Westkustpolder ontvangt minister Zuhal Demir
Vlaams minister Zuhal Demir bracht op 19 maart 2022 een bezoek aan de Westkustpolder. De
dijkgraaf, Johan Matthys, verzorgde in het nieuwe polderhuis een toelichting over de dagelijkse
inzet en werking van kustpolders. Het bezoek werd afgerond met een terreinbezoek te
Lampernisse om het waterbeheer in dit beschermd natuurlandschap toe te lichten.

v.l.n.r. schepen Jacques Blanckaert, waarnemend gouverneur Koen Surdiacourt, provincieraadslid Wim Aernoudt,
burgemeester Gerard Liefooghe, N-VA Veurne voorzitter André Cambier, minister Zuhal Demir,
provincieraadslid Luc Coupillie, dijkgraaf Westkustpolder Johan Matthys en burgemeester Lode Morlion.

Aan de hand van het bezoek maakte het polderbestuur de minister wegwijs in de dagelijkse werking
van de kustpolders, die ondertussen veel verder reikt dan louter het beheer van het grachtenstelsel.
Daarnaast werden ook de uitdagingen voor vandaag en morgen aangekaart.
Door de uitdagende weersomstandigheden werd de polder de laatste jaren geconfronteerd met
overlast door extreme droogte tijdens de zomer en door intensieve winterbuien. Bij het onder
controle brengen van de overlast maakt de Westkustpolder hierbij een groot verschil dankzij de
lokale terreinkennis, de hoge waakzaamheid en de efficiënte werkwijze.
Een aantal andere uitdagingen zijn de beleving van het waterstelsel, het garanderen van de goede
toestand van het grachtenstelsel (die soms onder druk staat door vervuiling en verzilting), het beheer
op maat van de verschillende stakeholders van het watersysteem, de stijgende zeewaterspiegel.

De drijfveer van de Westkustpolder om de minister uit te nodigen is de vermelding van de
hervorming van het waterbeheer in het Vlaams regeerakkoord. De Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, erkende tijdens haar bezoek dat de
werking van de polders belangrijk is. De expertise, beschikbaarheid en alertheid zijn onmisbare
factoren in het huidig en toekomstig waterbeheer.
- EINDE NOTA -

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam Coulier, wnd. ontvanger-griffier,
058 31 46 53, info@westkustpolder.be, Dorp 29 – 8690 Alveringem

