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De provincie is een 
kolfje naar mijn hand: 
ik hou van een uitdaging,
het nemen van 
verantwoordelijkheid en
het dienen van de 
samenleving

Wim SCHOEPEN

als griffier begint hij aan een man-
daat van zeven jaar en zal hij ook
iets minder verdienen. “Financi-
eel is het inderdaad een klein stap-
je terug, maar dat vind ik niet zo
erg. Ik hou van deze uitdaging en
ik hoop mijn mandaat na zeven 
jaar nog te kunnen verlengen. Ik
voel me nog jong genoeg om het 
schip – of beter misschien: de heli-
kopter – in de goede richting te 
sturen.”

Procedure
De provincieraad heeft de aan-
stelling van Wim Schoepen gister-
avond bevestigd. De zoektocht 
naar de nieuwe griffier begon in 
april 2018 toen Renata Camps be-
sliste om weer naar de privésector
te gaan. “De eerste aanwervings-
procedure is in 2018 stopgezet 
omdat er te weinig geschikte kan-

didaten waren”, zegt ge-
deputeerde Vandeput.

“Na het aantreden van de nieuwe
deputatie op 3 december hebben
we onmiddellijk werk gemaakt

van een nieuwe procedure.
Van de 45 kandidaten zijn er na de
schriftelijke proef 13 geselecteerd 
voor de assessment door Itzu Ca-
reer. Drie kandidaten slaagden
hiervoor en na een mondeling
examen werd Wim Schoepen una-
niem voorgedragen.” 
De provincie moet nu nog op zoek
naar een nieuwe nummer 2, om-
dat de personeelsdirecteur vorige 
maand met pensioen is gegaan.

de commandant van de vlieg-
groep van de 1ste Wing in Beve-
kom. Hij staat daar aan het hoofd
van een 200-tal professionals van 
het helikopter-detachement. “Bij 
Defensie sta ik bijna aan het na-
tuurlijke einde van mijn carrière,
maar ik heb me altijd voorgeno-
men om een tweede carrière te be-
ginnen. De provincie is een kolfje 
naar mijn hand: ik hou van een 
uitdaging, het nemen van verant-
woordelijkheid en het dienen van 
de samenleving. Voor mij is het 
dichtbij en het is een grote organi-
satie. Ik kijk er ook naar uit om
kennis te maken met alle actoren
van het maatschappelijk weefsel.”

Mandaat
Voorlopig blijft de kolonel nog
even op post in Bevekom. “Mijn
opvolger is er nog niet en ik wil
mijn taken daar nog afronden. In-
tussen blijf ik ook vliegen met de 
helikopter, een A109. Ik heb nu 
3.300 vlieguren op de teller staan.
Tot 2018 heb ik ook gevlogen met
het Marchetti-trainingsvlieg-
tuig.”
Wim Schoepen is master in de so-
ciale en militaire wetenschappen. 
Bij Defensie zou hij begin 2025 
met pensioen kunnen gaan, maar

Gedeputeerde van Personeel Tom
Vandeput (CD&V) is zichtbaar
blij dat de provincie na een zoek-
tocht van anderhalf jaar opnieuw
een algemeen directeur krijgt.
“We zijn zeer tevreden hem als ka-
pitein van ons administratieve 
schip te verwelkomen. De griffier 
zal samen met de nieuwe beleids-
ploeg zorgen voor de frisse wind in
het provinciebestuur. Hij is de 
schakel tussen de politiek en 850 
ambtenaren, maakt samen met de
gouverneur en de gedeputeerden 
deel uit van de deputatie en hij is
de enige ambtenaar die in de pro-
vincieraad zetelt.”

Vlieggroep
Niet dat de provinciale ambtena-
ren of raadsleden straks moeten 
salueren voor de kolonel, want dat
gebeurt in het dagelijkse militaire
leven ook niet. Wim Schoepen is 
50 jaar, gehuwd en vader van drie
kinderen. Hij is afkomstig van het
Antwerpse Beerse en woont al 25
jaar in Hasselt. Bij Defensie dien-
de hij vijf jaar in Duitsland (Aken
en Kalkar) en was hij onder meer
chef van de 1ste Carabiniers in Le-
opoldsburg. Op dit moment is de

kolonel-vlieger staf-
brevethouder

HASSELT

Kolonel wordt baas van 
850 ambtenaren provincie
Kolonel-vlieger Wim Schoepen begint in de lente van 2020 aan zijn 
tweede carrière en wordt dan de nieuwe griffier van de provincie. 
Hij zou met de helikopter kunnen komen, maar verkiest toch de 
fiets. Het fietsroutenetwerk is een van de redenen waarom hij in 
Hasselt is blijven wonen.

Wim Schoepen begint in de lente van 2020 aan zijn nieuwe taak. 
FOTO KAREL HEMERIJCKX
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Licht op groen voor uitbreiding Scania

OUDSBERGEN - De provincieraad 
heeft gisteren het ontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
uitbreiding van het regionale 
bedrijventerrein in Opglabbeek 
goedgekeurd. Hierdoor krijgen 
Scania Parts Logistics en Weltjens 
Transport de kans om uit te 
breiden. “Het terrein is in totaal 
26,8 hectare groot en maakt het 
voor Scania mogelijk om een 
nieuwe logistieke hal op te 
richten. Grondverwerkersbedrijf 
Weltjens krijgt rechtszekerheid en 
ook uitbreidingsmogelijkheden”, 
zegt gedeputeerde van Ruimtelij-

ke Ordening Inge Moors (CD&V). 
Het plan maakt het ook mogelijk 
om het noordelijk gedeelte van 
het bedrijventerrein landschappe-
lijk te bufferen. Er komt een 
strook van 25 meter rond het 
terrein. In het oostelijk gedeelte 
wordt 2 hectare als natuur 
bestemd. Als compensatie wordt 
aan de kruising van de Weg naar 
Houthalen en de Weg naar 
Meeuwen 5 hectare als land-
bouwgebied ingekleurd. (gut) 
X Het openbaar onderzoek start op 8 

november. Op 4 december is er in Den
Ichter in Opglabbeek een infomarkt.Kolonel Schoepen vliegt met een Agusta A109. FOTO BELGA

TONGEREN - Dinsdagnacht is de 
moeder van huidig Kamervoorzitter 
en Tongers burgemeester Patrick 
Dewael overleden. Mama Elza was 
98 jaar en verbleef al enkele jaren in 
woon-zorgcentrum De Kleine 

Kasteeltjes in Tongeren. Naast 
zoon Patrick laat ze ook nog 
dochters Annemie en Beatrix 
achter. De uitvaartplechtigheid 
vindt zaterdag plaats in de 
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. (diro)

Patrick Dewael.  Foto LUC DAELEMANS

Moeder van Patrick Dewael overleden

POLITIEK
LIMBURG


