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PLEZANTSTE GEMEENTE

De zoektocht naar de Plezantste Gemeente zit erop. Het hele jaar door dompelden de regionale
correspondenten van Het Nieuwsblad zich onder in het stads- en dorpsleven van Vlaanderen met
één duidelijke missie: achterhalen wat het leven in de Vlaamse steden en gemeenten zo plezant
maakt. Na acht afleveringen en evenveel testen mag Waregem zich voortaan de Plezantste Gemeente
van Vlaanderen noemen. Om het grootste regionale project van het jaar af te sluiten, blikken we nog
één keer terug op alle afleveringen én stellen we de Plezantste Gemeente in jouw regio voor.
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Verenigingen zijn een
essentieel bindmiddel, de
maïzena als je wil, van de
samenleving. Wij gingen
op zoek naar de
verenigingen die daar nog een
extra plezante saus over
gieten. Sinds dit voorjaar heeft
elke Vlaamse gemeente officieel
een Plezantste Vereniging. De
hoogste score in jouw regio was
voor Chiro Zillebeke in Ieper.

In een plezante gemeente is het
ook plezant uitgaan, met een
ruim aanbod aan restaurants
en in de zomermaanden een
pop-upbar. Als kers op de
taart gingen we in elke
gemeente op zoek naar het
goedkoopste pintje. Onze
conclusie was duidelijk: in
Nieuwpoort klink je het beste.
In onder meer Zonnebeke blijf
je wat op je honger zitten.
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Middelkerke

“Koksijde verdient het om een stad
te zijn in plaats van een gemeente”
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Zonnebeke

Ieper

Koksijde is na de Beste ook de Plezantste Gemeente in de regio
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Een plezante gemeente heeft een
plezante toekomst. Daarom lieten
we onze medewerkers de
jeugdinfrastructuur uitpluizen. Is
er een skatepark? Kun je spelletjes
ontlenen, gezellig hangen met je
vrienden in het jeugdhuis en op tijd
en stond met de benen zwaaien
tijdens een fuif? En omdat geld ook
niet onbelangrijk is, onderzochten
we ook welke besturen het gulst
waren voor hun gemeentelijke
jeugdwerking. Plezant jong zijn
kan het best in Ieper, in
Mesen is er veel ruimte
voor verbetering.

Mien, waar is mijn feestneus,
Mien waar is mijn neus? In de
Westkust en de Westhoek is
de kans best groot dat die
in onder meer Koksijde en
De Panne op een kast ligt.
In de eerste aflevering
van de Plezantste
Gemeente gingen we op
zoek naar gemeenten
waar onder meer jaarmarkten en carnavalsstoeten jaarlijkse hoogtepunten zijn, maar evengoed naar gemeenten
waar subsidies voor
straatfeesten de
normaalste zaak van de
wereld blijken. In
onder meer
Koekelare mag het
wat feestelijker.

WINKELEN
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Voor jou als klant is het belangrijk dat je in je
eigen gemeente voor de meest alledaagse
aankopen terechtkunt. Maar Plezant Winkelen
is meer dan dat. Zo gingen we op zoek naar
gemeenten waar een centrummanager actief is
en jonge winkeliers kunnen rekenen op een
gemeentelijke starterspremie. En ook een
gemeentelijke geschenkbon draagt wat ons
betreft bij tot een plezant winkelklimaat.
Oostende bleek na onze test de primus van de
klas. In onder meer Vleteren kunnen ze nog
een duwtje in de rug gebruiken.
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Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Voor onze vijfde test doopten we dat om in
een plezante geest in een plezant
lichaam. Want het is pas echt plezant
leven in een gemeente waar je jezelf ook
cultureel kunt verrijken. In de bioscoop,
bij de fanfare, in de academie, het koor
of in het museum. In de plezantste
gemeenten vind je ze allemaal. Voeg
daarbij een rijkelijk gevulde bibliotheek en
een stevig cultuurbudget en je komt uit op
de score van Ieper, de beste van de regio.
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Waardig ouder worden is
essentieel in onze samenleving. Maar
als het even kan, gebeurt dat ook op
een plezante manier. En daarom
vroegen wij ons af in welke mate de
Vlaamse steden en gemeenten
uitgerust zijn om senioren een
plezante levensherfst te schenken.
Daarbij gingen we op zoek naar
bridgeclubs, aangepaste
computerlessen en cursussen
elektrisch fietsen. Diksmuide kwam
het beste uit onze test, Mesen is toe
aan een inhaalbeweging.

SPORT
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Plezant sporten kan alleen in een
gemeente waar de accommodatie
aangepast is aan de noden van de
sporters én waar je als inwoner
kunt grasduinen in een groot
aanbod aan sporten.
Gemeenten met een zwembad en
besturen die bereid zijn om de
geldbeugel voldoende ver open te
trekken voor hun burgers mochten
mikken op een podiumplaats.
Uiteindelijk kwam Poperinge als
eerste over de meet. De rode
lantaarn is voor Mesen.
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Het Nieuwsblad ging het hele
jaar op zoek naar de Plezantste
Gemeente van Vlaanderen. In
onze regio kwam Koksijde als
Plezantste uit de bus. Dat Koksijde ook als één van de plezantste
gemeenten van Vlaanderen uit
onze test komt, verbaast burgemeester Marc Vanden Bussche
(Open VLD) niet. “We hebben alles wat een stad moet hebben.”

”Ze mogen óns de Koningin
der Badsteden beginnen
noemen”, zegt burgemeester
Marc Vanden Bussche.

MARK MAES

Koksijde is de Plezantste Gemeente
uit de regio. Dat blijkt uit de testen die
Het Nieuwsblad de voorbije maanden
uitvoerde.
De gemeenten werden doorgelicht op
verscheidene thema’s waaronder festiviteiten, winkels, sport, jeugd, cultuur,
senioren en horeca. Het valt op dat alle
kustgemeenten heel sterk scoren met
hun uitgebreid aanbod van horecazaken. 9,69 op tien: daarmee kan Koksijde alvast uitpakken.
Onze reporter sprak met burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD)
af in de Wijnbar in Oostduinkerke. De
burgemeester is trots en pakt meteen
uit met een lijst van erkenningen die
zijn gemeente te beurt viel. Van fietsen diervriendelijke gemeente tot bijengemeente, Koksijde heeft het al allemaal gehad. Ook het Q-label, het A+ label,... ze liggen allemaal in de lade van
de burgemeester.

Meer logies dan Oostende
Nu komt daar de titel van Plezantste gemeente van de regio bij. ‘Het
verrast me niet echt. Dat wij enkele jaren geleden al als tiende Vlaamse gemeente eindigden in de Gemeentetest
was al een duidelijke vingerwijzing.”
Het doet de burgemeester zichtbaar
deugd dat Koksijde het grote Oostende
- Koningin der Badsteden - achter zich
laat. ‘Wat het aantal logies betreft, staken we Oostende al voorbij en nu zijn
we ook nog plezanter. Ze mogen óns de
Koning der Badsteden beginnen noemen”, zegt Vanden Bussche grijnzend.
“Alle gekheid op een stokje, wie beweert dat Koksijde een grijze gemeente
is waar niets te beleven valt, is van
slechte wil. We bieden onze jeugd alle
faciliteiten aan. Ik heb met succes het
behoud van onze dancings bepleit, onder het motto van verdraagzaamheid.
We hebben bovendien ook surf- en
sportclubs.”
Wijnbaruitbater Jan Stockelynck bedankt de burgemeester intussen voor
de hulp die hij van de gemeente kreeg
om zijn beach bar te kunnen realiseren.
“Onze horecazaken, bakkers en slagers lopen weg met allerlei onderschei-
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4 OOSTENDE WESTHOEK

MARC VANDEN BUSSCHE
BURGEMEESTER KOKSIJDE

“Niets is zo erg als een
café zonder bier of een
gemeente zonder plezier”
dingen”, reageert Vanden Bussche.
“Feesten? Dat doen wij heel graag. Zo
geven we subsidies voor onder meer
buurtfeesten. Cultuur? Voordien was
er hier nauwelijks cultuur. Nu staan de
mensen in rijen te wachten op het Casinoprogramma. Welke gemeente ontvangt zijn jubilarissen met een pianist,
die iedere keer de hele zaal aan het zingen brengt? In de varkensstallen van de
Abdijsite Ten Bogaerde komt er een
brouwerij, waar we ons eigen bier zullen brouwen, want niets is zo erg als
een café zonder bier of een gemeente
zonder plezier.”

Stad of gemeente?
Wij zijn de plezantste geworden omdat wij alles hebben wat een stad moet
hebben”, zegt Vanden Bussche. “Koksijde verdient het om een stad te worden in plaats van een gemeente.”
Koksijde scoort op alle vlakken goed
in deze zoektocht naar de Plezantste
Gemeente. Het zakt voor geen enkel
onderwerp onder de zeven, wat wel het
geval is voor Oostende en Poperinge.
Poperinge eindigt derde omdat het
voor het thema winkels een

4,8 moet incasseren.
Of er dan niets beter kan in Koksijde?
“De mobiliteit is hier een ramp. Maar
daar kunnen wij niets aan doen”, besluit de burgemeester.
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