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Wij zijn blij u te mogen verwelkomen als gemeenteraadslid in één van de 
Midwest-besturen. Vanuit DVV Midwest willen we u informeren over onze re-
gionale samenwerking. We bezorgen u dan ook graag deze onthaalbrochure. 

Hierin vindt u in een notendop informatie over de werking en de structuur 
van Midwest en maakt u kennis met het Midwest-team. Indien u nog vragen 
heeft, kan u steeds terecht bij Saskia Verriest (saskia.verriest@midest.be of 
0477 50 30 46).
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VISIE EN MISSIE DVV MIDWEST
De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om via
intergemeentelijke samenwerking de besturen te versterken. Na het doorlopen
van het decretaal verplichte traject, werd op 22 december 2017 de dienstverle-
nende vereniging Midwest opgericht. Ardooie, Hooglede, Ingelmunster,
Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem,
Ruiselede, Roeselare, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene en de West-Vlaamse
intercommunale zijn partner in DVV Midwest.

DVV Midwest streeft volgende maatschappelijke doelstellingen na:

• bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemende besturen om de 
bestuurskracht te verhogen en de ontwikkeling van de streek te versterken.

• het ondersteunen van de aangesloten deelnemers bij beheers-,  beleids-
matige en uitvoerende taken. Dit draagt ertoe bij dat de besturen zich 
verder kunnen focussen op de kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en 
dienstverlening. Dit kan onder meer door het delen van intergemeentelijk 
personeel.

• het uitvoeren van projecten in opdracht van en onder de voorwaarden be-
paald door de deelnemers.

• adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van overleg, netwerking 
en opleiding.

Deze streekintercommunale moet de nodige schaalgrootte creëren om op een
kwalitatieve, efficiënte en professionele manier invulling te geven aan het lo-
kaal beleid. DVV Midwest is opgericht voor 18 jaar en functioneert als onder-
steunende juridische structuur voor de samenwerking in regio Midwest waarbij
de besturen versterkt worden.

• DVV Midwest wordt opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan  
en beleidsuitvoerend te werken voor de lokale besturen rond drie grote  
pijlers: regionale samenwerking, regionale projecten, intergemeentelijke 
personeelsleden.

• Rond elk van deze pijlers wordt gewerkt binnen de beleidsdomeinen waar-
binnen een lokaal bestuur actief is, verantwoordelijkheid heeft en bevoegd 
is.

Een vierde ambitie van de DVV Midwest is om bestaande (en nieuwe) vormen
van samenwerking in te kantelen in de regionale structuur.

OVER  
DVV 

MIDWEST
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STATUTEN
Op 22 december 2017 is DVV Midwest opgericht. Om te voldoen aan de bepalingen van 
het Decreet Lokaal Bestuur werd op 18 december 2018 een statutenwijziging doorge-
voerd. Concreet betekent dit dat de raad van bestuur uit maximum 15 bestuurders mag 
bestaan.

Streekintercommunale Midwest heeft twee bestuursorganen: een raad van bestuur en 
een algemene vergadering. Voor het afvaardigen van een vertegenwoordiger vanuit de 
16 aangesloten Midwest-besturen en WVI wordt zowel voor de bestuurders als voor de 
leden met raadgevende stem een roterend systeem van 2 jaar gehanteerd o.b.v. het in-
wonersaantal. Dit is verder uitgewerkt in het bestuursplan van DVV Midwest.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verdeling van de mandaten vanaf 
2019.

RANGSCHIKKING VOLGENS  
INWONERSAANTAL 
(STATUS 1.1.2018)
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Categorie A (>20.000)
Roeselare (62.209) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Izegem (27.728) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tielt (20.392) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Categorie B (10.000 - 20.000)
Wingene (14.229) 1 1 1 1 1 1 1
Staden (11.374) 1 1 1 1 1 1 1
Meulebeke (10.891) 1 1 1 1 1 1 1
Moorslede (11.081) 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingelmunster (10.923) 1 1 1 1 1 1 1

Categorie C (<10.000)

Hooglede (9.949) 1 1 1 1 1 1 1 1
Ledegem (9.720) 1 1 1 1 1 1 1 1
Wielsbeke (9.581) 1 1 1 1 1 1 1 1
Ardooie (8.988) 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichtervelde (8.791) 1 1 1 1 1 1 1 1
Oostrozebeke (7.847) 1 1 1 1 1 1 1 1
Pittem (6.749) 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruiselede (5.385) 1 1 1 1 1 1 1
WVI 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Onderstaande tabel geeft aan wanneer welk bestuur in aanmerking komt om een lid met 
raadgevende stem af te vaardigen. Aan de raad van bestuur van DVV Midwest kunnen 
5 leden met raadgevende stem deelnemen. De mandaten zijn in onderling lokaal overleg 
tussen de partijen, te verdelen.
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Categorie A (>20.000)
Roeselare 1 1 1 1
Izegem 1 1 1
Tielt 1 1 1

Categorie B (10.000 - 20.000)
Wingene 1 1 1 1 1
Staden 1 1 1 1 1
Meulebeke 1 1 1 1
Moorslede 1 1 1
Ingelmunster 1 1 1

Categorie C (<10.000)

Hooglede 1 1
Ledegem 1 1 1 1
Wielsbeke 1 1 1 1
Ardooie 1 1
Lichtervelde 1 1
Oostrozebeke 1 1
Pittem 1 1
Ruiselede 1 1
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WVI Patrick Zutterman LEDEN MET RAADGEVENDE STEM
Ardooie Rudi Debusschere
Izegem Veerle Renier (2021) 

Justine Holvoet (2022)
Lichtervelde Kim Depoortere
Meulebeke Benedikt Van Staen
Moorslede Gert-Jan Hovaere

SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, zijn de bestuursorganen van DVV 
Midwest opnieuw samengesteld. Dit gebeurde door de algemene vergadering die op 26 
februari 2019 in haar nieuwe samenstelling bijeenkwam.
Kris Declercq, burgemeester Roeselare, is voorzitter van de raad van bestuur en alge-
mene vergadering. Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester Tielt, is als ondervoorzitter 
aangesteld.
Hieronder vindt u een overzicht van de huidige samenstelling van de bestuursorganen 
van DVV Midwest. 

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur bestaat uit 14 vertegenwoor-
digers van de gemeenten en steden en 1 vertegen-
woordiger van WVI. Zij hebben elk 1 stem. Daarnaast 
zetelen 5 leden met raadgevende stem in de raad 
van bestuur.

Ardooie Karlos Callens 
Ingelmunster Kurt Windels
Izegem Caroline Maertens

Ledegem Greta Vandeputte 

Lichtervelde Ria Beeusaert-Pattyn

Meulebeke Dirk Verwilst

Moorslede Ward Vergote

Oostrozebeke Luc Derudder

Pittem Ivan Delaere

Roeselare Kris Declercq

Ruiselede Greet de Roo 

Staden Gwendolyn 
Vandermeersch

Tielt Luc Vannieuwenhuyze

Wielsbeke Jan Stevens 

WVI Geert Sanders

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit 17 effectieve 
leden en 17 plaatsvervangende leden. De 16 steden 
en gemeenten en WVI hebben één stem per verte-
genwoordiger.
 

Ardooie Kathleen Verhelle (E)
Ingelmunster Steven De Maesschalck 

(E)
Jean Pierre Deven (PV)

Izegem Nick verschoot (E) 
Dries Dehaudt (PV)

Ledegem Sybille Geldhof (E) 
Katelijn Vermaut - Van 
Isacker (PV)

Lichtervelde Steven Kindt (E)
Steven Bogaert (PV)

Meulebeke Katrien Seys (E)
Danny Bossuyt (PV)

Moorslede Johan Paret (E) 
Pol Verhelle (PV)

Oostrozebeke Carine Geldhof (E) 
Olivier De Marez (PV)

Pittem Dennis Fraeyman (E) 
Heidi Lievrouw (PV)

Roeselare Stefaan Van Coillie (E)
Liselot De Decker (PV)

Ruiselede Marc De Muynck (E)
William Coppens (PV)

Staden Franky Deprez (E)
Heidi Ballyn (PV)

Tielt Christophe Capoen (E), 
Klaas Carrette (PV)

Wielsbeke Guido Callewaert (E)
Filiep De Vos (PV) 
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REGISTER VAN DEELNEMERS EN INBRENG

AANDEELHOUDERS A AANDELEN
Gemeente Ardooie 80
Gemeente Hooglede 80
Gemeente Ingelmunster 80
Stad Izegem 80
Gemeente Ledegem 80
Gemeente Lichtervelde 80
Gemeente Meulebeke 80
Gemeente Moorslede 80
Gemeente Oostrozebeke 80
Gemeente Pittem 80
Gemeente Roeselare 80
Gemeente Ruiselede 80
Gemeente Staden 80
Stad Tielt 80
Gemeente Wielsbeke 80
Gemeente Wingene 80
AANDEELHOUDERS B AANDELEN
WVI (West-Vlaamse Intercommunale) 120

TOTAAL AANDEELHOUDERS A+B 1 400
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WERKING DVV MIDWEST
De beleidsvoorbereiding voor DVV Midwest verloopt via de maandelijkse bijeenkomsten 
van het Midwestoverleg (de burgemeestersconferentie) en bijhorende werkingsstruc-
tuur. 

Foto 1: leden Midwestoverleg

VLNR onder: Hendrik Verkest (Wingene), Dirk Verwilst (Meulebeke), Rita Demaré (Hooglede), Bert 
Maertens (Izegem), Kris Declercq (Roeselare), Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde), Saskia Verriest 
(Midwest), Bart Dochy (Ledegem),

Boven: Jan Stevens (Wielsbeke), Luc Derudder (Oostrozebeke), Ivan Delaere (Pittem), Francesco 
Vanderjeugd (Staden), Karlos Callens (Ardooie), Ward Vergote (Moorslede), Luc Vannieuwenhuyze 
(Tielt), Geert Sanders (WVI), Kurt Windels (Ingelmunster).

Verontschuldigd: Greet De Roo (Ruiselede),  Jean de Bethune (gedeputeerde). 

Het Midwestoverleg bereidt de bijeenkomsten van de bestuursorganen van DVV Mid-
west voor op basis van de input van het dagelijks bestuur, clusters en intervisiegroepen.  

De thematische clusters, bestaande uit mandatarissen, werken beleidsbepalend en wor-
den getrokken door een aantal burgemeesters. De schepenen kunnen aansluiten bij 
deze clusters. De voorbereiding van de clusters gebeurt door het team Midwest. Col-
lega’s van regionale partners (vb. provincie, WVI) en lokale besturen worden hier nauw 
bij betrokken. 

De samenstelling van de clusters is als volgt:

CLUSTER TREKKERS (BURGEMEESTER)
Bestuur/dagelijks 
bestuur

Kris Declercq (voorzitter, Roeselare), 
Bert Maertens (Izegem), Luc 
Vannieuwenhuyze (Tielt)

Cultuur en vrije tijd Kurt Windels (voorzitter, 
Ingelmunster), Ria Beeusaert - 
Pattyn (Lichtervelde), Luc Derudder 
(Oostrozebeke)

Facility en logistiek Kris Declercq (voorzitter), Bert 
Maertens (Izegem)
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GIS, ICT en 
digitalisering

Ward Vergote (Moorslede), Greet De 
Roo (Ruiselede)

Milieu Bart Dochy (voorzitter, Ledegem), 
Kurt Windels (Ingelmunster)

Ruimtelijke ordening 
en mobiliteit

Dirk Verwilst (voorzitter, Meulebeke), 
Ivan Delaere (Pittem), Luc 
Vannieuwenhuyze, Karlos Callens 
(Ardooie) 

Welzijn Rita Demaré (voorzitter, 
Hooglede), Ria Beeusaert – Pattyn 
(Lichtervelde)

Economie Lieven Huys (voorzitter, Wingene), 
Francesco Vanderjeugd (Staden), 
Jan Stevens (Wielsbeke), Dirk 
Verwilst (Meulebeke)

De intervisiegroepen opereren op het niveau van de personeelsleden van het lokaal 
bestuur. Elke groep wordt voorgezeten door een (adjunct) algemeen directeur, die even-
eens deel uitmaakt van de corresponderende cluster. De leden van team Midwest sluiten 
hierbij eveneens aan. De intervisiegroepen hebben een meervoudige doelstelling: ken-
nismaking, kennisdeling en beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werken voor de cluster. 

OVERLEG (ADJUNCT) ALGEMEEN DIRECTEURS
Dit forum is bedoeld voor de algemeen directeurs zodat zij het helikopterzicht kunnen 
bewaren in functie van het eigen bestuur. Via dit overleg kan kennis gedeeld worden, 
wederzijds advies gegeven worden alsook zorgen voor informatiedoorstroming en com-
municatie over de regionale samenwerking in het eigen bestuur. Dit forum komt circa 
vijfwekelijks samen.

Foto 2: leden overleg algemeen directeurs

VLNR onder: Tom Vanpoucke (Meulebeke), Geert Mahieu (Pittem), Bruno Debrabandere (Wielsbeke), 
Ivan Vandenbussche (Lichtervelde), Kristof Vanderstichele (Moorslede), Florian Van de Sompel (Rui-
selede), Saskia Verriest (Midwest).
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VLNR boven: Geert Sintobin (Roeselare), Geert Leenknecht (Moorslede),  Rik  Dekens (Hooglede), 
Dominik Ronse (Ingelmunster), Tine Dochy (Staden), Anton Jacobus (Izegem), Marijn De Vos (Lede-
gem),  Jurgen Mestdagh (Wingene).  

Verontschuldigd: Dominiek Pillaert (Ardooie), Carl Vereecke (Oostrozebeke), Hendrik Vandenbruae-
ne (Tielt).

STRATEGISCH PLAN
Midwest heeft een strategisch plan 2020-2025 opgemaakt, in nauw overleg en samen-
werking met de lokale besturen. Hierin staan de focusdossiers waaraan Midwest via re-
gionale samenwerking uitvoering wil geven ter ondersteuning van de besturen. Het plan 
is na te lezen op de website van DVV Midwest (https://www.midwest.be/dvv-midwest/).

Dit strategisch plan bouwt verder op de vier doelstellingen waarvoor DVV Midwest is 
opgericht (cfr. visie en missie), namelijk:

• regionale samenwerking, 
• regionale projecten, 
• intergemeentelijke personeelsleden,
• bestaande (en nieuwe) vormen van samenwerking inkantelen in de regionale struc-

tuur. Zo werd in 2019 Sport Midwest opgestart, een samenvoeging van 5 samen-
werkingsverbanden rond sport in regio Midwest. Sinds 1 januari 2020 is het interge-
meentelijk archiefteam ingekanteld in DVV Midwest. In 2020 loopt het traject om 
de projectvereniging BIE – de cultuur en erfgoedcel uit de regio, tegen 1 december 
2020 onder te brengen in DVV Midwest.

De opgenomen ambities, worden hierna kort opgesomd maar zijn uitgebreid na te lezen 
in het strategisch plan. Dit plan is de leidraad voor de regionale werking deze legislatuur. 
Het is dan ook een dynamisch document.

Cultuurplatform Midwest
• Inkanteling en continueren van de werking van het intergemeentelijk archiefteam 

met ingang van 1 januari 2020.
• Inkanteling projectvereniging BIE tegen 1 januari 2021.
• Acties i.k.v. ééngemaakt bibliotheeksysteem.

Vrijetijdsplatform Midwest
• Opstart sport Midwest
• Jeugdplatform Midwest

Vervoerregio Midwest
• Opmaak regionaal mobiliteitsplan

Ruimtelijke regio Midwest
• Opmaak regionaal gedragen visie rond duurzaamheid en ruimtelijke ordening in de 

regio.
• Opmaak visie om steden via groen-blauwe dooradering te verbinden met de open 

ruimtes in de regio.

Milieubewuste regio
• Burgemeestersconvenant
• Rationeel waterbeheer
• Opstart regionaal dierenasiel
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Welzijnsplatform regio Midwest
• Aanwerving coördinator welzijn
• Geïntegreerd breed onthaal
• Samenwerking woonwinkels
• Interne dienst preventie op het werk

Economische regio Midwest
• Concretiseren socio-economische streekvisie
• Werking rond kanaal Roeselare – Leie
• Aanspreekpunt lokale economie
• Regierol sociale economie
• Wijk-werken 

Digitale regio Midwest
• Visie voor de regio
• Versteende getuigenissen
• 360° beeldendatabank

Facility in regio Midwest
• Centraliseren informatie groepsaankopen
• Voeren van gezamenlijke opdrachten waarbij Midwest-besturen kunnen aansluiten.
• Opmaak kader
• Decentraal regionaal logistiek punt

Beheersmatige samenwerking
• Verder besturen ondersteunen via intergemeentelijk personeel.
• Onderzoeken van de mogelijkheden voor een shared service center.

Communicatie 
• Uniforme huisstijl 
• Communicatietraject naar partners

REGIOPARTNERS
DVV Midwest streeft ernaar om maximaal samen te werken met andere partners in de 
regio zoals o.a. de provincie en WVI. Met de provincie is een samenwerkingsprotocol 
afgesloten zodat deze expertise kan ingebracht worden in de Midwest-werking. In de 
voorgestelde ambities voor de komende jaren, wordt complementair samengewerkt met 
WVI zodat ook deze kennis optimaal benut kan worden. WVI treedt op als juridische 
werkgever voor een aantal intergemeentelijke personeelsleden die werken op de kern-
taken van WVI.
De exploitatiezetel van DVV Midwest is het streekhuis te Roeselare waar ook andere  
regiopartners gehuisvest zijn. Dit geeft de mogelijkheid tot expertisedeling en informa-
tie-uitwisseling. 
Verder beoogt Midwest een goede afstemming en samenwerking met andere structuren 
zoals bv. de eerstelijnszones, zorgzones, vervoerregio’s. Dit steeds in functie van een 
ondersteuning en versterking van de aangesloten lokale besturen.
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WIE IS WIE?

TEAM MIDWEST
Om een goede interne afstemming te hebben binnen de organisatie Midwest, zijn twee 
structurele overlegfora geïnstalleerd. 

Managementteam 
Het managementteam wordt door de algemeen directeur maandelijks samengebracht. 
Onderlinge afstemming en ambtelijke voorbereiding van het Midwestoverleg en de be-
stuursorganen zijn hierbij vaste punten. In dit team zijn de verschillende deelwerkingen 
van Midwest vertegenwoordigd. Daarbij sluiten ook drie algemeen directeurs van de 
lokale besturen aan om de link sterk te houden. 

Regioteam Midwest
Dit team, bestaande uit alle intergemeentelijke collega’s die voor Midwest-besturen of 
regio Midwest werken, wordt een viertal keer per jaar bijeen gebracht door de algemeen 
directeur. Het gaat hierbij zowel over personeelsleden die voor de volledige regio wer-
ken (vb. welzijn, sociale economie), als personeelsleden die structureel in een aantal 
Midwest-gemeenten tewerkgesteld worden (vb. preventiewerker gezondheid, archief-
team), alsook personeelsleden die beide combineren (zowel een gemeentelijke als een 
regionale werking – vb. GIS-werking).

Dit regioteam zorgt voor afstemming en onderlinge ervaringsuitwisseling tussen de per-
soneelsleden. Zij worden door de algemeen directeur ook geïnformeerd over de beleids-
lijnen die DVV Midwest uitzet. 

Elk intergemeentelijk personeelslid wordt (mee) opgevolgd door een stuurgroep.  

Het organogram is in bijlage toegevoegd.
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ALGEMEEN DIRECTEUR EN REGIONALE MEDEWERKERS

Olivier
Ramon

Saskia staat in voor de algemene co-
ordinatie en opvolging van de inter-
gemeentelijke samenwerking, alsook 
de inhoudelijke voorbereiding en op-
volging van de werking van de  be-
stuursorganen van DVV Midwest via 
het Midwestoverleg. 

Sandra ondersteunt team Midwest 
administratief.

Olivier wordt door zijn bestuur Rui-
selede voor 10% vrijgesteld om de 
financiële zaken voor  DVV Midwest 
op te volgen.

coördinator Midwestoverleg/  
algemeen directeur 
 
saskia.verriest@midwest.be 
0477/503.046

administratief medewerker  
 
 
sandra.jedrzejczyk@midwest.be 
0471/221.171

financieel beheerder 
 
 
olivier.ramon@midwest.be 
051/708.409

Saskia 
Verriest

Sandra 
Jedrzejczyk

Sara ondersteunt team Midwest in-
houdelijk en administratief.

ondersteunend  
beleidsmedewerker 
 
sara.soenen@midwest.be 
0471/221.525 

Sara
Soenen

Johan
Vandenbussche

coördinator welzijn 
 
 
johan.vandenbussche@midwest.be 
0478/562.994 

Als coördinator welzijn staat Johan 
in voor regionale afstemming van 
bestaande en nieuwe initiatieven op 
vlak van welzijn en zorg.

Yves
Vercruysse

regisseur sociale economie 
 
 
yves.vercruysse@midwest.be 
0497/583.118

Yves is regisseur sociale economie 
voor regio Midwest. Daarnaast volgt 
Yves voor DVV Midwest wijk-werken 
op in samenwerking met de coördi-
nator vanuit VDAB.
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Team wijk-werk-
bemiddelaars

Dit team wordt door VDAB voor re-
gio Midwest ter beschikking gesteld.

team wijk-werkbemiddelaars

Hein 
De Meyere

Projectleider vaccinatiecentra 
 
 
hein.demeyere@midwest.be 
0471/221.533 
Hein staat in voor de overkoepelen-
de ondersteuning van de vaccinatie-
centra in Tielt, Izegem en Roeselare

Magalie
Popelier

projectmedewerker  
geïntegreerd breed onthaal en 
wijk-werken 
magalie.popelier@midwest.be 
0471/221.530 
Magalie zal het regionaal actieplan 
geïntegreerd breed onthaal uitrollen 
en is daarnaast ook projectmede-
werker ‘wijk-werken’.
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Stijn is sportfunctionaris te Izegem. 
Hij coördineert de werking van Sport 
Midwest.

[voornaam] is sportfunctionaris te 
xxxx. Hij staat mee in voor de com-
municatie van Sport Midwest.

Krist is sportfunctionaris te Ingel-
munster. Hij volgt het financiële luik 
van Sport Midwest mee op.

coördinator Sport Midwest 
 
 
sport@midwest.be 
050/332.072

communicatie Sport Midwest 
 
 
sport@midwest.be 
xxx/xxx.xxx

financieel aanspreekpunt  
Sport Midwest 
 
sport@midwest.be 
051/337.451

Stijn
Werbrouck

Jitser 
Dedeyne

Krist
Vandesompele

INTERGEMEENTELIJKE MEDEWERKERS

Leen is coördinator van het archief-
team dat ondersteuning biedt in de 
gemeenten Ledegem, Hooglede, 
Izegem, Moorslede, Wielsbeke en 
Wingene.

Jochen is de deskundige digitaal 
documentenbeheer in het team en 
neemt het digitale archief en de 
uitbouw van een structuur in de ge-
meenten Ledegem, Hooglede, Ize-
gem, Moorslede, Wielsbeke en Win-
gene ervan voor zijn rekening.          

Bram is archiefmedewerker en gaat 
in de archieven van de gemeenten  
Ledegem, Hooglede, Izegem, Moor-
slede, Wielsbeke en Wingene aan de 
slag om deze conform de richtlijnen 
op orde te stellen.  

coördinator intergemeentelijke 
archiefdienst 
 
leen.breyne@midwest.be 
0497/367.014

medewerker intergemeentelijke 
archiefdienst 
 
jochen.deprez@midwest.be 
0499/734.394

medewerker intergemeentelijke 
archiefdienst 
 
bram.vandamme@midwest.be 
0492/396.612

Leen
Breyne

Jochen
Deprez

Bram
Vandamme



18/31

Helda biedt ondersteuning in de 
gemeenten Lichtervelde, Oostroze-
beke en Ruiselede  op vlak van ICT.

Tine werkt voor de gemeenten Ingel-
munster, Lichtervelde, Meulebeke, 
Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en 
Tielt.

intergemeentelijk  
ICT-medewerker 
 
h.elias@wvi.be 
050/367.171

intergemeentelijk stafmedewer-
ker handhavingsbeleid  
 
t.taillieu@wvi.be 
050/366.789

Helda
Elias

Tine
Taillieu

Jan is tewerkgesteld  in de gemeen-
ten Ingelmunster en Oostrozebeke. 
Daarnaast werkt hij nog in 3 niet-
Midwest gemeenten.

intergemeentelijke renovatie-
coach 
 
j.dekeerle@wvi.be 
050/367.171

Jan
Dekeerle

Niels is aangesteld als DPO voor 
DVV Midwest.

intergemeentelijk beleidsme-
dewerker informatieveiligheid/
DPO  
n.vermeersch@wvi.be 
050/367.099

Niels
Vermeersch

Sandra is intergemeentelijk preven-
tiewerker gezondheid voor 3 Mid-
west gemeenten, nl. Izegem, Ingel-
munster en Oostrozebeke en 1 niet 
Midwest gemeente Lendelede.

intergemeentelijk  
preventiewerker gezondheid 
 
san.maes@midwest.be 
0478/565.387 

San
Maes

Amelie 
Soenens

coördinator Huizen van het Kind 
 
 
voornaam.naam@midwest.be 
xxxx/xxx.xxx 

Eces maio coris minum sus 
et et velestibusa pa acienia 
aciducietur?Tatintisime et fugiatur 
aut accus sequi venimagnam aut 
dunti aut et ad que cusandiorest 
quossin istios qui
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Nele is coördinator van BIE, de cul-
tuur- en erfgoedwerking in de regio. 
Nele stuurt de werking van erfgoed-
cel TERF, IOED RADAR en de cul-
tuur- en bibliotheeksamenwerking 
aan en staat in voor de opvolging 
van het cultuur- en erfgoedbeleid in 
de regio. 

Anke staat in voor de administra-
tieve en logistieke ondersteuning 
van de BIE-werking. Naast de prakti-
sche ondersteuning bij projecten en 
evenementen, fungeert ze als eerste 
aanspreekpunt, staat ze in voor de 
uitleendienst en begeleidt ze ook de 
vrijwilligers bij BIE. 

Als stafmedewerker publiekswer-
king bij erfgoedcel TERF staat Hugo 
in voor de coördinatie van publieks-
projecten rond cultureel erfgoed en 
is hij het aanspreekpunt voor im-
materieel erfgoed. Hij ondersteunt, 
coacht en inspireert het cultureel-
erfgoedveld bij het opzetten van 
een publieksvriendelijke cultureel-
erfgoedwerking en coördineert de 
jaarlijkse Erfgoeddag in de regio. 

coördinator BIE 
 
 
nele.provoost@midwest.be   
0496/808.285 

administratief medewerker BIE 
 
 
anke.deryckere@midwest.be 
O51/268.749

stafmedewerker publiekswer-
king TERF 
 
hugo.verhenne@midwest.be 
0496/808.286

Nele
Provoost

Anke
Deryckere

Hugo
Verhenne

CULTUUR- EN ERFGOEDPLATFORM BIE

BIE is actief in 8 gemeenten: Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Moorslede, Lichtervelde, 
Roeselare Staden en Wingene.

Annelies staat halftijds in voor de re-
gionale cultuurcommunicatie. Ze co-
ordineert de opmaak en verspreiding 
van brochures en promocampagnes 
en ze ondersteunt de cultuuractoren 
op het vlak van communicatie. An-
nelies staat ook in voor de coördina-
tie en eindredactie van alle commu-
nicatiekanalen van BIE. 

Trui is het aanspreekpunt voor cul-
tuurparticipatie. Ze ondersteunt de 
cultuurspelers in de regio bij het ont-
wikkelen en opzetten van cultuur-
participatieve praktijken en initieert 
regionale cultuurprojecten. Ze coör-
dineert het platform Verse Spruitjes 
dat jong podiumtalent uit de regio 
speelkansen wil bieden.

Marjoleine coördineert het netwerk 
van bibliotheken in de regio en vormt 
voor hen het eerste aanspreekpunt. 
Daarnaast versterkt ze de digitale 
vaardigheden van culturele spelers 
via opleiding, vorming en advies en 
ondersteunt en initieert ze innovatie 
in het culturele veld. 

medewerker cultuurcommuni-
catie UiTinMidwest 
 
annelies.anseeuw@midwest.be 
0495/798.455

medewerker cultuur UiTinMid-
west 
 
trui.dewaele@midwest.be  
0492/172.662

medewerker bovenlokale biblio-
theekwerking, digitale cultuur 
en innovatie 
marjoleine.delva@midwest.be 
0493/508.633

Annelies
Anseeuw

Trui
Dewaele

Marjoleine
Delva
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Aline is als inhoudelijk medewerker 
bij erfgoedcel TERF het aanspreek-
punt voor het roerend erfgoed in 
de regio. Ze coördineert erfgoed-
bankmidwest.be, staat in voor inven-
tarisatietrajecten van o.a. religieus 
erfgoed en is verantwoordelijk voor 
de vrijwilligerswerking. Met haar ex-
pertise op het vlak van educatie en 
reminiscentie legt ze de brug tussen 
cultureel erfgoed, welzijn en onder-
wijs.

Willem is het aanspreekpunt voor 
archeologie in de regio. Als erfgoed-
consulent bij de IOED RADAR on-
dersteunt hij gemeenten op het vlak 
van onroerend erfgoedbeleid. Hij 
geeft advies over archeologisch en/
of landschappelijk erfgoed, depots, 
volgt archeologienota’s op en houdt 
de vinger aan de pols bij archeologi-
sche trajecten. Via diverse projecten 
werkt hij aan de zichtbaarheid van 
het ondergronds verleden van de 
regio. 

Elien staat gemeenten en burgers 
met raad en daad bij op het vlak van 
het bouwkundig en landschappelijk 
erfgoed in de regio. Als erfgoedcon-
sulent bij de IOED RADAR onder-
steunt ze gemeenten bij het ontwik-
kelen van een visie op onroerend 
erfgoed en geeft ze advies bij ingre-
pen aan erfgoedpanden. Elien maakt 
het publiek warm voor het bekende 
en onbekende onroerend erfgoed 
o.a. via de jaarlijkse Open Monumen-
tendag en het platform Versteende 
Getuigenissen. 

inhoudelijk stafmedewerker 
TERF 
 
aline.verbeeck@midwest.be 
0497/408.280

erfgoedconsulent RADAR 
 
 
willem.hantson@midwest.be 
0497/481.840

erfgoedconsulent RADAR 
 
 
elien.vernackt@midwest.be 
0497/408.281

Aline
Verbeeck

Willem
Hantson

Elien
Vernackt

Margot
Logier
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COMMUNICATIE

DOCUMENTENPLATFORM

Als gemeenteraadslid heeft u toegang tot het documentenplatform van DVV Midwest. 
Op deze manier wil Midwest transparant communiceren over haar werking.

Dit documentenplatform kan via de website geraadpleegd worden. Een beknopte hand-
leiding hiervoor wordt in bijlage gevoegd. Indien u hierover vragen heeft, kan u steeds 
mailen naar helpdesk@midwest.be.

WEBSITE

Via de website communiceert Midwest over haar werking (https://www.midwest.be). 
U kan ons ook volgen via facebook en linkedIn. 

SAMENGEVAT, WAT BETEKENT DVV 
MIDWEST VOOR MIJ ALS GEMEENTE-
RAADSLID?
Via het documentenplatform bent u op de hoogte van de werking van het Midwestover-
leg en DVV Midwest. Hier kan u alle relevante informatie raadplegen. De handleiding om 
in te loggen op het platform vindt u in bijlage 2 van deze brochure.

Uw bestuur is via een roterend systeem vertegenwoordigd in de bestuursorganen van 
DVV Midwest. Meer info hierover vindt u op blz. 6 tot 9 van deze brochure. De integrale 
statuten en bestuursplan zijn te raadplegen op www.midwest.be.

Indien u nog vragen heeft, kan u terecht op dvv-midwest@midwest.be.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: ORGANOGRAM
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BIJLAGE 2: HANDLEIDING DOCUMENTENPLAT-
FORM





 





 
 
 
 

 





 



 




