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Kustforum: jouw blik op de Kust?

Programma

Van windmolens over illegalen tot mosselen van eigen bodem.
De Kust stond in 2008 rond heel uiteenlopende thema’s in de
schijnwerpers. Eens te meer werd getoond dat de Kust een eigen
karakter en een eigen stem heeft. En die willen we horen op het
Kustforum!

17:45-18:00 Onthaal

Met dit Kustforum wil het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
het woord geven aan jou, betrokkene aan de Kust die vaak
samen met verschillende overheden en belangenorganisaties de
contouren voor 2008 heeft bepaald. Het Kustforum biedt een kans
om thema’s en oplossingen aan te reiken en sterker betrokken te
geraken bij het beleid aan de Kust.
Het jaaroverzicht van 2008 dat we tegelijkertijd voorstellen, biedt
de ideale achtergrond voor een stevig debat. Samen met diverse
betrokkenen gaan we de discussie aan over de rol van wonen, werkgelegenheid en windmolens.
Laat je stem horen over het beleid aan de Kust. Zou je het anders
aanpakken, heb je een idee of bekommernis?

Organisatie: Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
in kader van EU project C-Scope

Op 19 maart wordt hiervoor een forum geboden, specifiek op de
Kust gericht.
Afsluiten doen we met een kustreceptie. De ideale kans om bij te
praten, te netwerken of in dialoog te gaan met de politici en bevoegde diensten.…

18:00-18:20 Verwelkoming en voorstelling “De Kust in 2008”
		
Peter Norro (moderator) en Dany Van Loo ( journalist)
18:20-19:20 Panelgesprek met als thema’s:
Wonen aan de Kust: nog betaalbaar of uitwijken naar de polders?
- Feiten en cijfers voor de Kust. Hilde Coudenys, Provincie West-Vlaanderen.
- Debat met Jan Jassogne, CIB; Frans Verhegge,
voorzitter Woonmaatschappij ‘IJzer en Zee’ en Karl Vanackere,
ruimtelijke planner en voorzitter Gecoro De Haan.
Werkgelegenheid in de kusthavens in tijden van crisis - perspectieven en strategie?
- Recente cijfers kritisch bekeken en prognose. Toon Colpaert, Vlaamse Havencommissaris
- Debat met Guy Depauw, secretaris-generaal, APZI vzw en Paul Gerard, gedelegeerd
bestuurder AG haven Oostende.
Windmolens op zee: houden ze stand?
- Ervaringen met de eerste windmolens. Geert Dewaele en Marie-Christine Leys, C-Power.
- Reflecties door Steven Degraer, BMM
19:20-19:30 Open forum
		
Welke kustproblemen moeten opgepikt worden door het beleid?
19:30-19:40 Plechtige overhandiging “De Kust in 2008”

het Kustforum biedT je:

19:40-20:00 Slotstatement Geert Anthierens, voorzitter Bestuurlijk Overleg

Een boeiend overzicht van de Kust in 2008

20:00

Een pittig debat

Kustreceptie aangeboden door het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Moderator: Peter Norro (Diensthoofd Provinciale directie Milieu, Natuur- en Waterbeleid)

Een kans om jouw stem te laten horen

Doelgroep:

Routebeschrijving:

- Betrokken kustactoren vanuit de private
sector en het georganiseerd maatschappelijk
middenveld
- Betrokkenen vanuit adviesorganen of
verenigingen aan de kust
- Vertegenwoordigers van kust- en
hinterlandgemeenten
- Wetenschappelijke instellingen
- Betrokken overheidsdiensten en vergunningsverleners

Met het openbaar vervoer vanuit Oostende
Vanaf het station van Oostende neemt u de tram richting Knokke. Tramhalte Bredene Campings.

MEER INFO
Kathy Belpaeme
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
T 059 34 21 47 - info@kustbeheer.be
www.kustbeheer.be
Inschrijven
Inschrijven tegen 9 maart bij: info@kustbeheer.be
of T 059/34.21.47 of F 059/34.21.31 of
p/a Sylvia Theunynck, Coördinatiepunt Duurzaam
Kustbeheer, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende

cayman.be

Met de wagen
U neemt de E40 Richting Kust, in Jabbeke volgt u de A10
richting Oostende. Bij het binnen rijden van Oostende
draait u aan het Kennedy-rondpunt rechts mee richting
Blankenberge-Knokke (N34). Aangekomen in Bredene
slaat u bij de eerste lichten rechtsaf en daarna direct
de eerste straat links (Kapelstraat), die u volgt tot u het
meeting centrum aan uw linkerkant ziet liggen.
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