ze dachten dat het nuttig kon zijn voor hun eigen 
beroepswerkzaamheid? In welke mate konden de 
verschillende contexten - urbanistisch, sociaal, 
wetgevend, politiek, … - hen ertoe brengen te 
geloven dat hun bevindingen een gemeenschappe-
lijk karakter vertoonden en dus konden worden 
gedeeld?
Al die vragen overvielen me terwijl ik het bezoek 
voorbereidde en hebben me lange tijd nadien nog 
achtervolgd. Sommige antwoorden hebben zich in 
de loop der jaren beetje bij beetje voor mijn ogen 
ontplooid in grote mate dank zij de banden 
ontstaan sinds die eerste ontmoeting. Voor veel 
vragen echter leeft bij mij nog altijd de rechtmatige 
twijfel en de onzekerheid of ik wel de juiste uitleg 
heb weten te geven.
Sindsdien en tot op vandaag toe ben ik ontelbare 

nieuwe ogen, andere werelden te begrijpen die me 
even onbekend waren als Vlaanderen vroeger.  
En deze vaardigheid om waarden te ontdekken in 
omstandigheden die verschillen van mijn gewone 
leefwereld heb ik zonder twijfel grotendeels te 
danken aan de houding die Karel aannam als hoofd 
van die groep die Barcelona zoveel jaren terug 
heeft bezocht.

Maart 2013. Ik schrijf deze regels neer voor een 
bundel die wordt gepubliceerd als hommage aan 
het werk dat Karel heeft gepresteerd als directeur 
van Leiedal, intercommunale in dienst van de 
gemeentebesturen uit de Kortrijkse regio.
Karels mandaat loopt straks ten einde en over een 
week reist hij opnieuw naar Barcelona, nu met een 
groep van een dertigtal bestuursleden van Leiedal. 
Hij stond er op de lange reeks bezoeken die hij 
gedurende al die jaren heeft geleid te besluiten met 
een nieuwe verplaatsing naar de stad waar ik woon. 
Hij vroeg me hem te helpen bij de organisatie van 
dit bezoek.
Over minder dan twee maanden gaat Karel met 
pensioen en zijn nieuwsgierigheid is nog altijd 
onaangetast. Hij is ervan overtuigd dat de stad 
waar hij zo vaak op bezoek is geweest hem nog veel 
nieuwigheden te bieden heeft. Kenschetsend en 
onverzwakt is zijn vaardigheid om verschillende 
werelden met elkaar te verbinden, het beste uit elk 
van hen te puren en de gedachte van de ene wereld 
door de andere te laten bevruchten. Verdient hij 
omwille van zijn ruime beroepsactiviteit ongetwij-
feld nog veel andere eretitels, deze vaardigheid is 
zeker niet de minste van zijn verdiensten.

keren in Vlaanderen geweest, een land dat mij 
helemaal onbekend was bij die verre eerste ontmoe-
ting. Geleid door mensen die ik mocht leren 
kennen, heb ik de gelegenheid gehad de Vlaamse 
steden te ontdekken, hun specifieke eigenschappen 
te doorgronden, de mechanismen te verkennen die 
toelaten op hun specificiteit in te werken en hun 
ontwikkeling te helpen sturen. Dank zij die vele 
personen - en heel bijzonder dank zij Karel - heb ik 
het voorrecht genoten - voorrecht dat ik nog altijd 
geniet -  mee te kunnen werken aan die 
ontwikkelingen.
Ik weet niet of die groep mensen iets heeft geleerd 
van hun bezoek. Ik heb in elk geval veel geleerd uit 
onze samenwerking: transculturaliteit, de nood-
zaak om een onderscheid te maken tussen wat 
bruikbaar is in experimenten elders en wat speci-
fiek is voor je eigen werkterrein, het onderkennen 
van de specifieke waarden die elk landschap - ook 
het stedelijke - in zich draagt en die men best 
respecteert, het afstemmen van een welbepaald 
model op een welbepaalde context, de verschil-
lende waarden die bij elk project meespelen …
Ik heb een rusteloze maar open beroepsgroep 
aangetroffen die een architectuur uitbouwt die naar 
buiten toe minder bekend is dan ze verdient, die 
vernieuwende stadspatronen uittest, die bereid is 
bevindingen uit te wisselen en opties ter discussie 
te stellen, die in staat is veel bij te dragen,  
te luisteren en om schouder aan schouder nieuwe 
oplossingen uit te werken. Een beroepservaring die 
zeker voor mij buitengewoon verrijkend is geweest.
Vrucht van heel dit uitwisselingsproces is een 
overdracht van ideeën geweest die me in staat heeft 
gesteld naar een andere realiteit te kijken met 

Jordi Farrando is architect en stedenbouwkundige

J o r d i  F a r r a n d o
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Langzamerhand nadert de herinrichting van de 
Leiedoortocht door Kortrijk haar voltooiing. 
We kunnen nu al stellen dat dit project een vanzelf-
sprekende kwaliteit tentoonspreidt die gerust kan 
wedijveren met binnen- en buitenlandse projecten, 
waar infrastructuur en (stads)landschap op een 
nieuwe manier worden verweven, bijvoorbeeld de 
oevers van de Rhône in Lyon en de ingrepen langs 
de oevers van de Garonne in Bordeaux. Maar als 
we naar de initiële opgave kijken, dan was deze in 
Kortrijk zo mogelijk nog complexer en riskanter. 

 Dreiging van een snede in de stad 

Eind vorige eeuw was er een project voor de 
verbreding van de Leie in Kortrijk. Dat project 
werd vormgegeven op de tekentafels van de 
bouwtechnische afdeling van de waterwegbeheer-
der, uitgaande van de technische normen van de 
scheepvaart met bochtstralen, passeermogelijkhe-
den en gebruikelijke brugconstructies en kaaimu-
ren. Het dreigde zo een snede in de stad te worden. 
Het is de verdienste van een jonge ir. architect van 
de intercommunale Leiedal, die vond dat het 
voorliggende project ‘er niet door kon’ in die 
technische vorm, maar tegelijkertijd op zoek ging 
naar constructieve voorstellen om daar een steden-
bouwkundige opgave van te maken. Door inzet 
van ruimtelijke concepten, gecombineerd met 
ingenieuze architecturale oplossingen voor de 

bruggen ontstonden win-winsituaties. 
Op advies van ir. Greisch bleek dat de constructie-
hoogte van de bruggen kleiner kon, waardoor de 
aanloophellingen minder lang moesten worden, er 
minder ver moest worden onteigend en de stadswe-
gen zelfs met eenvoudige rotondes konden worden 
aangetakt. Op andere plaatsen werd tegelijkertijd 
over de structuur van de hele stad nagedacht. Zo 
bleek dat op de fiets- en voetgangersas van de stad, 
een gewone ophaalbrug volstond (Budabrug) en 
dat een starre hoge brug voor het gemotoriseerd 
verkeer kon worden gekoppeld aan een nog 
ontbrekend stuk van de stadsring (de zgn. 
Westelijke Ring), waar de aanloophellingen wél 
moeiteloos konden worden ingepast. 

Stadslandschap

Het eerste stedenbouwkundige concept was dat 
water in een stad op zich een kwaliteit is en de 
randen ervan bijzondere publieke ruimten kunnen 
opleveren. Dat was toen nog een ‘nieuw’ inzicht, 
dat ondertussen in heel veel steden een thema is 
geworden. Een tweede inzicht was dat een derge-
lijke infrastructuur een nieuwe landschappelijke 
schaal introduceert in de stad, waarbij kaaimuren, 
en parallelle fiets- en wandelroutes over lange 
afstand, 2 km en meer, zich uniform en sober 
mogen tonen. Hierdoor kunnen de bruggen dan 
weer bijzondere momenten worden.  

instanties- was op zich innovatief en heeft er zeker 
toe bijgedragen dat de initiële kwaliteiten van het 
nieuwe projectvoorstel niet zijn afgekalfd, integen-
deel alleen nog maar zijn gestegen.  
Het aantrekken van sterke ontwerpers voor de 
deelprojecten (parken, bruggen, oevers) is ook  
een kritische succesfactor gebleken. 
Maar achter de schermen was er altijd iemand die 
het stadstoneel bleef regisseren, door gebruik te 
maken van zijn netwerk, formeel wanneer het kon, 
maar niet zelden ook informeel wanneer het moest. 
Misschien is het moment gekomen waarop het 
werk en de carrière van deze informele stadsbouw-
meester inspireert tot een nieuwe formele functie, 
een ‘streekbouwmeester’ die via de integrale 
benadering, de strategische projecten op streek-
niveau begeleidt, maar ook een gezagsinstantie 
waaraan lokale instanties hun infrastructuur, 
publieke ruimte en stedenbouwkundige projecten 
vrijwillig kunnen toetsen. Op andere plaatsen, 
bijvoorbeeld Noord-West-Vlaanderen, noemen ze 
dat ‘kwaliteitskamers’. Als dat voor één persoon te 
zwaar is, kan men ook een team van ‘projectregis-
seurs’ benoemen, bijvoorbeeld voor het project 
‘Groene Sporen’, of de omschakeling van een 
auto-gerichte ruimtelijke ordening naar een 
stads- en streekontwikkeling, gekoppeld aan het 
fiets- en openbaarvervoernetwerk. Momenteel zijn 
dit immers de grote (ecologische) uitdagingen voor 
de streek. Of zijn dit zonder meer vanzelfsprekende 
functies voor de intercommunale Leiedal?

Hier versmelten de lange lijnen van het netwerk 
met de dwarse verbindingen voor het lokale leven. 
Vervolgens worden aan dit rivierlandschap bouw-
blokken en parken gehecht, zodat nergens ‘rest-
ruimten’ ontstaan. Het overkoepelende concept is 
dat een dergelijke infrastructuur een ‘stads-land-
schap vormt, waarbij de verzorgde behandeling 
van de twee oevers de onvermijdelijke snede alvast 
visueel opheft. De glooiende komvorm van het 
Albertpark is daarvan het mooiste voorbeeld.  
Het verzoent netwerk en stad, de snede wordt stad. 
Dat daar dan ruimte ontstaat voor een nieuw 
stedelijk gebruik, nl. het skaten, is dan ook niet 
toevallig. Deze nieuwe stadslandschappen creëren 
immers nieuwe nog onbeschreven ruimten, waar de 
klassieke ‘burgerlijke’ gebruiken nog niet gesetteld 
zijn. Energieke jongeren en nieuwe Kortrijkzanen 
kunnen er zich probleemloos een plek toe-eigenen, 
waardoor ze samen met de oude Kortrijkzanen en 
bezoekers de stad kunnen delen. Ontmoetingen in 
de publieke ruimte zijn een belangrijke onderleg-
ger voor een democratisch bestel. 

Naar een streekbouwmeester, een urban 
designregisseur? 
Deze voorbeeldige kwaliteit ontstond niet alleen 
rond tekentafels, maar ook via ronde tafels met het 
Vlaamse Gewest en het stadsbestuur. Het feit dat 
het opdrachtgeverschap voor een infrastructuur-
werk bij een ‘tijdelijke vereniging’ werd onderge-
bracht -met een evenwaardige stem voor de lokale 

Koen Stuyven is architect bij Vectris

De Leiedoortocht bijvoorbeeld Een kwaliteitsstandaard voor Vlaanderen

K o e n  S t u y v e n
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Het overviel me helemaal! De vraag om neer te 
schrijven hoe de toekomst van Zuid-West-
Vlaanderen eruit kan zien en dit vanuit het stand-
punt van een ‘social designer’. Hoe kan die 
boodschap aan Zuid-West-Vlaanderen luiden?  
Het lijkt me op zijn minst een goede oefening om 
er over na te denken.

Een ‘social designer’ vertrekt vanuit een sociale 
context of vanuit een maatschappelijke frictie.  
Vaak gaat het om een beleving die niet aanwezig is, 
een beleving die niet optimaal is of een beleving die 
een andere insteek nodig heeft. Beleving staat niet 
gelijk aan ‘belevenis’. Een belevenis is een eenmalig 
moment. Een beleving is de manier waarop je iets 
ervaart of interpreteert.

Een ‘social designer’ gaat er over nadenken hoe het 
komt dat de gewenste beleving niet ervaren wordt. 
Eenmaal dit duidelijk is, kunnen de puzzelstukken 
in een andere volgorde gelegd worden, zodanig dat 
er een nieuw concept gecreëerd wordt. Eenmaal het 
concept er is, kan de omzetting gebeuren naar 
producten, ruimtes, services, events, …
Kortrijk dé designstad van Vlaanderen, ik pak er 
graag mee uit. Want het is er fijn vertoeven. En er 
valt niet te ontkennen dat de jongste jaren enorm 
veel projecten gerealiseerd werden. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat Kortrijk en 
Zuid-West-Vlaanderen veel meer kunnen betekenen 
en een uniekere plaats kunnen innemen in de 
ontwerperswereld.

In het Streekpact 2013-2018 lees ik: “Ontwerpen zit 
in ons bloed. Het kenmerkt onze streek. 
Ontwerpen is kijken, denken, analyseren, doen.”
Zuid-West-Vlaanderen heeft ontwerprichtingen, 

‘Het is voor de elite’ of ‘voor mensen met veel 
geld’ wordt er vaak clichématig geroepen. 
Maar omgekeerd zijn er ook creatievelingen die 
huiveren bij het idee om de modale man bij het 
ontwerpen te betrekken.

Hoe kun je een designstad of een designstreek zijn 
als de bewoners zelf met argwanende blikken naar 
al dat moois kijken? Hoe kun je als designstad 
vernieuwend zijn zonder te vervallen in het 
produceren van nóg meer producten voor de 
industrie, voor het interieur, voor de architectuur, 
voor de mode, en dergelijke meer?

Momenteel loopt er in Brussel een onderzoek 
hoe culturen elkaar kunnen inspireren op het 
vlak van het ontwerpen. Welke culturele aspecten 
kunnen inspireren? Wie is er expert in een 
bepaalde techniek? Laat Turkse gezinnen 
tonen hoe ze samen thee drinken. 

ingenieursopleidingen, architecten, goede bedrij-
ven, kwaliteit, creativiteit op verschillende niveaus. 
Als men in Vlaanderen spreekt over ontwerpen, 
wordt onmiddellijk gedacht aan productontwikke-
ling, industrieel ontwerp, interieurvormgeving, 
architectuur, mode, accessoires, enz. Termen die al 
goed geïntegreerd zijn in de maatschappij. Ook in 
het Kortrijkse. 

Het zou Kortrijk goed doen om in te zetten op 
conceptdenken en dan spreek ik vooral vanuit een 
designstandpunt. Een voorbeeld: wat is een 
toekomstige bibliotheek? Wat is de beleving van 
een toekomstige bibliotheek? 

Momenteel worden te weinig burgers betrokken 
bij ontwerpen. Ik heb de indruk dat sommige 
inwoners van Kortrijk en het omliggend gebied 
‘design en ontwerpen’ zelfs vieze woorden vinden.

AnnaMariaCornelia De Gersem is social designer en oprichtster van Studio AnnaMariaCornelia

A n n A M A r i A C o r n e l i A  D e  G e r s e M

Hoe zitten hun trouwceremonies in elkaar? 
Wat zit hier meer achter dat niet zichtbaar is? 
Wat voor materialen, producten, wat zijn de 
kleine onzichtbare gewaarwordingen?
Een ander voorbeeld: Temple Grandin. Zij vertrok 
vanuit haar eigen autisme en voelde aan dat vee te 
veel stress kreeg eenmaal op weg naar het slacht-
huis. Ze slaagde er in om de volledige Amerikaanse 
slachtprocedure om te vormen, zodat dieren 
minder stress krijgen gedurende hun overbrenging 
van de boerderij naar het slachthuis. Minder stress 
zorgt namelijk voor een betere doorbloeding van 
de spieren. Hierdoor krijgt men een betere vlees-
kwaliteit met als gevolg dat de consument een 
kwalitatief hoogwaardiger product koopt.
Temple haar eenvoudig startpunt heeft ertoe 
geleid dat het vee, de consument, de sector én 
de economie er beter van werden.
Wat is hiervoor nodig? Kortrijk en Zuid-West-
Vlaanderen die ‘ontwerpen’ in een bredere 
context (willen) zien en ‘social design’ inzetten 
op allerlei fronten.
Kortrijk en Zuid-West-Vlaanderen moeten het 
ontwerpen stimuleren vanuit een sociale context 
waarvan beleving, kwaliteit en professionalisme 
tot de eindresultaten behoren.

Zuid-West-Vlaanderen zou een internationaal 
voorbeeld en een speeltuin kunnen worden, 
vergelijkbaar met projecten als Temple Grandin,  
de Favela’s in Brazilië, de Bornholms Efterskole 
in Denemarken, en nog veel meer.
Met ‘social design’-projecten vanuit en mét de 
Zuid-West-Vlaamse burgers en ondernemers, 
kan Zuid-West-Vlaanderen een grotere, bredere 
designspeler worden, met als gevolg een sterkere 
aantrekkingskracht voor de streek.

Sociaal 
design 
inzetten 
op alle 
fronten

Kortrijk 
moet 
burgers bij
ontwerpen 
betrekken
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“Honor Dei, labor mihi, utilitas proximo”, God de 
eer, mij het werk, de naaste het nut. Het motto van 
monseigneur Victor Scheppers, de Vlaamse 
tegenhanger van Don Bosco, zou, in een geactuali-
seerde, niet-religieuze versie dan, ook het motto 
van Karel kunnen zijn. 
Dat hij als jong burgerlijk ingenieur-architect en 
stedenbouwkundige er bewust voor koos om niet 
in de privésector maar in de social profit-sector te 
gaan werken, lag in de lijn van zijn maatschappelijk 
engagement als student. Leiedal bleek voor hem de 
ideale biotoop te zijn om maatschappelijk te 
ondernemen. Hier konden zijn deskundigheid en 
passie voor stedenbouw, ruimtelijke vormgeving en 
publieke ruimte openbloeien in dienst van de 
gemeenschap. Hier heeft hij zijn persoonlijke 
ambities kunnen omzetten in een engagement om 
mee zijn stempel te drukken op de ontwikkeling 
van de streek. Hier heeft hij zijn leiderscapaciteiten 
kunnen ontplooien in wat bij uitstek een omgeving 
van informeel en formeel overleg is, waar dialoog 
en het zoeken naar consensus primeren, maar waar 
ook visie en de kracht van een overtuiging belang-
rijk zijn en soms het verschil kunnen maken. 

Als stedenbouwkundige heeft Karel de voorbije 
kwart eeuw als ontwerper, inspirator, facilitator of 
kwaliteitsbewaker een cruciale rol gespeeld bij tal 
van ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Ik denk 
dan bijvoorbeeld aan Hoog Kortrijk, aan het 
Buda-eiland en de Leie-doortocht in Kortrijk, aan 
vernieuwende bedrijvenparken zoals Evolis en het 
Beneluxpark, enzovoorts. Maar ook en niet in het 
minst aan de vele internationale ontwerpateliers die 
onder zijn impuls werden georganiseerd over 
bijvoorbeeld de Leie, het Kanaal Bossuit-Kortrijk 
of de Nelca-site in Lendelede. Die ontwerpateliers 
zijn tekenend voor de aanpak van Karel. 
Geconfronteerd met ruimtelijke kwesties mogen 
we ons niet beperken tot unidimensionele of louter 
technische oplossingen, mogen we ons niet 
vastrijden in een puur ambtelijke, sectorale of 
ingenieurslogica, en ons zeker niet laten leiden 
door private belangen of korte termijn gewin. 
Een organisatie zoals Leiedal werkt ‘tot nut van 
’t algemeen’, moet altijd het hele plaatje bekijken 
en op langere termijn denken. Ze mag ook niet 
zelfgenoegzaam zijn maar moet vensters opengooi-
en, durven dromen en buiten de lijntjes kleuren. En 
vooral: ze mag niet (laten) beknibbelen op 

Misschien moet Leiedal in de komende jaren de rol 
die Karel de voorbije jaren bijna op zijn eentje 
heeft gespeeld, zelfs formaliseren en resoluut 
gaan voor de uitbouw van een echt streekbouw-
meesterschap. 

Is Karel in hart en nieren een stedenbouwkundige, 
ik zou hem groot onrecht aandoen door hem 
daarop vast te pinnen. Zijn persoonlijke betrokken-
heid bij Designregio Kortrijk, bij de ontwikkelin-
gen op het Buda-eiland, bij Transfo in Zwevegem 
en bij tal van educatieve en culturele initiatieven in 
de streek, spreken op dat vlak boekdelen.
Vanuit zijn grote nieuwsgierigheid, zijn openheid 
van geest, zijn maatschappelijke bewogenheid en 
zijn brede intellectuele en culturele belangstelling 
heeft Karel als medewerker en later als directeur 
van Leiedal nieuwe thema’s aangeboord, nieuwe 
verbanden gelegd, nieuwe coalities en netwerken 
gesmeed en het begrip streekontwikkeling een veel 
ruimere betekenis gegeven. Streekontwikkeling 
gaat niet alleen over economie en tewerkstelling, 
maar heeft in zijn visie en praktijk ook te maken 
met cultuur, met milieu en natuur, met hoe mensen 
wonen, met elkaar communiceren, zich bewegen en 

kwaliteit. De ontwerpateliers bleken daarbij een 
krachtig instrument te zijn, een vorm van co-pro-
ductie, een middel om creativiteit en engagement te 
bundelen. Door getalenteerde ontwerpers aan te 
trekken, mensen met verschillende achtergronden 
en uit verschillende werelden samen te brengen, 
bestuurders te confronteren met creatievelingen en 
vice versa, worden niet alleen nieuwe inzichten en 
betere oplossingen aangedragen, maar wordt ook 
een denkproces op gang gebracht en ontstaat een 
dynamiek waardoor mensen goesting krijgen om 
samen dingen in beweging te zetten. 
Leiedal moet dat pad verder bewandelen. Dat is 
niet evident op een ogenblik dat iedereen meer en 
meer op zichzelf terugplooit en integraal denken 
en ruimtelijke kwaliteit alles behalve een prioriteit 
lijken te zijn. Wellicht zullen er, net zoals Karel 
heeft gedaan, nieuwe instrumenten, nieuwe 
methoden, nieuwe samenwerkingsvormen en 
nieuwe processen ontwikkeld moeten worden. 
Maar de focus op duurzame ruimtelijke kwaliteit 
en op maatschappelijke innovatie door middel van 
ruimtelijke acties door een geïntegreerde benade-
ring, door het bundelen van krachten en de inzet 
van creatief kapitaal, moet een rode draad blijven. 

Paul Geerts is publicist en medewerker van het project ‘Groene Sporen’

‘De maatschappij de eer, 
 mij het werk, 
 de naa�e het nut’

P a u l  G e e r t s
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zich ontspannen. Een intercommunale zoals 
Leiedal is voor Karel veel meer dan een technisch 
instrument om bepaalde taken van de gemeenten te 
faciliteren, te administreren of over te nemen.  
Een intercommunale moet ook inspireren en 
innoveren. Ze moet mee de regionale agenda 
bepalen. Ze moet gemeenten ertoe aanzetten om 
over de eigen grenzen te kijken en gezamenlijke 
ambities en visies te formuleren. Ze moet hogere 
besturen overtuigen om die regionale schaal te 
erkennen en te honoreren. En ze moet durven 
experimenteren en soms zelfs een beetje 
vooroplopen. 
De ontwikkeling van de Digitale Regio Kortrijk, 
het lokaal woonbeleid, de streekvisie op windturbi-
nes en de regionale energiestrategie zijn daarvan 
mooie voorbeelden. Karel gaf ook de aanzet om 
binnen Leiedal te werken aan een regionale 
groenstructuur, om landschap en natuur in de 
streek te versterken door een structurerende rol te 
geven aan de Leie- en Scheldevallei, het kanaal 
Bossuit-Kortrijk, het Spierekanaal en de beekval-
leien. Dat leidde onder meer tot het project Groene 
Sporen. Voor een organisatie zoals Leiedal, die in 
sommige kringen en door sommige personen en 
verenigingen ten onrechte nog altijd gepercipieerd 
wordt als een louter economische speler, als 
ontwikkelaar van bedrijventerreinen, als ontwerper 
van stedenbouwkundige plannen (met de nadruk 
op bouwkunde), was dat zeker geen evidentie. 
Ook hier zal Leiedal in de komende jaren niet op 
zijn lauweren mogen rusten en zelfgenoegzaam 
achteroverleunen. Het zal de gemeenten én de 
hogere overheden elke dag opnieuw in woord en 
daad moeten overtuigen van de meerwaarde van 
zo’n regionaal samenwerkingsverband. Het zal zich 

permanent moeten bevragen en heruitvinden, 
keuzes moeten maken, inspelen op zich wijzigende 
omgevingsfactoren en letterlijk en figuurlijk 
grenzen moeten verleggen. Het zal ook toekomst-
scenario’s moeten blijven verkennen, ambities 
blijven formuleren en initiatieven blijven nemen 
om met kennis van zaken en openheid van geest 
het maatschappelijk debat in onze regio te voeden. 
Over wonen, werken en samenleven, over mobili-
teit, landschap, landbouw, groen in en om de stad 
en biodiversiteit, over duurzaamheid en klimaatver-
andering, over communicatietechnologie en 
informatiestromen, over de vorming en de toe-
komst van onze jongeren, over de vergrijzing, 
enzovoorts.
Ook dat is niet evident maar het is des te noodzake-
lijker in deze tijden van financiële orthodoxie, 
waarin de belangrijkste overheidsopdracht er lijkt 
in te bestaan om te besparen, en de idee alleen al 
van de maakbare samenleving als een ketterij wordt 
beschouwd. 

Vanuit zijn vaste overtuiging dat deze voor 
Vlaanderen perifere regio alles te winnen heeft bij 
een sterke regionale dynamiek en van zijn grenssi-
tuatie een troef moet maken door grensoverschrij-
dende samenwerking, heeft Karel van meet af aan 
de kaart van de Eurometropool getrokken. Dat is 
geen simpel verhaal, en het zal nog heel wat 
denkwerk, heel wat voluntarisme en heel wat 
inspanningen vergen om dat project te verankeren 
in de harten en de geesten van bestuurders en 
bewoners. Maar er is geen weg terug. Hopelijk 
zullen er in de nabije toekomst opnieuw mensen 
zoals Karel opstaan om zich met ambitie en met 
hun volle gewicht achter dat project te scharen. 

Ik heb hem op de eerste plaats leren kennen als een 
zeer loyaal iemand, iemand die vertrouwen inboe-
zemt en die mensen vertrouwen geeft. Iemand die 
geïnteresseerd is in mensen van divers pluimage en 
daarin veel tijd investeert. Gedreven en enthousias-
merend als hij is, verwacht hij anderzijds veel van 
zijn medewerkers. Maar hij geeft hen dan ook alle 
kansen en stimuleert hen om die kansen te grijpen. 
Tegelijk omringt hij zich graag met sterke persoon-
lijkheden en creatieve talenten die hem én heel 
Leiedal kunnen inspireren, uitdagen en verrassen. 
Hij heeft in mijn ervaring ook een merkwaardige 
flair om met mensen om te gaan. In gesprekken 
blijft hij altijd zijn rustige zelf. Hij luistert, geeft 
commentaar en ook als hij heel duidelijk weet waar 
hij naartoe wil, zal hij nooit bruuskeren. Als hij het 
met iets of iemand oneens is, windt hij zich niet op, 
zal hij zich niet op zijn autoriteit beroepen, maar 
blijven argumenteren. Al pretendeert hij niet de 
wijsheid in pacht te hebben, je moet van goeden 
huize zijn om hem op andere ideeën te brengen 
eens hij zich een mening heeft gevormd. Maar hij 
respecteert die andere ideeën en gaat het debat 
nooit uit de weg. 

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van 
Leiedal lanceerde hij het proces ‘Sterk Besturen 
in een Sterke Regio’. Samen met lokale besturen, 
streekorganisaties en het middenveld werd 
maandenlang gediscussieerd over een betere en 
sterkere samenwerking en over efficiënter en 
democratischer vormen van besluitvorming. 
Dat was een ongeziene oefening in streekdebat 
dat resulteerde in een aantal ‘werven’ voor 
bestuurlijke vernieuwing. Mede door de 
verrassende verkiezingsuitslagen is dat proces 
een beetje stilgevallen. Maar ook hier is er geen 
weg terug. Het debat moet worden voortgezet, 
die ‘werven’ moeten worden opgestart om 
proactief in te spelen op de vraag naar meer 
bestuurskracht op lokaal niveau en om te vermijden 
dat we een subregionaal beleid moeten ondergaan 
dat van bovenaf wordt opgelegd. 

Tenslotte wil ik een eresaluut brengen aan Karel 
als ‘human resource manager’. Niet in de formele 
betekenis van het woord maar in de meer authen-
tieke betekenis van inzetten op menselijk en 
creatief kapitaal. 

De kracht 
van een overtuiging 
maakt het verschil
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Ik besluit met een overweging van de Nederlandse 
schrijver Willem van Toorn uit zijn essay 
‘Leesbaar Landschap’. Het schetst de uitdagingen 
waarmee de ruimtelijke ontwerpers van Leiedal 
elke dag geconfronteerd worden. En ik denk 
dat Karel zich hierin herkent. 

Langgeleden, toen de dieren weliswaar niet 
meer konden spreken maar er nog wel heftige 
discussies waren over de dijkverbeteringen in 
het rivierengebied, beet een getergde man van 
Rijkswaterstaat, of misschien ook wel van een 
polderbestuur, mij bij zo’n discussie toe: 
“Kunt u mij nu eens uitleggen wat er zo mooi 
is aan dat landschap?” Dat kon ik niet. Ik had 
het geloof dat ik het ook niet over ‘mooi’ had, 
maar weer eens van alles beweerde over rijkdom 
aan betekenissen, landschap als drager van de 
herinnering, complexiteit, gelaagdheid en nog 
zo het een en ander - maar ‘mooi’, daar wist ik 
niets zinnigs over te zeggen.
Achteraf denk ik dat ik had moeten zeggen: 
Leest u eens een gedicht. Aan de oppervlakte 
bestaat het uit doodgewone woorden, zoals een 
landschap bestaat uit gesteenten, vegetatie, 
bouwsels, maar het is de schikking van de 
woorden, de rijkdom aan mogelijke betekenissen 
die ze juist in die schikking oproepen, die we 
als schoonheid ervaren. En als een gedicht dan 
ook nog een landschap ‘beschrijft’ - misschien 
komen we dan in de buurt. Ik had die meneer, 
in plaats van moeizaam op zoek te gaan naar 
een antwoord, waarschijnlijk gewoon een 
gedicht van H.H. ter Balkt moeten voorlezen.
Zoals dit, genaamd ‘Uitlegging van de bosrand’:
 

Er is weinig voor nodig
om een bosrand te zijn.
Zomer en de drie seizoenen
maar het meest wel de herfst.
De zomer is een lopende band.
Maaiers en ruisenden
gaan ijlings langs je heen,
en elk blad redt zich;
nog eenvoudiger is de winter
die de verpakking afhaalt
en de lucht grijs omtovert
in een stakingspamflet.

Is dit mooi? Ik heb geen idee. Maar als ik 
landschapsarchitect was en mij mocht bemoeien 
met een bosrand in Twente, dan zou ik sommige 
van deze regels boven mijn tekentafel mompelen 
en verbaasd en opgetogen toekijken wat mijn 
tekenende hand daarvan wist te maken.
(...)
Je zou denken dat in een klein en dichtbevolkt 
land als Nederland, waar geen vierkante meter 
grond zonder bestemming te vinden is en waar 
landschappen zo ongeveer veranderen waar je bij 
staat, een sterk besef zou leven van het belang van 
de context waarin nieuwe elementen hun plaats 
moeten vinden. Niets is minder waar. De ideologen 
van de oernatuur drijven op tal van plaatsen 
boeren uit gebieden waar ze generaties lang 
vorm aan hebben gegeven. Architecten, gedreven 
door de dwingende wetten van een tegengestelde 
ideologie, zie je bij eeuwenoude Friese dorpen, 
langs de snelweg en aan de statige negentiende-
eeuwse buitensingel van een Hollandse stad 
dezelfde glazen dozen neerzetten, alsof de plek 

er niet toe doet. Alsof al die omgevingen niet 
verschillende verhalen vertellen, die om verschil-
lende voortzettingen in onze tijd vragen - niet uit 
conservatisme of uit vrees voor verandering, 
maar op z’n minst uit hoffelijkheid tegenover de 
bewoners, die nog jaren voort moeten in hun buurt 
of landschap als de vormgever allang is verdwenen.
Het allereerste wat je zou moeten doen, in mijn 
ogen, voordat je een plek ingrijpend ‘op de schop 
neemt’ in een toch al zo onrustig, voortdurend 
om je heen veranderend land als Nederland, 
is die plek zorgvuldig en met respect onderzoeken 
op betekenissen, op tekens die het verhaal ervan 
vertellen. Misschien kom je tot de conclusie dat 
op die plaats al zo’n rijkdom aan ideeën zichtbaar 
is, dat het arrogant zou zijn er per se te willen 
opvallen. Een andere plek vraagt misschien juist 
om een hevig opvallend accent om er het karakter 
aan te geven dat nog ontbreekt. Maar je zou 
willen dat ontwerpers dat vaststelden op grond 
van kennis van en gevoeligheid voor het specifieke 
van een plek, en niet op grond van een uitgeholde 
ideologie. Of, je weet niet wat erger is, op grond 
van onverschilligheid en gebrek aan kennis.
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F i l i p  D e  R y n c k

Karel Debaere startte zijn loopbaan in de intercom-
munale Leiedal (verder hebben we het over Leiedal) 
in 1976. Zijn carrière overspant een periode waarin 
de samenleving, de streek en de bestuurlijke context 
grondig zijn veranderd. In deze bijdrage gaan we in op 
een aantal van die veranderingen en op de impact 

daarvan op een organisatie als 
Leiedal. We proberen in deze bijdra-
ge die veranderingen te benoemen 
en zo een agenda te formuleren voor 
Leiedal in de komende decennia. 

	 Een	flash	back

Niets zo nuttig als geschiedenis om 
de toekomst te begrijpen. We gaan 
terug in de tijd, naar het ontstaan 
van Leiedal en hoe de samenleving 
er toen uitzag. Leiedal werd gesticht 

in 1960 onder de naam ‘Intercommunale Maatschap-
pij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie 
en Reconversie van het gewest Kortrijk’. De naam 
verwijst naar de crisisperiode toen en naar de kern-
taak van de samenwerking: economische expansie, 
op de eerste plaats door de streek infrastructureel 
uit te bouwen. De oprichting kon toen omdat de wet 
van 18 juli 1959 voor de economische expansie de 
mogelijkheid inbouwde (artikel 17) om over het hele 
land “vennootschappen voor gewestelijke economi-
sche uitrusting op te richten, waarvan de taak erin 
bestaat terreinen voor industriële doeleinden te 

bestemmen, deze aan te leggen en uit te rusten, 
hierop gebouwen op te trekken, deze terreinen te ver-
kopen, af te staan of te verhuren.” Dat was de kern-
taak toen en is tot op vandaag een imagobepalende 
opdracht voor Leiedal, nu evenwel veel meer omstre-
den en in een veel complexere context dan toen. We 
komen daarop terug. 

De wet was om meerdere redenen 
opmerkelijk. Voor het eerst werd er-
kend dat er streekbelangen beston-
den en dat was de start voor het 
Belgische en later Vlaamse beleid in-
zake streekontwikkeling. Tot dan 
gold de opvatting dat intercommuna-
le samenwerking er alleen was ter 
ondersteuning van de individuele ge-
meenten. De balans tussen dienst-
verlening aan individuele gemeenten 
en projecten met een streekbelang zou vanaf dan 
een constante zijn in de werking van Leiedal en het 
kernstuk vormen van het DNA van Leiedal. Bovendien 
eiste de wet niet dat de gemeenten de meerderheid 
hadden. Een groep van openbare besturen (gemeen-
ten, provincies en eventueel ook de centrale over-
heid zelf) moest wel een meerderheid hebben. 
Natuurlijke personen en private rechtspersonen 
mochten participeren en daarvoor was geen machti-
ging van de Koning meer nodig, wat tot dan wel een 
voorwaarde was. Kortom: Leiedal had evengoed ge-
organiseerd kunnen worden als een interbestuurlijke 

publiek-private ontwikkelingsmaatschappij met de ge-
meenten in een minderheidspositie. Dat zou de loop 
van de geschiedenis en de aard van de discussies in 
de regio er heel anders hebben doen uitzien. 
Uiteindelijk werd de al langer bestaande intercommu-
nale wet van 1922 aan de wet van 1959 gekoppeld. 

Streekontwikkeling, zij het nog voor-
al infrastructureel ingevuld, werd ge-
organiseerd in de organisatievorm 
van een intercommunale met de  
gemeenten wel in de meerderheid en 
met participatie van het provincie-
bestuur en de sociale partners. Tot 
op de dag van vandaag zit daar de 
kiem van veel discussies over de or-
ganisatie van streekontwikkeling en 
de rol van een klassieke intercom-
munale die eigenlijk naar de filosofie 
van de wetgever van de regionale ex-

pansie meer moest zijn dan een klassieke intercom-
munale. Aanvankelijk was de wetgever zelfs niet ge-
neigd dergelijke intercommunales toe te staan 
omdat meer gedacht werd aan ontwikkelingsmaat-
schappijen geconcentreerd rond een aantal groeipo-
len. Vandaar ook die interbestuur li jke en  
publiek-private filosofie. Later kwamen de Provinciale 
Economische Raden er, nog later de GOM’s 
(Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen) op pro-
vinciale schaal georganiseerd. Van meet af aan was 
dat een spanning tussen de ‘forces vives’, zoals dat 
toen heette, op streekniveau (wat dan later in slecht 
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Nederlands werd vertaald als ‘levende krachten van 
de streek’) en de provinciale organisaties. In die dis-
cussie werd Leiedal zelf door de centrale overheid 
beschouwd als de ‘noyau moteur’ van de streek, in 
tegenstelling tot de andere intercommunales. De 
spanning tussen bottom-up initiatief en het gevaar 
van centralisatie, tussen de streekschaal en de pro-
vinciale schaal: het zat er allemaal van bij het begin 
in en zou tot vandaag de context bepalen van de wer-
king van Leiedal, meer dan voor andere intercommu-
nales. Het verklaart ook waarom de band tussen het 
provinciebestuur en de drie toenmalige West-
Vlaamse intercommunales (WIH, 
WITAB en WIER) veel intenser was: 
het was geen toeval dat deze inter-
communales ‘provinciale’ intercom-
munales waren omdat ze werden be-
schouwd als uitvoeringsvehikels van 
de provinciale planning om en rond 
de PER, de GOM, het WES en de gou-
verneur. Het zijn de gouverneurs van 
Outryve d’Ydewalle en nog veel meer 
Olivier Vanneste die de verbinding 
legden tussen deze instellingen. Het 
zal de discussie tot nu blijven kleu-
ren tussen Leiedal en het provinciebestuur, waarin de 
spanning tussen Kortrijk en Brugge, tussen het zui-
den en het noorden van de Provincie verweven zit. 
Dat alles verklaart tot nu de verschillen in de verhou-
ding tussen de Provincie en de verschillende streken 
van West-Vlaanderen. Het toont hoe bepaalde keu-
zes uit het verleden de ‘padafhankelijkheid’ van orga-
nisaties en van discussiepatronen sterk sturen: alle 
grote vragen over Leiedal en alle steeds weer terug-
kerende vraagstukken over eigenaarschap van ‘de 
streek’ en van allerlei projecten zijn van bij de ge-
boorte aanwezig. 

Dat Leiedal nog geen jaar na de wet van 1959 werd 
opgericht en veel sneller dan in andere streken, kon 
alleen maar omdat er al een lange voorgeschiedenis 
van samenwerking op streekniveau aan vooraf was 
gegaan. Bovendien werd de wet van 1959 mee geïn-
spireerd door leidende figuren uit het Kortrijkse, waar-
bij vooral Albert De Clerck de sleutelfiguur was. Al in 
1936 was er een Rijkscommissariaat voor de 
Grensarbeid opgericht, wat tot streekstudies leidde 
en tot pogingen om samenwerking tussen gemeenten 
te organiseren. Een eerste initiatief kwam er in 1938. 
Na de oorlog werd in 1948 een intercommunale ste-

denbouwkundige dienst opgericht on-
der leiding van ingenieur Demeyere 
die hoofd was van de technische 
dienst van de stad Kortrijk. Demeyere 
was toen wat Karel Debaere nu is: de 
netwerker, de innovatieve publieke 
manager. Alleen bestonden die ter-
men toen nog niet. Interessant is in 
elk geval dat naast politiek leider-
schap er ook zoiets bestaat als tech-
nisch of expertenleiderschap, van 
mensen die nauw verweven zijn in de 
netwerken van de streek. 

In 1953 kwam er een officiële ministeriële opdracht 
om een gemeenschappelijk aanlegplan voor het ge-
west Kortrijk op te maken. De Provincie was dat idee 
alvast zeker niet genegen, dat blijkt uit historische 
bronnen. De Provincie beschouwde de streek als 
haar bevoegdheid, een soort benadering die ook nu 
nog in sommige teksten van de Vereniging van 
Vlaamse Provincies opduikt.

Zowel De Clerck als Demeyere hadden ruime ambi-
ties die veel verder gingen dan de infrastructuur en 

het was duidelijk dat zij dat zelf ook als de taak van 
een ontwikkelingsmaatschappij beschouwden. Zij 
vonden bijvoorbeeld dat er een streekplan voor ruim-
telijke ordening moest komen. Toen was nog geen 
sprake van gewestplannen. De eerste wet op de 
ruimtelijke ordening met de gewestplannen kwam er 
pas in 1962. Het idee van regionale ruimtelijke plan-
ning leefde dus wel en zeker in het Kortrijkse. Het is 
nu een weliswaar nutteloze maar niettemin wel inte-
ressante gedachtenoefening: wat zou er zijn gebeurd 
mocht de samenvoeging (fusies) van gemeenten er 
niet zijn gekomen en mocht voor federaties van ge-
meenten zijn gekozen met een expliciete overdracht 
van gemeentelijke bevoegdheden en met bevoegdhe-
den die door de centrale overheid aan federaties kon-
den worden toevertrouwd? Een tijdlang werd er in de 
jaren 1960 immers ernstig aan gedacht om de 
schaal van de gemeenten te laten voor wat ze was 
maar wel sterker in te zetten op bovengemeentelijke 
federatieve structuren, een totaal andere organisatie 
dan de intergemeentelijke samenwerking die op vrij-
willige samenwerking van gemeenten steunt. Het ligt 
helemaal in de lijn van de geest van die tijd dat 
Leiedal toen zonder veel problemen wellicht zou zijn 
omgevormd tot een federatie van gemeenten met ei-
gen regionale bevoegdheden. Actuele discussies 
over ruimtelijke ordening, over mobiliteit en regionale 
infrastructuur zouden er nu helemaal anders door ge-
kleurd worden. 

In de discussie met de centrale overheid zou de taak-
omschrijving van de intercommunale later herhaalde-
lijk tot discussie leiden: een intercommunale mocht 
volgens die overheid alleen maar welbepaalde ge-
meentelijke taken uitvoeren, net om te vermijden dat 
deze besturen tot een vorm van open streekbestuur 
zouden uitgroeien. De opdrachten van intercommu-

nales moesten dus goed omschreven en beperkt 
zijn.  De stichters van Leiedal vonden, vanuit de in-
spiratie van de ontwikkelingsmaatschappij, dat de 
samenwerking breed en allesomvattend moest kun-
nen zijn, streekontwikkeling dus: ook ruilverkaveling, 
het aanpakken van waterzieke gronden, realiseren 
van huisvesting en van arbeidsprogramma’s hoorden 
volgens hen tot de taak van Leiedal (Demeyere, 
1959). Tot op de dag van vandaag blijft de taakom-
schrijving van intercommunales een discussiepunt in 
de verhouding met de, nu Vlaamse, centrale over-
heid. Het illustreert, ten overvloede, dat de ambities 
van Leiedal veelzijdiger waren en dat die slecht pas-
ten in de jas van een intercommunale structuur. 

De tussentijdse conclusie is dat Leiedal van bij het 
begin een hybride organisatie is geweest: formeel be-
keken een structuur voor intergemeentelijke samen-
werking, terwijl feitelijk en politiek de ambities altijd 
ook en eigenlijk zelfs veel meer streekgericht waren. 
Het is lange tijd de sterkte van Leiedal geweest dat 
op deze twee niveaus kon worden gespeeld en beide 
niveaus lopen natuurlijk in sommige soorten dien-
sten en projecten door elkaar. In de vergelijking met 
de andere intercommunales voor streekontwikkeling 
is dat meteen duidelijk: Leiedal bekleedt daarin een 
unieke positie, alleen IOK in de Kempen komt in de 
buurt, ook omdat de ontstaansgeschiedenis gelijke-
nissen vertoont. 

	 De	bestuurlijke	parameters	zijn	veranderd

De parameters voor de uitbouw van Leiedal verschil-
den grondig van de huidige. We spreken vooreerst 
over de situatie van ver voor de fusie van gemeenten 
en van de OCMW’s, die toen ook de overstap maak-
ten van de COO (1 januari 1977). De fusie zou het 
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landschap grondig hertekenen. Tot op de dag van 
vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het gebrek 
aan wetenschappelijke onderbouw en consistentie bij 
de hertekening van de gemeentelijke grenzen. En om-
dat administratieve grenzen samenvallen met poli-
tieke scheidingslijnen is het effect daarvan in veel 
dossiers voelbaar, ook in de schoot van Leiedal.  

Bij de oprichting van Leiedal ging het nog over 41 ge-
meenten. Sedert de fusie zijn er 12 gemeenten en 
heel wat gemeenten hebben een bevolkingsaantal dat 
een stuk hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde 
(17.000 inwoners). De fusie van Kortrijk was het 
meest gevoelige dossier: voorstellen voor een nog 
grotere fusie (onder andere met het huidige Kuurne en 
Harelbeke), vooral verdedigd door sociaal – economi-
sche actoren en door de CVP, hebben het niet gehaald 
door het meestal nogal platte spel van de (Brusselse) 
partijpolitiek. Nu, zoveel jaar later, is er weer discussie 
over de schaal van gemeenten. In die bijna vier decen-
nia zijn de gemeenten op het vlak van taken en pro-
fessionalisering onherkenbaar veranderd, zodanig dat 
op veel plaatsen weer, zoals in de jaren 1960, veel 
vragen worden gesteld over de bestuurskracht van ge-
meenten, zeker nu de gemeenten in zwaar financieel 
onweer terecht zijn gekomen. Economische crisissen 
leiden blijkbaar altijd tot drastische schaalvoorstellen, 
zoals ondertussen de gemeenten in Portugal en 
Griekenland nog recent ondervonden. Politiezones en 
de toekomstige brandweerzones worden wel eens ge-
bruikt als referentie voor dat nieuwe schaaldebat. 
Vergelijkbare landen als Nederland en Denemarken 
hebben ondertussen de schaal van hun gemeenten 
drastisch verhoogd, tot gemiddeld 40.000 in 
Nederland en 50.000 inwoners in Denemarken. Over 
het algemeen lijkt dit vrij positief te worden 
geëvalueerd. 

Grotere gemeenten hebben meer geïnvesteerd in ei-
gen professionaliteit en ontwikkelen meer eigen am-
bities. Dat zijn factoren die de verhouding met 
Leiedal sterk veranderen. De gemeenten zijn niet 
meer eenzijdig afhankelijk, zoals dat met de voorma-
lige kleine gemeenten veel meer het geval was. Ze 
zijn veeleisend en hebben zelf bestuurskracht, zodat 
de intercommunale voortdurend wordt aangespoord 
om vernieuwend te werken en met complexere 
dienstverlening bezig te zijn. Grotere gemeenten kij-
ken over het algemeen veel kritischer naar een inter-
gemeentelijke dienstverlener. Het is geen geringe 
verdienste van Leiedal dat ondanks dit gewijzigde ba-
sisgegeven, de intercommunale nog altijd een sterk 
draagvlak heeft bij de gemeenten, zij het met ver-
schillende gradaties tussen de gemeenten. Het toont 
goed aan dat Leiedal zich flexibel heeft opgesteld en 
heeft ingespeeld op deze veranderde gemeentelijke 
constellatie. 

Leiedal werd gesticht in een unitair Belgische con-
text, toen de Vlaamse overheid nog niet bestond. De 
Belgische overheid stond mentaal en beleidsmatig 
op een veel grotere afstand waardoor initiatief van 
onderuit meer kansen kreeg en er in het algemeen 
meer sprake was van een feitelijke decentralisatie, 
vooral omdat de Belgische overheid op veel domei-
nen nauwelijks een eigen beleid ontwikkelde. Sedert 
de jaren 1970 groeide de uitbouw van de gewesten 
tot wat we nu kennen: een Vlaamse overheid die in 
de uitbouw van het bestuur en in de beleidsvorming 
dominant en centralistisch is en uitgegroeid is tot 
een conglomeraat van departementen en agent-
schappen dat intern slecht gecoördineerd is en waar-
bij veel Vlaamse actoren zelf tot op de werkvloer van 
gemeenten en streken eigen ambities ontwikkelen, 
zelf met projecten aanwezig zijn en eigen beleidsin-

strumenten creëren. Waar Leiedal in de jaren 1960 
tot pakweg 1980 veel meer de agenda kon zetten, is 
dat nu veel minder het geval. De bestuurlijke drukte 
en de regelgeving is hand over hand toegenomen, 
onder andere mede door allerlei samenwerkingsver-
banden, soms in vzw-vormen, die door de Vlaamse 
overheid worden ingericht en aangestuurd. In elk ge-
val is de context op dit punt helemaal veranderd: de 
kernvraag is nu hoe de Vlaamse overheid met lokale 
dynamiek omgaat en of en hoe de Vlaamse over-
heidsmachinerie fijn kan worden afgesteld. Er zijn na-
genoeg geen beleidsdomeinen of projecten meer 
denkbaar waar de Vlaamse overheid 
niet op een of andere manier (en 
meestal op verschillende manieren) 
bij betrokken is.

Gekoppeld aan de staatshervorming 
is de druk op de provinciebesturen 
toegenomen zonder dat dit in al die 
jaren tot heldere politieke beslissin-
gen over het provinciebestuur heeft 
geleid. Er is stapsgewijs gewerkt, 
met veranderingen die verschillend 
zijn van domein tot domein: van ver-
sterking van de rol van de Provincie op het vlak van 
ruimtelijke ordening (behandeling van gemeentelijke 
structuurplannen; afbakening van kleinstedelijke ge-
bieden; beslissingen over woonuitbreiding in lande-
lijke gebieden,…), binnen het kerndomein dus van 
Leiedal, tot verzwakking op het niveau van welzijn en 
gezondheid. Inzake Europese programma’s en projec-
ten heeft de Provincie zich evenzeer een plaats ver-
worven, als gedelegeerd bestuur door de Vlaamse 
overheid. Door de aanhoudende druk hebben de pro-
vinciebesturen zich overigens met succes geweerd 
en verdedigd en bij uitstek in West-Vlaanderen is 

proactief gewerkt met de uitbouw van de provinciale 
gebiedswerking. Vooral in het Kortrijkse komen de 
werking van Leiedal en van de Provincie nu zeer dicht 
bij elkaar en is de conflictzone hier het grootst, ge-
heel in lijn met de historische tradities en verweven 
met persoonlijke ambities van politici uit het 
Kortrijkse. Door de staatshervorming en de uitbouw 
van de Vlaamse overheid is de machtspositie van de 
provincie wel grondig verzwakt: in de Belgische con-
text kon de provincie zich rond de gouverneur, de PER 
en de GOM nog sterk profileren, er was nauwelijks 
concurrentie. De verambtelijking van de functie van 

de gouverneur, de hervorming van de 
GOM tot POM hebben de taken ver-
schraald en de machtspositie zwaar 
doen afkalven. De belangrijkste fac-
tor is uiteraard de machtsconcentra-
tie op het niveau van de Vlaamse 
kabinetten. De verwachting is dat de 
positie van de provincie in de toe-
komstige politieke constellaties ze-
ker zal verzwakken, via directe (be-
voegdheden) of indirecte ingrepen 
(aftoppen van de financiën van de 
provincies). Hoe men daar ook over 

denkt, de vaststelling is dat de provincie voor een 
aantal projecten in de regio financieel het verschil 
heeft gemaakt en de vraag is of de regio wel over 
voldoende slagkracht en dus ook kapitaal beschikt 
om dit voor projecten te mobiliseren. Het zal in de 
nabije toekomst wellicht niet van de gemeenten kun-
nen komen, daarvoor is de financiële situatie erg pre-
cair geworden. 

In de jaren 1960 was van de Europese Unie nog nau-
welijks sprake. Door de grensarbeid van Vlaamse ar-
beiders naar Frankrijk, werd de regio wel al snel met 
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de internationale ruimte geconfronteerd. Nu is de 
Europese context niet alleen zwaarwegend op tal van 
beleidsdomeinen maar is Europa ook kritisch ten op-
zichte van de intercommunales als unieke leveran-
ciers van diensten aan gemeenten. Het is mede ook 
door Europese druk dat de private partners uit de 
intercommunales moesten treden, al was dat vooral 
te wijten aan een voortvarende Vlaamse regelgeving 
in 2001 die vooral beoogde om Electrabel uit de ge-
mengde intercommunales te doen stappen. Europa 
heeft tot slot een belangrijke invloed op de mentale 
kaders om naar de regio te kijken: onder andere door 
Interreg en door de creatie van eerst 
COPIT en later de EGTS is de aan-
dacht voor de Eurometropool sterk 
gestegen met een eigen institutio-
nele vormgeving tot gevolg. Hier 
heeft Leiedal, maar dan toch vooral 
Karel Debaere zelf, een cruciale rol 
gespeeld. In de discussie over evolu-
erende schalen is de Eurometropool 
bij uitstek in deze regio beeldbepa-
lend, ook als element van debat over 
de versterking van de bestuurlijke or-
ganisatie aan de Vlaamse kant in 
het kader van de positionering binnen de metropool 
ten opzichte van de dominante Franse partner die de 
Communauté Urbaine van Rijsel en bij uitbreiding het 
hele Franse overheidssysteem is. 

De tussentijdse conclusie is duidelijk: het hele be-
stuurlijke landschap is radicaal veranderd, veel radi-
caler dan in andere landen. Het lijkt er op dat de 
historische vorm die Leiedal toen heeft aangenomen 
om tijdsgebonden redenen, nu eerder een nadeel is 
geworden. En tezelfdertijd heeft vooral de regionali-
sering een dermate grote impact dat het niet meer 

mogelijk is om over Leiedal te spreken zonder dat 
meteen te verbinden aan de staatsvorming en even-
tueel de staatshervorming van Vlaanderen. 

	 De	regionale	consensus	op	topniveau

In 1959 schreef Olivier Vanneste: “Hetgeen hier uit 
zuiver privé-initiatief, uit families met industriële tradi-
tie is gegroeid, is voor eenieder die zich buigt over de 
sociaal-economische problemen van deze streek een 
waarborg. Op het initiatief van de Kortrijkse industrië-
len mag voor de verdere ontwikkeling van West- 

Vlaanderen zeker gerekend worden.” 
Door de uitbouw van de vlasindustrie 
aan de oevers van de Golden River, 
was een sterk verspreid patroon van 
kleinschalige nijverheid ontstaan 
waaruit geleidelijk industriële textiel 
– en confectiebedrijven zouden groei-
en. Het gaf de streek een heel eigen 
patroon en identiteit, opgebouwd op 
basis van kleine en middelgrote on-
dernemingen met sterke familiale en 
sociale wortels in de streek zelf. In 
de literatuur over regionale economie 

was de streek een voorbeeld van de zogenaamde en-
dogene groei, economische dynamiek vanuit de 
kracht en het potentieel van het lokale initiatief. 
Kortrijk werd in de internationale literatuur als proto-
type van groei van onderuit vermeld. 

De gemeentebesturen als partners en officiële op-
richters van Leiedal maakten deel uit van ruimere 
politieke en maatschappelijke netwerken, die zich 
rond de echte leiders van de streek van het Leiedal 
vertakten. Leiedal was veel meer dan een intercom-
munale, de intercommunale was eerder het vehikel 

dat gebruikt werd voor een bredere politieke en maat-
schappelijke agenda waarvan de (in het begin vele, 
kleine) gemeenten een onderdeel maar eigenlijk niet 
de echte dragers waren. De CVP domineerde zeer 
sterk het politieke landschap. De ‘iron triangle’ tus-
sen de partij als knooppunt van de zuil, met de werk-
gevers van christelijke inspiratie en het ACV/ACW als 
christelijke vakbond/beweging was in die periode ui-
terst sterk en performant. Dat heeft in veel regionale 
dossiers tot succes geleid: voor de infrastructuur, de 
KULAK, de Expo, Kortrijk ’t Hooghe, de gezondheids-
infrastructuur, … De politieke netwerken werden ge-
mobiliseerd vanuit een grote eenheid en een krachtig 
en stuwend identiteitsgevoel. Leiedal was dus in de 
eerste decennia het knooppunt en de uitvoerder van 
een sterke elitaire consensus in de streek die ook 
werkte om de soms wat onwillige gemeenten te laten 
mee stappen in allerlei projecten en ambities. 
Leiedal is lang de kern van een breedvertakt netwerk 
geweest dat veel meer omhelsde dan de gemeenten. 
Hier huisde dan ook logischerwijze het overleg van de 
burgemeesters, het overleg van de parlementairen 
en het sociaal-economisch overleg (REBAK, opgericht 
in 1989). We omschreven het REBAK eertijds als 
“een breed forum waar de situatie van het gebied 
wordt opgevolgd, gemeenschappelijke streekproble-
men worden besproken en mogelijkheden voor ge-
meenschappelijke acties worden afgetast. In de wan-
delgangen wordt dit wel eens het ‘streekparlement’ 
genoemd “ (De Rynck, 1995).

Ook hier zijn de parameters grondig veranderd. Het 
zal de lezer wellicht zijn opgevallen dat in de vorige 
alinea’s de verleden tijd domineert. En als we alle 
gewijzigde parameters samenleggen, lijkt dat 
gerechtvaardigd. 

De politieke context is vooreerst grondig veranderd. 
De CD&V is nog altijd wel de grootste partij maar 
toch lang niet meer die allesdominerende actor. Het 
partijpolitieke landschap is veel meer versnipperd, er 
zijn veel meer coalities. Wat in de jaren 1960 wellicht 
als ondenkbaar werd geacht is ondertussen gebeurd: 
in Kortrijk en Zwevegem, decennialang bestuurd door 
de CVP, zit de partij nu in de oppositie. Partijen zijn 
nog altijd wel machtig in ons politiek systeem maar 
die macht is toch niet meer te vergelijken met deze 
in de jaren 1960 tot 1980. Dat deel van de consen-
sus is zwaar afgekalfd. Nieuwe partijen zijn sterker 
geworden en die zijn niet verbonden met de historiek 
van de streek, ontwikkelen hun agenda niet op deze 
schaal of hebben soms nog geen agenda.
 
Daarbij komt een factor die al te vaak tussen de plooi-
en van de analyse valt: de schaalvergroting van de 
kiesgebieden heeft een grotere impact voor de regio 
Kortrijk dan vooraf werd gedacht. Parlementairen die 
zich vereenzelvigen met hun kiesgebied versterken de 
identiteit en spelen ook een bemiddelende rol in de 
maatschappelijke netwerken. Daar hebben zij immers 
zelf belang bij. Dat alles zorgt voor densiteit van net-
werken, voor focus, voor dynamiek in het overleg. Die 
factor is nu door de schaalvergroting van de kiesom-
schrijvingen voor een deel weggevallen. Vroeger was 
het arrondissement Kortrijk alles tegelijk: kiesgebied 
en organisatieniveau voor politieke partijen, herken-
bare regio, organisatieschaal voor grote organisaties, 
werkgebied van Leiedal. Die eenheid van politieke, so-
ciale en economische schalen is door de schaalveran-
deringen danig verbrokkeld. 

Het middenveld in de regio, zelf ook vaak voorwerp 
van schaalvergroting, is veel diverser geworden en 
wordt nu veel minder dan vroeger gedomineerd door 



82 83

de grote klassieke organisaties. Die organisaties zijn 
veel minder sterk dan vroeger, een deel van het klas-
sieke middenveld vergrijst snel en opvolging lijkt niet 
meteen verzekerd. Nieuwe vormen van middenveld 
komen op met andere soorten agenda’s en werk-
methodes, helemaal niet meer verbonden met de 
agenda van vroeger. Het klassieke sociale overleg is 
door dat alles niet meer zo performant en weegt veel 
minder dan vroeger op streekdossiers. Bovendien is 
de maatschappelijke consensus die bindend kan 
werken, helemaal niet eenduidig meer. Terwijl in de 
eerste decennia nagenoeg alles in het teken stond 
van een gedeelde agenda gericht op ontwikkeling van 
infrastructuur en klassieke economische ontwikke-
ling gericht op groei, is er nu veel meer verdeeldheid 
over de maatschappelijke agenda en wordt er veel 
minder in één richting gedacht. De richting, met de 
conflicten die verscholen zitten onder het concept 
van duurzame ontwikkeling, staat zelf ter discussie, 
terwijl dat een evidentie was in de eerste decennia 
van Leiedal.

Tijdens de discussies over ‘Sterk Besturen in een 
Sterke Regio’ konden we ervaren dat de betrokken-
heid van grote bedrijven bij de streek veel minder 
sterk is geworden. De familiale banden zijn groten-
deels verdwenen; de bedrijven zijn ofwel onderdeel 
geworden van grote multinationale concerns of zijn 
zelf verdwenen door de crisis in de textiel en de con-
fectie. De CEO’s wonen slechts zelden nog in de 
streek en hun emotionele binding is quasi onbe-
staande. Het is een sluipende evolutie maar de ge-
volgen zijn wel groot: de spontane betrokkenheid van 
deze bedrijven is grotendeels weg en ook de impact 
op de agenda van de streek is veel minder uitgespro-
ken. Het lijkt alsof beide samen, de veranderingen 
van het middenveld en deze van het bedrijfsleven, 

ertoe leiden dat de buitenboordmotoren die Leiedal 
aandreven, sputteren en in elk geval niet meer die 
stuwende kracht ontwikkelen. En we kunnen dat bij 
het sterk veranderend politieke landschap voegen dat 
dan weer gevolgen heeft voor het politieke leider-
schap in de streek. Dat lijkt te zijn verzwakt. Alles 
samen maakt dit dat de netwerken die zich in en rond 
Leiedal vertakten, hun kracht lijken te verliezen. 

In 1994 zorgde het toenmalige besluit van de 
Vlaamse Regering ervoor dat de streekplatformen 
werden opgericht. De vzw-structuur werd verplicht op-
gelegd. Binnen Leiedal vond men daar nog een werk-
bare formule voor, zodat het Streekplatform sterk bin-
nen de structuur verankerd bleef. Na 2001 stapten 
de private partners uit de intercommunale en waren 
ze alleen nog lid van de streekplatformen. Nog later, 
vanaf 2004,  ging dit alles over naar de decretaal 
uitgebouwde RESOC-Serr. De formalisering nam nog 
meer toe. Institutioneel werd de scheiding tussen 
Leiedal en RESOC nu wel helemaal voltrokken, al ble-
ven de banden sterk, zowel interpersoonlijk als door 
de afhankelijkheid die RESOC nu eenmaal had op het 
vlak van dossiervorming en ondersteuning die door 
Leiedal wel voor een aantal dossiers kon worden ge-
leverd. Maar onvermijdelijk ging de bindende kracht 
minder functioneren en zou het RESOC zich als orga-
nisatie zelf ook willen profileren. 

Nu, in 2013, is de Vlaamse overheid de RESOC’s 
compleet vergeten. Deze spelen formeel geen enkele 
rol van betekenis meer. Informeel en via de politieke 
kanalen gebeurt dat rond bepaalde dossiers wel nog 
en dat is zeker zo in het Kortrijkse. Maar de conclu-
sie is onontkoombaar: de kracht en de vitaliteit van 
het sociaal-economisch streekoverleg is sterk afge-
zwakt en de Vlaamse Regering verwaarloost zelf 

sterk dit door haar opgerichte instrument. Wat hierbij 
oorzaak en gevolg is, is nog niet zo duidelijk en of de 
Vlaamse overheid daar in deze vorm nog wel moet in 
investeren, is een zinvolle vraag. In elk geval is 
geenszins te verwachten dat de wellicht sterk ver-
nieuwde Vlaamse Regering in 2014 deze agenda in 
deze vorm weer op zal nemen. 

Soms en door sommigen wordt wel eens met heim-
wee teruggedacht aan de periode toen de sociale 
partners en enkele andere middenveldactoren mee in 
het bestuur van Leiedal zaten. Heimwee is goed om 
zich in te koesteren maar is een 
slechte raadgever als het over de 
toekomst gaat: zelfs als het wettelijk 
opnieuw zou mogen, dan nog zou het 
herstel van die samenstelling in deze 
gewijzigde context nooit meer hetzelf-
de effect hebben. De context is ook 
zo veranderd dat dit maatschappelijk 
niet meer aanvaardbaar zou zijn.

De tussentijdse conclusie is dat de 
sterke elitaire consensus die tot 
Leiedal leidde en die van Leiedal al-
tijd veel meer heeft gemaakt dan een intercommu-
nale, nu grotendeels verdwenen is. In de plaats is een 
veel diverser politiek veld gekomen, meer gefragmen-
teerd en meer verdeeld. De bindingen tussen de par-
tijen rond regionale platformen zijn veel minder sterk 
geworden, mede door de sterk verminderde gezagspo-
sitie van parlementairen. Het middenveld is grondig 
veranderd en het klassieke middenveld, onder andere 
gekristalliseerd in het sociaal-economisch overleg is  
verbrokkeld en weegt veel minder op de maatschap-
pelijke discussie. De consensus tussen politiek en 
middenveld is zeker veel minder sterk en is veel min-

der gericht op één gedeeld ontwikkelingsperspectief. 
Het uiteenhalen van Leiedal en RESOC is voor de regio 
zeker niet positief geweest maar vroeg of laat moest 
toch het besef komen dat het klassieke sociaal-econo-
mische overleg ook lang niet meer dezelfde betekenis 
en impact heeft als in de jaren 1970-1980, niet in de 
regio en al zeker niet op Vlaams niveau. 

	 Sterk	Besturen	door	vooruit	te	kijken

De context die we hierboven beschreven, stuurt de 
discussies over inhoud en organisatorische vormen. 

We komen van een periode met een 
stabiele maatschappelijke omgeving, 
met een vrij homogene beleidsagen-
da gesteund door sterke en stabiele 
organisaties op een min of meer vas-
te en herkenbare schaal. We zijn in 
een periode met een labiele maat-
schappelijke omgeving, met veel 
meer onzekerheid en onvoorspel-
baarheid, in een veel meer hetero-
gene of verdeelde omgeving en met 
een sterk veranderd maatschappe-
lijk middenveld, met meer autonome 

burgers. We leven in een altijd maar diversere sa-
menleving, met de nieuwe vragen die dit oproept. De 
problematiek van de duurzaamheid zorgt voor conflic-
ten tussen het economische en het ecologische sys-
teem. We zitten in een sterk vergrijzende samenle-
ving met grote druk op zorg. Het Kortrijkse is 
ondertussen een ruimtelijk ontzettend sterk verdicht 
verstedelijkt gebied geworden waarbij administratie-
ve grenzen tussen gemeenten zelfs iets lachwek-
kends krijgen als we dat plaatsen ten opzichte van 
de grote vragen over mobiliteit en infrastructuur, over 
leefbaarheid, wonen en voorzieningen. De vaste 
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schaal is vervangen door meer flexibiliteit van schaal 
en aanpak, van organisatie en processen. Laten we 
dat alles gemakshalve de ‘netwerksamenleving’ 
noemen. 

We evolueren dus van een vaste naar een vloeibare 
samenleving en de organisatie van de regio zou daar-
in moeten volgen. Maar dat is natuurlijk een groot 
deel van het probleem: op organisaties zetten zich 
machtsverhoudingen en belangen vast en dat hindert 
een snelle aanpassing en het ontstaan van beter 
aangepaste organisatietypes. Daar ging het project 
‘Sterk Besturen in een Sterke Regio’ 
over dat op initiatief van Leiedal in 
2011 werd uitgewerkt. We gebruiken 
dat kader voor het vervolg van dit es-
say maar kijken daar ook kritisch op 
terug. 

Als Leiedal nu niet bestond, zouden 
we het dan opnieuw uitvinden en zou 
dat dan in dezelfde vorm zijn? Zou 
dat een intercommunale vorm zijn of 
een andere of eventueel een mix van 
vormen? Vorm volgt inhoud, vanzelf-
sprekend. In het toekomstgericht project ‘Sterk 
Besturen in een Sterke Regio’ is over die inhoud veel 
gediscussieerd. Het is één van de grote verdiensten 
van Karel Debaere dat hij dit debat nooit uit de weg 
is gegaan en dat hij altijd de vensters van Leiedal 
heeft opengehouden voor discussies over gewijzigde 
omgevingsfactoren en wat dat eventueel voor Leiedal 
betekende. Dat kan echt niet van veel andere inter-
communales en van veel publieke organisaties wor-
den gezegd. Dat maakt dat een debat over toekomst-
scenario’s in en over Leiedal niet als een bedreiging 
maar als een opportuniteit wordt gezien. Het kan niet 

genoeg worden gezegd: dat soort klimaat creëren en 
zorgen voor openheid voor intellectueel debat, is echt 
geen geringe verdienste.

De toekomst van Leiedal ligt in elk geval niet in het 
verleden. Leiedal heeft zich in de afgelopen jaren her-
haaldelijk aangepast aan wijzigende omstandighe-
den. Leiedal verkeert niet in een crisis, laat dit duide-
lijk zijn. Meer dan andere intercommunales voor 
streekontwikkeling heeft de intercommunale zich in 
zijn werking en organisatie aangepast aan nieuwe 
vragen en is de intercommunale op vele vlakken in-

novatief: in de aanpak van complexe 
ruimtelijke projecten; de ontwikkeling 
van nieuwe types industriezones; de 
intense werking rond e-gov; de in-
bedding in de Eurometropool, … 
Leiedal is bovendien en vooral een 
kennisintensieve organisatie: er werkt 
veel hooggeschoold personeel, er zit 
veel kennis over de regio in de orga-
nisatie. Dat maakt dat Leiedal, in 
eender welke vorm, altijd een factor 
van betekenis zal blijven en, in een-
der welke vorm, dat de medewer-

kers van Leiedal altijd onmisbaar zullen zijn. We heb-
ben het hier immers over een kleine regio, met een 
relatief beperkte capaciteit van mensen. Dat relati-
veert al voor een deel discussies die te zeer over 
structuren gaat: finaal gaat het om kennis en capa-
citeit en Leiedal heeft die, althans op een aantal 
domeinen, ter beschikking. De bundeling van inter-
gemeentelijke samenwerkingsvormen en de integra-
tie van het regionaal welzijnsoverleg kunnen het 
netwerk binnen Leiedal nog versterken, verbreden 
en verdiepen. 

We hebben het hierboven al aangegeven: van meet 
af aan is er een spanning geweest tussen doelstel-
lingen en werkvorm. Er is gekozen voor een intercom-
munale, terwijl een publiek-private ontwikkelings-
maatschappij meer geschikt zou geweest zijn voor 
wat men toen wilde. En nu zien we dat helemaal te-
rugkomen: Leiedal is nu vooral een dienstverlener 
geworden voor lokale besturen. In de laatste twintig 
jaar zijn de behoeften aan ondersteuning van lokale 
besturen en dus ook aan samenwerking tussen lo-
kale besturen alleen maar groter geworden, voor ta-
ken en bevoegdheden die tot de kern van lokale be-
sturen behoren. We spreken bewust over lokale 
besturen omdat het gaat over het hele spectrum van 
gemeente, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven 
en gemeentelijke vzw’s, OCMW-verenigingen, interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden, besturen van 
de eredienst, politiezones en straks allicht brand-
weerzones. Waar vijftig jaar geleden op de gemeen-
ten gesteund werd om regionale doelstellingen te re-
aliseren, zijn er nu steeds meer behoeften van lokale 
besturen die om steeds meer samenwerking vragen, 
zowel op beleidsmatig als zeker op beheersmatig 
vlak. Daar ligt nog een hele brede agenda te wachten 
en de druk op de lokale besturen zal alleen maar 
toenemen. 

Steeds meer echter vergt dat ook maatwerk: niet al-
tijd zijn alle lokale besturen betrokken. In die zin is 
het werkgebied van Leiedal maatgevend maar niet 
uitsluitend. We zien dat bvb. voor het crematorium op 
grotere schaal wordt samengewerkt, zoals dat ook 
voor de Eurometropool geldt. In ‘Sterk Besturen in 
een Sterke Regio’ werd de gedachte hierachter orga-
nisatorisch gevat onder de noemer van een ‘con-
cern’: een koepelstructuur gebaseerd op de 12 ge-
meenten van het arrondissement, maar met 

mogelijkheid tot zowel interne als externe flexibele 
samenwerkingsverbanden. De tussentijdse conclusie 
is dat de toenmalige intercommunale vorm nu meer 
dan ooit vereist is. In die betekenis is de problema-
tiek en de vraag nu helderder dan in de jaren 1950. 
Er is gewoon steeds meer nood aan intergemeente-
lijke of interlokale samenwerking. Wat toen als een 
vehikel werd gebruikt om regionale doelstellingen te 
realiseren, is nu een noodzakelijke structuur voor de 
samenwerking tussen lokale besturen zelf. 
Samenwerken tussen besturen zorgt ook voor een ge-
zonde spanning: tussen de lokale besturen en hun 
samenwerkingsverbanden moet wat discussie zijn, 
kan samenwerking tot innovatie leiden en kan het ge-
meenten ook inspireren om innovatief te zijn. In dit 
debat wordt soms op een vermoeiende manier alleen 
maar naar de democratische problematiek gekeken, 
terwijl samenwerking veel nieuwe kansen creëert, 
voor vernieuwing kan zorgen en voor meer efficiëntie 
en vanuit al die betekenissen daarom ook voor meer 
democratische kwaliteit kan zorgen. Men kan niet ver-
dedigen dat we in een netwerksamenleving leven en 
tezelfdertijd elk netwerk als ondemocratisch bestem-
pelen. Wellicht hebben we in het project ‘Sterk 
Besturen’ zelf te weinig deze beeldvorming laten do-
mineren en is te zeer gefocust op de mogelijke pro-
blemen die toenemende samenwerking kunnen 
meebrengen. 

De oorspronkelijke opdracht van Leiedal (bedrijvenin-
frastructuur aanleggen en beheren) is nu veel meer 
omstreden dan toen: enerzijds omwille van botsende 
opvattingen over ruimtegebruik en scherpe discus-
sies over ruimtelijke planning, anderzijds omwille van 
de dubbele rol van Leiedal, als ruimtelijk planner en 
als verkoper van (schaarse en kostbare) open ruim-
te. Onvermijdelijk zal dit de agenda blijven bepalen: 
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er zal actief moeten gedacht worden over innovatieve 
vormen van ruimtegebruik, over hergebruik van ruim-
te, over complexe en dus dure investeringen op com-
plexe plaatsen. Dat is alleen al nodig omwille van de 
eindigheid van de bruikbare ruimte in deze al enorm 
verstedelijkte zone. Het toont dat ook binnen de 
taakbundels van Leiedal verandering en aanpassing 
nodig zijn maar ook dat dit veel vergt van de samen-
werkende partners: meer risicodeling, meer publiek-
private samenwerking, investeren in procesmanage-
ment van veel meer complexe projecten. Hier ligt 
voor samenwerkende gemeenten nog een heel veld 
open. Binnen de kerntaak is dus herprofilering nodig 
met nieuwe vormen van kosten- en risicodeling tus-
sen gemeenten maar wellicht ook meer met private 
partners. 

Op het vlak van de beheersmatige samenwerking 
staat de regio nog helemaal niet ver. Dat gaat dan 
over het bundelen van middelen in de zogenaamde 
back-office van lokale besturen, dat wat burgers niet 
zien en ook niet hoeven te zien, maar wat wel essen-
tieel is voor een goede dienstverlening. Inzake perso-
neelsbeheer, financieel management, ICT, organisa-
tiemanagement, facility management staan we nog 
maar aan het begin van nieuwe generaties samen-
werking. Naarmate de druk op de lokale besturen 
toeneemt en naarmate de kwaliteit van de besturen 
ook meer met elkaar kan worden vergeleken, zal er 
steeds meer worden gezocht naar efficiëntiewinsten. 
Op dit vlak heeft Leiedal wel al enige maar toch nog 
niet zo veel ervaring. Vormen van ‘shared services’ 
zijn noodzakelijk en dat gebeurt best in de schoot 
van hetzelfde concern zodat ook in de onderlinge ver-
bindingen extra winsten kunnen worden gemaakt. Dit 
zijn in elk geval potentieel mogelijke taken waarvoor 
intergemeentelijke samenwerking is uitgevonden. 

Wellicht moet dit tot een filiaal van Leiedal leiden.
Regionale projecten steunen op dynamiek en initia-
tief, groeien uit innovatief denken. Het is vanuit die 
inspiratie dat we in het project ‘Sterk Besturen in een 
Sterke Regio’ hebben gepleit voor open platformen in 
de streek, waar mensen met goesting elkaar kunnen 
vinden en waar nieuwe innovatieve netwerken kun-
nen ontstaan. Dat voorstel groeide vanuit de vast-
stellingen i.v.m. de veranderende aard van het mid-
denveld, het ontstaan van meer ad hoc coalities 
tussen mensen. Het is de aard van het beestje dat 
dit zich niet van bovenaf laat organiseren of sturen. 
Initiatieven zoals de Budafabriek passen hier hele-
maal in en bieden een noodzakelijke infrastructuur 
(letterlijk en figuurlijk). Vanuit hetzelfde netwerkper-
spectief pleitten we voor een ‘Staten-Regionaal’ 
waarin op gezette tijden projecten kunnen worden 
voorgesteld of discussies kunnen worden geconcen-
treerd over aspecten van de regionale ontwikkeling. 
Dit zijn open formules die tegemoet komen aan de 
veranderende netwerksamenleving. Het probleem zit 
in de realisatie hiervan: dan blijkt toch dat het ook of 
zelfs in deze (kleine) streek aan potentieel ontbreekt 
om dit te dragen. Iedereen is heel druk in de eigen 
organisatie bezig en de regionale inzet schiet er dan 
vaak als eerste bij in. Dat punt hebben we onder-
schat en we hebben te weinig voorstellen ontwikkeld 
over de randvoorwaarden om deze voorstellen te kun-
nen realiseren. 

Tezelfdertijd is in de regio ook meer nood aan ontwik-
kelingsprojecten die vanuit de regionale schaal of re-
gionale schalen worden bedacht en opgezet. Het 
concept van de ontwikkelingsmaatschappij van in-
dertijd komt hier boven. Dit is een ander niveau van 
werken dan het werken aan samenwerking tussen 
gemeenten voor wat basistaken van gemeenten zijn: 

daarvoor gaat men op regionale schaal samenwer-
ken om efficiënter lokale taken te kunnen organise-
ren. Bij ontwikkelingsprojecten denkt men regionaal 
en moet men eventueel, en onder andere, maar lang 
niet alleen, steunen op medewerking van gemeenten 
om deze te realiseren. Natuurlijk lopen deze niveaus 
in een kleine regio door elkaar, al was het nog maar 
omdat vaak dezelfde mensen op de twee lijnen van 
activiteit bezig zijn. 

In de huidige bestuurlijke uitbouw van Vlaanderen en 
in tegenstelling tot de jaren 1960, zijn regionale pro-
jecten nu ondenkbaar geworden zon-
der de actieve medewerking van een 
van de vele Vlaamse ministers, dien-
sten en agentschappen.  Deze zijn al 
vaak in de regio actief, vaak met ei-
gen diensten (wegen, waterwegen, 
VDAB, Kind en Gezin,…) en met 
structuren die door de Vlaamse over-
heid zelf rechtstreeks worden opge-
richt: RESOC, SEL, LOGO’s,… In het 
project ‘Sterk Besturen in een 
Sterke Regio’ werd daarom gepleit 
voor veel meer goed georganiseerde 
interbestuurlijke en publiek-private samenwerking 
voor specifieke projecten of voor het realiseren van 
bepaalde maatschappelijke doelstellingen. Door de 
enorme ruimtelijke verdichting van de regio in die vijf-
tig jaar, moet dit meteen vanuit een regionaal denken 
en vanuit een regionale schaal worden aangepakt. 
We kunnen inzake ruimtelijke ordening, infrastruc-
tuur, mobiliteit, wonen en voorzieningen niet meer 
per gemeente denken: we moeten veel meer vanuit 
de regio denken en dit dan vertalen naar de gemeen-
ten, vanuit hun specifieke positie en functies binnen 
de regio. We moeten echter ook realistisch zijn: 

zonder stevige druk en een sterk kader vanuit de 
Vlaamse overheid, zal dit er niet van komen. 
Gemeenten plooien, als het er om spant en als er 
conflicten zijn, steeds op de eigen machtsbasis te-
rug. Over die verhouding tussen lokaal protectionis-
me en het algemeen regionaal belang zijn we in het 
project ‘Sterk Besturen’ dan wellicht wat te optimis-
tisch geweest. 

We beklemtonen nog meer dan in het project ‘Sterk 
Besturen’ dat dit niet kan zonder actieve betrokken-
heid van de Vlaamse overheid die een omslag in het 

denken mee mogelijk moet willen 
maken. Met respect voor subsidiari-
teit, met het oog op innovatie, organi-
satorisch maatwerk en responsabili-
sering hebben we op Vlaams niveau 
nood aan goede beleidskaders die 
vervolgens een grote mate van auto-
nomie geven aan lokale netwerken. 
De Vlaamse overheid moet deze net-
werken kaderen, stimuleren, legiti-
meren maar ook laten werken en op 
prestaties en effecten beoordelen. 
Dat vergt een grote mate van vertrou-

wen in de kracht van lokale netwerken en het vergt 
dat Vlaamse diensten en agentschappen worden af-
geslankt ten voordele van versterkte lokale besturen, 
lokale maatschappelijke organisaties beheerd door 
burgers en het middenveld en door de lokale netwer-
ken die uit de samenwerking groeien. 

Deze manier van benaderen is voor de Vlaamse over-
heid problematisch en terzelfdertijd noodzakelijk: 
enerzijds problematisch omdat de Vlaamse overheid 
centralistisch en uniform denkt en daarmee de ver-
scheidenheid en de regionale differentiatie te weinig 
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valoriseert; anderzijds noodzakelijk omdat het reali-
seren van veel Vlaamse beleidsdoelstellingen dyna-
mische samenwerkingsverbanden vereist vanuit de 
regionale dynamiek en georganiseerd vanuit regiona-
le platformen. En het is evenzeer noodzakelijk om de 
interne coördinatie op Vlaams niveau te verbeteren: 
dat kan het best door met de neus op concrete pro-
jecten en voorstellen te worden gedrukt, waardoor 
diensten en ministers hun verantwoordelijkheid niet 
kunnen ontlopen. Meewerken in regionale netwerken 
is dus én voor de streek goed én voor de efficiëntie 
van de Vlaamse overheid. 

Indertijd was Leiedal een ontwikke-
lingsmaatschappij in een interge-
meentelijke organisatievorm. Nu is 
er op beide niveaus steeds meer be-
hoefte aan samenwerking: zowel in-
terlokaal als regionaal. Op beide ni-
veaus is er ook nood aan maatwerk 
en flexibiliteit, aan innovatie in de 
vormen en manieren van werken, zo-
wel in de schalen die worden ge-
bruikt als in de manier waarop part-
nerschappen vorm krijgen. Meteen is 
ook de opportuniteit en de spanning duidelijk: om in-
novatieve samenwerking op regionale schaal mogelijk 
te maken hebben we de gemeenten, vooral vanuit 
hun politieke en uitvoeringsmacht nodig, maar tezelf-
dertijd zijn het vaak gemeenten die regionaal denken 
en handelen in de weg staan. Daarom is voor regio-
nale projecten weliswaar medewerking van gemeen-
ten nodig, maar is het niet wenselijk dit alleen maar 
door een meerderheid van gemeenten te laten beslis-
sen. Er zijn kaders en stimulansen nodig vanuit de 
Vlaamse overheid en de inbreng van private spelers 
is evenzeer noodzakelijk. 

De vraag is dan tot welke organisatie dit moet of kan 
leiden. De beide combineren in een en dezelfde orga-
nisatie lijkt moeilijker dan ooit maar anderzijds gaat 
het om een klein gebied en is er geen nood aan con-
currentie en territoriumstrijd. Al bij al en alles samen-
genomen, lijkt de meest wenselijke piste om te evolu-
eren naar een federatief model van samenwerking, 
waarbij de vrijwillige intergemeentelijke samenwer-
king wordt ingebouwd.  

Federatieve samenwerking betekent dat gemeenten 
en de Vlaamse overheid bevoegdheden aan een fede-

ratieve structuur toevertrouwen die 
dan vanuit die bevoegdheden beslis-
singen kan nemen. Dat kan allemaal 
niet in een dienstverlenende interge-
meentelijke organisatie zoals Leiedal 
nu functioneert. Binnen die federa-
tieve structuur kunnen dan regionale 
ontwikkelingsprojecten groeien van-
uit interbestuurlijke en publiek-priva-
te samenwerking op regionaal niveau 
en met regionale fondsen, gespijsd 
door gemeentelijke, Vlaamse en pri-
vate middelen. Ook dat is in de hui-

dige structuur van Leiedal onmogelijk.

Van een vaste naar een vloeibare samenleving evolu-
eren heeft met name op het politieke vlak grote ge-
volgen. Leiedal kon indertijd groeien vanuit een ster-
ke en stabiele elitaire consensus op regionaal 
niveau. Enkele trekkers konden hun agenda realise-
ren. Vijftig jaar later is de politieke scene meer dan 
ooit verdeeld, versnipperd en verzwakt. Er lijkt zelfs 
minder sprake van een consensus tussen de elites 
van de regio en zeker de economische elite lijkt de 
regio mentaal en fysiek te hebben losgelaten. En dat 

zou wel eens de grootste zorg kunnen worden: waar 
zitten de nieuwe leiders die de fakkel van Karel 
Debaere en gelijkgezinden kunnen overnemen? 
Structuren en organisaties: allemaal nuttig, maar 
zonder leiders functioneert niks. Dat was indertijd de 
kracht van Leiedal: of het nu een intercommunale of 
een ontwikkelingsmaatschappij was, dat maakte uit-
eindelijk niet zoveel uit. Enkele krachtige persoonlijk-
heden maakten het verschil en het organisatorische 
vehikel stond daarvoor ter beschikking. Sterke 
Bestuurders maken Sterke Besturen en gebruiken 
die voor een Sterke Regio. 

Het is aan de opvolgers van Karel Debaere om nieu-
we netwerken te maken in de netwerksamenleving 
die de regio kenmerkt. Doelen en objectieven staan 
voorop, de vorm is ondergeschikt. Maar realisme is 
evenzeer nodig: het bestaan van Leiedal als stabiele 
structuur heeft bewezen welk een kracht daarvan kan 
uitgaan. De moederstructuur van Leiedal flexibeler 
maken en op het vlak van samenwerkingsvormen uit-
breiden en Leiedal als ontwikkelingsmaatschappij la-
ten functioneren, met flexibele vormen van publiek-
private samenwerking, in een beleidskader dat 
onderhandeld wordt met de Vlaamse overheid en 
waarbij de regio voor eigen projecten verantwoorde-
lijk is. Nieuwe leiders alleen kunnen het evenmin: ze 
hebben een performante aangepaste organisatie-
structuur nodig. Het is de interactie tussen beide die 
de sterkte van de regionale ontwikkeling kan zijn. In 
die betekenis is er verrassend weinig nieuws in ver-
gelijking met de jaren 1950. En toch is alles nieuw 
omdat we werken in een nagenoeg volledig andere 
context en compleet veranderde maatschappelijke 
omgeving. Er is meer dan ooit nood aan een ver-
nieuwd Leiedal in het nieuwe ‘Netwerkleiedal’. Er is 
vooral nood aan nieuwe Karel Debaeres.



90



92 93

Daar ligt ze, onze streek. Geen mens ziet een grens. 
Aangeraakt door twee rivieren. Een kanaal als 
ritssluiting. Treinsporen als schering, landwegen als 
inslag. Nauwelijks golvend de heuveltjes. Tot in de 
kleinste uithoek bewoond en bevolkt. Schooltjes in 
gehuchten; kapellen onder elke lindenboom. 
Dorpen die nog even blijven volhouden dat ze 
afgezonderd leven. Het land al duizend jaar in 
cultuur gebracht. En toch veel landschap behou-
den. Overal tekens van menselijke bedrijvigheid. 
Stenen in vele patronen op elkaar gelegd, allerindi-
vidueelste werkplaatsen gebouwd, geschakelde 
fabrieken ontstaan, te midden van de woonhuizen. 
De steden almaar sneller uit hun omwalling 
gebroken. Lange vingers van huizen penetreren het 
land. Industrie ontgroeit de wijken. Dicht bijeen 
blijven de patriciërswoningen. In de hoofdstraten. 
In kleine steden. Bewoond door zelfbewust 
ondernemend volk. De arbeiders niet minder 
zelfbewust. Vaklui. Levende encyclopedieën van 
kennis en handvaardigheid. Ook hun huizen 
groeien. Kinderen werken zich op. Attent volk. 
Behulpzaam volk. 
Kerken, veel kerken. Scholen, veel scholen. 
Winkels, veel winkels. Minder en minder 
dorpscafés. 
Bedrijven in alle maten en gewichten, met en 
zonder stamboom. Uitgezaaid over de hele streek.
Onze steden: een spaarzame rechtbank, nauwelijks 
schouwburgen, geen paleizen, een zeldzaam park. 
Jong volk experimenteert in afgedankte ruimtes. 

Hoe moet dat, met onze streek? Wie ziet vooruit? 
Wie maakt de keuzes? Wie ontwerpt? 
Wie creëert? Wie wikt en weegt? Wie ordent? 
En wie beantwoordt de vragen, de vele vragen, 
naar ruimte om te ondernemen, naar betere 
verkeersstromen, naar groenere landschappen, naar 
betere dienstverlening, naar mooiere gemeenten, 
naar meer verbonden cultuur, naar meer sociale 
samenhang, naar efficiënt e-government. En wie 
gaat praten met de buren?

En ja, dan loopt er zo een man door die streek.  
Zo een man met een stille, zachte stem. Maar 
zelfbewust. Die schetst met een zacht potlood.  
Een man die het geluk heeft excellente voorgangers 
te hebben gekend. Een man die het geluk heeft 
knappe medewerkers en medewerksters te hebben. 
Een man die het geluk heeft, gekregen én verdiend, 
vanuit twaalf, neen dertien gemeenten bevlogen 
afgevaardigden rond zich te hebben.
Een man die spreekt. Onophoudelijk met mensen 
spreekt. Die overlegt. Die geen probleem laat 
liggen. Die geen misverstand onopgehelderd laat. 
Die geen conflict laat veretteren. Die telefoneert en 
mailt. Die op bezoek gaat. Die, (soms met de moed 
der wanhoop?) schepencolleges tot begrip, inte-
resse, ja zelfs enthousiasme probeert te brengen. 

een te kleine biotoop. Het kiezen voor ‘liever sant 
in eigen land’, dan het risico te lopen van de open 
vlakte, het risico van de confrontatie, het risico van 
het tot inzicht komen en te moeten veranderen. 
Veilig binnen de eigen muren van de partij,  
de achterban, de eigen wijk. Maar zo wordt de 
streek niet opgebouwd. 

Wie wil bouwen aan de streek moet spreken en af 
en toe schrijven. Wie wil bouwen aan de streek 
moet er over spreken, met velen, langdurig en 
volhardend. En luisteren. Dat was ik bijna verge-
ten. Echt begrijpend luisteren.

Wie wijs zwijgt, wordt niet gehoord. 
Zwijgen is pyriet, is ‘fool’s gold’, gekkengoud.  
Het blinkt als goud maar het valt uiteen in 
kleine schilfers. Goudzoekers dachten soms 
dat ze rijk waren als ze op dat mineraal botsten. 
De ontgoocheling was groot. De streek wordt 
niet zoals men denkt dat ze zou moeten worden 
door ze te verzwijgen. En de streek verzwijgen 
heeft Karel nooit gedaan. Daarom is ze ook al 
geworden wat ze nu is. Een mooie streek. 
Behoorlijk geordend.  
Op weg naar nog beter. En over dat ‘beter’ 
moet blijvend gepraat worden. 
Maar ook gehandeld.

Spreken is goud, schrijven is zilver, 
zwijgen is pyriet.

Hij schrijft ook en laat schrijven. Overzichtelijke 
documenten. Gestructureerde analyses. Heldere 
probleemstellingen. Evenwichtige oplossingen. 
Maar hij weet dat spreken sterker is. 

Hoeveel van wat wordt geschreven, wordt ook 
gelezen? Hoeveel, van wat na lang studiewerk,  
na diep nadenken, na checken en dubbelchecken, 
na overleg en feed-back, na aftoetsing en bereikte 
consensus als de beste keuze voor de streek wordt 
neergeschreven…, hoeveel daarvan wordt in de 
gemeentehuizen achteloos opzij geschoven, 
gemakshalve uitgesteld, raakt vergeten en begraven 
onder het stof. De drukte, soms de waan, van de 
dag heeft voorrang. De mediagenieke akkefietjes 
voeden de adrenaline.
Hoeveel rapporten, hoeveel jaarverslagen worden 
door onze raadsleden gelezen? Hoeveel van wat in 
een indrukwekkende reeks cahiers over de metro-
pool verzameld is en neergeschreven, is doorgesij-
peld in de geesten van de beleidsmensen? Wie gaat 
ermee aan de slag? 

Dat treft mij soms. De afwezigheid, van zoveel 
verkozen of aangewezen verstandige mannen en 
vrouwen uit allerhande besturen, in het nadenken 
over de streek. Het zwijgen. Het zich beperken tot 

Frans Destoop is gewezen voorzitter van de intercommunale Leiedal

F r a n s  D e s t o o p

	 Wie	wijs	zwijgt		 wordt	niet	gehoord

Spreken is goud, schrijven  is zilver, zwijgen is pyriet
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Als één van de vele betekenissen van het woord 
‘streek’ geeft het woordenboek: “gebied tussen 
veelal vage grenzen”. Ook wel: “gebied dat een 
bepaalde eenheid vormt” en synoniem voor buurt, 
omtrek, nabijheid. Maar ‘streek’ kan ook beteke-
nen: richting, koers. ‘Streek houden’ wil zeggen:  
de genoemde richting volgen, koers aanhouden. 
Een kant-en-klare definitie voor iets vaags als 
‘streek’ is blijkbaar niet voor handen.
Dat maakt het gegeven ‘streek’ niet minder reëel. 
Wat betekent het als ik zeg dat ik een woning, een 
bedrijfslocatie, een polyvalente zaal in de streek 
zoek? Wat versta ik als werkzoekende, woningzoe-
kende, bedrijfsleider, student, … onder ‘nabijheid’? 
Een streek is een speelveld: burgers, bedrijven, 
verenigingen, besturen maken plannen, voeren 
acties uit en gaan relaties aan met elkaar binnen een 
gebied. Wat een streek is, is niet zozeer een zaak 
van duidelijke territoriale grenzen, maar wel een 
kwestie van wat binnen een gebied gebeurt. En dat 
is dan weer vaak een samenspel van twee factoren: 
de maatschappelijke en de bestuurlijke realiteit. 
Evoluties in beide sferen zorgen er voor dat 
streekgericht denken en handelen aan belang wint.

Laat ons beginnen met de maatschappelijke 
realiteit. We zijn met zijn allen mobieler geworden, 
we leven en werken niet meer onder de kerktoren. 
De actieradius van burgers, bedrijven en verenigin-
gen wordt groter. Binnen één gemeente komen we 
niet meer volledig aan onze trekken. Maar dat 
maakt ons nog niet automatisch tot anonieme 
wereldburgers. In een geglobaliseerde wereld wint 
het lokale en streekgebonden aspect paradoxaal 
genoeg aan belang. Wat is het eigen karakter, de 
identiteit van een streek waarmee ze zichzelf op de 
kaart kan zetten? Op welke sterkten zetten we als 
streek in?
En dan is er het bestuurlijke. Het overheidsland-
schap was bij aanvang van de twintigste eeuw 
eenvoudig: het rijk, de provincies, de gemeentebe-
sturen. Het was ook een hiërarchisch model, op 
basis van territoriale indelingen. Doorheen de 
vorige eeuw werd dit behoorlijk complexer, vele 
nieuwe overheidslagen kwamen er bij. Niet alleen 
de gewesten en gemeenschappen, maar ook en 
vooral Europa spelen een altijd maar grotere rol. 
Deze evolutie is niet typisch Vlaams. Een algemeen 
zichtbare tendens (zowel in Wallonië, in 

Vlaanderen, in Nederland als in Frankrijk) is de 
duidelijke versterking van het lokale niveau 
enerzijds en het centrale/regionale niveau ander-
zijds. Lokale overheden versterken zich in samen-
werkingsverbanden en federaties. De provinciale 
bestuurslaag bevindt zich vaak in een defensieve 
positie. Deze voortdurende interbestuurlijke onrust 
wijst op een diep en breed gevoelde nood om de 
bestuurlijke structuren beter te laten aansluiten bij 
de maatschappelijke evoluties. 
Bij het zoeken naar een betere afstemming moeten 
we ons laten leiden door dromen, maar behoeden 
we ons best voor enkele illusies. Zonder dromen, 
zonder streekvisie, geen streek. Elke streek heeft 
een toekomstbeeld nodig, vertrekkend van de 
sterkten uit het verleden en de uitdagingen van 
vandaag. Een streek is een richting, een koers die 
men wil varen richting toekomst. En om deze koers 
te kunnen aanhouden, laten we ons best niet 
vangen door enkele illusies.  

De illusie van de ultieme eenvoud
 
Zoals de diverse inventarissen van samenwerkings-
verbanden (de regioscreenings) aantonen is er 
ruimte voor bundeling van krachten en vereenvou-
diging. Niet voor elke taakstelling moet immers een 
aparte structuur worden opgericht. Maar een 
genetwerkte overheid zal nooit de eenvoud kunnen 
hebben van het simpele, negentiende-eeuwse huis 
met drie verdiepingen. Dat is op zich geen ramp 
maar houdt wel uitdagingen in op het vlak van 
transparantie, democratische verantwoording en 
participatie. 

Zich laten leiden door dromen, zich hoeden voor illusies
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De illusie van de finale oplossing
 
Er bestaat geen perfecte match tussen de bestuur-
lijke organisatie en de maatschappelijke realiteit.  
Er is dan ook geen eenduidig antwoord op de 
vraag naar de juiste schaal. De vaagheid van het 
streekbegrip is hier eerder een voor- dan een 
nadeel. In veel streken tekent zich een “grootste 
gemene deler” af van lokale besturen en andere 
spelers die elkaar vinden voor een ruim aantal 
gezamenlijke projecten en overlegvormen.  
Deze grootste gemene deler biedt een stevige 
basis voor samenwerking op streekniveau, 
maar laat tegelijkertijd de nodige openheid. 
Voor sommige, bescheiden projecten of acties 
is wellicht een samenwerking tussen slechts 
enkele partners aangewezen, voor grote en 
ambitieuze projecten (bijvoorbeeld een 
crematorium) kan het net nodig zijn om met 
heel wat gemeenten samen te werken. 

De illusie van de probleemloze identiteit
 
Evenmin als de ideale bestuurlijke organisatie 
bestaat, kunnen we spreken van dé maatschappe-
lijke realiteit in een streek. Ook binnen een streek 
leven onderlinge tegenstellingen en spanningen op 
economisch, sociaal en ideologisch vlak. Het heeft 
geen zin dit te negeren. Het streekniveau is net 
ideaal om complexe en delicate dossiers te behan-
delen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van 
(lokale) bestuurders om een setting te creëren waar 
problemen op streekniveau kunnen worden 
onderkend, besproken en aangepakt.
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Jo Libeer is gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen

Ik had beloofd 
dat ik het zou doen

Dat was wat Karel Debaere mij zei bij de voorstel-
ling van de toekomstvisie op de intergemeentelijke 
samenwerking tijdens de academische zitting naar 
aanleiding van het vijftig jarig bestaan van de 
intercommunale Leiedal.
Hoe moeten de gemeenten en de steden van 
morgen er uit zien? In welke mate moeten zij 
vervellen en aldus een moderne invulling geven 
aan wat echte ‘communaliteit’ zou moeten zijn: 
betrokkenheid of nabijheid als noodzakelijke 
voorwaarde voor gemeenschapsvorming en de 
juiste schaal om up-to-date dienstverlening te 
verzekeren.
Het typeert Karel Debaere dat hij op de 
vooravond van zijn pensionering dit werkstuk 
wilde achterlaten.  
Niet zozeer bij wijze van conceptueel legaat, 
maar veeleer als een doe-project voor de 
volgende generatie(s). Een procesbenadering 
ook, bijna een handleiding. Maar vooral een 
veranderingstraject.

 

Verandering is moeilijk.
 
Verandering kan maar gerealiseerd worden als er 
een graad van ontevredenheid is over de bestaande 
toestand. Het is een noodzakelijke voorwaarde 
maar ze is niet voldoende. Een heldere visie over de 
plaats waar men wil landen is evenzo wezenlijk als 
de beschrijving van het proces om er te geraken. 

Verandering.
 
Mark Twain wist het reeds: “I’m open for progress, 
but it’s change I oppose to.”
Structuren volgen strategieën. En strategieën zijn 
gedragen door een visie. De visie - de echte invul-
ling van de gemeentelijke autonomie - kan maar als 
doel hebben een dienstbaar en efficiënt model te 
ontwikkelen in het belang van burger en bedrijf. 
Tegen deze finaliteit kan geen enkel ander belang 
op. En zeker niet de uitsluitingsvoorwaarde die 
‘politieke onhaalbaarheid’ heeft.
Politieke onhaalbaarheid is meestal niet de vertaal-
slag van wat niet aanvaardbaar zou zijn voor de 
bevolking maar wat niet haalbaar is voor de 
huidige politici. 
Verandering gaat dus in essentie over leiderschap. 
En daarom kan het. Zeker in deze regio waar al 
meer dan 50 jaar samengewerkt wordt.
Dat zou een voldoende reden moeten zijn om in 
vertrouwen belangrijke nieuwe stappen te zetten.
En avant la musique.
Karel, het ga je goed.

bereikt getrapt is, met in het beste geval de voor-
stelling van het jaarverslag door de directeur van 
een bovengemeentelijk samenwerkingsverband.
Zouden we dan niet beter, om die disfuncties te 
herstellen, de moed hebben om na te durven 
denken over onze te versnipperde structuren.  
Het principe van de autonomie van de gemeenten 
wordt niet gediend door het uitbesteden van 
bevoegdheden aan bovengemeentelijke samenwer-
kingen, maar precies door het omgekeerde: het 
aanpassen van de structuren (fusies) waarbinnen 
de gemeentelijke autonomie ten volle kan spelen.
Het woord is gevallen: de gemeentelijke autono-
mie. Hoe autonoom ben je nog als gemeente als 
je zelfs voor de dagelijkse werking afhankelijk 
wordt van een hogere overheid die - en op flessen 
getrokken - in ruil voor op voorhand geformat-
teerde rapportering een aantal gemeentelijke 
ambtenaren financiert. En opnieuw: het loutere 
feit dat dit gebeurt is een impliciete erkenning 
dat gemeenten te kleinschalig bezig zijn. 
Zouden we dan niet beter streven naar ambtelijke 
efficiëntiewinsten door grotere gemeenten te 
maken? Zeker in een context waar de besparings-
rondes op ons afkomen.
Die schaalvergroting zal ook nodig zijn, willen 
we deze regio een echte rol laten spelen in de 
ontwikkeling van Lille (Rijsel) tot metropool. 
Waarom niet nadenken om door de integratie van 
de gemeenten van het Leiedalgebied een echte rol 
te spelen als nieuwe stad in de ‘versant Nord’ van 
de Rijselse metropool? En toegegeven, de Fransen 
hebben een nog langere weg te gaan dan de Belgen 
in de fusie-operaties. Maar ze zijn er wel in 
geslaagd iets te doen waar wij in onze bovenge-
meentelijke samenwerkingen nog maar van 
kunnen dromen: een eigen fiscaliteit.  

Stru�uren volgen �rategieën
J o  L i b e e r

Zonder ontevredenheid geen verandering. 
 
Alleen een procesbenadering zonder visie 
roept angst op. 
Alleen een visie zonder een procesbenadering 
levert frustratie op. 
En dat de wereld van de gemeenten aan het 
veranderen is, staat buiten kijf. Een aantal tenden-
sen tekenen zich af.
Door de groeiende complexiteit in de wetgeving 
(om maar de milieureglementering te noemen), 
door de druk om te streven naar grotere effectiviteit 
(de politiezones) en omdat bepaalde investeringen 
de taille van individuele gemeenten te boven gaat  
( een verbrandingsoven) zijn de gemeenten 
samenwerkingsverbanden aangegaan. Het loutere 
bestaan van deze bovengemeentelijke verbanden is 
eigenlijk een impliciete erkenning dat de taille van 
de gemeenten te klein is. De wildgroei aan deze 
- daarenboven zeer wisselende verbanden (in een 
politiezone zitten niet dezelfde gemeenten als 
pakweg in een intercommunale voor streekontwik-
keling) - heeft twee belangrijke nevenwerkingen: 
het draagt bij tot de ‘verrommeling’ van het 
bestuurlijke aanbod en het draagt in zich de 
kiemen van een groeiend democratisch deficit.  
Wat is de legitimering van een gemeenteraad nog, 
wanneer alle politiek-strategische hefbomen uit-
besteed zijn  (ruimtelijke ordening, veiligheid, …)? 
Waar zijn de noodzakelijke checks and balances 
wanneer de informatie die een gemeenteraad 
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De uitdagingen

Vergrijzing, verkleuring, armoedebestrijding en 
kinderopvang zullen de komende decennia hoog 
op de sociale beleidsagenda staan, ook in de regio 
Zuid-West-Vlaanderen. Tussen nu en 2030 zal het 
aantal min-zesjarigen in het arrondissement 
Kortrijk status quo blijven op ongeveer 18.000.  
Het aantal 90-plussers zal in diezelfde periode 
verdubbelen tot ongeveer 5.000. Het aantal 
geboortes in kansarme gezinnen ten opzichte van 
het totaal aantal geboortes is de afgelopen tien jaar 
verdubbeld tot 10%. En in tijden van toenemende 
globalisering zal ook Zuid-West-Vlaanderen verder 
verkleuren. Lokale besturen hebben heel wat 
bewegingsruimte om te werken aan het welzijn van 
hun burgers. Ze bieden een waaier van diensten 
aan, via het OCMW of de gemeentelijke adminis-
tratie. In toenemende mate worden lokale besturen 
echter geconfronteerd met een middelengebrek.  
De belangrijkste uitdaging is om de publieke 
dienstverlening op peil te houden in tijden van 
schaarste. Regionale samenwerking met alle 
betrokken actoren en gerichte schaalvergroting kan 
voor efficiëntiewinsten zorgen, al zal er steeds een 
evenwicht nodig zijn tussen regionale strategie en 
lokaal maatwerk.

 

Lokaal maatwerk in buurt en wijk

Veel welzijnsproblematieken zijn specifiek voor een 
bepaalde gemeente, of buurtgebonden. Armoede is 
bijvoorbeeld veel sterker geconcentreerd in 
verstedelijkte kernen dan in landelijke gemeenten. 
Dit geldt ook voor de aanwezigheid van etnisch-
culturele minderheden. Lokale besturen hebben  
op dit vlak een regierol te spelen om hun eigen 
lokaal-specifieke problemen aan te pakken: mits 
enige coördinatie kunnen armenverenigingen, 
CAW’s en OCMW’s samen heel wat bereiken,  
als ze hun middelen complementair inzetten, en 
elkaar in hun specifieke taken erkennen. 
Tevens kan een sterke sociale dienstverlening niet 
zonder een sterke inbedding in de buurt. Zaken als 
thuiszorg of opvang hebben mensen immers liever 
in de nabijheid van hun woonomgeving.  
Het buurtniveau is trouwens bij uitstek een niveau 
waarop participatie verder ontwikkeld kan worden. 
Dit wordt geïllustreerd door het DNA-project van 
OCMW Kortrijk, waarbij bewoners van de wijk 
Lange Munte zelf definiëren wat ‘welzijn in de 
buurt’ voor hen betekent en dan ook zelf de acties 
ontwikkelen in de buurt om dat welzijn te verho-
gen. Dergelijke initiatieven van participatie en 
coproductie staan hier nog in de kinderschoenen, 

beleid op het vlak van huisvesting of mobiliteit 
hebben wel degelijk effect op de kwaliteit van het 
leven van senioren, kinderen, of kansarmen.  
De recent door de Vlaamse Regering ingevoerde 
armoedetoets – die voor elke beleidsbeslissing de 
effecten voor mensen in armoede moet nagaan 
– kan ingevoerd worden bij elke beslissing van  
deze regionale overlegorganen. 

 2 De eigenheid van sociaal beleid vergt 
samenwerking met de private sector (die 
traditioneel sterk vertegenwoordigd is in de 
welzijnssector). Grote private regionale spelers 
zoals de CAW’s, CLB’s, secundaire scholengemeen-
schappen en ziekenhuizen trekken een publiek 
aan uit de hele regio of zelfs van daarbuiten. 
Op het vlak van sociaal beleid spelen deze 
actoren een essentiële rol. Zij fungeren vaak als 
eerstelijnsdienst waar problemen van mensen het 
eerst worden ontdekt. Vanuit die rol kunnen 
private actoren een regionaal beleid inspireren. 
Het is precies deze rol, het signaleren, die 
openbare besturen wellicht nog sterker zouden 
kunnen valoriseren door de private actoren 
nauwer te betrekken in een regionaal overleg. 
Het initiatief dat in de afgelopen legislatuur 
(2006-2012) de regionale OCMW’s en de private 
actoren op geregelde tijden samenbracht onder 
begeleiding van het Welzijnsconsortium verdient 
het daarom om verder ontwikkeld te worden.

maar zijn veelbelovend. Ook mantelzorg ontwik-
kelt zich best op buurtniveau: ‘buren voor buren’. 
Op dit vlak is de vergrijzing een troef:  
de groeiende groep actieve senioren is immers meer 
dan gemiddeld bereid om mantelzorgtaken op te 
nemen. Samen werken met burgers en cliënten op 
het niveau van gemeenten, buurten en wijken kan 
grote ‘winsten’ opleveren in termen van bundelen 
van capaciteit, maar ook in termen van sociale 
cohesie.  

Een integrale regionale strategie 

Veel van de uitdagingen op het vlak van welzijn 
manifesteren zich echter gelijktijdig in elke ge-
meente, zoals de uitbreiding van de ouderenzorg, 
en het op peil houden van voorschoolse kinderop-
vang. Een gezamenlijke regionale strategie is dus 
wenselijk, zodat elke inwoner van de regio een 
gelijkaardig niveau van basisdienstverlening kan 
krijgen. Waar deze regionale ‘samenwerkingsreflex’ 
in de regio op andere domeinen al langer concreet 
ontwikkeld is (bijvoorbeeld streekontwikkeling in 
de eerder ‘hardere’ sectoren), is deze op het vlak 
van sociaal beleid nog in volle ontwikkeling (al zijn 
er stevige aanzetten, zoals bijvoorbeeld het 
Welzijnsconsortium). Bij het ontwikkelen van een 
regionale strategie is het aan te bevelen met twee 
zaken rekening te houden: 

 1 Het domein ‘welzijn’ wordt best ingebed in 
(bestaande) regionale overlegorganen die over 
andere beleidsdomeinen gaan, zoals bijvoorbeeld 
huisvesting of mobiliteit. Dit is belangrijk omdat 
meer en meer erkend wordt dat sociaal beleid niet 
los te koppelen is van ander beleid: ingrepen of 
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B r a m  V e r s c h u e r e
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De natiestaat boet aan impact in ten voordele van 
bovennationale actoren én steden. Dan gaat het 
niet alleen over grootsteden, maar evengoed over 
kleinere centrumsteden voor zover die zich weten 
in te schrijven binnen internationale netwerken. 
Dat kan alleen selectief gebeuren: je moet een of 
enkele troefkaarten gericht weten uit te spelen. 
Kortrijk doet dat door aan het verhaal van 
Interieur een nieuw hoofdstuk toe te voegen op 
Buda-eiland. De designbiënnale Interieur had 
bewezen - en blijft dat natuurlijk doen - dat het 
mogelijk is om een Vlaamse centrumstad die niet 
centraal in Vlaanderen ligt ‘op de kaart te zetten’. 
Minstens zo belangrijk is de bredere identiteit die 
Interieur aan Kortrijk koppelt. Juist die heeft 
Buda-eiland opgepikt, verbreed en uitgediept. 

‘Love, work, share’ zijn de slagwoorden waarmee 
de website van Buda-eiland de bezoeker verwel-
komt (hij vraagt gezien de terechte ambities wel 
niet enkel Engelse slagwoorden, maar ook om een 
Engelstalige evenknie ...). ‘Love’ staat voor het 
leggen van verbindingen tussen de uiteenlopende 
werelden van bijvoorbeeld creatie, ondernemer-
schap of onderwijs, ‘work’ voor innovatie-gerichte 
praktijken en ‘share’ voor het publiek delen van de 
uitkomsten. De middenterm is wellicht de belang-
rijkste. Buda-eiland actualiseert het cliché van 
Zuid-West-Vlaanderen als een regio waar men van 

aanpakken weet door, net als Interieur, deze 
gemeenplaats kort te sluiten op de nieuwe realiteit 
van de creatieve economie. Dat heet ‘branding’, 
maar dan van het betere soort: een al bestaande 
collectieve identiteit krijgt een update.

De huidige identiteit van Buda-eiland zou kunnen 
worden verbreed door de referentie aan de crea-
tieve economie op te trekken tot de zich aandie-
nende ‘creatieve samenleving’. Impliciet vormt die 
trouwens nu al de horizon waaraan Buda-eiland 
zich als een per definitie ‘onaf’ project engageert. 
In de creatieve samenleving gaat de economische 
valorisatie van innovatieve praktijken samen met 
het zoeken naar, of het uitvinden van, nieuwe 
invullingen van de rollen van burger, entrepreneur, 
leerling en student, of - waarom ook niet - man of 
vrouw. Het vluchtpunt, en tegelijk ook de spreek-
woordelijke ‘attractor’, is ‘een nieuwe mens’ die 
zichzelf beschouwt als ‘een mens zonder eigen-
schappen’ (dixit Robert Musil). De creatieve mens 
ziet zichzelf als een virtueel geheel van mogelijkhe-
den die vragen om ontginning, (bij)scholing, 
ontwikkeling, kansen tot actualisering. We hebben 
het niet over een schimmige wensdroom, integen-
deel: het streven naar zelfontplooiing is thans een 
breed gedeelde waarde. Daarop inspelen via een 
brede waaier aan initiatieven is de opdracht 
waartoe Buda-eiland zich nu al verplicht heeft.

Deze inclusieve logica moet voorop blijven staan 
bij de verdere uitbouw van het Buda-eiland, zonder 
dat daarbij wordt ingeleverd op de autonomie van 
de bij elkaar gebrachte praktijken. Samenwerking 
veronderstelt eigenheid bij de deelnemende 
partners en levert nooit een vrijbrief om daarop 
te beknibbelen.

Evenmin kan een creatieve samenleving zonder 
de feedback van een afwisselend bewonderend en 
kritisch publiek. Al naargelang de inzet van het 
gepresenteerde heeft dat een algemener of integen-
deel een niche-karakter. Dit onderscheid doet ertoe 
en is zelfs van vitaal belang voor een juiste inschat-
ting van wat er thans zoal op Buda-eiland plaats-
vindt én kan gebeuren. Veertig mensen in een voor 
het overige lege zaal zijn geen groot probleem 
indien alle aanwezigen behoren tot de geviseerde 
kerngroep die de spreekwoordelijke boodschap 
verder zal uitdragen. Ook de uniforme idee van hét 
publiek is van moderne makelij en dringend aan 
herziening toe. In de creatieve samenleving maken 
massa’s plaats voor niches of deelpublieken. Die 
ook ‘capteren’ en, vooral, actief mee formeren, is 
één van de uitdagingen van het Buda-eiland.

Ik was gisteren op Buda-eiland en besefte vandaag 
dat de toekomst er al begonnen is. Dat vraagt om 
een toekomstvisie die niet wordt bezwaard door 
‘Kortrijkse erfenissen’, politiek populisme of het 
soort ‘gereken’ dat kortzichtigheid tot maat van 
het reëel mogelijke neemt.

De creatieve maatschappij zet het ‘zelf’ aan het 
werk: dat heet juist zelfverwerkelijking. Ze impli-
ceert logischerwijs de twee andere termen waarmee 
Buda-eiland zich in de digitale vitrine zet. Geen 
creatieve samenleving zonder verbindingen tussen 
bijvoorbeeld autonome kunstbeoefening, toegepast 
design, durvend ondernemerschap en vernieu-
wingsgericht onderwijs. Maar er zijn nog veel meer 
koppelingen denkbaar, bijvoorbeeld vanuit de 
notie van actief burgerschap. Daarbij is het cruciaal 
om een gemakkelijk consensusdenken uit de weg te 
gaan en risico’s te blijven nemen. De beoogde 
dwarsverbindingen kunnen en mogen letterlijk 
dwars zijn, schuren of irriteren: ze zijn geen zaak 
van alleenlijk ‘love’ of vreedzaam overleg. 
Geschillen horen gewoon bij het proberen over-
bruggen van verschillen: deze zegswijze zou het 
devies van Buda-eiland kunnen zijn. 

Er staat ook iets algemeners op het spel. In de 
moderniteit domineerden scheidingslijnen en 
specialismen: het ‘of-of’ regeerde. Iets was of 
kunst of design; of een economisch gegeven, 
of een pedagogische kwestie. In het postmoder-
nisme verdwijnt die differentiatie tussen domeinen 
of activiteiten natuurlijk niet. Maar ze wordt 
wel in toenemende mate gesecondeerd door 
allerhande vormen van vermenging en uitwisseling. 
Ook dat is netwerken: verbinden of koppelen 
vanuit de overtuiging dat ‘en-en’ kan verrijken, 
een voorheen onbestaand surplus aan mogelijk-
heden kan creëren. 

Rudi Laermans is hoogleraar sociologische theorie aan de KULeuven

Geen creatieve samenleving 
zonder feedback

De toekom� is al begonnen 

R u d i  L a e R m a n s

(op Buda-eiland)
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Leiedal hééft daar ook op gelet, deed zelfs acties 
rond lelijke plekjes. Maar de lelijkste plekjes zijn 
vaak mentaal: verkokering van het denken, afrem-
men van de celvernieuwing, dichtgroeien van de 
visie. “Elke generatie beschouwt zichzelf als 
duidelijk verschillend van de voorgaande, maar 
plant de toekomst alsof de volgende generatie 
dezelfde zal zijn”, stelt Vlerick-prof Buyens.

Het is dus zaak om nú de omgeving uit te denken 
die straks zal stimuleren. Dat vergt creativiteit en 
inzicht, werkkracht en vertrouwen. En lange-ter-
mijn-denken, in een tijdsgewricht waarin alles het 
hijgritme van de beurs lijkt te volgen: de dagelijkse 
spurt van eigenbelang naar illusie en van illusie 
naar paniek.

Straks verlaat Karel het huis. Hij doet dat zoals alle 
grote mensen die een kamer verlaten: de ruimte die 
hij achterlaat, is groter dan die die hij innam. 

Het is nu aan een nieuwe generatie, bestuurlijk en 
hier en daar ook politiek. In zulke omgevingen 
snakt men soms naar stabiliteit en geregeld is die 
ook nodig. Maar stabiliteit is vaak beweging die je 
nog niet ziet.
Daarom wens ik de regio geen stabiliteit, maar zin 
voor beweging. En bewogen mensen. In een 
stimulerende omgeving.

Wim Vanseveren is zelfstandig consultant en voormalig hoofd van VRT Een en Toerisme Vlaanderen

Van 
vooruitzien 
naar 
visie

W i m  V a n s e V e r e n

O VEen 
omgeving 
die 
�imuleert

In mei 2000 vroeg Knack de veelvoudig gelauwer-
de reclameman Guillaume Van der Stighelen wat 
voor hem beroepshalve het belangrijkste was: het 
werk, het geld of de prijzen. Hij antwoordde: 
“Een goede creatief weet: het geld dat ik verdien, 
is het resultaat van het werk dat ik maak. Dus op 
nummer één: een stimulerende omgeving. Dan 
komt het werk. Pas op de derde plaats komen het 
geld en de prijzen.”

Is het Kortrijkse een stimulerende omgeving? 
Zoals vele gelijkaardige intercommunales heeft 
Leiedal de afgelopen decennia ‘voorzieningen 
aangelegd’, zoals dat heet. In mensentaal: vaak 
bedrijventerreinen. Mee dank zij visionaire mensen 
als Karel Debaere, heeft Leiedal dat begrip al die 
jaren tegen het licht van de tijd gehouden. Op die 
manier is ‘voorzieningen aanleggen ‘ verpopt in 
‘vooruitzien’ en vooruitzien in ‘visie ontwikkelen’. 
Zo ontstonden vitale coalities, zo ontstond een 
stimulerende omgeving. Niet alleen voor de 
economie, maar ook voor het landschap, 
de ruimte, de cultuur.

En dat is nodig, zeker in een streek als het 
Kortrijkse waar handelsspirit en slechte smaak 
soms hand in hand gingen en geld vaak als pletwals 
van de openbare ruimte fungeerde. Doe iets aan je 
landschap en steden, Zuid-West-Vlaanderen, maar 
blijf je ondernemersgeest houden. Alsof je tegen 
een zakenman zegt: mooi dat je zo flink de kost 
verdient, maar let nu ook eens op je eetgewoonten 
en je kleding.
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Ik ben een grote ‘believer’ van intergemeentelijk 
overleg en samenwerken, ook voor kunst en 
cultuur. Op dat vlak is de regio Kortrijk trouwens 
al jaren een voorbeeld in Vlaanderen. Trendsettend 
zelfs. Getuige daarvan de verschillende collega-
groepen van onder andere bibliotheken, podium-
programmatoren, musea en erfgoedactoren, alsook 
tal van projecten en activiteiten die daar inmiddels 
het gevolg van waren. Getuige ook de gezamenlijke 
communicatie-inspanningen onder de noemer 
UiTinregioKortrijk en enkele spraakmakende 
‘regionale evenementen’. Dit zit met andere 
woorden goed in de regio. Zeer zeker is er nog 
ruimte voor verbetering op diverse terreinen, maar 
daar wordt gestaag aan gewerkt.

Een regio die evenwel ‘als regio’ het verschil wil 
maken op welk terrein dan ook, zal een dimensie en 
versnelling hoger moeten schakelen en zich niet 
louter in de modus van ‘intergemeentelijke samen-
werking’ mogen opsluiten. Die intergemeentelijke 
samenwerking lijkt immers vast te zitten aan een 
moeilijk te doorbreken lokale logica: namelijk de 
verwachting van directe zichtbaarheid en return 

voor de eigen stad of gemeente. Zelfs voor ‘regio-
naal verlichte’ bestuurders en ambtenaren lijkt dit 
een quasi onontkoombaar gegeven, geïsoleerd als 
ze vaak zijn binnen hun eigen stad of gemeente. 
Bovendien incorporeert deze focus op lokale 
‘return on investment’ vaak een denken en een 
dynamiek die tegengesteld is aan de eigen ambitie 
om als regio onderscheidend en vernieuwend te 
zijn. Dit geldt in meer of mindere mate voor alle 
domeinen, maar zeker voor cultuur en erfgoed. 

Deze eigenbelangreflex doet me spontaan terug-
denken aan de vele jaren waarbij we mee aan de kar 
hebben getrokken van gemeentelijke adviesraden, 
ook en vooral cultuurraden, die precies door hun 
concept en samenstelling er quasi nooit in slaagden 
om de individuele verenigingsbelangen te overstij-
gen en een vernieuwende dynamiek te initiëren, op 
enkele uitzonderingen na met dank aan één of meer 
sterke en verlichte persoonlijkheden. 

Mijn inschatting is dat het bijzonder moeilijk zal 
zijn om louter via klassieke intergemeentelijke 
samenwerking stevige stappen te zetten in de 

Mensen met ideeën en verbeelding, mensen met 
goesting ook om nieuwe horizonten te verkennen 
en er ook mee gestalte aan te geven. Neen, geen 
zware structuur maar een los-vast flexibel verband, 
dat regelmatig terugkoppelt en interageert met het 
formele samenwerkingsverband van Overleg 
Cultuur (en nog andere netwerken of actoren) en 
dat ondersteuning krijgt via Leiedal, en waarom 
ook niet via de Provincie. Ook organisaties kunnen 
hiervan deel uitmaken of zelfs de trekker ervan zijn. 
Zo’n rol ziet bijvoorbeeld ook het Cultuurhuis De 
Warande in de Kempen voor zichzelf weggelegd, 
nu het als nieuwe provinciale cultuurinstelling een 
meer uitdrukkelijke regionale positionering gaat 
opnemen en hiervoor zal samenwerken met de 
Strategische Projectenorganisatie Kempen en met 
tal van cultuuractoren uit de regio.

Een regio met ambitie heeft deze dubbele 
dynamiek nodig. Het is gewoon zaak hiervoor 
de nodige ruimte te creëren.

richting van de door Overleg Cultuur Regio 
Kortrijk gewenste ‘versterking van de culturele 
positionering en het cultureel imago van de regio 
met het oog op bovenregionale uitstraling en het 
genereren van meer bovenregionale belangstelling 
en bezoek’. Indien je als regio en samenwerkings-
verband deze ambitie wil aanhouden, dan heb je 
daarvoor mijns inziens een andere strategie nodig: 
een parallelle strategie, niet los van, maar hand in 
hand met de intergemeentelijke samenwerking 
‘pur sang’. 

Een uitstapje naar het bedrijfsleven leert ons dat 
ook daar ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ een 
specifieke functie is waarvoor veelal een bepaalde 
‘vrijplaats’ wordt gecreëerd met het oog op innova-
tie, extra zuurstof en de toekomst. Andere bedrijven 
stimuleren hun werknemers om ‘out of the box’ te 
denken, met nieuwe ideeën voor te dag te komen 
en die vervolgens ook (mee) te gaan ontwikkelen. 
Intrapreneurship, zeg maar. Hierop doorgedacht: 
Waarom zou de regio geen ‘task force’ ruim baan 
geven, bevolkt met enthousiastelingen van binnen 
en waarom ook niet van buiten de regio? 

Toon Berckmoes is expert bij Idea Consult

Spanningsveld 
interlokaal en regionaal

T o o n  B e r c k m o e s

Er is nood 
aan een parallelle �rategie
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Nawoord Nawoord

C’est une page qui se tourne avec le départ à la retraite de Karel.
 
Je garderai l’image d’un homme chaleureux, ouvert sur les autres et 
ardent défenseur de sa région.
 
Nous nous sommes côtoyés dans le cadre des travaux de la 
COPIT lorsque je présidais l’Intercommunale IDETA. 
J’ai le souvenir d’un homme convaincu par le développement 
transfrontalier et par la plus-value du développement des réseaux 
ainsi que du rôle que devait y jouer nos villes … un positionnement 
que nous partagions déjà alors.
 
Karel, au-delà de la mise en place d’une stratégie de développement 
pour l’arrondissement de Kortrijk, a toujours prêté attention 
aux territoires voisins, qu’ils soient wallons ou flamands. 
Nous partagions cette stratégie et nous nous rejoignions souvent 
dans nos prises de positions.
 
Ensuite, Karel fut l’un des artisans, non seulement de la mise en 
place, mais surtout du démarrage effectif de l’Eurométropole. 
En effet, à la demande de la Présidence de l’Eurométropole, 
il accepta de faire partie de ce trio qui dirigea l’Eurométropole 
dans ses premiers mois d’existence. Quand on sait toute 
l’importance de cette période cruciale, il s’agit d’un véritable 
défi transfrontalier qu’il releva avec brio.
 
Voici brièvement le souvenir amical et respectueux que j’ai de Karel, 
bon vent à lui.
 
r u d y  d e m o t t e

Cher Karel,

Il est difficile d’imaginer que vous cessiez de travailler pour ce 
territoire transfrontalier que vous aimez tant. 

Nous partageons ensemble la conviction que l’Europe doit se 
structurer autour de ses grandes métropoles. Encore faut-il savoir 
dépasser les frontières territoriales et linguistiques et en faire 
des opportunités; savoir unir nos forces et faire travailler 
ensemble nos territoires pour construire une grande métropole 
européenne où vivent ensemble plus de deux millions d’habitants 
de nos deux pays.

Je veux vous remercier pour votre action et votre engagement 
sans faille aux côtés des élus de l’Eurométropole. 
Vous avez nourri et porté cette belle ambition. 
Désormais, notre métropole n’est plus simplement le carrefour 
de l’Europe du Nord, elle en est aussi la porte d’entrée.

Tout au long de ces années, j’ai pu apprécier la qualité et 
la sincérité de nos échanges.

Vous partez à la découverte d’autres chemins. 
Je vous souhaite de vivre pleinement cette nouvelle étape de 
votre vie auprès de votre famille et de tous ceux qui vous 
sont chers.

Bien à vous

m a r t i n e  a u b r y

Martine Aubry is burgemeester van Rijsel Rudy Demotte is Minister-President van de Waalse Regering
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