Toer provincie raadsleden Euregio Scheldemond
Beste collega-gedeputeerden, provincieraadsleden,
burgemeester en Schepenen, dames en heren.
Op mijn beurt ook welkom in ons Logistiek centrum in
Zeebrugge. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van een
aangename, boeiende en inspirerende dag.
Logistiek zet goederen in beweging. Het gaat om het
volledige proces van het inkopen van grondstoffen tot
en met de distributie van afgewerkte producten bij de
klant.
Slechts weinig mensen zijn zich dan ook bewust van het
boeiende, dynamische, en innovatieve karakter dat de
logistieke sector vandaag de dag kenmerkt. De juiste
producten op het juiste ogenblik in de juiste omstandigheden
en hoeveelheden op de juiste plaats krijgen, en dat liefst
tegen optimale kosten, perfecte service en op duurzame
wijze , dat is logistiek.
Ook voor de provincie West-Vlaanderen is logistiek cruciaal.
Net als de rest van Vlaanderen heeft de provincie een unieke
ligging in het centrum van de Europese consumptiemarkt.
Met haar uitgebreide, multimodale transportinfrastructuur
en de aanwezigheid van de diepzeehavens Zeebrugge en
Oostende, de internationale luchthavens Wevelgem en
Oostende en enkele inland gateways waaronder het
Transportcentrum LAR, beschikt de provincie over alle

troeven om haar rol als logistieke draaischijf in Europa te
vervullen.
De uitdaging waar we nu voorstaan, is deze positie in de
toekomst op een duurzame manier verder invulling te geven
en uit te bouwen. Dit betekent onder meer goederenstromen
bundelen en/of optimaliseren, modal shifts realiseren (nl.
verkeer van de weg halen richting spoor en binnenvaart),
investeren in milieuvriendelijkere modi, slimme magazijnen
bouwen die minder ruimte innemen, en toegevoegde waarde
logistiek aantrekken. Maar ook: bewustzijn creëren over onze
consumptiepatronen. Want het meest duurzame transport is
nog steeds het transport dat uitgeschakeld kan worden!
In die zin kunnen we het logistieke proces ook wel vergelijken
met wat we doen in het kader van grensoverschrijdende
samenwerking en Europese subsidies: Onze
grensoverschrijdende samenwerking zet ook dingen in
beweging, het gaat er ook om de juiste mensen in de juiste
omstandigheden samen te laten komen om een duurzame
samenwerking op te zetten.

We leven in een tijd van mondialisering, waarin burgers en
bedrijven in toenemende mate internationaal communiceren,
reizen en zakendoen. Zestig jaar Europese samenwerking
heeft dit gestimuleerd. Ook gemeenten en provincies merken
dat. Elk met hun eigen rollen en verantwoordelijkheden

Vandaag heeft u vooral kunnen kennismaken met de kansen
die Europa biedt. Europese subsidieprogramma’s kunnen
helpen om gemeentelijke en provinciale projecten uit te
voeren. Vandaag kon u ongetwijfeld kennismaken met enkele
van deze projecten die met Europese bijdragen werden
uitgevoerd.
Het denken over Europa staat niet stil! En dat zal de komende
jaren zeker niet minder worden. Er is genoeg te doen en er
zijn genoeg kansen en de Europese programma’s bieden de
financiële mogelijkheden. Ik hoop dan ook dat we in de
komende jaren als collega-provincies verder kunnen
samenwerken in de context van Euregio Scheldemond. Op die
manier kunnen we als decentrale overheden de uitdagingen
aangaan om op een goede manier ‘met Europa verbonden’ te
zijn!

Dank u wel

