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Vereniging opgericht op 30 mei 1964 beheerst door 
het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Statuten goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 
januari 1964, bekendgemaakt in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1964. De 
 statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en de laatste 
maal op de Buitengewone Algemene Vergadering van 
20 december  2018. 

Vierenvijftigste jaar. 
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VOORWOORD

2018 stond in het teken van verandering. Zo grepen we het decreet Lokaal Be-
stuur aan om ons efficiënter en slagvaardiger te organiseren, stond de uittre-
ding van de provincie West-Vlaanderen op de agenda en tot slot was 2018 een 
verkiezingsjaar.  

Als goede leerling nam WVI als dienstverlenende vereniging het voortouw om 
het goedgekeurde decreet Lokaal Bestuur in de praktijk vorm te geven. Tijdens 
een buitengewone algemene vergadering werden de statuten van WVI gewijzigd. 
Voortaan werken we met slechts twee bestuursorganen: een algemene verga-
dering en een raad van bestuur. Via de algemene vergadering oefent elke deel-
nemende gemeente een rechtstreekse controle uit op de vereniging. Daardoor 
beantwoorden we als publieke rechtspersoon aan de voorwaarden voor de in-
house regeling, zodat onze gemeenten-vennoten rechtstreeks diensten kunnen 
afnemen en opdrachten gunnen aan WVI zonder toepassing van de wet op over-
heidsopdrachten. Dat verloopt sneller en efficiënter. De raad van bestuur staat 
in voor het dagelijkse beheer van het publieke bedrijf dat WVI is.

Vanaf 1 januari 2019 zal de provincie West-Vlaanderen niet meer vertegenwoor-
digd zijn in de bestuursorganen van WVI. Dat betekent niet dat WVI en de Provin-
cie niet meer zullen samenwerken. Momenteel lopen gesprekken om die samen-
werking concreet in te vullen, onder meer met grondgebonden investeringen.

Voor WVI is 2018 opnieuw een uitstekend jaar geweest, zowel inhoudelijk als 
financieel. Zo hebben we heel wat woonprojecten en bedrijventerreinen inge-
huldigd en werd via tal van opdrachten voor onze 54 gemeenten werk gemaakt 
van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Iedereen die aan die 
goede resultaten heeft meegewerkt – onze vennoten, onze bestuursorganen en 
onze medewerkers – willen we daarom van harte bedanken.

Kris Declercq    Geert Sanders
voorzitter WVI    algemeen directeur WVI
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Beste voorzitter en algemeen directeur, hoe hebben jullie werk gemaakt van continuïteit en innovatie? 

Geert Sanders: “Het is en blijft de missie van WVI als dienst-
verlenende vereniging om onze lokale besturen maximaal te 
ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Als verleng-
stuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initiëren, faciliteren 
en organiseren we intergemeentelijke samenwerking op 
diverse domeinen gaande van het realiseren van kwaliteits-
volle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten tot 
studiebureau en advies- en kenniscentrum rond ruimtelijke 
planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grens-
overschrijdende en Europese samenwerking. Zo garande-
ren we de continuïteit van onze werking.” 

“We blijven ook inzetten op het revitaliseren van verouderde 
terreinen en de reconversie van bestaande sites waarbij 
we verdichten en verweven op de juiste plekken en de juiste 
randvoorwaarden stimuleren. Belangrijke uitgangspunten 
zijn duurzaam en slim ruimtegebruik, een gezonde leefom-
geving, CO

2
-arm of neutraal, klimaatbestendig, voldoende 

ecologische kwaliteit en gebruiksgroen. Daarnaast geloven 
we ook sterk in de kracht van publiek-private samenwerking 
(PPS).” 

Kris Declercq: “2018 was een verkiezingsjaar. Zo grepen 
we de tweede editie van de WVI BOOST aan om onze be-
sturen te inspireren rond ‘Het nieuwe campagne voeren’. 
Communicatie is immers de zuurstof van de politiek. Door 
de komst van sociale media hebben beleidsmakers een extra 
platform om hun boodschap te verspreiden met de lokale 
verkiezingen van oktober als inzet. Door het slim inzetten 
van sociale media en big data bereik je het juiste publiek met 
de juiste boodschap.” 

“Ook werd de verschillende pistes rond smart cities ver-
der uitgediept. Zo keurde het directiecomité begin 2018 het 
te volgen smart city-traject goed waarbij 2 sporen zullen 
worden bewandeld. Enerzijds werd een studietraject aan-
besteed bij SBS-IMEC om ‘Smart City Link’ voor WVI uit te 
werken. Samen met WVI-medewerkers en steden en ge-
meenten wordt een strategie uitgewerkt over hoe WVI zich 
best positioneert op vlak van Smart City op basis van de ei-
gen kerntaken en de behoeften van de steden en gemeen-
ten. Anderzijds startte WVI een aanwervingsprocedure 
voor een smart city coördinator.”

Wat bracht het voorbije jaar voor WVI? 

Geert Sanders: “WVI verkocht 27,65 ha grond aan 94 be-
drijven op 32 bedrijventerreinen. De vraag naar bouwrijpe 
percelen blijft groeien door de grote ondernemersdynamiek 
in West-Vlaanderen. Als dienstverlener speelt WVI optimaal 
op die dynamiek in: we schuiven het uitgiftetraject maximaal 
naar voren, zodat het bedrijf snel zeker is dat het zich op 
het bedrijventerrein kan vestigen. Ook in de toekomst blijft 
het een uitdaging om voldoende (gevarieerde) bedrijven-
terreinen tijdig beschikbaar te stellen om de economische 
dynamiek een plaats te kunnen geven. 

Kris Declercq: “WVI initieerde en faciliteerde in 2018 ook 
opnieuw meer samenwerking met private actoren. De 
 realisatie van de bedrijfsverzamelgebouwen via een publiek-
private samenwerking (PPS) laten immers toe om snel een 
kwalitatief aanbod voor kleine ruimtevragers op de markt 

BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER EN 
ALGEMEEN DIRECTEUR
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te brengen. Maar ook voor de realisatie van onze woon-
projecten loont samenwerking met gemeenten, private en 
 publieke actoren. Verdichten, verweven, bereikbaarheid 
met fiets en openbaar vervoer, voldoende groene ruimte, 
zijn hierbij sleutelbegrippen.” 

Geert Sanders: “WVI speelt in op de evolutie naar steeds 
compactere, duurzamere en steeds vaker ook inbreidings-
gerichte woonprojecten op kavels van 250 tot 450 m². Zo 
werd in 2018 de verkoop voortgezet van 17 woonprojecten. 
In totaal verkocht WVI 109 kavels aan kandidaat-kopers. 
Daarenboven werd voor het project Heulebrug in Knokke-
Heist het grondaandeel verkocht voor de bouw van 43 
 appartementen. Zo heeft WVI in 2018 152 woonentiteiten op 
de markt gebracht. Een gezonde mix van betaalbare kavels 
en sociale koop- en huurwoningen blijft het doel, waarbij de 
sociale huisvestingsmaatschappijen instaan voor de reali-
satie van deze laatste. Ook het aanbod studie en advies op 
maat van de gemeente bouwen we steevast verder uit bin-
nen de werkvelden ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, 
natuur, klimaat en energie. WVI fungeert ook als brug tus-
sen de Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s en het 
gemeentebeleid. Zo verdiepen we ons in de verschillende 
programma’s waarvoor gemeenten subsidies kunnen krij-
gen, zoeken we projectpartners en begeleiden we onze ge-
meenten bij het opmaken van de projectaanvraag.” 

Kris Declercq: “Steden en gemeenten kiezen alsmaar meer 
voor samenwerking in uiteenlopende vormen: van het delen 
van ambtenaren of infrastructuur tot gezamenlijke projec-
ten en het oprichten van een regionale dienstverlenende 
vereniging. Lokale besturen worden steeds meer gecon-
fronteerd met zeer uiteenlopende en complexe uitdagingen, 
die vaak de gemeentegrenzen overstijgen. In combinatie 
met beperkte financiële middelen en extra regelgeving van 
de centrale overheden, kiezen gemeenten voor meer sa-
menwerking met één of meerdere buren. Als gangmaker 
volgt WVI deze evolutie van nabij op. Samenwerkingsinitia-
tieven vanuit de gemeenten willen we actief ondersteunen 
en faciliteren. Daarvoor hebben we onder meer een spe-
cifiek kennisplatform opgericht om ervaringen en inzichten 
uit te wisselen, en er is de kostendelende vereniging (KDV): 
een formule waar gemeenten steeds vaker gebruik van 
maken om via WVI gespecialiseerd personeel met elkaar te 
delen. WVI blijft ook de regionale werking van haar gemeen-
ten ondersteunen. Zo geven we mee vorm aan het burge-
meestersoverleg in de regio’s: Westhoek, Midden-West-
Vlaanderen, Brugge en Oostende. WVI is tevens partner in 
de regionale dienstverlenende verenigingen (DVV) Midwest 
en Westhoek.” 

“Door het gewijzigde decreet over de intergemeentelijke sa-
menwerking moesten de provincies uit alle intercommuna-
les treden. Vanaf 1 januari 2019 is de Provincie West-Vlaan-
deren niet meer vertegenwoordigd in de bestuurs organen 

van WVI. Voor haar aandelen betaalt WVI de Provincie een 
nominaal bedrag van 3,3 miljoen euro uit. De Provincie en 
WVI hebben besloten om in de toekomst te blijven samen-
werken. Samen richten we een streekfonds op van 23 mil-
joen euro voor grondgebonden investeringen, waarbij de 
Provincie 9 miljoen euro en WVI 14 miljoen euro inbrengt. 
De investeringen zullen gelijkmatig worden verdeeld over 
de drie regio’s van WVI: Brugge-Oostende, de Westhoek en 
Roeselare-Tielt. WVI en de Provincie beslissen in gezamen-
lijk overleg over de investeringen van het streekfonds.”

Wat heeft WVI in petto voor 2019? 

Geert Sanders: “Aan het begin van een nieuwe bestuurs-
periode worden traditioneel ook de bestuursorganen van 
WVI vernieuwd. Vorig jaar had een buitengewone algemene 
vergadering de statuten van WVI gewijzigd. Dat was nodig 
om onze organisatie aan te passen aan het decreet Lokaal 
Bestuur. Voortaan werken we met slechts twee bestuurs-
organen: een algemene vergadering en een raad van be-
stuur.”  

“In de algemene vergadering zijn de 54 gemeenten verte-
genwoordigd, naast de publieke partner Infrax West. Ze 
komt twee keer per jaar samen: in het najaar om de be-
groting goed te keuren, in het voorjaar om kennis te ne-
men van het jaarverslag en de resultatenrekening. Via de 
algemene vergadering oefent elke deelnemende gemeente 
een rechtstreekse controle uit op de vereniging. Daar-
door beantwoorden we als publieke rechtspersoon aan de 
voorwaarden voor de in-house regeling: zo kunnen onze 
gemeenten-vennoten rechtstreeks diensten afnemen en 
opdrachten gunnen aan WVI zonder toepassing van de wet 
op overheidsopdrachten. Dat verloopt sneller en efficiën-
ter. De raad van bestuur telt voortaan maximaal 15 stem-
gerechtigde vertegenwoordigers, vijf per regio, aangevuld 
met maximaal drie vertegenwoordigers van de oppositie, 
zonder stemrecht. Van de 15 moet minstens een derde van 
het andere geslacht zijn. De raad van bestuur staat in voor 
het dagelijkse beheer van het publieke bedrijf dat WVI is.”

Kris Declercq: “De maximale duur van de dienst verlenende 
vereniging is voor WVI statutair vastgelegd op 18 jaar. Die 
periode loopt af op 10 november 2019. Tijdens een  algemene 
vergadering in juni 2019 zullen alle gemeenten kunnen be-
slissen over de voortzetting van WVI. Die beslissing willen 
we zorgvuldig voorbereiden. Op basis van een grondige 
evaluatie bereidt WVI een nieuw strategisch plan voor. Elk 
gemeentebestuur krijgt bovendien een overzicht van alle 
 lopende projecten en opdrachten die WVI in de gemeente 
uitvoert. Als het gemeentebestuur dat wenst, komen we 
graag langs om onze dienstverlening en onze manier van 
werken toe te lichten.”
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VISIE & MISSIE

SAMEN 
WERK MAKEN VAN 
EEN DUURZAME & 

VEILIGE  
WOON-, WERK- EN 

LEEFOMGEVING 

WVI wil, als verlengstuk van haar lokale besturen, de West-Vlaamse regio’s mee 
 helpen uitbouwen tot ideale streken om te wonen, te werken en te (be)leven. Onze 
missie steunt op drie pijlers:

• lokale besturen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken
• samenwerking tussen lokale besturen initiëren, organiseren en 

structureren
• regio’s ondersteunen bij de ontwikkeling van hun streek (streekontwikkeling)

WVI vertolkt hierbinnen verschillende rollen: van facilitator, over expert, tot uitvoer-
der van projecten.

“

“
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DEELNEMERS
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Aandeelhouders A     

GEMEENTEN AANDELEN
Alveringem 238

Ardooie 7 218

Beernem 9 791

Blankenberge 11 907

Bredene 9 503

Brugge 87 348

Damme 5 255

De Haan 3 520

De Panne 4 611

Dentergem 3 507

Diksmuide 11 826

Gistel 7 245

Heuvelland 1 374

Hooglede 3 577

Houthulst 4 247

Ichtegem 5 793

Ieper 25 049

Ingelmunster 7 915

Izegem 19 620

Jabbeke 3 605

Knokke-Heist 13 378

Koekelare 3 611

Koksijde 7 598

Kortemark 6 046

Langemark-Poelkapelle 5 666

Ledegem 6 961

Lichtervelde 5 840

Lo-Reninge 1 585

Menen 10 895

Mesen 448

Meulebeke 5 105

Middelkerke 6 261

Moorslede 4 734

Nieuwpoort 6 488

Oostende 33 809

Oostkamp 15 036

Oostrozebeke 4 882

Oudenburg 6 186

Pittem 4 828

Poperinge 15 202

Roeselare 39 383

Ruiselede 3 901

Staden 3 073

Tielt 14 672

Torhout 13 847

Veurne 8 683

Vleteren 1 803

Waregem 6 708

Wervik 8 993

Wielsbeke 6 337

Wingene 7 765

Zedelgem 14 689

Zonnebeke 4 725

Zuienkerke 1 177

totaal aandeelhouders A 533 464

    

Aandeelhouders B

 OPENBARE RECHTSPERSONEN AANDELEN
Infrax West 4 500

totaal aandeelhouders B 4 500

totaal aandeelhouders A+B 537 964
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FEBRUARI

• Thermocar van WVI  uit-
gereden om de gevels van 
meer dan 250 woningen in 
Kortemark te scannen op 
energieverliezen

• Via  Europees project BISEPS 
genieten ondernemers in 
Roeselare of Lichtervelde 
dankzij WVI  gratis begelei-
ding op maat bij het plaatsen 
van zonnepanelen

JUNI

• Klimaatoverleg Midwest en 
Moorslede stellen commu-
nicatiecampagne voor over 
verminderen van CO

2
-uitstoot 

in Ingelmunster, Lichtervelde, 
Meulebeke, Oostrozebeke, 
Ruiselede, Tielt, Wingene en 
Moorslede

• Infrastructuurwerken op 
bedrijven terrein Middelpolder 
in Middelkerke gestart

• Woonproject Steenbakker in 
Gistel feestelijk geopend

• Laatste perceel bedrijven-
terrein Fleterna Vleteren 
verkocht

• WVI neemt elektrische pool-
wagen  in gebruik

MAART

• 6 extra KMO-units in 
bedrijfs verzamelgebouw op 
bedrijven terrein Vierschaere 
in Ledegem

• Infrastructuurwerken bedrij-
ven-  en dienstenzone Lobeek 
in Wielsbeke gestart

• Officiële startschot voor een 
nieuw woonproject langs 
de Ettelgemsestraat in 
Oudenburg

JANUARI 

• Europees project Transmobil 
voor mobiliteit over de 
 grenzen heen uit de 
startblokken

• Laatste kavel bedrijven-
terrein Flandria in Wingene 
verkocht

• Uitbreiding bedrijventerrein 
Ieperleekanaal in snel tempo 
uitverkocht

MEI

• Bedrijventerrein Posterij in 
Pittem volledig uitverkocht

• Bedrijventerrein Zone 2 in de 
Bundingstraat in Ruiselede 
uitverkocht

• Jaarverslag 2017 voor gesteld 
aan algemene vergadering: 
recordverkoop bedrijven-
terreinen en afgeslankt 
bestuur

APRIL

• Eerste verkoop op bedrijven-
terrein Monnikenhoek in 
Veurne is een feit

• Infrastructuurwerken 
bedrijven zone 
Roeselaarseweg in Torhout 
gestart

• Start infrastructuur-
werken woonzone Olmenlaan 
Lichtervelde

• Bedrijventerrein Ringzone in 
Ingelmunster breidt uit met 
bedrijfsverzamelgebouw

12



DECEMBERAUGUSTUS

• Woonproject Boomlandstraat 
fase 1 in Ledegem uitverkocht

OKTOBER

• VDL Groep bevestigt toe-
komst op bedrijvenpark 
Beveren-Krommebeek in 
Roeselare

• Verkoop woonproject 
Vannestestraat in Boezinge 
(Ieper) van start

• Bedrijventerrein De Kalkaert 
in Middelkerke uitverkocht

JULI

• Krijtlijnen bedrijventerrein 
Tintersweghe in Blankenberge 
getekend

• Site Van Rullen in Wervik krijgt 
2 bedrijfsverzamelgebouwen

SEPTEMBER

• 2de editie  IJzerfeest in 
Roesbrugge, het jaarlijkse 
grensoverschrijdend eve-
nement langs de grens-
rivier tussen Houtkerque en 
Roesbrugge

• Ontwikkeling 
Glastuinbouwzone Roeselare 
van start

NOVEMBER

• WVI schakelt schapen in als 
grasmaaier op Roeselaars 
bedrijvenpark

2018 IN VOGELVLUCHT

• Laatste perceel industriepark 
Oost in Beernem verkocht

• Toekomstige onder nemers 
van bedrijventerrein 
Monnikenhoek in Veurne 
voorgesteld
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KERNCIJFERS RESULTATENREKENING EN BALANS (IN MILJOENEN EURO)

RESULTATENREKENING

2018 2017 2016

bedrijfsopbrengsten 48,8 44,0 44,3

Omzet 47,7 45,0 39,6

Ondernemen 30,2 39,2 30,6

Wonen 15,9 4,7 7,7

Ruimtelijke Planning, Mobiliteit, Milieu, Natuur, Klimaat, 

Energie en KDV

1,6 1,1 1,3

Voorraadwijziging -1,0 -2,9 2,5

Andere 

bedrijfsopbrengsten

2,1 1,9 2,2

bedrijfskosten 40,0 40,2 41,4

Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 23,8 27,4 24,7

Diensten en diverse goederen 1,2 1,2 1,2

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8,4 7,8 7,4

Afschrijvingen op materiële vaste activa 0,2 0,3 0,2

Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 0,3 2,4

Voorzieningen voor risico’s en kosten 6,1 3,5 5,5

bedrijfswinst 8,8 3,8 2,9

financieel resultaat -1,0 -1,3 -0,9

belastingen 1,9 -0,2 -0,4

Winst van het boekjaar 5,9 2,7 2,4

BALANS

ACTIVA 2018 2017 2016
vaste activa 10,5 4,8 4,9

vlottende activa 235,5 231 222,9

vorderingen op meer dan 1 jaar 0,7 0,8 0,9

voorraden 190,5 191,8 194,8

vorderingen op ten hoogste 1 jaar 6,8 8,3 1,8

geldbeleggingen en liquide middelen 37,5 30,1 25,4

TOTAAL 246,0 235,8 227,8

PASSIVA 2018 2017 2016

eigen vermogen 114,0 111,4 108,8

kapitaal 13,4 16,8 16,8

reserves 100,6 94,6 92,0

voorzieningen 68,0 61,9 58,5

schulden 64,0 62,5 60,5

TOTAAL 246,0 235,8 227,8
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FINANCIËLE KERNCIJFERS

De bedrijfsopbrengsten zitten op een recordniveau: 48,8 
miljoen euro t.o.v. 44 miljoen euro in 2017. De globale  omzet 
steeg van 45 miljoen euro naar 47,7 miljoen euro.

De verkoop van bedrijfsgronden kende wel een daling met 
9 miljoen euro van 39,2 miljoen euro in recordjaar 2017 
tot 30,2 miljoen in 2018. De omzet is hiermee op hetzelfde 
hoge niveau als in 2016. Deze omzet werd gerealiseerd 
door een verkoop van 27 ha gespreid over 32 verschillende 
bedrijventerreinen. 

De verkoop van woonprojecten verdrievoudigde van 4,7 
 miljoen euro vorig jaar naar 15,9 miljoen euro in 2018. 
Twee derde van deze omzet werd gerealiseerd in het pro-
ject Knokke-Heist Heulebrug. Daarnaast waren er nog ver-
kopen in 23 verschillende woonprojecten. In totaal werd 8 
ha verkocht. 

De gezamenlijke omzet ruimtelijke planning en mobili-
teit (RPM), milieu en natuur, klimaat en energie (MNKN), 
doorrekeningen van loonkosten aan de kostendelende 
 verenigingen (KDV) en diverse omzet steeg van 1,1 tot 1,6 
miljoen euro. De stijging is het gevolg van het succes van 
de kosten delende verenigingen waar de personeelskost 
van een groter aantal intergemeentelijke personeelsleden 
wordt verdeeld. 

De voorraadwaarde daalde met 1,0 miljoen euro door de 
uitboeking van kostprijs en door de overboeking van het 
project glastuinbouwzone Roeselare naar vast actief aan-
gezien deze gronden niet zullen worden verkocht, maar in 
erfpacht worden gegeven. 

De bedrijfskosten bleven gelijk op 40,0 miljoen euro. Het 
belangrijkste onderdeel zijn de investeringen in grond-
aankopen, inclusief substantiële planbatenheffingen en 
infra structuurwerken.

Sinds 2010 worden er leningen aangegaan ter financiering 
van investeringen. Deze externe financiering bedroeg maxi-
maal 50 miljoen euro in de vorm van bullet leningen van 10 
miljoen euro waarvan 40,0 miljoen euro aan leningen op 7 
jaar en 10 miljoen euro aan leningen op 6 jaar. De eerste 
lening werd begin 2018 terugbetaald en de tweede begin 
2019. Er werd daarenboven nog 10 miljoen euro overge-

boekt van lange termijn naar korte termijn aangezien de 
derde bullet lening van 10 miljoen euro halfweg 2019 af-
loopt. De netto financiële positie verbeterde opnieuw en 
was eind 2018 2,8 miljoen euro negatief. 

De bedrijfswinst bedroeg 8,8 miljoen euro ten opzichte van 
een bedrijfswinst van 3,8 miljoen euro het jaar daarvoor. 
De hogere winst in 2018 is het gevolg van een gemiddeld 
hogere marge. 

Het financieel resultaat vertoont een negatief saldo van 
1,0 miljoen euro door de te betalen interesten op de bullet 
 leningen. 

Sinds 2015 is WVI onderworpen aan de vennootschaps-
belasting. In de voorbije jaren werd er geen vennootschaps-
belasting betaald door enkele gunstige overgangs-
maatregelen. In 2018 is er een belastingkost van 1,9 
miljoen euro. 

Het jaar wordt afgesloten met een winst van 5,9 miljoen 
euro ten opzichte van een winst van 2,7 miljoen euro vorig 
jaar.

Het balanstotaal steeg met 10,2 miljoen euro tot 246,0 
 miljoen euro.
Er was een sterke stijging in het vast actief door de over-
boeking van het project glastuinbouwzone Roeselare vanuit 
de voorraad.
De voorraad daalde slechts licht ondanks deze uitboeking 
doordat er ook sterk werd geïnvesteerd.
De liquide middelen en geldbeleggingen stegen tot 37,5 
miljoen euro. 10 miljoen euro werd hiervan echter begin 
januari gebruikt om een bullet lening van 10 miljoen euro 
terug te betalen. Op 30-06-2019 zal nog een bullet lening 
van 10 miljoen euro terugbetaald worden. 

Het eigen vermogen kende enerzijds een daling van het ka-
pitaal door de uittreding van de provincie en anderzijds een 
stijging van de reserves door de winst van het boekjaar.

Er werden extra voorzieningen aangelegd voor de 
 pensioenen van de vastbenoemden, voor nog uit te voeren 
werken en voorzieningen in de fondsen voor intern en ex-
tern beheer en revitalisatie van bedrijventerreinen.
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 J RAAD VAN BESTUUR

voorzitter:
Kris Declercq, burgemeester Roeselare (aandelen A)

ondervoorzitter aandelen A:
Luc Vanparys, raadslid Oostkamp

ondervoorzitter aandelen B:
Eric De Keyser, provincieraadslid

leden aandelen A:
voor de Regio Brugge-Oostende
Patrick Arnou, schepen Zedelgem
Franky Dereeper, raadslid Jabbeke
Mathijs Goderis, raadslid Brugge
Dany Hollevoet, raadslid Bredene
Luc Lierman, raadslid Knokke-Heist
Frederik Noë, raadslid Damme
Jean Vandecasteele, schepen Oostende
David Van Moerkercke, raadslid Ichtegem

voor de Regio Roeselare-Tielt
Wally Corneillie, schepen Ledegem
Wim Declercq, raadslid Dentergem
Peter Gelaude, schepen Pittem
Lieven Huys, schepen Wingene
Bart Kindt, raadslid Waregem 
Els Kindt, schepen Lichtervelde
John Van Hollebeke, raadslid Tielt
Marc Vanlerberghe, schepen Izegem
 
voor de Regio Westhoek
Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge
Bieke Moerman, schepen Diksmuide
Jessy Salenbien, schepen Koekelare
Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark
Nadine Vandaele, raadslid Veurne
Geert Vanden Broucke, burgemeester Nieuwpoort
Marie-Anne Verlende, schepen Vleteren
Jef Verschoore, schepen Ieper
Alain Wyffels, burgemeester Langemark-Poelkapelle

leden aandelen B:
Simon Bekaert, provincieraadslid
Anthony Dumarey, provincieraadslid
Lies Laridon, voorzitter Infrax West
Hans Mommerency, provincieraadslid
Luc Vannieuwenhuyze, provincieraadslid

adviserende leden:
Ann Vander Bauwede, raadslid Oostkamp
Piet Vandermersch, raadslid Ledegem
Katleen Winne, raadslid Diksmuide

secretaris: 
Geert Sanders, algemeen directeur

 J DIRECTIECOMITÉ

voorzitter:
Kris Declercq, burgemeester Roeselare  (aandelen A)

ondervoorzitter aandelen A:
Luc Vanparys, raadslid Oostkamp 

ondervoorzitter aandelen B:
Eric De Keyser, provincieraadslid

leden aandelen A:
Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge
Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark
Jean Vandecasteele, schepen Oostende
Jef Verschoore, schepen Ieper

leden aandelen B:
Anthony Dumarey, provincieraadslid
Luc Vannieuwenhuyze, provincieraadslid

BESTUUR
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 J REGIONALE COMITÉS (ADVIESORGANEN)

Regio Brugge-Oostende
 
voorzitter: 
Patrick Arnou, schepen Zedelgem 
(aandelen A) 

ondervoorzitter aandelen A: 
Hilde Decleer, schepen Brugge

ondervoorzitter aandelen B: 
Christine Beke, provincieraadslid 

leden aandelen A: 
Brigitte Bonte, raadslid Zuienkerke
Krista Claeys, schepen Oostende
Wino Debruyne, raadslid Zedelgem
Kristof Devos, raadslid Middelkerke
Norbert De Cuyper, raadslid Torhout
Patrick De Klerck, schepen Blanken-
berge
Alexander De Vos, raadslid Brugge
Georgina Denolf, raadslid Brugge
Ignace Dereeper, burgemeester 
 Oudenburg
Franky Dereeper, raadslid Jabbeke
Sabine Friederichs, raadslid Oostende
Mathijs Goderis, raadslid Brugge
Dany Hollevoet, raadslid Bredene
Mieke Hoste, schepen Brugge
Luc Lierman, raadslid Knokke-Heist
Bart Maene, Gistel
Frederik Noë, raadslid Damme
Els Roelof, schepen Oostkamp
David Van Moerkercke, raadslid 
 Ichtegem
Jean Vandecasteele, schepen 
 Oostende
Luc Vanparys, raadslid Oostkamp
Dirk Verheyde, raadslid Beernem
Stefaan Vincke, raadslid De Haan

leden aandelen B: 
Elke Carette, provincieraadslid
Bernard De Cuyper, provincieraadslid
Dirk De fauw, provincieraadslid
Annie Vandenbussche, provincie-
raadslid
Anthony Dumarey, provincieraadslid

Regio Roeselare-Tielt

voorzitter: 
Lieven Huys, schepen Wingene  
(aandelen A)

ondervoorzitter aandelen A: 
Robrecht Kindt, schepen Ingelmunster

ondervoorzitter aandelen B: 
Piet Vandermersch, provincieraadslid

Leden aandelen A:
Arne Allosserie, raadslid Izegem
Filiep Bouckenooghe, schepen 
 Roeselare
William Coppens, raadslid Ruiselede
Wally Corneillie, schepen Ledegem
Marc Debie, raadslid Wielsbeke
Karl De Clerck, burgemeester 
 Oostrozebeke
Kris Declercq, burgemeester 
 Roeselare
Wim Declercq, raadslid Dentergem
Rita Demaré, burgemeester Hooglede
Peter Gelaude, schepen Pittem
Bart Kindt, raadslid Waregem
Els Kindt, schepen Lichtervelde
Frederik Nuytten, raadslid Roeselare
John Van Hollebeke, raadslid Tielt 
An Vanantwerpen, raadslid Ardooie
Marc Vanlerberghe, schepen Izegem
Pol Verhelle, schepen Moorslede
Dirk Verwilst, burgemeester 
Meulebeke
Bart Vynckier, schepen Staden
Patrick Wauters, raadslid Tielt

leden aandelen B:
Simon Bekaert, provincieraadslid
Hans Mommerency, provincieraadslid
Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde
Luc Vannieuwenhuyze, provincie-
raadslid
Marc Vanwalleghem, provincieraadslid

Regio Westhoek

voorzitter: 
Alain Wyffels, burgemeester Lange-
mark-Poelkapelle (aandelen A)

ondervoorzitter aandelen A: 
Marc Devos, raadslid Poperinge

ondervoorzitter aandelen B: 
Gunter Pertry, provincieraadslid

leden aandelen A: 
Dirk Baekelandt, raadslid Heuvelland
Christophe Bakeroot, raadslid 
Koksijde
Herman Baron, raadslid Ieper
Jacques Blanckaert, schepen 
Alveringem
Laurent Boudolf, raadslid De Panne
Roger Clauw, raadslid Houthulst
Wout Cornette, schepen Lo-Reninge
Christof Dejaegher, burgemeester 
Poperinge
Patrick Denorme, raadslid Zonnebeke
Katrien Desomer, schepen Ieper
Filip Elgers, raadslid Menen
Chantal Ghesquière, raadslid Mesen
Bieke Moerman, schepen Diksmuide
Jessy Salenbien, schepen Koekelare
Toon Vancoillie, burgemeester 
Kortemark
Nadine Vandaele, raadslid Veurne
Geert Vanden Broucke, burgemeester 
Nieuwpoort
Bert Verhaeghe, schepen Wervik
Marie-Anne Verlende, schepen 
Vleteren
Jef Verschoore, schepen Ieper

leden aandelen B: 
Eric De Keyser, provincieraadslid
Guido Decorte, gedeputeerde
Lies Laridon, provincieraadslid
Gilbert Verkinderen, provincieraadslid
Jef Verschoore, provincieraadslid
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 J DEELNAME IN ANDERE VERENIGINGEN

WVI maakt deel uit van onderstaande structuren/verenigingen:

• EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: lid van de 
algemene vergadering en bureau

• EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte 
d’Opale: lid van de algemene vergadering en bureau

• Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest: onder-
steunende partner

• DVV Midwest: aandeelhouder, lid van de algemene 
 vergadering en raad van bestuur

• Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel (WHP): 
ondersteunende partner

• DVV Westhoek: aandeelhouder, lid van de algemene 
vergadering en raad van bestuur

• Bedrijvencentrum Regio Oostende: aandeelhouder, lid 
van de algemene vergadering en raad van bestuur

 J PERSONEEL

In 2018 vervoegden volgende medewerkers het team:
• Tine Taillieu, intergemeentelijk stafmedewerker 

handhaving
• Joyce De Vlieghere, assistent secretariaat energiehuis
• Nena Van Tomme, assistent secretariaat energiehuis
• Didier Boydens, intergemeentelijke 

informatieveiligheidscoördinator
• Arvid Vandenberghe, energiecoach
• Brecht Zwaenepoel, energiedeskundige
• Jan Dekeerle, intergemeentelijke renovatiecoach
• Marloes Decraemer, intergemeentelijke 

GIS-coördinator
• Stijn Bal, intergemeentelijke ICT-medewerker

Drie van bovenstaande medewerkers traden ook weer uit 
dienst in de loop van 2018. Eén personeelslid werd over-
gedragen naar de DVV Westhoek en één vervangingsover-
eenkomst werd beëindigd. Tot slot ging ook de laatste sta-
tutaire collega Rosa Strubbe, na 46 jaar dienst bij WVI, met 
pensioen. 

Zo bedroeg op 31 december 2018 het aantal werknemers 
94 (VTE: 85,25), uitsluitend via contractuele tewerkstelling.

WVI engageerde zich in 2018 tot het verder opzetten van en 
invulling geven aan de kostendelende verenigingen (KDV) via 
de formule van de zelfstandige vereniging op contractuele 
basis. Deze constructie voor het inzetten van personeel bin-
nen meerdere besturen is op heden de enige met garantie 
op vrijstelling van BTW.
 
WVI staat in voor de aanwerving, tewerkstelling en het be-
heer van het gemeenschappelijk personeel dat wordt inge-
zet in de deelnemende gemeenten. Dit heeft als consequen-
tie dat het WVI-personeelsstatuut het referentiekader is 
voor deze gemeenschappelijke personeelsleden die in deze 
KDV’s worden tewerkgesteld. Meer dan de helft van de re-
kruteringsprocedures die WVI in 2018 lanceerde, waren va-
catures voor intergemeentelijk gedeeld personeel.

• 19-02-2019

burgemeesters regio Roeselare-Tielt
MIDWESTOVERLEG

Dienstverlenende Vereniging Midwest

Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
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 J PERSONEEL

In 2018 vervoegden volgende medewerkers het team:
• Tine Taillieu, intergemeentelijk stafmedewerker 

handhaving
• Joyce De Vlieghere, assistent secretariaat energiehuis
• Nena Van Tomme, assistent secretariaat energiehuis
• Didier Boydens, intergemeentelijke 

informatieveiligheidscoördinator
• Arvid Vandenberghe, energiecoach
• Brecht Zwaenepoel, energiedeskundige
• Jan Dekeerle, intergemeentelijke renovatiecoach
• Marloes Decraemer, intergemeentelijke 

GIS-coördinator
• Stijn Bal, intergemeentelijke ICT-medewerker

Drie van bovenstaande medewerkers traden ook weer uit 
dienst in de loop van 2018. Eén personeelslid werd over-
gedragen naar de DVV Westhoek en één vervangingsover-
eenkomst werd beëindigd. Tot slot ging ook de laatste sta-
tutaire collega Rosa Strubbe, na 46 jaar dienst bij WVI, met 
pensioen. 

Zo bedroeg op 31 december 2018 het aantal werknemers 
94 (VTE: 85,25), uitsluitend via contractuele tewerkstelling.

WVI engageerde zich in 2018 tot het verder opzetten van en 
invulling geven aan de kostendelende verenigingen (KDV) via 
de formule van de zelfstandige vereniging op contractuele 
basis. Deze constructie voor het inzetten van personeel bin-
nen meerdere besturen is op heden de enige met garantie 
op vrijstelling van BTW.
 
WVI staat in voor de aanwerving, tewerkstelling en het be-
heer van het gemeenschappelijk personeel dat wordt inge-
zet in de deelnemende gemeenten. Dit heeft als consequen-
tie dat het WVI-personeelsstatuut het referentiekader is 
voor deze gemeenschappelijke personeelsleden die in deze 
KDV’s worden tewerkgesteld. Meer dan de helft van de re-
kruteringsprocedures die WVI in 2018 lanceerde, waren va-
catures voor intergemeentelijk gedeeld personeel.

• 19-02-2019

ORGANISATIE

AANTAL  
31-12-2018

%

MAN 41 43,62

VROUW 53 56,38

  

VOLTIJDS 58 61,70

DEELTIJDS 36 38,30

TOTAAL 94
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Geert Sanders

algemeen directeur

Patrick Zutterman

directeur
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 J COMMUNICATIE

WVI zet maximaal in op (heerlijk) heldere, doeltreffende en 
tijdige communicatie naar onze diverse stakeholders waar-
bij onze baseline ‘WVI linkt gemeentes’ zich in het hoofd van 
deze laatste heeft genesteld. 
Via onze website bieden we unieke content aan vóór en uit 
onze 54 gemeenten, zodat we hen iedere dag blijven inspi-
reren met onze cases en best practices. WVI kon in het 
voorjaar opnieuw rekenen op heel wat publiciteit dankzij 
onze medewerking aan de reportages in het economisch 
magazine TwerkT op de regionale omroep. Promomateriaal 
zoals beachflags, roll-up banners, fluohesjes, USB-sticks, 
balpennen, screenwipers vergroten de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van WVI als organisatie. We kunnen daar-
enboven terugblikken op een jaar met veel persaandacht. 
Op de hoogte blijven? Al onze nieuwsberichten worden ge-
tweet, geshared op onze LinkedIn-pagina en de WVI-repor-
tages kunnen op onze website alsook via ons YouTube-ka-
naal worden bekeken. In 2018 werd actief ingezet op het 
gebruik van de verschillende sociale mediakanalen, zodat 
we de terugkoppeling en informatiedoorstroming naar onze 
stakeholders nog beter en transparanter kunnen organise-
ren. 

Naast redactionele bijdragen in de nieuwsuitzendingen van 
de regionale omroep hebben we in 2018 de samenwerkings-
overeenkomst met Focus-WTV opnieuw verlengd. De aan-
wezigheid in de media versterkt immers de naambekendheid 
van WVI bij het grote publiek. Heel wat nieuws over dossiers 
en projecten die door WVI worden behartigd, werd ook door 
de geschreven pers opgepikt, mede dankzij de organisatie 
van tal van persmomenten alsook de vele nieuwsberichten 
die de wereld werden ingestuurd. In 2018 verschenen op 
onze website in totaal 83 nieuwsberichten. 
Onze externe contacten en bestuursorganen worden op 
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van WVI via de 
elektronische nieuwsbrief (E-zine) die naar meer dan 800 
abonnees wordt verstuurd. In 2018 waren dat er 9. Een an-
der vaak gelezen informatiebron is onze driemaandelijkse 
gedrukte ‘WVI-info’, die in een oplage van ongeveer 2400 
exemplaren gratis via de post wordt verspreid. Dat WVI-info 
met aandacht wordt gelezen, blijkt uit de vele reacties die 
wij naar aanleiding van bepaalde artikels telkens ontvangen. 

De leden van de (buitengewone) algemene vergadering 
vormen een specifieke doelgroep. De jaarlijkse algemene 
vergadering vond plaats op donderdag 24 mei 2018 in het 
Ontmoetingscentrum Den Tap in Langemark-Poelkapelle. 
Tijdens het statutaire luik werden het jaarverslag en de 
finan ciële resultaten van 2017 goedgekeurd, maar WVI wil 
haar 54 lokale besturen ook inspireren met nieuwe trends 
en uitdagingen. Het spraakmakend ontmoetingsmoment, 
WVI BOOST, focuste tijdens deze tweede editie op het thema 
‘Het nieuwe campagne voeren’. Door het slim inzetten van 
sociale media en big data bereik je het juiste publiek met 
de juiste boodschap. Sociale media strateeg Nadja Desmet 
coachte de aanwezigen tijdens een interactieve inspiratie-
sessie doorheen vijf tips & tricks. De buitengewone alge-
mene vergadering vond plaats op donderdag 20 december 
2018 in De Verrekijker in Wingene. Deze evenementen kun-
nen steeds rekenen op een grote opkomst, wat getuigt van 

een grote interesse in de activiteiten van WVI. Beide ver-
gaderingen werden telkens afgesloten met een netwerk-
moment waar er ruimte is voor informele contacten tussen 
de genodigden onderling alsook met de medewerkers van 
WVI. 

Niet te vergeten op het vlak van externe communicatie zijn 
de eigen medewerkers. Wel integendeel, want zij vormen 
het gezicht en het hart van onze organisatie in de dage-
lijkse contacten met externen. Of ze treden op als spreker 
of moderator bij talrijke symposia, studiedagen, beurzen of 
informatieavonden rond een thema dat nauw verband houdt 
met onze kernactiviteiten. Dit aspect van onze externe 
communicatie blijft doeltreffend en ondersteunt mede onze 
 publieke en voortrekkersrol. 

WVI ondersteunt de regiomarketingcampagne ‘Westhoek. 
De nieuwe wereld’. Deze regiomarketingcampagne promoot 
drie jaar lang de troeven van de Westhoek om er te wonen, 
te werken en te ondernemen. De campagne is realistisch 
opgezet en vertelt het verhaal van echte mensen die kiezen 
voor de Westhoek. 

Samen met het personeel toonde WVI in 2018 ook haar warm 
hart. Zo werden onder de noemer WVI Connect verschillen-
de acties georganiseerd ten voordele van Ons Erf in Brugge 
(www.uniek.org/nl/home/ons-erf). Deze organisatie staat 
dagelijks in voor de zorg en ondersteuning van volwasse-
nen met een aangeboren verstandelijke beperking waar de 
nood aan zorg en ondersteuning groot is. Specifieke doel-
groepen zijn volwassenen met autismespectrumstoornis-
sen (ASS), ernstige visuele stoornissen of met moeilijk han-
teerbaar gedrag door psychische, gedrags- en emotionele 
stoornissen. Zo werd in 2018 3 400 € ingezameld. Acties die 
geor¬ganiseerd werden door medewerkers van WVI waren: 
een padelinitiatie, een quiz die mede gesponsord werd door 
het bier Vlaamsche Leeuw & PepsiCo, visagie en de verkoop 
van chrysanten en zelf geperst appelsap.  Voor elke euro die 
het WVI personeel heeft ingezameld voor Ons Erf heeft WVI 
er een euro bovenop gelegd.
Ook sportief ging het ons in 2018 voor de wind. Zo namen in 
mei opnieuw tal van sportieve medewerkers deel aan Dwars 
door Brugge, in juni volgde de deelname van 3 WVI-teams 
aan de kwarttriatlon in Brugge,  in september nam 1 WVI-
team opnieuw deel aan de In Flanders Fields-aflossings-
marathon en in oktober namen enkele personeelsleden deel 
aan de Great Bruges (Half) Marathon. 

We sloten het jaar af tijdens de Warmste Week van Music 
For Life 2018 met een groepsdeelname aan de Warmathon 
in Brugge. Ook in 2019 willen we op dit sportieve elan voort-
bouwen waarbij het personeel door WVI gesponsord wordt 
met een WVI-outfit en op deze manier erg opvallen tijdens 
het sportevenement. 
Op het vlak van interne communicatie gaat permanente aan-
dacht uit naar een goede doorstroming van informatie via 
structureel overleg. Daarnaast is ook digitale communica-
tie belangrijk, waarbij er aandacht wordt besteed aan het 
gestructureerd bewaren en toegankelijk maken van docu-
menten. 

• 22/02/2019
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een grote interesse in de activiteiten van WVI. Beide ver-
gaderingen werden telkens afgesloten met een netwerk-
moment waar er ruimte is voor informele contacten tussen 
de genodigden onderling alsook met de medewerkers van 
WVI. 

Niet te vergeten op het vlak van externe communicatie zijn 
de eigen medewerkers. Wel integendeel, want zij vormen 
het gezicht en het hart van onze organisatie in de dage-
lijkse contacten met externen. Of ze treden op als spreker 
of moderator bij talrijke symposia, studiedagen, beurzen of 
informatieavonden rond een thema dat nauw verband houdt 
met onze kernactiviteiten. Dit aspect van onze externe 
communicatie blijft doeltreffend en ondersteunt mede onze 
 publieke en voortrekkersrol. 

WVI ondersteunt de regiomarketingcampagne ‘Westhoek. 
De nieuwe wereld’. Deze regiomarketingcampagne promoot 
drie jaar lang de troeven van de Westhoek om er te wonen, 
te werken en te ondernemen. De campagne is realistisch 
opgezet en vertelt het verhaal van echte mensen die kiezen 
voor de Westhoek. 

Samen met het personeel toonde WVI in 2018 ook haar warm 
hart. Zo werden onder de noemer WVI Connect verschillen-
de acties georganiseerd ten voordele van Ons Erf in Brugge 
(www.uniek.org/nl/home/ons-erf). Deze organisatie staat 
dagelijks in voor de zorg en ondersteuning van volwasse-
nen met een aangeboren verstandelijke beperking waar de 
nood aan zorg en ondersteuning groot is. Specifieke doel-
groepen zijn volwassenen met autismespectrumstoornis-
sen (ASS), ernstige visuele stoornissen of met moeilijk han-
teerbaar gedrag door psychische, gedrags- en emotionele 
stoornissen. Zo werd in 2018 3 400 € ingezameld. Acties die 
geor¬ganiseerd werden door medewerkers van WVI waren: 
een padelinitiatie, een quiz die mede gesponsord werd door 
het bier Vlaamsche Leeuw & PepsiCo, visagie en de verkoop 
van chrysanten en zelf geperst appelsap.  Voor elke euro die 
het WVI personeel heeft ingezameld voor Ons Erf heeft WVI 
er een euro bovenop gelegd.
Ook sportief ging het ons in 2018 voor de wind. Zo namen in 
mei opnieuw tal van sportieve medewerkers deel aan Dwars 
door Brugge, in juni volgde de deelname van 3 WVI-teams 
aan de kwarttriatlon in Brugge,  in september nam 1 WVI-
team opnieuw deel aan de In Flanders Fields-aflossings-
marathon en in oktober namen enkele personeelsleden deel 
aan de Great Bruges (Half) Marathon. 

We sloten het jaar af tijdens de Warmste Week van Music 
For Life 2018 met een groepsdeelname aan de Warmathon 
in Brugge. Ook in 2019 willen we op dit sportieve elan voort-
bouwen waarbij het personeel door WVI gesponsord wordt 
met een WVI-outfit en op deze manier erg opvallen tijdens 
het sportevenement. 
Op het vlak van interne communicatie gaat permanente aan-
dacht uit naar een goede doorstroming van informatie via 
structureel overleg. Daarnaast is ook digitale communica-
tie belangrijk, waarbij er aandacht wordt besteed aan het 
gestructureerd bewaren en toegankelijk maken van docu-
menten. 

• 22/02/2019

 J SMART CITIES

Begin 2018 keurde WVI het te volgen Smart City-traject 
goed waarbij 2 sporen gevolgd worden. Enerzijds werd een 
studietraject aanbesteed bij SBS-IMEC om ‘Smart City Link’ 
voor WVI uit te werken. Samen met WVI-medewerkers en 
steden en gemeenten wordt een strategie uitgewerkt over 
hoe WVI zich best positioneert op vlak van Smart City op ba-
sis van de eigen kerntaken en de behoeften van de steden 
en gemeenten.

Anderzijds startte WVI een aanwervingsprocedure voor 
een Smart City coördinator, die op 1 februari 2019 in dienst 
treedt. De coördinator volgt op wat er op vlak van Smart 
City in Vlaanderen en het buitenland gebeurt, zodat WVI 
een kenniscentrum wordt voor haar steden en gemeenten. 
Hij zorgt er ook voor dat WVI in haar eigen werking ‘smart’ 
wordt en onderzoekt wat steden en gemeenten op vlak van 
Smart City nodig hebben. Daarnaast werkt hij een doeltref-
fende Smart City strategie uit, onder andere op basis van 
het studietraject dat WVI doorliep samen met SBS-IMEC en 
vertaalt de strategie in concrete plannen en acties.

 J INFORMATIE- EN SYSTEEMBEHEER

Ook in 2018 werd er vanuit de ICT-dienst hard gewerkt om 
de WVI-medewerkers maximaal te ondersteunen en te voor-
zien van technologische middelen om hun werk vlot te kun-
nen uitvoeren. Diverse processen werden verder gedigitali-
seerd en systemen worden op elkaar afgestemd.

Daarnaast werden er heel wat inspanningen geleverd om 
tegemoet te komen aan de vraag naar intergemeentelijk ICT 
personeel. Zo is er nood aan een intergemeentelijke ICT me-
dewerker en ook voor informatieveiligheid werd er interge-
meentelijk personeel gezocht.

De website wvi.be werd uitgebreid met een gedeelte rond 
parkmanagement. Naast de informatie van alle terreinen in 
beheer van WVI en de gegevens van de daar gevestigde be-
drijven, is het een belangrijke doelstelling dat bedrijven en 
ondernemers zo vlot mogelijk informatie en antwoorden op 
hun vragen kunnen vinden op deze gebundelde plaats.
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RUIMTELIJKE PLANNING

WVI wil mee vorm gegeven aan de duurzame steden en gemeenten van morgen. De omgeving van stedenbouw, planologie 
en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop wordt omgegaan met het definiëren van kaders en het formuleren 
van beleid evolueert mee.

Als studie- en adviesbureau ondersteunt WVI haar gemeenten bij het ontwikkelen van een duurzame visie, het uitwerken 
van deze visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het effectief realiseren van deze ontwikkelingen. We 
nemen onze lokale besturen mee op sleeptouw door onze kennis en expertise actief te delen.

 J  RUIMTELIJKE VISIEVORMING

Ruimtelijke visievorming en beleidsvoorbereiding en -vor-
ming, ongeacht het schaalniveau, is per definitie  strate-
gisch en bepaalt de ruimtelijke keuzes op middellange en 
lange termijn. Als publieke partner van en voor de gemeen-
ten is WVI een bevoorrechte onafhankelijke partner die haar 
gemeenten, al dan niet regionaal samenwerkend, bijstaat in 
deze taak.

WVI begeleidde haar gemeenten bij de opmaak van hun (ge-
meentelijke) ruimtelijke structuurplannen (GRS) waarbij de 
krijtlijnen werden uitgetekend hoe in de toekomst wordt om-
gesprongen met de ruimte in de gemeente. Deze structuur-
planning maakte het ruimtelijk beleid professioneler en ge-
richter. In 2018 werkte WVI aan de structuurplannen voor 
de gemeente Moorslede en de stad Oudenburg. Het GRS van 
Oudenburg werd in 2018 goedgekeurd.

De Vlaamse overheid keurde midden 2018 de strategische 
visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat het 
huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op termijn zal 
vervangen. De grote lijnen werden uitgezet in een Witboek 
BRV, waarover ook gemeenten zich konden uitspreken. WVI 
begeleidde de regio’s Midwest en Westhoek bij het opzet-
ten van een denk- en overlegproces met als eindresultaat 
een discussienota die namens het Burgemeestersoverleg 
Midwest en het Burgemeestersoverleg Westhoek als advies 
werd overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Ruimte Vlaan-
deren heeft de aandachtspunten uit de diverse adviezen en 
consultaties mee opgenomen in het BRV.

Op gemeentelijk niveau zal ruimtelijke structuurplanning 
bijgevolg evolueren naar ruimtelijke beleidsplanning, waar-
bij de ruimtelijke lange termijnvisie wordt bepaald in een 
kernnota, de strategische visie. Deze strategische nota zal 
aangevuld worden met één of meerdere thematische of ge-
biedsgerichte beleidskaders. Zowel strategische visie als 
beleidskaders kunnen intergemeentelijk opgenomen wor-
den. Ook hier zal WVI opnieuw een voortrekkersrol spelen.

Grotere structuurbepalende elementen en ruimtelijke 
vraagstukken overschrijden de gemeentegrenzen en vra-
gen een regionale aanpak en visievorming. Zo initieert WVI 
regionale visies als begeleider van de gemeente binnen re-
gionale planvormingsprocessen en -structuren of als ont-
werper van deze studies.

 J BELEIDSUITVOERENDE EN UITVOERINGSGERICHTE 
PLANNEN

Dromen is één zaak, uitvoeren een andere. Een ruimtelijk 
beleidsdocument (gemeentelijk structuurplan, ruimtelijk 
beleidsplan of visie) bestaat uit beleidsopties die duidelijke 
ruimtelijke keuzes maakt en opportuniteiten duidt voor de 
ontwikkeling van een gebied. Alvorens de vergunningver-
lenende overheid effectief een vergunning kan afleveren, 
moeten deze beleidsopties in een juridisch kader worden 
gegoten en op het terrein worden getoetst. Ze vormen een 
belangrijke schakel in de uitvoering van het vooropgestelde 
beleid.

Dit kunnen zowel plannen zijn die betrekking hebben op de 
realisatie van projecten als plannen in functie van het be-
heersen van ontwikkelingen: gemeentelijke ruimtelijke uit-
voeringsplannen (RUP’s), provinciale ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen (PRUP’s), stedenbouwkundige verordeningen, 
verkavelingsplannen, stedelijke woonprojecten, onteige-
ningsplannen, inrichtingsplannen en reconversiestudies 
voor bedrijventerreinen, beeldkwaliteitsplannen (incl. ga-
bariet en erfgoed), enz.

WVI werkte in 2018 aan 80 gemeentelijke RUP’s.

100

5

97

5 5 5

84

4 4 3 3 53

81
75

02

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OVERZICHT GRS RUP PRUP 2013-2018

RUIMTELIJKE PLANNING
G

RS
RU

P
PR

U
P

G
RS

RU
P

PR
U

P
G

RS
RU

P
PR

U
P

G
RS

RU
P

PR
U

P
G

RS
RU

P
PR

U
P

G
RS

RU
P

PR
U

P

 J STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Ontwerpend onderzoek als methode in ruimtelijke opdrach-
ten maakt het mogelijk om verschillende ideeën te onderzoe-
ken en uit te werken. Samen met de gemeenten, betrokken 
actoren en bewoners wordt het projectgebied geanaly-
seerd, ideeën geventileerd en getest in visies, concepten 
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en ontwerpen. Welke activiteiten kunnen er georganiseerd 
worden en wat kan absoluut niet? Welke zijn de randvoor-
waarden die maatschappelijke meerwaarde opleveren? En 
hoe zullen we dat het beste aanpakken? Ontwerpend onder-
zoek kan immer een belangrijke rol spelen in het bereiken 
van ruimtelijke kwaliteit, het faciliteren van communicatie 
en het stimuleren van participatie. 

Via de formule van ontwerpworkshops kunnen gemeentebe-
sturen, actoren, bewoners, … ook nauwer betrokken wor-
den bij de planvorming om zo tot een maatschappelijk ge-
dragen voorstel te komen. Deze methodiek is erg geschikt 
voor de verkennende fase die aan een RUP of masterplan 
voorafgaat. In 2018 werd deze methodiek gehanteerd voor 
diverse strategische zones in de kern van Gits (Hooglede) 
en voor de site “Swartesfabriek” in Nieuwpoort.

 J EXPERTONDERSTEUNING VAN GEMEENTELIJKE 
DIENSTEN

Anno 2018 verenigt en vervangt de omgevingsvergunning 
zowel de stedenbouwkundige vergunning, de verkave-
lings- als de milieuvergunning waarbij de aanvragen digitaal 
worden behandeld via het Omgevingsloket. Bij gemengde 
dossiers biedt WVI ondersteuning bij stedenbouwkundige 
aspecten.

Gemeenten die geen eigen omgevingsambtenaar (GOA) heb-
ben, kunnen die functie laten invullen door een expert van 
WVI. Zo zijn sinds midden 2015 stedenbouwkundigen van 
WVI werkzaam voor de gemeenten Vleteren en Kortemark 
(2 dagen/week). In andere gemeenten delen we onze ex-
pertise bij complexe dossiers of als de stedenbouwkundige 
dienst tijdelijke versterking nodig heeft. In 2018 maakten 
Tielt, Lo-Reninge, Moorslede, Ruiselede, Blankenberge en 
Wingene gebruik van dit systeem om hun dienst te verster-
ken. Zo behandelden ruimtelijk planners van WVI de steden-
bouwkundige aanvragen voor de gemeenten. 

 J KENNISDELING

• ATRIUM
WVI organiseert samen met het Department Omgeving van 
de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen drie-
maandelijks een overleg (atrium) voor de gemeentelijke 
omgevingsambtenaren (GOA) van de gemeenten in de regio 
Westhoek, Midwest en Oostende-Brugge waar ervaringen 
en informatie worden gedeeld/uitgewisseld over de recente 
ontwikkelingen rond ruimtelijke ordening.

• WINVORM
WinVorm staat voor ‘West-Vlaanderen in Vorm’, een plat-
form voor vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit. 
Het ontstond in 2000 en is een gezamenlijk initiatief van de 
intercommunales WVI, Leiedal, de Provincie West-Vlaan-
deren, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaam-
se Bouwmeester. Onder deze koepel vallen 3 initiatieven: 
(1) lezingenreeks, (2) Oproep/Selectie WinVorm en (3) 
Kwaliteits kamer.

WVI staat in voor de organisatie en coördinatie van de 
WinVorm-lezingen die 6 keer per jaar plaatsvinden. In 2018 
kwamen volgende thema’s aan bod: overheid als regisseur, 
trendspotting, Kortrijk-Weide, waterlandschappen en ver-
dichting. In september werd een daguitstap naar Roeselare 
georganiseerd.
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• KENNISPLATFORM OPENBARE VERLICHTING
De Provincie West-Vlaanderen organiseert vier keer per 
jaar het Kennisplatform Openbare Verlichting. WVI, Leiedal 
en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn partners. Op-
nieuw staat ervaringsuitwisseling rond concrete projecten 
centraal. In 2018 werd dieper ingegaan op de impact van 
lichtvervuiling op dieren en meer specifiek vleermuizen, 
alsook vernieuwende technologieën zoals LED en geconnec-
teerde straatverlichting. Daarnaast werd naast het doven 
van straatverlichting ook aandacht besteed aan het dimmen 
van verlichting. 

• KENNISPLATFORM TOEKOMST PAROCHIEKERKEN
De Provincie West-Vlaanderen brengt een aantal keer per 
jaar heel wat partners samen om informatie uit te wis selen 
over de visie, het traject en de concrete plannen rond de 
toekomst van parochiekerken. Naast de gemeenten en de 
intercommunales WVI en Leiedal, participeren ook andere 
actoren zoals het CRKC, het Agentschap Onroerend Erf-
goed, het bisdom Brugge en provinciale diensten zoals cul-
tuur.

In 2018 gingen er drie bijeenkomsten door met als thema’s 
de toekomstvisies van gemeentelijke projecten binnen en 
buiten West-Vlaanderen; best practices van renovatie en 
herbestemming van parochiekerken en -kapellen in binnen- 
en buitenland; het stappenplan ‘religieus erfgoed’ ontwik-
keld door het CRKC en de provincies Antwerpen en Oost-
Vlaanderen, ervaringsuitwisseling alsook voorbeelden van 
haalbaarheidsonderzoeken van het Projectbureau Herbe-
stemming Kerken, enz.

Naast de organisatie en coördinatie van kennisplatformen, 
neemt WVI ook deel aan diverse overlegfora zoals de VVSG-
commissie ruimtelijke ordening en de VLINTER Werkgroep 
Ruimtelijke ordening, steeds met als doel de expertise voor 
onze eigen gemeenten op te bouwen en met hen te delen.
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• STADSCENTRUM NIEUWPOORT - RUP
 

Nieuwpoort is een van de enige kuststeden waar er naast een 
badplaats ook een historische stadskern aanwezig is. Met het 
Belfort beschikt Nieuwpoort sinds 1999 over UNESCO Werel-
derfgoed. Bovendien heeft de stad een nagenoeg gaaf bewaar-
de stadsensemble van wederopbouwarchitectuur na Wereld-
oorlog I in de Westhoek. 

Een onderbouwd beoordelings- en toetsingskader voor het verlenen van omge-
vingsvergunningen voor de binnenstad drong zich evenwel op, daar dit samen-
hangend stedenbouwkundig ontwerp sterk onder druk stond. WVI maakte een 
RUP op voor het stadscentrum met als rode draad het behoud van de aantrek-
kingskracht en het karakter van de Stad Nieuwpoort door enerzijds de bestaan-
de beeldkwaliteit maximaal te erkennen (behouden), maar eveneens door een 
sturend constructief beleid te kunnen voeren naar nieuwe ontwikkelingen toe.

UIT DE PRAKTIJK

• STAD BLANKENBERGE | ONDERSTEUNING STEDENBOUWKUNDIGE 
DIENST 

Sinds september 2018 ondersteunt WVI de Stad Blankenberge 
bij het behandelen van de omgevingsvergunningsdossiers. Dit 
gebeurt op structurele basis: één keer per week komt een WVI-
medewerker naar het stadhuis. Deze overeenkomst loopt mo-
menteel tot eind maart 2019.

• STREVEN NAAR RUIMTELIJKE KWALITEIT IN GITS - RUP

Met dit ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) wil de gemeente de 
ruimtelijke kwaliteit van de dorpskern van Gits versterken. De 
opzet is meervoudig: de meest karaktervolle historische pan-
den vrijwaren, een duidelijk kader creëren voor de bouw van 
appartementsgebouwen, bouwprincipes vastleggen die zor-

gen voor een harmonieuze inpassing van bouwprojecten in hun omgeving en 
grootschalige projectzones afbakenen waarbinnen kansen liggen om duurzame 
bouwprojecten te realiseren die betekenis krijgen op schaal van de kern. Door 
deze ruimtelijke aspecten te combineren in één RUP wordt ingezet op ruimte-
lijke kernversterking én vernieuwing.
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Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een onmisbaar werkinstrument binnen lokale besturen om ruimtelijke 
 gegevens te beheren, te visualiseren en te bevragen. In het kader van Vlaamse beleidsinitiatieven wordt steeds meer 
gevraagd naar geactualiseerde registers.

Steden en gemeenten met een efficiënte GIS-werking tonen aan dat ze heel wat voordelen genieten door enerzijds tege-
moet te komen aan de gemeentelijke verplichtingen op het vlak van geografische informatie en anderzijds een efficiënte 
dienstverlening te kunnen aanbieden aan burgers en bedrijven.

12/02

TEKST VAN BART
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GIS

Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een onmisbaar werkinstrument binnen lokale besturen om ruimtelijke 
 gegevens te beheren, te visualiseren en te bevragen. In het kader van Vlaamse beleidsinitiatieven wordt steeds meer 
gevraagd naar geactualiseerde registers.

Steden en gemeenten met een efficiënte GIS-werking tonen aan dat ze heel wat voordelen genieten door enerzijds tege-
moet te komen aan de gemeentelijke verplichtingen op het vlak van geografische informatie en anderzijds een efficiënte 
dienstverlening te kunnen aanbieden aan burgers en bedrijven.

 J CONSULTANCY

WVI biedt consultancy op maat aan: een expert adviseert de 
gemeentelijke GIS-werkgroep bij beleidskeuzes, zodoende 
de opstart/uitbouw van de GIS-cel zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. Voorbeelden zijn Gistel en Blankenberge, waar 
de consultancy-aanpak resulteerde in een doorstart met 
een gedeelde intergemeentelijke GIS-coördinator. Ook voor 
stad Veurne werd een doorlichting gegund.

We bieden technische ondersteuning aan bij het project Di-
gitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) van de Vlaamse 
overheid, departement Omgeving. Als lid van de werkgroep 
DSI zit WVI mee aan het stuur van de richtlijn voor digitale 
uitwisseling. Met deze kennis worden alle nieuwe Ruimte-
lijke Uitvoeringsplannen (RUP) digitaal opgeleverd volgens 
de standaard, klaar om op te laden op het DSI platform. Dit 
is een dienstverlening die inbegrepen is bij elk RUP dat we 
opmaken.

WVI begeleidt gemeenten die willen instappen in het DSI- 
traject. We bieden gemeenten aan om hun plan documenten 
in te scannen of te digitaliseren. De regio Midwest was 
voortrekker en haalde als groep de doelstelling om alle plan-
nen op het DSI-platform te brengen. 

 J INVENTARISATIE & DIGITALISATIE

Tevens voert WVI allerlei inventarisatie- en digitalisatie-
opdrachten uit op vraag van de gemeente zoals:
• Register Onbebouwde Percelen
• kartering van verkavelingsvergunningen
• interpretatie van bestemmingsplannen naar het GRB 

(Grootschalig Referentie Bestand)
• toepassen van de richtlijn Digitaal Stedenbouwkundige 

Informatie (DSI) voor juridisch geldende 
bestemmingsplannen

 J GEOLOKETTEN

WVI beschikt over de software en de knowhow om perfor-
mante geoloketten en apps te ontwikkelen voor zowel onze 
interne WVI-werking als voor onze gemeenten. Zo kunnen 
GIS-projecten worden ontsloten naar een breed publiek 
waarbij WVI opereert als lokettenbouwer.

 J KENNISDELING

WVI organiseert jaarlijks 3 à 4 lerende netwerkmomenten 
voor de gemeentelijke GISverantwoordelijken, de GISCO. Op 
vraag van de groep hebben in 2018 de focus gelegd op de 
betekenis van ‘Open GIS’ oplossingen in 3 bijkomende ses-
sies voor de specialisten (de  GISCO Plus). Tevens werd de 
GIS Academy opgericht die betalende opleidingen bundelt 
rond de evoluties en trends binnen het (toekomstig) GIS-
landschap. Deze opleidingen worden georganiseerd op een 
locatie in West-Vlaanderen aan een voordeeltarief dankzij 
de groepsdeelname. Vijf lesdagen ‘Open GIS’ in de periode 
januari-maart 2019 bij WVI.

Op de blog www.wvigisco.be wordt het laatste nieuws over 
het reilen en zeilen van het GIS-landschap en de mogelijk-
heden van GIS gebundeld. Het intergemeentelijk GIS Mid-
west stuurt maandelijks een nieuwsbrief uit met de hoofd-
punten van de blogsite. 

WVI neemt ook actief deel aan:
• Vlinter: Werkgroep GIS/ICT’Data & Technologie’
• VVSG: Werkgroep GIS
• Agentschap Informatie Vlaanderen: Werkgroep GRB
• Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO): 

Werkgroep Decentraal Medebeheer
• Werkgroep Decentraal Medebeheer Departement 

Omgeving: Werkgroep DSI

12/02

TEKST VAN BART
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UIT DE PRAKTIJK
• GEOLOKETTEN OP MAAT

In het kader van Europees project See2Do! werden verschillende geoloketten 
op maat van de gemeente ontwikkeld. Zo geeft de thermografische orthofoto 
van Lo-Reninge de bewoners inzicht in de warmteverliezen langs het dak. Het 
geoloket voor Kortemark werd ontwikkeld om de resultaten van de gevelscan 
met de thermocar te bekijken.

• DIGITALE STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE

Met het project Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) wil de Vlaamse 
overheid stedenbouwkundige gegevens digitaal ontsluiten. Gemeenten moeten 
hun plannen digitaliseren en op het DSI-platform ontsluiten voor stakeholders 
en gebruikers. WVI kan op vraag van de gemeente ondersteuning bieden rond 
het instapprogramma volgens het minimumscenario. Tevens organiseerde WVI 
een Workshop DSI waarbij ervaringen en informatie werden gedeeld/uitgewis-
seld over de recente ontwikkelingen rond DSI (en DBA). 

• GISCO

WVI organiseert 3 à 4 keer per jaar lerende netwerkmomenten voor de 
 gemeentelijke GIS-verantwoordelijken, of GISCO.
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MOBILITEIT

Mobiliteit is een belangrijk gegeven in onze steeds drukker wordende samenleving. Verkeer en vervoer is bovendien een 
complex beleidsdomein dat een doorgedreven en doordachte aanpak vereist. Er zijn mobiliteitsplannen nodig, regionale 
visies en studies. WVI begeleidt haar gemeenten bij de uitwerking van hun mobiliteitsbeleid.

 J MOBILITEITSPLANNING VAN A TOT Z

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de basis van het 
lokale mobiliteitsbeleid, ook voor het Vlaams Gewest. Ge-
meenten moeten hun mobiliteitsplan per legislatuur on-
derwerpen aan een herziening. Zij kunnen hiervoor beroep 
doen op Vlaamse subsidies. Elke herziening start met het 
doorlopen van de procedure van de sneltoets. In de fase van 
de sneltoets wordt bepaald of het plan volledig, gedeeltelijk 
dan wel beperkt herzien moet worden. De meeste herzienin-
gen monden uit in een gedeeltelijke herziening of in een ver-
breden en verdiepen van het plan. Sommige plannen kunnen 
herbevestigd worden met een zeer beperkte actualisatie 
tot gevolg. WVI helpt haar gemeenten bij het aanpassen van 
het mobiliteitsplan, zowel gedeeltelijk als volledig. In 2018 
werden 2 sneltoetsen en 4 mobiliteitsplannen onder de loep 
genomen.

 J MOBILITEITSSTUDIES

Er zijn slechts weinig projecten te bedenken die geen ef-
fect hebben op de mobiliteit. Deze kunnen drastisch zijn of 
minder ingrijpend. Een goede mobiliteitsstudie - al dan niet 
opgelegd door hogere overheden - helpt gemeenten om de 
gevolgen van een project beter in te schatten en te antici-
peren op de effecten. WVI staat in voor de opmaak van mo-
biliteitsstudies en helpt u nadien met het interpreteren van 
de resultaten en het maken van de beste keuzes. WVI telt 
het verkeer, interpreteert de cijfers en reikt oplossingen 
aan. In 2018 werd ondersteuning geboden bij de opmaak 
van twee ruimtelijke dossiers met inbegrip van mobiliteits-
studies.

 J EXPERTONDERSTEUNING VAN GEMEENTELIJKE 
DIENSTEN

Gemeenten die geen eigen mobiliteitsambtenaar hebben, 
kunnen die functie laten invullen door een expert van WVI. 
In andere gemeenten delen we onze expertise bij complexe 
dossiers of als de dienst mobiliteit versterking nodig heeft. 
Zo bood een mobiliteitsdeskundige van WVI een tijdelijke 
versterking van de gemeente Zedelgem. Een reeks mobili-
teitsdossiers en -adviezen worden gezamenlijk met de be-
trokken diensten uitgewerkt.

 J REGIONALE MOBILITEITSVISIES EN 
VERVOERSREGIO’S 

Verkeer stopt niet aan een grens. Problemen die mobiliteit 
met zich meebrengt, bijgevolg ook niet. Gemeenten zijn ge-
noodzaakt om hun beleid zoveel als mogelijk op elkaar af te 
stemmen. Dat vereist samenwerking, overleg en inzicht. Er 
is, in het geval van mobiliteit, een hoger belang dan dat van 
de gemeente zelf en toch mag de eigenheid van de betrok-
ken gemeente niet worden vergeten. WVI helpt haar
gemeenten om beslissingen te nemen in het kader van het 
gemeenschappelijk belang zonder de bekommernissen uit 
het oog te verliezen. Met het concept van ‘vervoersregio’s’ 
lijkt ook Vlaanderen nu de kaart te trekken van een afstem-
ming omtrent mobiliteit op regionaal niveau, waarbij de ge-
meenten zelf mee aan het stuur zitten om de richting van 
mobiliteit in hun regio te bepalen. WVI volgde de proefregio 
Westhoek van nabij op waarbij het accent lag op de opmaak 
van een regionaal vervoerplan Westhoek. Begin 2018 keur-
de de regio Westhoek het vervoerplan goed.

In 2018 werd elke Vlaamse gemeente opgenomen in een van 
15 vervoerregio’s, waarmee het volledige Vlaamse grond-
gebied afgedekt wordt. In de loop van 2019 gaan die 15 ver-
voerregio’s elk een geïntegreerd en multimodaal regionaal 
mobiliteitsplan opstellen. Dat zal eind 2020 resulteren in 
een hervormd openbaar vervoer volgens de principes van 
basisbereikbaarheid. Maar het decreet basisbereikbaar-
heid houdt meer in dan enkel een hervorming van het open-
baar vervoer. De vervoerregio’s krijgen een belangrijke 
stem in heel het mobiliteitsbeleid, inclusief investeringen in 
infrastructuur, verkeersveiligheid, fietsbeleid, goederen-
vervoer, …

Binnen ons werkingsgebied bieden we ondersteuning aan 
de gemeenten in de 4 vervoerregio’s, met name de regio’s 
Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende. Eind 2018 werd 
in elke regio een eerste ambtelijke werkgroep samengeroe-
pen. 
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UIT DE PRAKTIJK
• HERZIENING MOBILITEITSPLAN HOUTHULST

In haar vernieuwde mobiliteitsplan heeft Houthulst specifiek aandacht besteed aan de ver-
keersveiligheid rond alle schoolomgevingen, aan de uitwerking van de dorpshubs, aan het 
sturen van het zwaar verkeer en aan de snelheden in de dorpen. 

Om het doorgaand verkeer te weren uit enkele dorpskernen stelt de gemeente voor een 
zonale tonnagebeperking in te voeren rond Houthulst-kern en  Merkem-kern. Alleen lokaal zwaar verkeer 
mag deze zones inrijden. Het doorgaand zwaar verkeer zal geleid worden via aanpalende routes. De ge-
meente streeft naar een uniform snelheidsbeleid over de verschillende deelkernen heen. Er zal gewerkt 
worden met ruime zone 30-gebieden rond de schoolomgevingen. Kwalitatieve groenelementen en andere 
maatregelen zullen helpen om de wegprofielen te versmallen en de snelheden in de bebouwde kommen te 
beheersen.
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• INTERREG V FRANKRIJK-WALLONIË-VLAANDEREN | TRANSMOBIL

Werk maken van betere mobiliteit in de Frans-Vlaamse grensregio: dat is de ambitie van het Europese pro-
ject Transmobil. De Westhoek en de Noord-Franse plattelandsregio kampen met dezelfde problemen: er zijn 
weinig alternatieven voor de eigen auto, wat tot vervoersarmoede leidt, de sociale cohesie verbrokkelt en 
de leefbaarheid neemt af, doordat diensten en winkels uit de dorpen verdwijnen. Transmobil reikt nieuwe 
mobiliteitsoplossingen aan, in de eerste plaats voor de bevolking die geen wagen ter beschikking heeft. 

Daarnaast willen we ook mensen bereiken, die openstaan voor een meer duurzame manier van leven, die bereid zijn tot 
andere vormen van mobiliteit en die bereid zijn hun afhankelijkheid van de auto af te bouwen. 
De 22 projectpartners hebben de ambitie om een grensoverschrijdend netwerk van hubs te realiseren, de grensoverschrij-
dende kaart van het openbaar vervoer te actualiseren, een kennisplatform grensoverschrijdende mobiliteit op te richten en 
een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale op te starten. 
WVI ondersteunt de West-Vlaamse gemeenten bij het uitbouwen van hun dorpshub. Het Europese project Transmobil start-
te op 1 april 2018 en loopt nog tot 31 maart 2022.

• HERZIENING MOBILITEITSPLAN OOSTKAMP

Bij het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan van 
Oostkamp werd de focus onder meer gelegd op het vrachtver-
keer. Zo werd een gericht onderzoek uitgevoerd voor twee ver-
schillende routes waar problemen gesignaleerd werden.

De analyse van de radartellingen van de politie en een reeks kruispunttellingen 
door WVI uitgevoerd, boden een eerste inzicht in de verkeersstromen. Om een 
exact zicht te krijgen op welke vrachtwagens van de betrokken route gebruik 
maken, werden vervolgens gedurende een aantal uren alle vrachtwagens in de 
straat bevraagd naar herkomst en bestemming. Dit geeft aan in welke mate de 
bestemmingen lokaal of regionaal zijn.
Dankzij deze resultaten worden de mogelijke alternatieve routes onderzocht 
en vergeleken voor de betrokken vrachtstromen, zowel naar afstand als naar 
impact op de omgeving. De verkregen inzichten laten toe om onderbouwde be-
leidskeuzes te maken.

• HERZIENING MOBILITEITSPLAN HOUTHULST

In haar vernieuwde mobiliteitsplan heeft Houthulst specifiek aandacht besteed aan de ver-
keersveiligheid rond alle schoolomgevingen, aan de uitwerking van de dorpshubs, aan het 
sturen van het zwaar verkeer en aan de snelheden in de dorpen. 

Om het doorgaand verkeer te weren uit enkele dorpskernen stelt de gemeente voor een 
zonale tonnagebeperking in te voeren rond Houthulst-kern en  Merkem-kern. Alleen lokaal zwaar verkeer 
mag deze zones inrijden. Het doorgaand zwaar verkeer zal geleid worden via aanpalende routes. De ge-
meente streeft naar een uniform snelheidsbeleid over de verschillende deelkernen heen. Er zal gewerkt 
worden met ruime zone 30-gebieden rond de schoolomgevingen. Kwalitatieve groenelementen en andere 
maatregelen zullen helpen om de wegprofielen te versmallen en de snelheden in de bebouwde kommen te 
beheersen.
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Milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen, dit is de omgeving 
waarin we leven. Om zo goed mogelijk bij te dragen aan het tegengaan en voorkomen van de aantasting van het leefmilieu 
ondersteunt WVI haar gemeenten bij het voeren van een lokaal milieubeleid. Zo volgt WVI de snel evoluerende milieuregel-
geving op de voet en staan we klaar om u te helpen met de uitdagingen waar uw gemeente voor staat.

 J OMGEVINGSVERGUNNING

07/02/2019

DIENSTVERLENING



MILIEU

Milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen, dit is de omgeving 
waarin we leven. Om zo goed mogelijk bij te dragen aan het tegengaan en voorkomen van de aantasting van het leefmilieu 
ondersteunt WVI haar gemeenten bij het voeren van een lokaal milieubeleid. Zo volgt WVI de snel evoluerende milieuregel-
geving op de voet en staan we klaar om u te helpen met de uitdagingen waar uw gemeente voor staat.

 J OMGEVINGSVERGUNNING

Anno 2018 verenigt de Omgevingsvergunning meerdere 
vergunningen waaronder ook de milieuvergunning. Voor 
de milieuaspecten kan de gemeente dossier per dossier 
beslissen om met WVI samen te werken. Zo biedt WVI haar 
 gemeenten:
• gratis eerstelijnsadvies
• adviesverlening bij vergunningsaanvragen (luik milieu) 

(2018: 74 dossiers)
• opmaak (milieu)vergunningsaanvraag voor gemeente-

lijke inrichtingen of activiteiten
• uitvoering van periodieke controles

Het Vlarem-eerstelijnsadviesloket richt zich op de regelge-
ving milieu. In 2018 hebben we 74 vergunningsaanvragen 
geadviseerd.  

 J HANDHAVING

Als uw gemeente te maken krijgt met een milieuklacht, kan 
WVI advies verlenen op zowel technisch als juridisch vlak. Na 
een plaatsbezoek, het horen van beide partijen en het door-
nemen van de wettelijke bepalingen wordt een oplossings-
gericht advies geformuleerd aan het gemeentebestuur. WVI 
neemt hierin een bemiddelende rol op. In 2018 hebben we 
bezwaren behandeld bij 5 dossiers.

WVI beschikt sinds februari 2018 ook over een interge-
meentelijke toezichthouder die de gemeenten Ingelmunster, 
Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede 
en Tielt ondersteunt bij het uitwerken en uitvoeren van het 
bestuurlijk handhavingsbeleid zowel voor milieuhandhaving 
als handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze 
toezichthouder kan bestuurlijke maatregelen opleggen en 
opvolgen.

 J BODEMSANERING

WVI beoordeelt bodemonderzoeken en volgt bodemsane-
ringswerken op. Dit doen we door onderzoeksrapporten te 
interpreteren en mee na te denken over de beste aanpak. 
Welke stap zetten we eerst en hoe zullen we de sanering 
afstemmen op de verdere ontwikkelingen? Onze oplossin-
gen worden steeds voorgesteld in nauw overleg met OVAM.

In 2018 werden meerdere woonprojecten en bedrijven-
terreinen met potentieel verontreinigde gronden bodem-
technisch en juridisch geadviseerd. Hierbij werd o.a. 

geoordeeld over bodem- en grondwateranalyses, bodem-
onderzoeken en bodemsaneringsprojecten.

 J DUURZAME WOON- EN LEEFOMGEVING

WVI zet ook sterk in op duurzaam bouwen en duurzame ste-
denbouw zowel in de eigen (woon)projecten als in de be-
geleiding van de gemeenten. In het pilootproject De Vloei 
in Ieper heeft WVI de gemeente begeleid bij het opstellen 
van de ambities voor de wijk, werden deze ambities rond 
duurzaamheid en beeldkwaliteit doorvertaald in een ver-
kavelingsplan en zetelt WVI in het toetsteam dat de voor-
ontwerpen van de bouwwerken adviseert op vlak van duur-
zaamheid, beeldkwaliteit en stedenbouw. Zo werden in 2018 
meerdere bouwdossiers gunstig geadviseerd.

 J EXPERTONDERSTEUNING VAN GEMEENTELIJKE 
DIENSTEN

Gemeenten die geen eigen milieuambtenaar hebben kunnen 
die functie laten invullen door een intergemeentelijke milieu-
ambtenaar van WVI. Zo is sinds het begin van deze eeuw een 
IGMA werkzaam in Lo-Reninge en Vleteren.

 J KENNISDELING

WVI organiseert een 4-tal keer per jaar in samenwerking 
met de Provincie West-Vlaanderen het regionaal overleg 
voor de gemeentelijke milieuverantwoordelijken in de re-
gio’s Westhoek, Midwest en Brugge-Oostende. In 2018 wer-
den opnieuw 3 overlegmomenten georganiseerd rond de 
thema’s ‘natuur en landschap’, ’de omgevingsvergunning’ 
en ’geluid en bodem’.  

WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora: 
• Provinciale Minaraad
• VLINTER | Werkgroep Milieu
• Vlario | Werkgroep 4
• Algemene Bekkenvergadering Brugse Polders
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U weet dat natuur belangrijk is, maar vertelde iemand u ook al dat de lokale economie baat heeft bij een goed natuurbe-
leid? Of dat groen in de buurt de waarde van een woning verhoogt? U hebt als gemeente een niet geringe bevoegdheid als 
het gaat om natuur en ruimtelijke ordening, maar mist knowhow en ervaring ter zake? WVI heeft een schat aan kennis en 
ervaring in huis op het gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling, flora- en vegetatiekunde en landschapsarchitectuur, 
gebaseerd op veldonderzoek.

Landschap en natuur stoppen echter niet aan de gemeentegrenzen. Het voeren van een degelijk natuurbeleid vergt dan 
ook vaak een gemeentegrensoverschrijdende aanpak. WVI werkt daarom mee aan gemeente-overschrijdende studies, 
vaak in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen of het Vlaams Gewest. Deze studies dragen bij tot een algemene visie 
en hebben vaak een voorbeeldfunctie voor waardevolle natuur waaruit gemeenten kunnen putten.

07/02/2019
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NATUUR

U weet dat natuur belangrijk is, maar vertelde iemand u ook al dat de lokale economie baat heeft bij een goed natuurbe-
leid? Of dat groen in de buurt de waarde van een woning verhoogt? U hebt als gemeente een niet geringe bevoegdheid als 
het gaat om natuur en ruimtelijke ordening, maar mist knowhow en ervaring ter zake? WVI heeft een schat aan kennis en 
ervaring in huis op het gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling, flora- en vegetatiekunde en landschapsarchitectuur, 
gebaseerd op veldonderzoek.

Landschap en natuur stoppen echter niet aan de gemeentegrenzen. Het voeren van een degelijk natuurbeleid vergt dan 
ook vaak een gemeentegrensoverschrijdende aanpak. WVI werkt daarom mee aan gemeente-overschrijdende studies, 
vaak in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen of het Vlaams Gewest. Deze studies dragen bij tot een algemene visie 
en hebben vaak een voorbeeldfunctie voor waardevolle natuur waaruit gemeenten kunnen putten.

 J NATUURSTUDIES

We staan gemeenten bij in het uitvoeren van natuuron-
derzoek en het ontwikkelen van (bovenlokale) natuurvisies 
waarbij een gebiedsgericht beleid op maat kan uitgewerkt 
worden. We ondersteunen de gemeente bij inventarisaties, 
monitoringprogramma’s, de opmaak van masterplannen en 
beheerplannen.

De natuur stopt niet aan de gemeentegrens. We werken 
ook mee aan gemeentegrensoverschrijdende studies. Deze 
studies dragen bij tot een algemeen visievorming of hebben 
vaak een voorbeeldfunctie voor waardevolle natuur waar-
uit de gemeenten kunnen putten. In 2018 werkten we aan 7 
gemeentelijke natuurstudies op en 11 gemeentegrensover-
schrijdende studies.

 J EXPERTONDERSTEUNING NATUUR

WVI heeft een schat aan kennis en ervaring in huis op het 
gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling, visievorming, 
flora- en vegetatiekunde en landschapsarchitectuur. Zo 
biedt WVI haar gemeenten gratis eerstelijnsadvies. Daar-
naast maken we ook samen met de gemeente werk van sen-
sibilisering en concrete natuuracties via infoavonden, oplei-
dingen of het begeleiden van excursies.

 J KENNISDELING

Via het regionaal overleg voor de gemeentelijke milieuver-
antwoordelijken informeert WVI de gemeenten periodiek 
rond natuur. WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora:
• adviescommissie Bosreservaten Houtvesterij Brugge
• adviescommissie Natuurinrichtingsproject 

Schuddebeurze
• beheercommissie Schobbejakshoogte
• beheercommissie Rode Dopheidereservaat
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UIT DE PRAKTIJK
• STADSRANDBOS - KNOKKE-HEIST

In 2018 werd een inrichtingsvoorstel en beplantingsplan opge-
maakt voor een 28 ha groot stadsrandbos naast de Put De-
cloedt en een nieuw gepland golfterrein in Knokke-Heist. Het 
toekomstige bos zal uit 2,6 ha speelbos bestaan en 25,4 ha 
meer natuurlijk, maar ook recreatief bos. In het voorstel zijn 

een speelheuvel, een uitkijkheuvel met uitkijktoren, een grote waterplas, brede 
rietzones langs de bestaande waterlopen, 6 poelen, een kleine 3 km wandelpa-
den, ruim 1300 m fietspad en ruim 1750 m ruiterpad voorzien. De soortkeuze 
voor de bomen is inheems en streekeigen en er is ruim aandacht voor een man-
tel-zoom, met bloemrijk grasland en in het voorjaar bloeiende struiken rondom 
het eigenlijke bos.

12/02/2019
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buffer 5m (erfdienstbaarheid) (16027 m²)
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Totale oppervlakte studiegebied (280151 m²)
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uitkijktoren
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knoteik

1200 struiken
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• STADSRANDBOS - KNOKKE-HEIST

In 2018 werd een inrichtingsvoorstel en beplantingsplan opge-
maakt voor een 28 ha groot stadsrandbos naast de Put De-
cloedt en een nieuw gepland golfterrein in Knokke-Heist. Het 
toekomstige bos zal uit 2,6 ha speelbos bestaan en 25,4 ha 
meer natuurlijk, maar ook recreatief bos. In het voorstel zijn 

een speelheuvel, een uitkijkheuvel met uitkijktoren, een grote waterplas, brede 
rietzones langs de bestaande waterlopen, 6 poelen, een kleine 3 km wandelpa-
den, ruim 1300 m fietspad en ruim 1750 m ruiterpad voorzien. De soortkeuze 
voor de bomen is inheems en streekeigen en er is ruim aandacht voor een man-
tel-zoom, met bloemrijk grasland en in het voorjaar bloeiende struiken rondom 
het eigenlijke bos.
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• BINNENDUINEN – KNOKKE-HEIST

In 2017 werd, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en 
Bos, een gebiedsvisie en beheerplan  voor de Binnenduinen van 
Knokke-Heist afgerond. In 2018 werd al een eerste concrete 
uitvoering van het plan gerealiseerd. In de Hazegrasduinen 
werd het Europees beschermde habitat ‘grijs duin’ hersteld op 

een oppervlakte van enkele ha. In de Kalfduinen werden de plannen geconcreti-
seerd om 7 ha duinvallei, duinbos en leefgebied voor de Boomkikker te herstel-
len. 

• BEHEERPLAN VOOR DE OUDLANDPOLDERS VAN LAMPERNISSE

In opdracht van de gemeenten Diksmuide, Alveringem en Veur-
ne maakte WVI een beheerplan op voor het beschermd land-
schap Oudlandpolders van Lampernisse. Samen met Onroe-
rend Erfgoed maakt WVI het plan op voor het bouwkundig, het 
landschappelijk, het archeologisch en het zonder economisch 

nut- of ZEN- erfgoed. De meeste aandacht gaat in het beheerplan uit naar 
de werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de instandhouding van het be-
schermde landschap en hoe eigenaars en gebruikers daarop kunnen inspelen. 

• FLANDRE MASTERPLAN

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLAND-
RE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk 
natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres 
(CDL) en het Département du Nord(D59) voor de kustduinen. 

WVI werkt mee aan een masterplan voor de realisatie van een grensoverschrij-
dend natuurgebied tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België), dat als 
voorbeeld kan dienen voor de samenwerking tussen andere Europese lidstaten 
voor de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende Natura 2000-ge-
bieden, in dit geval voornamelijk duingebieden. 
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6

Ons klimaat verandert. Zo krijgen we steeds meer te maken met hevige neerslag, langere perioden van droogte, hogere 
temperaturen, meer wateroverlast, … Ook al zijn de klimaat en energie-uitdagingen waar we vandaag voor staan grens-
overschrijdend of zelfs mondiaal van aard, lokale besturen spelen hierin een cruciale rol. Wie kan er immers beter voor 
zorgen dat thema’s als klimaat en energie voor de bevolking geen ver-van-mijn-bed-gebeuren zijn?

WVI fungeert als gangmaker voor gemeenten die werk willen maken van een lokaal klimaat- en energiebeleid. Zo helpen 
we hen zowel bij het opzetten als het uitvoeren van het beleid, alsook gratis eerstelijnsadvies, technische knowhow en 
expertise.
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Ons klimaat verandert. Zo krijgen we steeds meer te maken met hevige neerslag, langere perioden van droogte, hogere 
temperaturen, meer wateroverlast, … Ook al zijn de klimaat en energie-uitdagingen waar we vandaag voor staan grens-
overschrijdend of zelfs mondiaal van aard, lokale besturen spelen hierin een cruciale rol. Wie kan er immers beter voor 
zorgen dat thema’s als klimaat en energie voor de bevolking geen ver-van-mijn-bed-gebeuren zijn?

WVI fungeert als gangmaker voor gemeenten die werk willen maken van een lokaal klimaat- en energiebeleid. Zo helpen 
we hen zowel bij het opzetten als het uitvoeren van het beleid, alsook gratis eerstelijnsadvies, technische knowhow en 
expertise.

 J KLIMAATBELEID

WVI neemt binnen het Burgemeestersconvenant het enga-
gement als Territoriaal Coördinator op. Zo verbinden we 
ons tot het ondersteunen van de gemeenten die het conve-
nant hebben ondertekend of wensen te ondertekenen. 

WVI maakte voor 29 gemeenten die in groepen samenwer-
ken 5 duurzame energieactieplannen op in het kader van het 
Burgemeestersconvenant 2020. Ze bevatten acties om de 
doelstelling ‘20 procent minder CO

2
 -uitstoot tegen 2020’ te 

behalen. Elk van de plannen bevat naast individuele acties 
ook groepsacties, waarvan WVI er een aantal trekt. We zet-
ten de acties op, zoeken middelen en begeleiden de gemeen-
ten bij de uitvoering. Een aantal acties worden uitgewerkt 
binnen de Europese projecten See2Do! (renovatietraject 
bij woningen), Biseps (duurzame energietechnologieën op 
bedrijventerreinen) en Terts (energie-efficiëntie en her-
nieuwbare energie bij de tertiaire sector).

Verder coördineert WVI de werking van de groepen via een 
halfjaarlijks overleg met de kerngroep (samengesteld uit 
een politiek en ambtelijk vertegenwoordiger per gemeente) 
en een 2-jaarlijkse rapportering naar Europa.

• verbindingsgebied Kust-Houtland (met De Haan, 
Ichtegem en Oudenburg)

• lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (met 
Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-
Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke)

• Van Zee tot IJzer (met De Panne, Diksmuide, Koekelare, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, 
Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne)

• Klimaatoverleg Midwest (met Ingelmunster, 
Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, 
Tielt en Wingene).

• gemeente Moorslede: het plan werd opgesteld in nauwe 
samenwerking met de groep Klimaatoverleg Midwest.

Als opvolger voor het Burgemeestersconvenant 2020 
lanceerde de Europese Commissie het Burgemeesters-
convenant voor klimaat en energie 2030. Het vernieuwde 
convenant integreert mitigatie en adaptatie in één instru-
ment. De ondertekenende gemeenten engageren zich om 
de CO

2
-emissies op hun grondgebied met minstens 40% te 

reduceren tegen 2030 (mitigatie), en hun weerbaarheid 
tegen de gevolgen van klimaatverandering te vergroten 

(adaptatie). Het Klimaatoverleg Midwest laat zich door ons 
begeleiden in deze verdergaande ambitie, als pilootgroep 
in het Europees Project Pentahelix. WVI volgt dit traject op 
en ent haar dienstverlening op dit traject. Onder meer de 
onder steuning van de gemeenten bij de transitie van fos-
siele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zal 
een belangrijk aandachtspunt worden.

 J RENOVATIEBEGELEIDING

WVI wil haar gemeenten stimuleren en begeleiden om het 
(bestaande) woningpatrimonium en de niet-woongebouwen 
energiezuiniger te maken, daar zijn immers de grootste 
energiewinsten te halen. Energiezuinig renoveren vraagt 
een doordacht plan van aanpak. WVI kan u daarin onder-
steunen. We bieden gepersonaliseerd energieadvies. Een 
greep uit ons aanbod:

• het stimuleren van burgers om over te gaan tot 
renovatie via de thermografische straatscan

• het opzetten van  een collectief renovatietraject. Wij 
zijn erkend als BENOvatiecoach door de distributie-
netbeheerder. Een BENOvatiecoach begeleidt de 
inwoners doorheen het hele renovatietraject, hij 
geeft advies, zoekt geschikte aannemers en vraagt 
offertes aan, maar volgt ook de uitvoering van de 
werken op en helpt nadien bij de premie-aanvraag. 
Kortom, WVI neemt de projectcoördinatie van de 
collectieve energetische renovatie op.

• het screenen van meergezinswoningen op vlak van 
veiligheid, gezondheid en energie en begeleiden bij 
de renovatie.

• de projectcoördinatie van woningrenovatie in eigen-
dom van de gemeente.

• het ter beschikking stellen van een intergemeente-
lijke renovatiecoach.

07/02/2019

KLIMAAT EN ENERGIE

49

W
V

I 
| 

2
0

1
8



 J  ENERGIEHUIS

WVI is erkend als Energiehuis voor de regio Brugge- 
Oostende en Midwest: we coördineren en verzorgen de 
behandeling van energieleningen voor de 32 aangesloten 
gemeenten. In 2018 werden in totaal 677 dossiers goed-
gekeurd, waarvan 178 voor de bijzondere doelgroep. Het 
totale ontleende bedrag bedraagt 5,55 miljoen euro. Op het 
einde van het jaar werden nog 92 dossiers ingediend die nu 
in verwerking zijn.

Sociale doelgroepen kunnen voor energiebesparende 
maatregelen via het Energiehuis een renteloze lening (0% 
 interest) afsluiten. Bovendien kan de kwetsbare doelgroep 
rekenen op gratis ondersteuning bij het bepalen van de te 
nemen maatregelen, het aanvragen van offertes, het kie-
zen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het 
aanvragen van premies. Alle burgers uit de aangesloten ge-
meenten kunnen terecht bij het energieloket voor alle vra-
gen over energiescans, renovatieadvies, energiepremies, 
… 

 J KENNISDELING

WVI organiseert (in samenwerking met de Provincie West-
Vlaanderen en Leiedal) het kennisplatform lokaal klimaat-
beleid waar actuele ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en 
discussies over klimaatgerelateerde onderwerpen worden 
gedeeld. De bevoegde schepenen en betrokken ambtenaren 
komen 2x/jaar samen. 

• WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora:
• werkgroep van Energiesnoeiers en Energiehuizen 

West-Vlaanderen
• VLINTER | werkgroep Milieu
• VVSG | Vlaams netwerk Burgemeestersconvenant
• Vlaams Overleg over het Burgemeestersconvenant

07/02/2019

WVI gaat actief op zoek naar opportuniteiten voor gemeenten. Zo screent WVI de geschikte Europese of Vlaamse subsidie-
programma’s om energie- en klimaatacties voor en door gemeenten in te bedden.07/02/2019
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 J  ENERGIEHUIS

WVI is erkend als Energiehuis voor de regio Brugge- 
Oostende en Midwest: we coördineren en verzorgen de 
behandeling van energieleningen voor de 32 aangesloten 
gemeenten. In 2018 werden in totaal 677 dossiers goed-
gekeurd, waarvan 178 voor de bijzondere doelgroep. Het 
totale ontleende bedrag bedraagt 5,55 miljoen euro. Op het 
einde van het jaar werden nog 92 dossiers ingediend die nu 
in verwerking zijn.

Sociale doelgroepen kunnen voor energiebesparende 
maatregelen via het Energiehuis een renteloze lening (0% 
 interest) afsluiten. Bovendien kan de kwetsbare doelgroep 
rekenen op gratis ondersteuning bij het bepalen van de te 
nemen maatregelen, het aanvragen van offertes, het kie-
zen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het 
aanvragen van premies. Alle burgers uit de aangesloten ge-
meenten kunnen terecht bij het energieloket voor alle vra-
gen over energiescans, renovatieadvies, energiepremies, 
… 

07/02/2019

UIT DE PRAKTIJK

• INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND | TERTS
Terts is een Europees project in het Interreg VA Vlaanderen-Nederland 
 programma dat staat voor Transitie in Energie via een Regierol ten opzichte 
van de Tertiaire Sector. De tertiaire sector is door haar diversiteit vaak wat 
onder belicht als het gaat over energie-optimalisatie. Te complex en te divers 
voor een standaard aanpak, te kleinschalig voor een eigen energiemanager. 
WVI neemt een regierol op om de horeca, detailhandel en kleine zelfstandigen 
te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik en dus factuur, alsook het 
 gebruik van hernieuwbare energie te implementeren. De deelnemende ge-
meenten zijn Blankenberge, Knokke-Heist, Jabbeke en Oostkamp.

• INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND | SEE2DO!

See2Do! is een Europees project in het Interreg VA Vlaanderen-Nederland 
programma dat particulieren en gemeenten stimuleert om in te zetten op 
energie renovatie via het ‘doen door te zien’-principe. Het reële energieverlies 
in woningen en gebouwen kan ‘zichtbaar’ gemaakt via thermografie. Dankzij 
dit project reed de WVI-thermocar voor de eerste maal uit in de straten van 
 Kortemark, Lo-Reninge en Oostkamp om thermografische gevelscans te ma-
ken. De resultaten van dit proefproject waren veelbelovend. Ruim 20% van de 
burgers hebben hun thermografische foto opgehaald aan het thermoloket, en 
kregen tijdens een persoonlijk gesprek te zien hoeveel energie hun woning ef-
fectief verliest. Zo werd een eerste, maar zeer belangrijke, stap genomen om 
over te gaan tot energierenovatie. Thermografie legt immers de pijnpunten van 
je woning bloot.

• INTERREG 2 ZEEËN | BISEPS

Het Europees project BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable  Energy 
PackageS) wil middelgrote hernieuwbare energie-installaties introduceren 
op bestaande bedrijventerreinen. Op de bedrijventerreinen van Roeselare en 
 Lichtervelde ontzorgt WVI bedrijven bij het installeren van zonnepanelen. Dit 
gaat zowel over zonnepanelen op individueel bedrijfsniveau als over directe lij-
nen. Bij een directe lijn worden zonnepanelen op één bedrijf geplaatst en wordt 
de geproduceerde energie gebruikt voor een naburig gelegen bedrijf. Om het 
potentieel aan hernieuwbare energieproductie op nieuwe bedrijventerreinen te 
optimaliseren, paste WVI haar verkoopsvoorwaarden aan. Elk bedrijf krijgt de 
kans zelf zijn dak te benutten voor hernieuwbare energieproductie. Indien het 
bedrijf dit niet doet, kan WVI na 4 jaar het opstalrecht opeisen en het dak gaan 
gebruiken om hernieuwbare energie op te wekken. Hierbij wordt hoofdzakelijk 
naar zonnepanelen gekeken. 

WVI gaat actief op zoek naar opportuniteiten voor gemeenten. Zo screent WVI de geschikte Europese of Vlaamse subsidie-
programma’s om energie- en klimaatacties voor en door gemeenten in te bedden.07/02/2019
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PROJECT- EN PROCESREGIE

09-02-2018

13-02-2018

WVI neemt initiatief om de toenemende vraag naar ondersteuning op het vlak van project- en procesregie te kunnen 
beantwoorden. Ruimte evenals (publieke) financiële middelen worden schaars. Zo komen er in stads- en dorpskernen 
sporadisch braakliggende bouwgronden, (niet-ontwikkelde) binnengronden of leegstaande gebouwen ( voormalige be-
drijfssites) vrij waarbij reconversie zich opdringt, maar gemeenten zijn niet altijd eigenaar.

 J PROJECTREGIE

Gemeenten zijn belangrijke bouwheren voor publieke infra-
structuur binnen diverse domeinen zoals welzijn, cultuur, 
sport en recreatie, administratie, hulpverlening, etc. Toch 
ontbreekt het hen vaak aan gespecialiseerde kennis en er-
varing om dergelijke projecten op te zetten en tot een goed 
einde te brengen.
WVI beschikt over de nodige ervaren medewerkers en ex-
pertise om de gemeente in haar traject als bouwheer bij te 
staan.

Projectregie is altijd maatwerk. Voor elk project stellen we 
een specifiek menu samen dat start met een visievorming. 
We wegen de pro’s en contra’s van een site tegen elkaar 
af en starten met de opmaak van een bouwprogramma. We 
werken stedenbouwkundige concepten uit en helpen met 
subsidieaanvragen. Indien nodig maken we een specifiek 
traject voor publiek-private samenwerking (PPS) en organi-
seren we architectuurwedstrijden die u zullen helpen bij het 
maken van keuzes. We zoeken vervolgens naar de meest ge-
schikte projectontwikkelaar en begeleiden het uitvoerings-
ontwerp. In de fase van het bouwproces kunt u eveneens 
op ons rekenen. En dat in de verschillende fasen van het 
project: van startvergadering tot oplevering.

Projecten waarvoor we als regisseur optreden, zijn vaak 
multifunctioneel: ze zijn niet alleen op één specifiek pro-
gramma gericht, maar doorgaans op een combinatie. De 
kwaliteit van het openbaar domein is steeds een prioriteit. 
WVI beschikt over stedenbouwkundigen, ingenieur-archi-
tecten, landschapsarchitecten,... die snel en efficiënt een 
multifunctioneel team vormen.

Zo begeleidde WVI in 2018 de gemeenten Mesen (De Zeven-
sprong, Slijpstraat (onderdeel van De Zevensprong) en 
Buurthuis), Poperinge (’t Vogeltje) en Diksmuide (Politie-
zone Polder) in haar rol als projectregisseur. 

WVI is als verlengstuk van de 
gemeenten, vertrouwd met 
het publiek opdrachtgever-
schap en de vertaling ervan 
naar concrete projecten.

 J PROCESREGIE

Soms opteren gemeenten om niet zelf als bouwheer op te 
treden, maar willen ze het proces van de (her)ontwikkeling 
sturen. Vanuit haar (ruimtelijke) visie op de gewenste in-
vulling en ambitieniveaus begeleidt de gemeente deze (her)
ontwikkeling gericht vanuit haar rol als procesregisseur.

Door onze brede expertise en uitgebreide ervaring in ge-
biedsontwikkeling, binnen eigen projectontwikkeling (ruim-
telijke ordening, milieu, natuur, ...) en de ondersteuning van 
gemeenten in projectregie, heeft WVI een sterke reputatie 
opgebouwd om de gemeente in haar traject van procesre-
gisseur bij te staan.

 J OPROEP & SELECTIE WINVORM

De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die geba-
seerd is op het principe van een architectuurwedstrijd dat 
de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de 
selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun 
projecten.

De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen 
de Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal en de Vlaams 
Bouwmeester. Deze West-Vlaamse Oproep biedt een snelle 
procedure voor toekomstige opdrachtgevers aan om te 
komen tot architecturale kwaliteit en goed opdrachtgever-
schap. De Selectie WinVorm, de light-versie, is bedoeld voor 
kleinere, minder complexe opdrachten waarbij de ontwer-
pers vergoed worden om een uitgebreide offerte en visie 
op het project te presenteren. WVI begeleidt de gemeenten 
bij het opmaken en indienen van een dossier bij de Oproep/
Selectie WinVorm.

In 2018 werden volgende projecten ingediend via de Oproep 
of Selectie WinVorm: Uitkijkpunt Tuinen van Stene (Oos-
tende); Uitkijkpunt Blankenberge (Blankenberge); Jeugd-
centrum Eernegem (Ichtegem); Uitkijkpunt Bergmolenbos 
(Roeselare); Uitbreiding Visserijmuseum (Koksijde); Uitkijk-
toren Knokkebrug (Houthulst); Verdichting wonen Westen-
de (Middelkerke); Bouwen op de dijk Blankenberge (Blanken-
berge) en Speelzone Handzame (Kortemark).
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8 DIENSTVERLENING

Elke gemeente heeft wel een project waarvoor stroken grond of eigendommen moeten worden aangekocht. Vaak is dat 
een lastig karwei. Gelukkig stelt WVI gespecialiseerde aankopers ter beschikking om de aankooponderhandelingen te 
voeren.

12/02/2019
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AANKOOPONDERHANDELINGEN

Elke gemeente heeft wel een project waarvoor stroken grond of eigendommen moeten worden aangekocht. Vaak is dat 
een lastig karwei. Gelukkig stelt WVI gespecialiseerde aankopers ter beschikking om de aankooponderhandelingen te 
voeren.

 J OPDRACHT IN REGIE

Onze aankopers zorgen ervoor dat de aankopen en pacht-
regelingen sneller worden gerealiseerd, zodat infrastruc-
tuurprojecten van de gemeente geen vertraging oplopen. 
Bovendien vermijdt de gemeente zo dat schepenen of 
 ambtenaren zelf moeten onderhandelen, wat vaak gevoelig 
ligt. Tegelijk blijft de gemeente permanent op de hoogte van 
elke stap in de onderhandeling.

De gemeente kan deze onderhandelingsopdracht recht-
streeks aan WVI gunnen: volgens de in-house regeling is die 
gunning immers niet onderworpen aan de regelgeving voor 
overheidsopdrachten. WVI voert de opdracht uit in regie. 
Tijdens het eerste contact wordt het project toegelicht en 
wordt de werkwijze besproken. Op basis daarvan maakt WVI 
een raming op van de timing en de vergoeding.

 J PERMANENTE RAPPORTERING

Voordat de opdracht start, zitten we samen om de aanpak 
en de werkwijze te bespreken en eventuele lokale gevoelig-
heden toe te lichten. Na elk bezoek dat de WVI-aankoper aan 
een eigenaar of pachter brengt, mailen we een rapportje 
met een verslag en eventueel ook al de aankoopbelofte. Via 
ons Geografisch Informatie Systeem Aankopen (GISA) kan 
de gemeente de stand van zaken digitaal op de voet volgen.

Voor de schatting werken we bij voorkeur samen met de 
dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. Zo 
nodig kan de gemeente zelf een erkend schatter in de arm 
nemen. Als de gesprekken in der minne worden afgerond 
maakt de WVI-aankoper een verkoopbelofte op. De gemeen-
teraad keurt die daarna goed, zodat de verkoopbelofte kan 
worden gelicht. De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties 
staat meestal in voor het verlijden van de akte. In principe 
kan dat ook door een notaris gebeuren. Mochten de onder-
handelingen in der minne vastlopen, dan kan WVI ook bij-
stand verlenen voor gerechtelijke onteigeningen.

In 2018 heeft WVI in 42 dossiers aankooponderhandelingen 
gevoerd in regie voor de gemeenten, onder meer voor de 
aanleg van fietspaden, wegverbredingen, rioleringen, wa-
terbeheerprojecten, groenzones, sportvelden, diensten-
centra en lokale infrastructuur.

 J UIT DE PRAKTIJK

• GEMEENTE ZEDELGEM | FIETSPAD NOORDSTRAAT

Voor de aanleg van een nieuw fietspad langs Noordstraat, 
heeft de gemeente Zedelgem beroep gedaan op WVI voor 
het voeren van de aankooponderhandelingen.

• GEMEENTE MEULEBEKE | GENTSTRAAT

Langs de Gentstraat in Meulebeke wordt door AWV een 
nieuw fietspad aangelegd waardoor het openbaar domein 
moet uitgebreid worden. Zo moet de gemeente Meulebeke 
in eerste instantie de nodige stroken grond verwerven. Ze 
doet daarvoor beroep op de onderhandelaars van WVI voor 
het voeren van de aankooponderhandelingen.

• GEMEENTE HOUTHULST | 7DE GENIESTRAAT

De gemeente Houthulst wil de 7de Geniestraat verkeersveili-
ger maken voor fietsers en voetgangers. Zo voorzien ze de 
aanleg een voetpad lang beide kanten van de straat, maar 
om dit mogelijk te maken moet de gemeente een aantal stuk-
ken grond verwerven (tegen een vergoeding). WVI voert de 
aankooponderhandelingen.

12/02/2019
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INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKEN

Gemeenten krijgen alsmaar meer en alsmaar complexere taken op hun bord. Veel gemeenten zien brood in meer samen-
werking over de gemeentegrenzen heen, en deze toenemende samenwerking neemt ook heel uiteenlopende vormen aan: 
samen goederen of diensten aankopen, samen ambtenaren delen, samen een project ontwikkelen of beheren, tot samen 
een gemeenschappelijke visie uitschrijven of een standpunt innemen.
Als gangmaker volgt WVI deze evolutie van nabij op. Samenwerkingsinitiatieven vanuit de gemeenten willen we actief 
ondersteunen en faciliteren. Daarvoor hebben we onder meer een specifiek kennisplatform opgericht om ervaringen en 
inzichten uit te wisselen, en werden nieuwe mogelijkheden om personeel te delen geïnitieerd. Veel gemeenten hebben 
door hun beperkte schaalgrootte geen voltijds personeel nodig, wat het moeilijker maakt om personeel te rekruteren.

 J FLEXIBEL DELEN VAN PERSONEEL

Sinds 2002 ondersteunt WVI haar gemeenten bij het delen 
van personeel. Met ingang van 1 juli 2016 werd de btw-wet-
geving gewijzigd.

WVI vond een oplossing om haar gemeenten hierin verder te 
blijven ondersteunen. Om personeel te delen kan een groep 
gemeenten voortaan samen met WVI een kostendelende ver-
eniging (KDV) oprichten via de formule van de zelfstandige 
groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid. In 
dat geval is de dienstverlening vrijgesteld van BTW. Zo sluit 
WVI met een groep gemeenten een samenwerkingsovereen-
komst af om welbepaalde expertise aan te bieden. Daarvoor 
werven we personeel aan of stellen we WVI-personeel ter 
beschikking. De salaris- en werkingskosten worden gedeeld 
door de deelnemende gemeenten, op basis van de geleverde 
prestaties. Daar komt geen BTW bovenop. De KDV is con-
tractueel en dus tijdelijk van aard. Van de deelnemende ge-
meenten verwachten we een structureel engagement van 
minstens 4 jaar.

De KDV is een flexibele constructie: in principe kan voor elke 
personeelsvraag een samenwerkingsovereenkomst wor-
den gesloten waarbij elke gemeente kan deelnemen.

WVI heeft al heel wat kostendelende verenigingen (KDV) op 
de sporen gezet:

• een KDV voor intergemeentelijk informatiebeheer: een 
‘pool’ van deskundigen die voor een aantal gemeenten 
werken, met ICT-medewerkers, een IT-coördinator en 
een informatieveiligheidsconsulent

• een KDV Omgeving, met een milieuambtenaar en twee 
stedenbouwkundige ambtenaren

• een KDV Handhaving, met een medewerker die toezicht 
houdt op de omgevingsvergunning (opgestart in 2018)

• een KDV GIS-werking, met twee GIS-coördinatoren
• Een KDV Energie, met een renovatiecoach (opgestart 

in 2018)

Daarnaast zijn er plannen om een KDV op te richten voor een 
intergemeentelijke preventiedienst, met een gedeelde pre-
ventieadviseur. Heel waarschijnlijk zullen nog andere KDV’s 
volgen: nu de formule en het stramien klaar zijn, kunnen we 
snel inspelen op nieuwe vragen van gemeenten.

 J KENNISPLATFORM

Samen met het Burgemeestersoverleg van de Westhoek, 
Midwest, Brugge en Oostende wil WVI nieuwe ervaringen 
van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken, 
bundelen en delen. Om hen te informeren over nieuwe ont-
wikkelingen rond intergemeentelijk samenwerken organi-
seert WVI een kennisplatform. Raadsleden, bestuurders, 
ambtenaren en medewerkers kunnen er van gedachten 
wisselen over de kansen die intergemeentelijk samenwer-
ken hen biedt.
Zo werd in het voorjaar 2018 een thematische sessie geor-
ganiseerd rond ‘Smart Cities: samen naar een slimme toe-
komst!’ met als centrale vraag hoe steden en gemeenten 
samen kunnen evolueren in het ontwikkelen van slimme op-
lossingen voor uitdagingen met mobiliteit, parkeren, afval, 
zorg luchtkwaliteit, sociale cohesie, onderwijs enz., zonder 
telkens afzonderlijk het warm water te moeten uitvinden.  

 J PROJECTBUREAUS

WVI ondersteunt al langer het burgemeestersoverleg in 
de regio’s Westhoek, Midwest en Brugge-Oostende. Deze 
regiowerking wordt versterkt door de projectbureaus die 
fungeren als aanspreekpunt en relatiebeheerder voor WVI. 
Als  projectbureau neemt WVI de rol van gangmaker op bij 
operationele en uitvoerende projecten, en dan vooral bij 
vernieuwende opdrachten. Nieuwe mogelijkheden worden 
verkend voor een verdere verdieping van intergemeentelijk 
samenwerken.
Zo biedt WVI doorgedreven ondersteuning bij de werking 
van de vervoersregio Westhoek en Midwest; bij het opzet-
ten, zoeken van middelen en uitvoering van groepsacties uit 
de klimaatactieplannen; opvolging van de klankbordgroep 
kanaal Roeselare-Leie in het kader van het Seine-Schelde 
project; opvolging van werkgroepen binnen de Eurometro-
pool Lille (met bijzondere aandacht voor het project “Blauwe 
Ruimte”);  begeleiding bij de voorbereiding van Europese 
projecten zoals het mobiliteitsproject ‘Transmobil’ en de 
energie-efficiëntie projecten See2do!, Biseps en Terts; 
coördinatie en beheer van de verschillende kostendelende 
verenigingen (KDV’s); ondersteuning aan diverse clusters 
en corresponderende intervisiegroepen van het Midwesto-
verleg; onderzoek hoe intergemeentelijk samenwerken rond 
preventie en bescherming op het werk in de regio Brugge-
Oostende; ...
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SUBSIDIEWIJZER

WVI fungeert als brug tussen de Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s en het gemeentebeleid. Als publieke partner 
van en voor de gemeenten kennen we het reilen en zeilen van een gemeente of stad door en door, zodat we doelgerichter 
kunnen inspelen op subsidie-opportuniteiten en kennen we de juiste wegen om een project op touw te zetten. Zo verdie-
pen we ons in de verschillende programma’s (kenniscentrum) waarvoor gemeenten subsidies kunnen krijgen, we zoeken 
projectpartners (matchmaker) en begeleiden onze gemeenten bij het opmaken van de projectaanvraag (ondersteuning).

Samengevat:
• We maken uw projectidee inpasklaar. Heeft u een 

projectidee? Dan zoeken wij voor u uit in welk Vlaams of 
Europees programma uw voorstel het best thuishoort. 
Zo nodig sturen we uw idee bij, zodat het past in de 
prioriteiten van het programma.

• We helpen u een geschikte projectpartner te vinden. 
Daarvoor putten we uit ons uitgebreide netwerk van 
binnen- en buitenlandse partners.

• We begeleiden u om de projectaanvraag op te maken. 
We adviseren u bij de projectformulering en de budge-
topbouw, zodat de regels van het gekozen programma 
gerespecteerd worden.

Bovenstaand basispakket is gratis. Tegen vergoeding kun-
nen we een stap verder gaan: het project voor u schrijven, 
de uitvoering helpen coördineren en u adviseren bij de rap-
portage. We kunnen zelfs het project in uw plaats uitvoeren.

 J VLAAMS

WVI begeleidt haar gemeenten bij subsidieaanvragen van 
onder meer:  

• Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO): (her)
ontwikkeling, (her)inrichting/aanleg of beheer van 
bedrijventerreinen, herontwikkeling van verlaten 
bedrijventerreinen (brownfields), het verhogen van 
de veiligheid op bedrijventerreinen of subsidies die 
tussenkomen in de personeelskosten van bedrijventer-
reinverenigingen, City of Things, ...

• Agentschap Natuur & Bos (ANB): subsidies voor een 
vernieuwend groenproject in het kader van de jaarlijkse 
projectoproep ‘Natuur in je Buurt’, ...

• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)-MOW: infra-
structuur, opmaak van een (nieuw) mobiliteitsplan of de 
gehele/gedeeltelijke herziening ervan, ...

• Departement Omgeving: het oplossen van ruimtelijke 
knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwali-
teit op het terrein via strategische projecten, ...

• Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): 
circulaire economie

• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): infrastructuur 
(riolering en waterzuivering), ...

• Etc

 J EUROPEES

Gemeenten kunnen heel wat winnen bij Europese samen-
werking: kennis en ervaring uitwisselen in een netwerk van 
Europese partners. Dankzij de Europese subsidies kunnen 
ze projecten realiseren die anders misschien buiten bereik 
waren gebleven: de subsidies kunnen projecten naar een 
hoger niveau tillen of voorkomen dat ze op de lange baan 
worden geschoven. Een overzicht:

• IN 2018 NIEUW OPGESTARTE PROJECTEN
• SLIC – Interreg 2 Zeeën | In november 2018 werd 

het project goedgekeurd dat financieringsvormen 
onderzoekt voor innovatieve slimme openbare 
verlichting waarbij SLIC staat voor Sustainable 
Light Concepts. WVI doet dit voor de site van de 
Suikerfabriek in Veurne waarbij de openbare verlich-
ting wordt voorzien langs de fietspaden en op het 
bedrijventerrein. 

• PentaHelix – Horizon 2020: onderzoek en innovatie-
programma. WVI ontvangt subsidies voor de 
begeleiding van gemeenten bij de uitvoering van 
hun energie- en klimaatactieplannen. In samen-
spraak met de verschillende actoren (burgers, 
bedrijven, ngo’s, academici, overheden) worden 
ook de toekomstige energieactieplannen opge-
maakt via een inspraaktraject, zodat ze uitvoer-
baar zijn met  gedeeltelijke steun van de overheden. 
Klimaatoverleg Midwest is de pilootgroep in dit 
project.

• TERTS – Interreg Vlaanderen-Nederland | Het 
project wil het gebruik van innovatieve technieken 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
stimuleren bij de tertiaire sector. Zo werkt WVI als 
projectleider voor 4 gemeenten in de regio Noord-
West-Vlaanderen om op die manier de energie-
doelstellingen voor het Burgemeestersconvenant te 
bereiken.

• SOLARISE – Interreg 2 Zeeën | Binnen dit  project 
werkt WVI als consultant voor de gemeente 
Middelkerke die projectpartner is. Het project gaat 
over het opwekken, opslaan en ter plaatse gebrui-
ken van hernieuwbare energie uit zonnepanelen. 
Middelkerke wil op de schuur van de erfgoedmolen in 
Leffinge de laatste generatie zonnepanelen instal-
leren waarbij de opgewekte energie on-site gebruikt 
wordt (via een lokaal smart grid).
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PROJECTONTWIKKELING

3 GEBIEDSONTWIKKELING

1 WONEN

2 ONDERNEMEN
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• w

WVI staat in voor de realisatie van een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief aanbod van duurzame woonprojecten. 
Wonen is een basisbehoefte. Gemeenten zijn vaak de eerste in lijn bij wie wordt aangeklopt. En of het nu gaat over sociale 
verkavelingen, andere huisvestingsprojecten, nieuwbouw of renovatie: een goede samenwerking is in deze materie cru-
ciaal om te komen tot sluitende oplossingen. Betaalbaarheid en kwaliteit van wonen spelen steeds een belangrijke rol in 
onze contacten met en ondersteuning van lokale besturen.

Daarbij hebben we de nodige aandacht voor nieuwe beleidsaccenten waarbij wordt ingezet op stads- en dorpskernver-
nieuwingsprojecten, renovatie en vernieuwbouw van het verouderde woningpatrimonium en nieuwe duurzame woon-
projecten op onbebouwde gronden in of aansluitend bij de kernen. Bij de ontwikkeling van onze eigen woonprojecten en 
projecten van lokale besturen zet WVI steeds meer in op een publiek-private samenwerking (PPS).

 J RUIMTE OM TE WONEN 

Als publieke ontwikkelaar van woonprojecten spelen we in op 
de evolutie naar steeds compactere, duurzamere en meer 
en meer ook inbreidingsgerichte woonprojecten op kavels 
van 250 tot 450 m². Een gezonde mix van betaalbare kavels 
en sociale koop- en huurwoningen blijft het doel, waarbij de 
sociale huisvestingsmaatschappijen instaan voor de reali-
satie van deze laatste.

Naast de ontwikkeling, staan we ook in voor de opvolging 
van onze woonprojecten. We houden nauwgezet een vinger 
aan de pols bij de kopers om er zeker van te zijn dat de voor-
schriften worden nageleefd waaronder
• bouwverplichting binnen 4 jaar na aankoop
• afwerking van de woning binnen 5 jaar na aankoop
Wanneer blijkt dat kopers bij aankoop reeds in het bezit zijn 
van onroerend goed, volgt een verplichte verkoop binnen de 
5 jaar na aankoop. Ook bij doorverkoop staat WVI in voor het 
nazicht wat betreft eventuele schadevergoeding.

• GEPLAND OF IN REALISATIE
WVI staat in voor de realisatie van verkavelingen, 
maar begeleidt steden en gemeenten ook bij publieke 
(woning)bouw projecten waarbij we optreden als bouwheer 
(cf. projectregie). In 2018 werd over de verschillende 
stadia van ontwikkeling gewerkt aan de realisatie van 79 
woon projecten.

WONEN
• 9-02-2018
• 20-02-2018
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GEMEENTE OPDRACHT STAND VAN ZAKEN

Alveringem verkaveling Zwanestraat aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

Beernem verkaveling Galgenveld aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop: -

verkaveling Bloemendale aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop: in verkoop

Blankenberge verkaveling De Lange Thuyn aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Bredene verkaveling Kop van ‘t Sas aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Noord Ede aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

Brugge verkaveling Michel van Hammestraat aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

verkaveling Sint-Trudo aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

verkaveling Weidebeek aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

Damme projectregie Spermalie aankoop: - | planning: - | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | ver-

koop: in verkoop

verkaveling Stakendijke aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop:  uitverkocht

verkaveling Stakendijke fase 2 aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Dentergem verkaveling Eugeen Van 

Maldeghemstraat

aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

Diksmuide verkaveling Hendrik 

Consciencestraat fase 1

aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Hendrik 

Consciencestraat fase 2

aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Tuinwijk aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: aanbesteed | 

verkoop: -

Gistel verkaveling Vaartstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Heuvelland verkaveling Baroeneput aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Blauwpoort fase 2 aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Hooglede verkaveling Kleine Stadenstraat aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Houthulst verkaveling Sint Laurentiusstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Strooiendorp aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Ichtegem verkaveling Achterstraat aankoop: actief | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Ieper verkaveling Bourgondiëstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling De Vloei aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Vannestestraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Izegem Klein Harelbeke fase 2 bouwproject: actief

verkaveling Emelgem Noord aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

verkaveling Klein Harelbeke aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Kokelarestraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: aanbesteed | 

verkoop: -
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GEMEENTE OPDRACHT STAND VAN ZAKEN

Izegem verlaten bedrijfsruimte Lavani aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: in 

opmaak | verkoop: -

Knokke-Heist verkaveling Heulebrug fase 1 aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop: in verkoop

verkaveling Heulebrug fase 2 aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop: in verkoop

Kortemark verkaveling Edewallestraat aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Lichterveldestraat aankoop: voltooid | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

Langemark-

Poelkapelle

verkaveling Lange Molenstraat aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Papaverweg aankoop: actief | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Poelkapellestraat aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Schiethoek aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Ledegem verkaveling Boomlandstraat fase 2 aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

verkaveling Sint Eloois Winkelstraat aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

Lichtervelde verkaveling De Stegen Akker aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop: -

Lo-Reninge verkaveling Schaerdeke aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Menen verkaveling Geluwestraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop:  uitverkocht

Middelkerke verkaveling Oostendelaan aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Oostkamp bouwproject Walstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: opgestart

verkaveling Leegtestraat aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: in 

opmaak | verkoop: -

Oostrozebeke verkaveling Olieberg aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

Oudenburg verkaveling Bellerochelaan aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: opgestart

verkaveling Blekerijstraat aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

verkaveling Pardoenstraat aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Pittem verkaveling Plaatsmolenweg aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Poperinge verkaveling Appelgoedje aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: opgestart

verkaveling Boomgaardstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Komstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: aanbesteed | 

verkoop: -

verkaveling Loviestraat aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

verkaveling Oude Provenstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Terenburgseweg aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Roeselare verkaveling Krommebeek aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

verkaveling Onledegoedstraat aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

verkaveling Wijnendalestraat aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Ruiselede verkaveling Bruggestraat aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -
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GEMEENTE OPDRACHT STAND VAN ZAKEN

Ruiselede verlaten bedrijfsruimte Ter Beke aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

Staden verkaveling De Twee Hofsteden aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

verkaveling De Vlaschaard aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Waterhof aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: in 

opmaak | verkoop: -

Tielt verkaveling Kasteelstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: aanbesteed | 

verkoop: -

Torhout verkaveling Bollestraat aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling De Moertjes aankoop: voltooid | planning:  intern concept | uitrustingswerken: - | 

verkoop: -

Vleteren verkaveling Groenerf aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Hendrik Deberghstraat 

fase 2

aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop: opgestart

Waregem Kerkdreef bouwproject: actief

Wervik verkaveling Hellestraat aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

Wielsbeke verkaveling Lobeekstraat fase 2 aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop:  uitverkocht

Zedelgem verkaveling Magerhillestraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop

verkaveling Oude Trambedding aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering | 

verkoop: opgestart

verkaveling Snippenlaan aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | 

verkoop: -

verkaveling Xaverianenplein fase 2 aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

Zonnebeke verkaveling Albertstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig 

opgeleverd | verkoop: in verkoop
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• AANKOOP 2018
In 2018 kon WVI zoals vorig jaar ca. 1,5 ha aankopen in 5 
projecten. De aankoop van amper 1,5 ha grond situeert 
zich het tweede jaar op rij op een historisch dieptepunt 
(naar analogie met 2011), waarbij voorafgaand aan een 
verkiezings jaar gemeenten inzetten op het in goede banen 
leiden van de reeds geïnitieerde projecten.

 

AANGEKOCHTE 
OPPERVLAKTE

IN 2018

GEMEENTE PROJECTNAAM     HA   A   CA
Brugge (Assebroek) Sint-Trudo 3 76

Langemark-Poelkapelle Papaverweg 9 33

Roeselare Wijnendalestraat 23 12

Staden De Twee Hofsteden 1 03 75

Zedelgem (Aartrijke) Oude Trambedding 19 03

TOTAAL 1 58 97

• UITRUSTINGSWERKEN
Na aankoop van de gronden, worden de terreinen bouw-
rijp gemaakt. Op sommige (verlaten) terreinen moeten nog 
panden worden gesloopt. Op terreinen van archeologisch 
 belang dient de hele of delen van de site aan een archeolo-
gisch onderzoek te worden onderworpen alvorens de gron-
den bouwrijp kunnen gemaakt worden. Er moet voorzien 
worden in interne en externe nutsinfrastructuur. De kosten 
die gepaard gaan met deze sloop-, bouw-, infrastructuur- 
en omgevingswerken alsook archeologie worden mee opge-
nomen in het totale kostenplaatje.

In 2018 werd voor de realisatie van de woonprojecten 
1 788 027,62 EUR uitgegeven aan uitrustingswerken.
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• VERKOOP 2018
In 2018 had WVI 17 woonprojecten in verkoop. Zo werden in 
totaal 109 kavels verkocht, goed voor 4 ha 16 a 24 ca uitge-
ruste bouwgrond. Daarenboven werd voor het project Heu-
lebrug in Knokke-Heist het grondaandeel verkocht voor de 
bouw van 43 appartementen. Zo bracht WVI in 2018 in totaal 
152 woonentiteiten (kavels + appartementen) op de markt.

Om op vraag van onze besturen de sociale mix op peil te 
houden, verkocht WVI ca. 2,7 ha bouwgrond aan sociale 
bouwmaatschappijen (cf. instellingen).

Voor projecten waar de infrastructuur- of bouwwerken defi-
nitief werden opgeleverd, werd in 2018 64 a 50 ca openbaar 
domein opnieuw kosteloos overgedragen aan de gemeente. 
WVI kan ook in opdracht van de gemeente de verkoop voor 
haar rekening nemen. Hierbij zijn de gronden eigendom van 
de gemeente, maar staat WVI in voor de praktische organi-
satie van de verkoop. Zo werden voor de verkaveling Sper-
malie in Damme (Sijsele) 23 van de 54 bouwloten verkocht.
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kaart overzicht verkoop woonprojecten 2018
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Beernem

(Sint-Joris)

Galgeveld 2  2 79  2 24   55

Brugge

(Koolkerke)

Degrendel fase 2 1  10 76 1 1  10 76

Diksmuide

(Beerst)

Hendrik 

Consciencestraat 

fase 1

3  17 84 3 3  17 84

Gistel Vaartstraat 3  13 79 3 3  13 79

Heuvelland

(Dranouter)

Baroeneput 1  5 83 1 1  5 83   0

Heuvelland

(Westouter)

Blauwpoort fase 2 3  14 24 3 3  14 24

Houthulst

(Jonkershove)

Strooiendorp 1  8 16  8 16

Houthulst

(Klerken)

Sint-

Laurentiusstraat

6  60 57 3 3  17 75  16 12   0  26 70

Ieper

(Boezinge)

Vannestestraat 1  5 46 1 1  5 46

Ieper

(Elverdinge)

Bourgondiëstraat 9  40 52 9 9  40 52

Ieper

(Vlamertinge)

du Parcwijk 1  4 18 1 1  4 18

Ieper De Vloei 3  8 51 2 2  8 25   26

Izegem Nederbeluik 1   50   50

Knokke-Heist

(Heist)

Heulebrug -  

appartementen/

garages

24 1 453,4

       4000         

43

Knokke-Heist

(Heist)

Heulebrug fase 2 71 2 77 01 70 70 2 21 01  56 00

Ledegem Boomlandstraat 2  10 20 2 2  10 20

Lo-Reninge

Lo)

Schaerdeke 3  16 07 3 3  12 03  4 04

Middelkerke Oostendelaan 1  4 48 1 1  4 48

Oostkamp

(Ruddervoorde)

Leegtestraat 1  85 41  85 41

Oudenburg

(Westkerke)

Blekerijstraat 1  70 06  70 06

Oudenburg

(Westkerke)

Pardoenstraat 1  71 71  71 71

Poperinge

(Watou)

Gebroeders 

Faesstraat

4  43 82 3 3  14 83  28 99

Vleteren

(Oostvleteren)

Hendrik 

Deberghstraat 

fase 2

1   18   18

Wielsbeke Lobeekstraat 

fase 2

3  20 97 2 2  12 47  8 50

Zedelgem Den Hilt 1  2 59 1 1  2 59

Zonnebeke Walleghemsgoed 2  12 25  12 25

Totaal 2018 150 8 07 91 109 152 4 16 24  4 04 2 66 39  64 50  56 74

Totaal tot 31-12-2017 11 876 1363 45 21 11092 655 27 50 3 58 38 232 15 79 397 75 59 73 85 32

Totaal tot 31-12-2018 12 026 1371 53 12 11201 659 43 74 3 62 42 234 82 18 398 40 09 74 42 06

tabel verkopen in 2018
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• VOORRAAD 2018
Eind 2018 hadden we 269 uitgeruste kavels vrij beschik-
baar, goed voor 10 ha bouwgrond, inclusief 84 kavels van 
het woonproject Heulebrug in Knokke-Heist. Deze 84 kavels 
zullen immers via een objectief toewijzingssysteem op de 
markt gebracht worden tijdens de volgende verkoopronde 
in 2019. Naast de uitgeruste kavels, beschikken we voor het 
project Heulebrug ook over een aanbod aan appartementen. 
Deze laatste zijn nagenoeg uitverkocht.

De totale grondvoorraad aan realiseerbare terreinen be-
reikt op 31-12-2018 ca. 136 ha, en nam licht af ten aanzien 
van vorig jaar.

Het actuele aanbod aan uitgeruste kavels kan u digitaal 
raadplegen via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen.

evolutie voorraad kavels 2008-2018
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GEMEENTE PROJECTNAAM
TOTALE  

GRONDVOORRAAD 
OP 31-12-2018

OPP 
VRIJ  

BESCHIKBAAR

KAVELS  
VRIJ  

BESCHIKBAAR
Beernem Bloemendale  93 76  40 76 10

Beernem (Sint-Joris) Galgeveld  42 29 - -

Blankenberge De Lange Thuyn 8 89 38 - -

Bredene Kop van ‘t Sas  27 90  12 42 6

Bredene Noord Ede 4 42 82 - -

Brugge (Assebroek) Michel Van Hammestraat 2 02 85 - -

Brugge (Assebroek) Sint-Trudo 5 46 88 - -

Brugge (Assebroek) Weidebeek 1 75 23 - -

Damme (Sijsele) Stakendijke 3 75 09 - -

Diksmuide Tuinwijk 7 29 83 - -

Diksmuide (Beerst) Hendrik Consciencestraat fase 1  52 24  19 79 3

Diksmuide (Beerst) Hendrik Consciencestraat fase 2 1 63 10 - -

Gistel Steenbakkerstraat 1 76 04 - -

Gistel Vaartstraat  8 64  4 09 1

Heuvelland (Dranouter) Baroeneput  27 73  21 75 4

Heuvelland (Westouter) Blauwpoort  40 49  16 80 3

Hooglede Kleine Stadenstraat 1 05 22 - -

Houthulst (Jonkershove) Vinkeniersstraat  51 75  33 69 6

Houthulst (Klerken) Sint-Laurentiusstraat  51 27  35 24 7

Ichtegem Brugse Heirbaan  25 28 - -

Ichtegem (Eernegem) Achterstraat 3 26 83 - -

Ieper De Vloei 1 24 73  43 41 11

Ieper (Boezinge) Vannestestraat 1 28 64  41 54 11

Ieper (Elverdinge) Bourgondiëstraat  8 91 - 2

Ieper (Vlamertinge) Du Parcwijk  12 59 - -

Izegem Klein Harelbeke 1 04 56  2 80 1

Izegem Kokelarestraat 1 61 98 - -

Izegem Lavany  49 83 - -

Izegem (Emelgem) Emelgem-Noord 10 12 93 - -

Knokke-Heist (Heist) Heulebrug 7 01 61 2 22 31 84

Koekelare Ter Heide  48 09 - -

Kortemark Lichterveldestraat 4 21 39 - -

Langemark-Poelkapelle 

(Langemark)

Papaverweg  9 33 - -

Langemark-Poelkapelle 

(Poelkapelle)

Schiethoek 2 05 04 - -

Ledegem Boomlandstraat 2 79 43 - -

Ledegem (Sint-Eloois-Winkel) Tuileboomstraat  17 05 - -

Lichtervelde De Stegen Akker 2 15 87 - -

Lo-Reninge (Lo) Schaerdeke 1 19 07  76 08 12

Menen Geluwestraat  2 83 - -

Middelkerke Oostendelaan  90 59  36 56 13

Moorslede (Dadizele) Kapelleveld  2 89 - -

Oostkamp Walstraat  31 62 - -

Oostkamp (Ruddervoorde) Civic Centrum  4 47 - -

Oostkamp (Ruddervoorde) Leegtestraat  73 31 - -

Oostrozebeke Dorp Oost (Kriekestraat)   32 - -

Oudenburg Bellerochelaan 

(Onze-Lieve-Kerk)

1 45 25 - -

Oudenburg (Westkerke) Blekerijstraat  70 39 - -

Oudenburg (Westkerke) Pardoenstraat  90 62 - -

Pittem Koolskampstraat 1 81 87 - -

Pittem Oostbuurt 1 45 07 - -

Poperinge Appelgoedje  43 08 - -

Poperinge Boomgaardstraat 1 09 20  56 21 16

Poperinge Komstraat 1 34 95 - -
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GEMEENTE PROJECTNAAM
TOTALE  

GRONDVOORRAAD 
OP 31-12-2018

OPP 
VRIJ  

BESCHIKBAAR

KAVELS  
VRIJ  

BESCHIKBAAR
Poperinge Loviestraat  30 54 - -

Poperinge Sint-Andrieshof  34 46 - -

Poperinge (Proven) Terenbrugseweg 1 12 56  88 38 19

Poperinge (Watou) Oude Provenstraat 3 23 45 1 28 08 29

Roeselare Wijnendalestraat  75 09 - -

Roeselare (Beveren) Kapelhoek  2 56 - -

Roeselare (Beveren) Onledegoedstraat 4 31 49 - -

Ruiselede Ter Beke  36 28  25 73 8

Staden De Twee Hofsteden 10 31 29 - -

Staden (Oostnieuwkerke) De Vlaschaard 2 09 85  6 43 2

Staden (Oostnieuwkerke) Waterhof 1 41 88 - -

Tielt (Schuiferskapelle) Brugstokwegel  1 05 - -

Torhout Bollestraat  85 30 - -

Torhout De Moertjes 4 61 51 - -

Vleteren (Oostvleteren) Hendrik Deberghstraat 1 41 17 - -

Wervik Hellestraat 2 91 41 - -

Wielsbeke Heirweg-Rijksweg  13 06 - -

Wielsbeke Lobeekstraat  18 25 - -

Zedelgem Xaverianenplein 2 10 00 - -

Zedelgem Magerhille  43 45  9 64 3

Zedelgem Snippenlaan 2 19 80 - -

Zedelgem Stadionlaan  13 85 - -

Zedelgem (Aartrijke) Oude Trambedding 1 47 56 - -

Zonnebeke Albertstraat 2 11 15  98 40 18

Aanpassingen  58 50 - -

TOTAAL 136 47 64 10 20 11 269

Duurzaam, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in een 
hedendaagse architectuur waarbij het landschap en 
het openbaar domein met de grootste zorg worden 
 ontworpen, zodat iedereen er zich thuisvoelt.
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 J DUURZAAM, KWALITEITSVOL EN BETAALBAAR 
WONEN

WVI realiseert duurzame, kwaliteitsvolle en bovenal betaal-
bare woonprojecten. Projectontwikkeling pakt WVI tegelijk 
pragmatisch en gradueel aan. Zo begeleiden we onze ven-
noten bij het realiseren van hun woonprojecten van A tot 
Z, waarin diverse woontypologieën compact zijn ingebed in 
een natuurlijk kader, met respect voor bestaande groen- en 
waterelementen en eventueel ook met gemeenschappelijke 
tuinen en parkeerhavens.

 J RECONVERSIE - EN INBREIDINGSPROJECTEN

Leegstaande en/of verwaarloosde panden nemen in stede-
lijke gebieden vaak grond in beslag die in principe, via in-
breidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming 
kunnen krijgen. Ze illustreren hoe buurten en wijken terug 
kunnen opveren. Het bouwen of verbouwen van panden en 
kleinschalige inbreidingsgerichte projecten in samenwer-
king met de privésector en sociale bouwmaatschappijen of 
projectregie in opdracht van de gemeenten, biedt heel wat 
kansen die momenteel nog niet voldoende benut worden. 
Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zal onge-
twijfeld nieuwe impulsen in die richting geven. WVI begeleidt
haar vennoten om compacte projecten kwalitatief in te vul-
len. Een gezonde mix van betaalbare bouwkavels en sociale 
koop- en huurwoningen vormt hierbij de leidraad.

 J KENNISDELING

Naast de ontwikkeling van eigen woonprojecten, biedt WVI 
ook ondersteuning bij het lokaal woonbeleid. Actieve deelna-
me aan de lokale woonoverleggen van de gemeenten maken 
hier deel van uit, maar ook als facilitator van intergemeen-
telijke overleggen.

Daarnaast is WVI ook actief in bovenlokale netwerken:
• Vlinter: Werkgroep Wonen

 J WRAP UP: WONEN IN 2018

Het is en blijft de taak van de overheid om een kader aan te 
bieden om de betaalbaarheid van de woning te garanderen. 
Samenwerking met gemeenten, private en publieke acto-
ren loont: verdichten, verweven, bereikbaarheid met fiets 
en openbaar vervoer, voldoende groene ruimte, zijn hier-
bij sleutelbegrippen. Een grondgebonden aanbod blijft voor 
jonge gezinnen met kinderen nog steeds gegeerd.

Niettegenstaande de lage rente, blijkt er zich toch een ten-
dens af te tekenen, waarbij grotere percelen nog steeds 
vlot van de hand gaan, terwijl kleinere percelen - zeker in 
het buitengebied - minder snel verkocht worden. Vooral in 
de tweede jaarhelft trok de woningmarkt weer aan - het ge-
volg van de hervorming van de registratierechten in Vlaan-
deren. In combinatie met de nog steeds lage rentevoeten 
heeft dit een ondersteunend effect gehad. 

2018 was andermaal een sterk verkoopjaar dankzij de ster-
ke verkoop van 71 kavels in het project Heulebrug (Knokke-
Heist).

De prijs van bouwgrond blijft licht toenemen, maar is ook 
sterk afhankelijk van de regio. Naast de ligging, wordt de 
verkoopprijs onder meer ook meebepaald door de kosten 
van de infrastructuurwerken, de administratie, de oriën-
tatie en het bodemtype van het perceel. Er wordt daar-
naast steeds kleiner gebouwd op kleinere percelen. Door de 
strengere bouw- en energienormen heeft nieuwbouw het 
relatief moeilijk. 

Projecten realiseren is een cyclisch gebeuren: het afgelo-
pen jaar werd vooral ingezet op de afwerking van een aantal 
grote projecten die de volgende jaren te koop zullen worden 
aangeboden.

De WVI-aankopers prospecteren gericht naar inbreidings-
gerichte projecten.
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• GEMEENTE ZEDELGEM | DEN HILT

Het woonproject Den Hilt in Zedelgem is een geslaagde samen-
werking tussen sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo 
(7 woningen) en WVI (25 kavels), en tevens een schoolvoor-
beeld van verdichting. Zo sluiten de verschillende woontypolo-
gieën beter aan bij de diversiteit van gezinsvormen en de flexi-

biliteit van het hedendaagse gezin. WVI staat in voor begeleiding van de kopers 
bij de realisatie van de woonst, zodat ze met een gerust hart de aansluiting van 
de aanpalende woningen kunnen realiseren.

• STAD POPERINGE | NIEUWE WOONWIJK IN HARTJE POPERINGE

In het centrum van de stad werd een stevig stedenbouwkundig 
project uitgewerkt: 18 woonentiteiten voor sociale huisves-
tingsmaatschappijen Ons Onderdak en De Mandel en 18 kavels 
voor WVI op 1,5 ha én toch nog ruimte voor kwalitatieve open 
ruimte. De verkoop werd in 2018 officieel opgestart. Door het 
combineren van verschillende segmenten binnen éénzelfde 

project kan een goede sociale mix nagestreefd worden.

• GEMEENTE KNOKKE-HEIST | HEULEBRUG FASE 2

Eén van de eerste projecten waarbij werd ingezet op een hoge 
dichtheid (2002) nadert bijna zijn voltooiing. Momenteel wordt 
de laatste hand gelegd aan het centrale plein en ook de “toe-
gangspoort” toont aan hoe verdichting gepaard kan gaan met 
architectonische eenheid. Samen met het gemeentebestuur 

van Knokke-Heist bracht WVI 159 kavels in Heulebrug fase 2 op de markt. Heule-
brug is een New Urbanism-project dat zich door de traditionele polderarchitec-
tuur in de regio laat inspireren om duurzame, leefbare en hechte woonkernen 
te creëren. Voorschriften in verband met o.a. materiaalgebruik, dakhellingen 
en bouwhoogtes, moeten een harmonische architectuur waarborgen.

UIT DE PRAKTIJK
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2 PROJECTONTWIKKELING
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Bedrijventerreinen zijn van vitaal belang voor het economisch klimaat in een gemeente, stad of regio. Het ontwikkelen van 
voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven is dan ook een belangrijke publieke opdracht. WVI beschikt als project-
ontwikkelaar over de juiste kennis, ervaring en middelen om deze complexe en kapitaalintensieve projecten efficiënt te 
realiseren en te beheren.

WVI is vertrouwd met de economische noden van het bedrijfsleven en wil door het aanbieden van goed functionerende 
sites, een antwoord geven op de vele verzuchtingen. Grond is schaars en bovendien is een bedrijventerrein een plek met 
strategisch belang. Daarom waakt WVI ook over het beheer van de terreinen en probeert zo speculatie en ongewenste 
functiewijzigingen te voorkomen.

 J RUIMTE OM TE ONDERNEMEN 

Als toonaangevende speler in West-Vlaanderen zorgt WVI 
voor een behoorlijk gespreide en gediversifieerde voorraad 
van betaalbare bedrijventerreinen. De voorraad verkavel-
bare gronden wordt steeds schaarser. WVI zet dan ook 
maximaal in op het prijsverantwoord en duurzaam ontwik-
kelen en beheren van haar bedrijventerreinen. Zo wordt 
elk aanbod optimaal benut en ‘ruimtezuinige’ alternatieven 
steeds vaker verkend.

• GEPLAND OF IN REALISATIE
WVI staat in voor de realisatie van zowel regionale terreinen 
voor grotere bedrijven als lokale terreinen waar de kleinere 
KMO zijn professionele locatie kan vinden. De vestigings-
mogelijkheden die we ontwikkelen, bestaan grotendeels 
uit individuele percelen op bedrijventerreinen, die we aan 
bedrijven verkopen, maar ook alternatieve formules zoals 
erfpacht, concessie, opstal en verhuring behoren tot de 
mogelijkheden. In 2018 werd over de verschillende stadia 
van ontwikkeling gewerkt aan 50 projecten. De gezamenlijke 
bruto-oppervlakte bedraagt 625 ha. 
Bovendien stond WVI aan het roer bij de ontwikkeling van 5 
bedrijfsverzamelgebouwen en 1 reconversieproject van 3,2 
ha.

Voor specifieke doelgroepen zoals logistiek, autohandel, 
glastuinbouw, multimodale bedrijven, kantoren, ... ontwik-
kelt WVI specifieke terreinen. 

WVI zet ook projectzones in de markt waar de mogelijkheid 
geboden wordt aan private ontwikkelaars om een bedrijfs-
verzamelgebouw te realiseren.

De hieronder opgegeven oppervlaktes zijn richtinggevend. 
De bruto oppervlakte is de oppervlakte van het volledige be-
stemde bedrijventerrein (inclusief bufferzones, waterbuf-
fering, wegen, parking, openbaar domein, ...).

• 6-02-2018
• 14-02-2018
• 19-02-2018
• 21-02-2018

ONDERNEMEN

TYPE AANTAL GEZAMENLIJKE 
BRUTO-OPP (HA)

lokaal 19 98,7

regionaal/gemengd 15 364,8

specifiek 10 158,1

bedrijfsverzamelgebouwen 5

reconversie 1 3,2

TOTAAL 50 624,9
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BEDRIJVENTERREINEN LOKAAL REGIONAAL/
GEMENGD

SPECIFIEK BVG TOTAAL

GEMEENTE PROJECTNAAM HA 
(BRUTO)

HA 
 (BRUTO)

HA  
(BRUTO)

HA 
(BRUTO)

Alveringem Hostede Uitbreiding 1,0 1,0

Beernem Lokaal Bedrijventerrein Uitbreiding  

(Di Coylde)

2,3 2,3

Blankenberge Tintersweghe LO 2,2 2,2

Brugge De Spie GRB 38,3 38,3

Chartreuse 21,8 21,8

Blankenbergsesteenweg GRB 29,7 29,7

Damme Moerkerkebrug 2,8 2,8

Diksmuide Ijzer Noord 7,9 7,9

Gistel De Kolaard 5,9 5,9

Ichtegem Fabriekweg (Fase III) 5,6 5,6

Ieper Hoge Akker Uitbreiding 7,6 7,6

Izegem Sasbrug 15,4 15,4

Kortemark Site Wienerberger 3,4 3,4

Langemark-Poelkapelle Lokaal Bedrijventerrein Industriestraat 5,7 5,7

Lokaal Bedrijventerrein Houthulstseweg 1,0 1,0

Ledegem Toor 2,5 2,5

Menen Menen-West (Europoort) 70,0 70,0

Middelkerke De Middelpolder 19,8 19,8

Nieuwpoort Noordvaart 2 8,8 8,8

Oostkamp Rodenbach Zuid 6,7 6,7

Oostrozebeke Regionaal Watergebonden Bedrijventerrein 11,5 11,5

Lokale Transportzone 2,6 2,6

Oudenburg Glastuinbouwzone Oudenburg 59,2 59,2

Roeselare Glastuinbouwzone 32,1 32,1

Beveren-Krommebeek (Beveren 

Noord-Oost)

46,5 46,5

Ovenhoek Zone D (West Zuid) 5,9 5,9

Beveren-Wijnendale 14,0 14,0

Nieuwe Abele Zuid 7,6 7,6

Iepersestraat 11,0 11,0

Tielt Noord Uitbreiding GRB 38,9 38,9

Abeelstraat 6,0 6,0

Torhout GRB Roeselaarseweg 15,4 15,4

GLB Roeselaarseweg 8,5 8,5

Veurne Suikerfabriek 15,6 15,6

Monnikenhoek LO (Proostdijkstraat) 3,2 3,2

Monnikenhoek KHZ (Proostdijkstraat) 3,9 3,9

 Monnikenhoek RO (Proostdijkstraat) 19,6 19,6

Wervik Pontstraat Uitbreiding 1,8 1,8

Pontstraat Watergebonden 1,9 1,9

Wielsbeke Bedrijven- en dienstenzone Lobeek 8,7 8,7

Kanaalzone West 5,7 5,7

Wingene De Hille RO Uitbreiding 15,0 15,0

Zedelgem Sint-Elooi zuid 24,6 24,6

Zonnebeke Polderhoek Regionaal Bedrijventerrein 3,9 3,9

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN (BVG) 0,0

Damme Moerkerkebrug 0,0

Moorslede Briekhoek 0,0

Lichtervelde Stegen Akker 0,0

Langemark-Poelkapelle Houthulstesteenweg 0,0

Ingelmunster Ringzone 0,0

RECONVERSIEPROJECTEN 0,0

Gistel site Galloo 3,2 3,2

totaal 98,7 364,8 161,3 624,9
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kaart overzicht projecten gepland of in realisatie in 2018

• AANKOOP 2018
Om op langere termijn een antwoord te bieden op de ruimte-
vragen van ondernemers, kocht WVI in 2018 44,4 ha grond 
aan, waarvan 40,8 ha bestemd voor de realisatie van nieu-
we bedrijventerreinen. De overige 3,6 ha had betrekking op 
het terugkopen van reeds uitgegeven percelen. WVI voert 
immers een actief beleid rond het terugkooprecht (cf. Wet 
Economische Expansie en Decreet Ruimtelijke Economie van 
13 juli 2012) dat garant staat voor het activeren van het 
bouwrijpe aanbod.

In 2018 werd van de 44,4 ha ongeveer 27 ha aangekocht ten 
behoeve van de WVI-grondbank in functie van toekomstige 
projecten. Deze doelgerichte en proactieve verwervingen 
ondersteunen o.a. het flankerend beleid voor de landbouw 
en ruilconstructies bij onteigeningen.
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AANGEKOCHTE OPP  IN 2018 TERUGKOPEN

GEMEENTE PROJECTNAAM TYPE HA
Grondbank 26,96

Blankenberge Tintersweghe LO Lokaal 0,68

Ichtegem Fabriekweg (Fase III) Lokaal 0,21

Lichtervelde Kwakkel (Zone II) Ambachtelijke Zone 2,29

Stegen Akker Ambachtelijke Zone 0,20

Menen Menen-West (Europoort) Regionaal 2,56

Oostkamp Rodenbach Zuid Lokaal 0,12

Roeselare Glastuinbouwzone Andere 0,41

Iepersestraat Lokaal 0,15

Roeselare Ovenhoek Zone D (West Zuid) Gemengd Regionaal 0,53

Wingene De Hille RO uitbreiding Regionaal 1,57

Zedelgem Sint-Elooi Zuid Regionaal 5,17

TOTAAL 40,84 3,60
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VERKOCHTE 
OPPERVLAKTE        

IN 2018

VERKOPEN 
AAN  

BEDRIJVEN

GEMEENTE PROJECTNAAM TYPE M²
Beernem Industriepark Oost Lokaal 5 892 4

Blankenberge Tintersweghe LO Lokaal 448 1

Brugge Rademakers (Kazerne Lissewege) Reconversie 90 1

Damme Moerkerkebrug Lokaal 12 101 9

Diksmuide Oude Barriere Regionaal 4 833 2

Ieper Ieper Business Park Dienstenzone 197 1

Ieperleekanaal (Pilkem) Regionaal 6 166 1

Ingelmunster Z2 Kleine Weg (Ringzone) Uitbreiding 

BVG

Bedrijfsverzamelgebouw 4 140 1

Izegem Autohandelszone Minerva Andere 6 589 2

Koekelare Ten Barne Lokaal 9 802 3

Langemark-Poelkapelle Lokaal Bedrijventerrein 

Houthulstseweg 

Lokaal 1 176 6

Lichtervelde Stegen Akker Ambachtelijke Zone 1 950 1

Menen Grensland Uitbreiding Regionaal 3 902 1

Meulebeke Haandeput Lokaal 72 032 15

Middelkerke De Kalkaert LO Lokaal 1 632 1

Oostende Plassendale II Regionaal 7 809 2

Luchthaven (OAB) Luchthavengebonden zone 3 516 1

Plassendale 3 DZ Dienstenzone 11 948 1

Oostrozebeke Gouden Appel Lokaal 4 321 2

Oudenburg Plassendale II Fase 2 Regionaal 5 059 1

Pittem Posterij Zone D (Posterijlaan 

Uitbreiding)

Lokaal 3 109 1

Roeselare Beveren-Krommebeek (Beveren 

Noord-Oost)

Regionaal 18 103 4

Beveren-Onledebeek (Beveren 

Noord-West)

Regionaal 15 095 3

Ovenhoek Zone C (West Noord) Gemengd Regionaal 36 080 11

Ovenhoek Zone D (West Zuid) Gemengd Regionaal 4 462 1

Ruiselede Zone 2 (GLB Bundingstraat) Lokaal 14 531 5

Staden De Rootputten (Spanjestraat) Lokaal 4 375 2

 J UITRUSTINGSWERKEN

Na aankoop van de gronden, worden de terreinen bouw-
rijp gemaakt. Op sommige (verlaten) terreinen moeten 
nog panden worden gesloopt. Op terreinen van archeolo-
gisch belang dient de hele of een deel van de site aan een 
archeologisch onderzoek te worden onderworpen alvorens 
het bedrijventerrein in te richten. Er moet voorzien worden 
in interne en externe nutsinfrastructuur. De kosten die ge-
paard gaan met deze sloop-, bouw-, infrastructuur- en om-
gevingswerken alsook archeologie worden mee opgenomen 
in het totale kostenplaatje.

In 2018 werd voor de realisatie van de bedrijventerreinen 
10 160 236,15 EUR uitgegeven aan uitrustingswerken.

 J VERKOOP 2018

2018 kende een goede verkoop van bedrijfskavels; dit keer 
vnl. aan KMO’s. WVI verkocht in totaal 27,82 ha grond, 
waarvan 0,55 ha uit terugkopen, aan 96 bedrijven (exclusief 
overdracht openbaar domein, wegenis, groenzone, ...) op 
32 bedrijventerreinen. Dat brengt de uitgifte op een nor-
maal peil over de jaren heen.

Dit duidt op een blijvende economische dynamiek in ons 
werkingsgebied. Bedrijven blijven zich ontwikkelen en naar 
ruimte zoeken. Dankzij de destijds besliste planningsinitia-
tieven en een ad rem ontwikkeling kon WVI een plaats bieden 
aan de vele ondernemers, maar de vraag naar ruimte voor 
bedrijven blijft groeien. Hoewel WVI sterk inzet op activering 
van onbenutte gronden kunnen we die vraag onvoldoende 
invullen.
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VERKOCHTE 
OPPERVLAKTE        

IN 2018

VERKOPEN 
AAN  

BEDRIJVEN

GEMEENTE PROJECTNAAM TYPE M²
Staden Ter Eike Ambachtelijke Zone 5 137 2

Vleteren Fleterna Lokaal 8 632 4

Wingene Flandria (Hille West) Lokaal 962 1

Uitbreiding Veos Uitbreiding individueel bedrijf 298 1

Zedelgem Zangersbos Ambachtelijke Zone 3 848 2

SUBTOTAAL 270 993 93

terugkopen 5 492 3

TOTAAL 278 234 96

evolutie grondverkoop bedrijventerreinen 2008-2018 (exclusief terugkopen)

In 2017 werd samen met de provincie West-Vlaanderen een 
beleidsnota uitgewerkt op basis van de studie ‘Berekening 
van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’ 
waarin 430 ha bijkomende bedrijventerreinen werd ge-
vraagd, alsook wordt ingezet op activering, reconversie, 
verdichting en verweving. De Vlaamse Regering besliste 
eind 2017 akkoord te gaan om een eerste pakket van 130 ha 
te voorzien in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem 
en gaf tevens aan dat de Provincie locatievoorstellen mocht 
doen voor de andere subregio’s voor de resterende 300 ha.
De Provincie kondigde in 2018 aan dat het traject om in-
vulling te geven aan de behoefte opgestart zou worden in 

2019. Het zal zaak zijn om daar snel en op een verstandige 
manier werk van te maken, zodat de noden in de verschil-
lende regio’s snel gelenigd kunnen worden. De werkgevers-
organisaties hebben immers het duidelijke signaal gegeven 
dat onze bedrijven nood hebben aan bijkomende ruimte om 
hun groeiplannen te realiseren.

Ook in 2018 hield WVI verder de vinger aan de pols wat be-
treft de behoefte. Zo zullen we in 2019 het proces van de 
Provincie van nabij opvolgen ten behoeve van haar vennoten.
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 J VOORRAAD 2018

De vraag naar bouwrijpe percelen blijft groeien door de 
grote ondernemersdynamiek in West-Vlaanderen. Als 
dienstverlener speelt WVI optimaal op die dynamiek in: we 
schuiven het uitgiftetraject maximaal naar voren, zodat het 
bedrijf snel zeker is dat het zich op het bedrijventerrein kan 
vestigen. Tevens is het opbouwen van een voldoende voor-
raad een essentiële voorwaarde om blijvend invulling te kun-
nen geven aan deze dynamiek.

Zo hadden we op 31 december 2018, 587,19 ha grond in 
portefeuille (exclusief terugkopen) waarvan 80,07 ha vrij 
beschikbaar. Het actuele aanbod aan bouwrijpe percelen 

kan steeds digitaal geraadpleegd worden via www.wvi.be/
nl/aanbod/ondernemen.

Door de zeer snelle uitgifte houdt de gerealiseerde, be-
schikbare voorraad nooit lang stand. Van zodra de voor-
raad effectief ontwikkeld is, volgt de uitverkoop van de ka-
vels zeer snel. Om op (middel)lange termijn een voorraad 
op te bouwen, zijn de aangekondigde planningsprocessen 
nodig, onder meer in het verwachte Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV). Onze snel groeiende KMO’s, die steeds 
vaker internationale markten opzoeken, moeten hun ruim-
tebehoefte immers snel kunnen invullen, anders dreigen ze 
aangesneden markten weer te verliezen.

GEMEENTE PROJECTNAAM TYPE GRONDEN       
 VRIJ BESCHIKBAAR

HA   A   CA

Alveringem Hostede Uitbreiding lokaal (LO) 0,17

Brugge Rademakers (Kazerne Lissewege) ambachtelijke zone 0,19

Damme Moerkerkebrug lokaal (LO) 0,68

Ieper Ieper Business Park dienstenzone 3,59

Ingelmunster Z3 Industrielaan (Zandberg) gemengd regionaal 0,29

Koekelare Ten Barne lokaal (LO) 0,11

Langemark-Poelkapelle Lokaal bedrijventerrein Houthulstseweg lokaal (LO) 0,03

Menen Oost Uitbreiding regionaal (RO) 1,76

Meulebeke Haandeput lokaal (LO) 0,31

Oostende Kromme Elleboog regionaal (RO) 1,72

Luchthaven (OAB) luchthavengebonden 7,81

Plassendale 3 DZ dienstenzone 1,23

Plassendale II regionaal (RO) 2,08

Plassendale III regionaal (RO) 2,47

Oostrozebeke Gouden Appel lokaal (LO) 0,67

Oudenburg Plassendale II Fase 2 regionaal (RO) 0,42

Roeselare Beveren-Krommebeek (Beveren Noord-Oost) regionaal (RO) 15,46

Beveren-Onledebeek (Beveren Noord-West) regionaal (RO) 0,50

Beveren-Wijnendale regionaal (RO) 0,77

Glastuinbouwzone andere 14,89

Ovenhoek Zone C (West Noord) gemengd regionaal 0,90

Schaapbrugge RO & W andere 0,28

Torhout GLB Roeselaarseweg lokaal (LO) 5,74

GRB Roeselaarseweg regionaal (RO) 11,40

Wervik Menenstraat Noord lokaal (LO) 0,34

Wielsbeke Bedrijven -en dienstenzone Lobeek dienstenzone 2,95

Zonnebeke Polderhoek Regionaal Bedrijventerrein regionaal (RO) 3,31

TOTAAL 80,07

* exclusief openbare domeinen en terugkopen
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 J OP WEG NAAR VITALE EN CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN 

Duurzaamheid en kwaliteit staan steeds voorop zowel in de 
ontwikkeling als in het beheer, maar ook nieuwe pijlers waar 
afvalstoffen en materialen maximaal worden hergebruikt en 
energie wordt gedeeld worden alsmaar belangrijker. Zo 
staan we mee aan het roer bij de transitie naar circulaire 
bedrijventerreinen.

De positie die WVI inneemt op het vlak van ondernemen, 
laadt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. 
We moeten met vernieuwende initiatieven blijven inspelen 
op gewijzigde verwachtingen, de vinger aan de pols houden 
van het ruimtelijk economisch beleid en de kwaliteit van onze 
realisaties op peil houden. Zo stuurt WVI, als voortrekker 
in Vlaanderen, haar strategie rond duurzame bedrijven-
terreinen voortdurend bij door continu te actualiseren en 
te verbeteren.

• CO
2
-NEUTRALE BEDRIJVENTERREINEN

De verkoopvoorwaarden van alle nieuwe bedrijventerreinen 
bevatten de CO

2
-neutraliteitsverplichting. Door energie-

advies te verlenen voor bouwplannen en technische in-
stallaties helpen we de bedrijven om die CO

2
-neutraliteits-

verplichting na te leven. Zo beheren we 27 CO
2
-neutrale 

bedrijventerreinen.

• HERNIEUWBARE ENERGIEHUBS
We zullen moeten samenwerken om de klimaatuitdagingen 
effectief aan te pakken. Voor de energietransitie van fossie-
le brandstoffen naar een hernieuwbare energievoorziening, 
liggen belangrijke potenties bij onze bedrijventerreinen. 
Door hun schaalgrootte zijn ze uitermate geschikt om ener-
gie uit te wisselen tussen de bedrijven onderling, maar kun-
nen ze ook  (gezamenlijk) hernieuwbare energie produce-
ren. 
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WVI zet volop in op het creëren van hernieuwbare energie-
clusters. Zo worden nieuwe bedrijventerreinen ontworpen 
als hernieuwbare energiehubs waarbij de productie en con-
sumptie van hernieuwbare energie (zon, wind, warmte, … 
) slim op elkaar worden afgestemd. Via de actieve parti-
cipatie van de bedrijven, burgers  en omgeving in de uit-
bouw van deze hernieuwbare energieproductie-hubs wordt 
maatschappelijk draagvlak gecreëerd. Voor de bestaande 
bedrijventerreinen worden modellen ontwikkeld die de ener-
gietransitie faciliteren. Zo zullen programma’s worden op-
gezet die per bedrijventerrein de potenties van hernieuw-
bare energieproductie in kaart brengen, aangevuld met 
projecten die deze potenties helpen realiseren, in co-crea-
tie en participatie met de bedrijven, bewoners en omgeving. 

WVI gaat de klimaatuitdaging aan door in te zetten op een 
maximale transitie van haar bedrijventerreinen naar her-
nieuwbare energie-hubs.

In het Europese project BISEPS verkent en stimuleert WVI 
mogelijke synergieën tussen de bedrijven op de  bedrijven-
terreinen  van  Roeselare  en  Lichtervelde, zodoende het 
duurzaam energiepotentieel optimaal te benutten – een win-
win voor de bedrijven zelf, onze regio en het klimaat. 

Bovendien sporen we bedrijven aan om ook de potenties 
van hun private ruimte maximaal aan te spreken – dus de 
daken van loodsen, carparks en bedrijfsgebouwen. Die da-
ken kunnen op verschillende manieren duurzaam worden 
ingezet. Als daglicht via het dak binnenkomt, is minder ver-
lichting nodig en wordt het gebouw energiezuiniger. Op het 
dak kunnen ook zonnepanelen worden geïnstalleerd. Die 
hernieuwbare energie kan het bedrijf gebruiken voor de 
eigen energieconsumptie of delen. In 2018 werd een eer-
ste piloot project uitgewerkt, waarbij nieuwe voorwaarden 
inzake zonne panelen werden geïntroduceerd om van het 
bedrijven terrein een energieproductiehub te maken. Het 

betreft het lokaal en regionaal bedrijventerrein Roeselaar-
seweg te Torhout.

• WARMTENET
Naast het produceren van hernieuwbare energie, verken-
nen we ook het potentieel van warmtenetten. Zo heeft een 
ondernemer op het bedrijventerrein Ovenhoek in Roeselare 
de keuze om aan te sluiten op het warmtenet in plaats van 
het aardgasnet. Hierbij wordt de restwarmte van de MIROM 
verbrandingsoven ingezet in het productieproces en/of de 
gebouwenverwarming. In 2018 werd het warmtenet ook uit-
gerold naar de glastuinbouwzone.

• GLASTUINBOUWZONE
WVI staat ook in voor de ontwikkeling van duurzame be-
drijfsterreinen voor geclusterde glastuinbouw. Zo wordt in 
Roeselare een zone gecreëerd met ca. 30 ha nieuwe ruimte 
voor grootschalige glastuinbouw. Naast de gebruikelijke 
nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en aardgas) wor-
den de terreinen uitgerust met restwarmte van de MIROM 
verbrandingsoven. De kavels zijn bedoeld voor telers uit 
de  regio die in een project van duurzame clustering willen 
stappen. In 2018 startte reeds 1 tuinder met de bouw van 
10 ha glasopstand.

• ACTIVERING & VERWEVING
Een belangrijk aspect van circulair ontwikkelen is het her-
activeren en/of verweven van verouderde of verlaten  sites. 
Zo begeleiden we gemeenten om proactief ruimte voor 
 bedrijvigheid te creëren: bijkomend op bestaande bedrijven-
terreinen, verweven in de kernen, omkaderd met profes-
sionele ondersteuners, in de nabijheid van ondernemingen 
die elkaar kunnen versterken, ...
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 J BEDRIJVENTERREINBEHEER

Om de duurzame kwaliteit en de uitstraling van de vestigingslocatie te vrijwaren, breidt WVI haar aanbod rond bedrijven-
terreinbeheer stapsgewijs uit en reikt haar steden en gemeenten een toolbox met flexibele instrumenten aan.

• STANDAARDBEHEER

BEHEER OP DE OUDERE TERREINEN
WVI houdt de vinger aan de pols bij de bedrijven, zodat de 
contractuele verkoopvoorwaarden - die in de akte werden 
opgenomen - worden nageleefd. Het gaat hier over de be-
handeling van vastgoedtransacties (doorverkopen, verhu-
ringen, …), de bebouwings- en economische activeringsver-
plichtingen (met het terugkooprecht als sanctie), het geven 
van een advies op de bouwdossiers en de bewaking van de 
beeldkwaliteit van de private kavels en bufferzones.

• DOORGEDREVEN BEHEER

BEHEER OP DE TERREINEN SINDS MIDDEN JAREN ‘90
WVI heeft de duurzame ambities van haar bedrijventerreinen 
omgezet in uitgebreidere verkoopvoorwaarden, alsook in de 
vorm van actief parkmanagement. Naast de nauwgezette 
opvolging van de verkoopvoorwaarden (standaardbeheer), 
zet WVI ook in op CO

2
-neutrale bedrijventerreinen, beweg-

wijzering, collectief beheer van publieke zones en technisch 
parkmanagement. Het collectieve groenonderhoud van de 
bufferzones vormt een belangrijk voorbeeld van doorgedre-
ven beheer.

Parkmanagement. De technische parkmanagers van WVI 
vormen dankzij hun aanwezigheid het aanspreekpunt op het 
bedrijventerrein. Zo zetten we maximaal in om de noden, 
behoeften en problemen in kaart te brengen en gericht op-
lossingen te voorzien.

CO
2
-neutraliteit. Via de CO

2
-neutraliteitsverplichting, wordt 

volop ingezet op de productie en het gebruik van hernieuw-
bare energie. WVI adviseert en begeleidt hierbij zowel indi-
viduele als collectieve initiatieven.

Groenonderhoud. WVI staat in voor het beheer van de open-
bare groenzones, waarbij de bedrijven bijdragen in de kos-
ten van het onderhoud.

Bewegwijzering & digitale parkmanager. WVI implemen-
teert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform 
bewegwijzeringssysteem dat leesbaar en mobiliteitsstu-
rend is. Bovendien versterkt een digitale parkmanager per 
bedrijventerrein een unieke digitale entrée voor elke onder-
nemer.

• controle naleven  
verkoopvoorwaarden

• controle bouwplannen
• controle CO

2
-neutraliteit

• behandelen doorverkopen, 
terugkopen, wederinkopen 

• aanspreekpunt voor be-
drijven met betrekking tot 
problemen en behoeften op 
het bedrijventerrein

BASISPAKKET
• basispakket wordt 

opgenomen in de 
verkoopvoorwaarden 

• bewegwijzering
• afhankelijk van ambitieniveau 

bedrijventerrein
• collectief groenbeheer 

 openbaar domein

FACULTATIEF PAKKET
• projectmatig bedrijven-

terreinmanagement (BTM) 
of

• op vraag van de gemeente 
of de bedrijven kunnen extra 
initiatieven worden genomen

SUPERVISOR

AANSPREEKPUNT

BEHEERDER
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• BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT
 
PROJECTGEBONDEN
Bovenop haar klassiek of doorgedreven beheer, onder-
steunt WVI initiatieven waarbij een samenwerking tussen 
de bedrijven onderling, de gemeente en WVI wordt opgezet. 
Zo maken we gezamenlijke initiatieven mogelijk die een ant-
woord bieden op de noden van de bedrijven (bijvoorbeeld 
groepsaankopen, beveiliging, veiligheid, beeldkwaliteit, job-
beurzen, opleidingen, …). Dankzij bedrijventerreinmanage-
ment (BTM) bevordert WVI het contact tussen de bedrijven, 
de omwonenden en de gemeente.

Bedrijventerreinmanagement kan ondersteund worden 
door projectsubsidies (VLAIO, …). In 2018 heeft WVI binnen 
de 6 gemeenten: Beernem, Diksmuide, Izegem, Lichter-
velde, Tielt en Zedelgem, een bevraging uitgevoerd bij de 
bedrijven om na te gaan waar de interesses liggen op vlak 
van bedrijventerreinmanagement. In Beernem werd een be-
drijventerreinvereniging opgericht. Vanuit het goedgekeurd 
pendelfondsdossier werd in Lichtervelde een groepsaan-
koop fietsen en elektrische fietsen georganiseerd. In Diks-
muide en Zedelgem werd de bewegwijzering vernieuwd en 
onder de aandacht gebracht. WVI voert in Izegem een studie 
uit voor het parkeren van vrachtwagens. In Tielt werd de 
vrachtwagenproblematiek toegelicht op het startevent en 
werd hierrond een bevraging bij de bedrijven uitgevoerd.

 J RECONVERSIE 

Dat het niet altijd nodig is om met een leeg blad te starten, 
bewijzen de reconversieprojecten die WVI in het verleden al 
opzette. Gezien er een grote vraag is naar – vaak onbeschik-
bare - bedrijfsgrond ligt de oplossing mede bij het omvor-
men van reeds bestaande sites. Zo’n brownfieldontwikke-
ling is een prima alternatief voor greenfieldontwikkeling en 
heeft als voordeel dat ze ruimte bespaart. Tegelijk worden 
verloederde plekken in een bebouwd weefsel weg gewerkt. 
In 2018 startte WVI met een onderzoek voor de site van de 
“Kleiputten” te Pittem en kocht ze de leegstaande site “Gal-
loo” op in Gistel.

 J REVITALISERING

WVI beschikt over een vernieuwende strategie om de 
 revitalisering van oude bedrijventerreinen geïntegreerd 
aan te pakken. Bestaande bedrijventerreinen in beheer van 
WVI zijn onderhevig aan de tijd en verouderen. En al is het 
een  behoorlijk complexe opdracht om zo’n tendens te ke-
ren, toch slaagt WVI erin om dankzij haar multidisciplinai-
re werking en een welomschreven methodiek, een nieuwe 
schwung in een
terrein te brengen.

WVI bekijkt elke situatie afzonderlijk en werkt oplossings-
gericht, rekening houdend met de normen die vandaag gel-
den en met oog voor de financiële haalbaarheid. WVI legt 
overigens een reconversie- of revitaliseringsfonds aan om 
revitaliseringsprojecten mee te ondersteunen en de last 
voor de gemeente te verlagen. Zo werd in 2018 gewerkt 
aan de technische uitwerking van de gescheiden riolering 
op oudste delen van het bedrijventerrein Ieperleekanaal in 
Ieper , en kreeg het openbaar domein van het bedrijventer-
rein Noord-Ede zone Steenbakkerijstraat in Bredene een 
facelift. Een voorbereidende studie voor het bedrijventer-
rein konijnenbos te Gistel werd eveneens aangevat.
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GEREALISEERDE PROJECTEN

BT- MANAGEMENT DOORGEDREVEN BEHEER STANDAARDBEHEER 
Alveringem Hostede: lokaal

Ardooie Fabriekstraat (Sioen nv): uitbreiding individueel bedrijf

Motestraat: ambachtelijk

Stationsstraat (nv Metafox): uitbreiding individueel bedrijf

Uitbreiding De Zetel bvba: uitbreiding individueel bedrijf

Beernem Bedrijvenpark: ambachtelijk

BTM Beernem: 

Industriepark Oost: lokaal

Blankenberge Ambachtelijke Zone Uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw: 

ambachtelijk

De Riethoek: bedrijfsverzamelgebouw

Bredene Noord-Ede: ambachtelijk

Brugge Blauwe Toren: regionaal

Herdersbrug: regionaal

Lege Moerstraat (Structo): uitbreiding individueel bedrijf

Rademakers (Kazerne 

Lissewege): reconversie

Transportzone (TZZ): transportzone

Transportzone GPW: transportzone

Transportzone Oost: transportzone

Waggelwater: gemengd regionaal

Zeebrugge (Achterhaven): uitbreiding individueel bedrijf

Damme Ex-Kazerne: reconversie

Moerkerkebrug: lokaal

Dentergem Oeselgem: ambachtelijk

Riva (Desplenter): uitbreiding individueel bedrijf

Diksmuide BTM Diksmuide: 

Heernisse: milieubelastend

Kaaskerke Zuid Lokaal: lokaal

Kaaskerke Zuid Regionaal: revitalisering

Keizershoek (Vinckier): uitbreiding individueel bedrijf

Lekedorpstraat (Pro Arte): uitbreiding individueel bedrijf

Gistel Konijnenbos - beheer: milieubelastend

Houthulst Melanedreef: milieubelastend

‘T Vrijbos: milieubelastend

Ichtegem BPA NR. 4 Ringlaan: ambachtelijk

Fabriekweg: lokaal

Sportcentrum (Bruggestraat): ambachtelijk

Ieper Dikkebusweg (Capoen-Elvapo): uitbreiding individueel bedrijf

Ieperleekanaal (Pilkem): 

regionaal

Ieperleekanaal: gemengd regionaal

Ingelmunster Gentweg (Weverij Bogaert): uitbreiding individueel bedrijf

Herstelling Monumenten (Vandekerckhove): uitbreiding individu-

eel bedrijf

Ringzone: lokaal

Z3 Industrielaan 

(Zandberg): gemengd 

regionaal

Zone II: ambachtelijk

Izegem AZ Abeele II (Immaura/Abeelimmo): uitbreiding individueel 

bedrijf
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bedrijventerrein 

Autohandelszone Minerva: 

Bosmolens (Van Canneyt): uitbreiding individueel bedrijf

BTM Izegem: 

Dirk Martenslaan (Dirk Strobbe): uitbreiding individueel bedrijf

Kasteelstraat (Strobbe Drukkerij bvba): uitbreiding individueel 

bedrijf

Noord (Mandeldal Uitbreiding): regionaal

Noord: milieubelastend

Uitbreiding Vandemoortele: uitbreiding individueel bedrijf

Zuid: milieubelastend

Jabbeke Ambachtelijke Zone: ambachtelijk

Knokke-Heist ‘t Walletje: ambachtelijk

Koekelare A.Z. Hovaerestraat: ambachtelijk

Coudenhove (Ten Barne): 

lokaal

Kortemark Sportcentrum (Decaesstecker): uitbreiding individueel bedrijf

Uitbreiding Conserven Talpe: uitbreiding individueel bedrijf

Voshoek: ambachtelijk

Langemark-

Poelkapelle

Eeckhoutmolenhoek (AZ Poelkapellestraat): ambachtelijk

Eeckhoutmolenhoek (AZ Uitbr I): ambachtelijk

Eeckhoutmolenhoek (AZ Uitbr II): lokaal

Houthulstseweg (Dekeyser): uitbreiding individueel bedrijf

Sint-Paulus (Inco): uitbreiding individueel bedrijf

Ledegem Lindeke BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Lindeke: ambachtelijk

Vierschaere fase III: lokaal

Vierschaere: lokaal

Lichtervelde BTM Lichtervelde: 

Kwakkel (Zone II ): ambachtelijk

Mortelput (Zone I): gemengd lokaal

Stegen Akker: ambachtelijk

Stegen Akker: bedrijfsverzamelgebouw

Lo-Reninge Ambachtelijke zone De Spie: ambachtelijk

Menen Grensland: regionaal

Oost: milieubelastend

Meulebeke Gavershoek: ambachtelijk

Haandeput: lokaal

Zone II: ambachtelijk

Middelkerke De Kalkaert LO: bedrijfsverzamelgebouw

De Kalkaert LO: lokaal

Moorslede Ambachtelijke Zone De Briekhoek: ambachtelijk

Breulstraat (BPA nr. 2 AZ): ambachtelijk

BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Klephoek: ambachtelijk

Uitbreiding Ambachtelijke Zone BPA nr. 2: lokaal

Nieuwpoort De IJzer (Jachthaven): uitbreiding individueel bedrijf

Noordvaart: lokaal

Oostende Stene: milieubelastend

Oostkamp De Leite: ambachtelijk

De Rampe: ambachtelijk
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Kampveld: ambachtelijk

Lieverstede: ambachtelijk

Oostrozebeke Gouden Appel: lokaal

Waelkens: uitbreiding individueel bedrijf

Oudenburg Steengoed: lokaal

Waerebrug (Steelandt): uitbreiding individueel bedrijf

Pittem Kasteeldreef (BPA nr. 2): ambachtelijk

Posterij Zone D 

(Posterijlaan Uitbreiding): 

lokaal

Posterij: ambachtelijk

Poperinge BPA Sappenleen (Uitbreiding I): ambachtelijk

Sappenleen (Uitbreiding II): gemengd regionaal

Sappenleen: milieubelastend

Windmolens: 

Roeselare Betonfabriek Olivier bvba: uitbreiding individueel bedrijf

Beveren Wijnendale Uitbreiding (Rodima nv): uitbreiding indivi-

dueel bedrijf

Beveren Wijnendale: milieubelastend

Beveren-Onledebeek 

(Beveren Noord-West): 

regionaal

Haven Deel 1 (De Pilders): gemengd regionaal

Haven Deel 2: lokaal

Haven Zuid: watergebonden

Meiboomlaan (Roularta): uitbreiding individueel bedrijf

Noord Uitbreiding Verhelst: uitbreiding individueel bedrijf

Noord: milieubelastend

Ovenhoek Zone C (West 

Noord): gemengd regionaal

Spoorweg (Dumo Plastics): uitbreiding individueel bedrijf

Spoorweg (Wavin nv): uitbreiding individueel bedrijf

Veldstraat (Betonfabriek Declercq): uitbreiding individueel 

bedrijf

Verstraete Vatenhandel nv: uitbreiding individueel bedrijf

Vijfwegenstraat (Goddeeris nv): uitbreiding individueel bedrijf

Zoutman en Desotec: uitbreiding individueel bedrijf

Ruiselede Zone 1 (BPA AZ Uitbreiding): lokaal

Zone 2 (GLB 

Bundingstraat): lokaal

Staden BPA ‘T Roosleen (Mol): uitbreiding individueel bedrijf

Tielt BPA Slachthuis: uitbreiding individueel bedrijf

BTM Tielt: 

Huffeseele (West-Vlaams Houtbedrijf): uitbreiding individueel 

bedrijf

Noord: gemengd regionaal

Tielt Noord LO BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Zuid: milieubelastend

Torhout Kwaplassestraat (Verschaeve): uitbreiding individueel bedrijf

Noord Ambachtelijke Zone Uitbreiding II: milieubelastend

Noord Zone E (AZ Uitbreiding II Oude Gentweg): ambachtelijk

Veurne Industrieterrein II (Slableedstraat): lokaal
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Industrieterrein II: gemengd lokaal

Monnikenhoek 

(Proostdijkstraat): 

 gemengd regionaal

Slableed BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Zone 1: milieubelastend

Vleteren Fleterna BVG - uitgifte: bedrijfsverzamelgebouw

Fleterna: lokaal

Waregem De Brabantstraat GPW: regionaal

Transvaal: reconversie

Wervik AZ Menenstraat Geluwe: lokaal

Geluwe Noord-West: ambachtelijk

Laag Vlaanderen: lokaal

Menenstraat Noord: lokaal

Wielsbeke Balta Industries nv: uitbreiding individueel bedrijf

Balta: uitbreiding individueel bedrijf

Heirweg (Harinck nv): uitbreiding individueel bedrijf

Interdeko: uitbreiding individueel bedrijf

Kanaalweg (Braet nv): uitbreiding individueel bedrijf

Molenhoek: milieubelastend

Uitbreiding Ideal Tuft nv: uitbreiding individueel bedrijf

Unilin: uitbreiding individueel bedrijf

Vaarthoek: regionaal

Wakkensesteenweg Uitbreiding II (Balta): uitbreiding individueel 

bedrijf

Wingene BPA Ambachtelijke Zone Verrekijker: lokaal

De Hille Zuid LO BVG: bedrijfsverzamelgebouw

De Hille: gemengd regionaal

Flandria (Hille West): lokaal

Uitbreiding Veos: uitbreiding individueel bedrijf

Verrekijker / Dienstenzone - uitgifte: dienstenzone/

kantoorachtigen

Zedelgem BTM Zedelgem: 

De Arend: milieubelastend

De Schatting (Torhoutsesteenweg): milieubelastend

Sint-Elooi IIIA (Claeys-Flandria): uitbreiding individueel bedrijf

Sint-Elooi IV (Clayson): uitbreiding individueel bedrijf

Strubbenslag-Remi Claeysstraat: milieubelastend

Zangersbos BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Zangersbos: ambachtelijk
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 J ACTIVERINGSBELEID

WVI staat via haar verkoopvoowaarden op haar terreinen 
enerzijds en via gezamenlijke partnerinitiatieven (met de 
POM West-Vlaanderen) voor de zones die niet onder ons 
beheer vallen anderzijds in voor de activering van on(der)
benutte bedrijfsgronden. In het kader van het VLAIO pro-
ject ‘Activeringsteams onderbenutte gronden’ met de POM 
West-Vlaanderen & Leiedal, zette WVI in op de activering 
van onderbenutte sites. Zo werden sinds de start in ja-
nuari 2013 tot eind van het project in maart 2017 82,4ha 
bedrijven terrein geactiveerd. 

Samen met de POM West-Vlaanderen en Leiedal werd er in 
2018 nagedacht over een verderzetting van de activerings-
teams vanuit een West-Vlaamse dynamiek. Vlaamse steun 
is immers weg gevallen. Dit zal in de loop van 2019 verder 
vormgegeven worden. Bijkomend verleende WVI haar mede-
werking aan een subsidiedossier ‘planologische ruil’ waarbij 
per dossier de planologische ruil van industriegrond volledig 
werd uitgewerkt.

 J KENNISDELING

WVI is als marktleider uitstekend geplaatst om in haar 
werkingsgebied allerlei waardevolle informatie uit eerste 
hand te verzamelen. Met deze informatie kan het gevoerde 
ruimtelijk economisch beleid worden getoetst en eventu-
eel bijgestuurd. Het decreet Ruimtelijke Economie voorziet 
trouwens een zeer actieve monitoring van alles wat met be-
drijfshuisvesting te maken heeft. Zo heeft WVI in 2018 de 
ruimtemonitor voor West-Vlaanderen van de Provincie on-
dersteund.

WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora waaronder:
• Vlinter: Werkgroep Bedrijventerreinen
• kennisplatform Lokale Economie

WVI schuift (1x/jaar) mee aan tafel schuiven bij de Ate-
liers voor ambtenaren Lokale Economie, een initiatief van 
de Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West), met 
een agenda rond bedrijventerreinen. Ambtenaren Lokale 
Economie moeten immers beschikken over kennis van ‘best 
practices’ om problemen te kunnen voorkomen. Hiervoor 
kunnen zij idealiter terugvallen op een uitgebreid netwerk 
van collega’s uit omringende steden en gemeenten.
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 J WRAP UP: ONDERNEMEN IN 2018

2018 kende opnieuw een goede verkoop van bedrijfska-
vels. Dit duidt op een blijvende economische dynamiek in 
ons werkingsgebied. Dankzij de destijds besliste plannings-
initiatieven en een ad rem ontwikkeling kon WVI een plaats 
bieden aan de vele ondernemers, maar de vraag naar ruim-
te voor bedrijven stopt niet. Onze KMO’s blijven zich ontwik-
kelen en ook de grotere spelers in West-Vlaanderen blijven 
het goed doen. Hoewel WVI sterk inzet op activering van on-
benutte gronden is het moeilijk om de totale ruimtevraag op 
tijd in te vullen.

Ook in de toekomst zal het een uitdaging blijven om voldoende 
(gevarieerde) bedrijventerreinen tijdig beschikbaar te stel-
len om de economische dynamiek een plaats te kunnen ge-
ven. De nieuwe ruimte voor ondernemen die uit het Vlaamse 
reservepakket zullen kunnen worden aan gesproken in com-
binatie met een maximale herinvulling van bestaande, ver-
laten of onderbenutte sites, zullen een  absolute noodzaak 
zijn.
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UIT DE PRAKTIJK
• PROJECTZONE TINTERSWEGHE: BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW - STAD 

BLANKENBERGE

WVI heeft de volledige projectzone Tintersweghe van 1,7 ha in 
de markt geplaatst voor de ontwikkeling van een bedrijvenpark 
met ruimte voor één of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen. 
Deze kwalitatieve oplossing biedt mogelijkheden voor klein-
schalige bedrijven, die vaak moeite hebben om een geschikte 

vestigingslocatie te vinden. WVI begeleidt de stad Blankenberge van A tot Z 
in het proces om de ontwikkeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vastgoed-
ontwikkelaar Hexagon zal het ontwerp realiseren en verkopen.

• MEER ZONNEPANELEN OP BEDRIJFSDAKEN - STAD TORHOUT 

WVI spoort bedrijven aan om de potenties van hun dakopper-
vlakte voor zonne-energie maximaal te benutten dankzij een 
aanvullende clausule in de verkoopvoorwaarden. Indien de ko-
per ervoor opteert om de potenties voor hernieuwbare ener-
gieproductie van zijn dak niet zelf te benutten, verkrijgt WVI het 

recht om dat zelf te doen. Het nieuwe juridische instrument is klaar en wordt 
voor het eerst gebruikt bij de verkoop van percelen op een bedrijventerrein van 
netto 18,5 hectare aan de Roeselaarseweg in Torhout.

• BEDRIJVENPARK BEVEREN-ONLEDEBEEK – STAD ROESELARE

WVI ontwikkelde recent samen met private ontwikkelaar Global 
Development Solutions het bedrijvenpark Beveren-Onledebeek 
in Roeselare. In 2018 hebben de eerste bedrijven zich geves-
tigd op het bijna 17 ha grote gebied. De aanzienlijke groenzone 
vormt in de eerste plaats een visuele en akoestische buffer 

tussen het bedrijvenpark en de omliggende functies, maar er werd ook bewust 
gekozen om het gebied een recreatieve meerwaarde te geven. De streekei-
gen heesters en hoogstammige bomen zullen uitgroeien tot een dicht groen-
scherm, dat hinder van de bedrijven naar de omgeving moet voorkomen. Om 
ervoor te zorgen dat er bij hevige regenval geen wateroverlast ontstaat, wer-
den in de groenzone diverse bufferbekkens aangelegd om de bijkomende ver-
harding van het bedrijventerrein te compenseren. De resterende oppervlakte 
van de groenzone bestaat grotendeels uit grasland die begraasd worden door 
schapen.

• VERHOOGDE BEELDKWALITEIT DANKZIJ DOORDACHT PLAN - STAD 
VEURNE

In 2013 is WVI gestart met de uitgifte van het bedrijventerrein 
in de Slableedstraat (uitbreiding van Zone II) waarbij gestreefd 
werd naar een hoge beeldkwaliteit. Vijf jaar later is deze uit-
breiding volledig uitverkocht dat werd aangelegd/afgewerkt 
met duurzame materialen en plantensoorten. Het lokaal 

bedrijven terrein is 5 ha en telt 30 bedrijven, inclusief 2 bedrijfsverzamel-
gebouwen.
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GEBIEDSONTWIKKELING

19 FEB
Bij de aanpak van complexere (her)ontwikkelingsprojecten, waar de toekomstige invulling nog niet vaststaat, spreken 
we over gebiedsontwikkeling. Een belangrijke uitdaging ligt bij het zoeken naar de meest geschikte, gewenste en verant-
woorde nieuwe invulling. Vaak gaat een brede consultatie van de stakeholders de definitieve keuze vooraf waarbij deze 
laatste actief worden betrokken. Deze processen worden meestal aangestuurd door het lokaal bestuur. WVI is hier part-
ner van de gemeente: hetzij vanuit een grondpositie, hetzij vanuit een regisseursrol. In een later stadium worden private 
ontwikkelaars betrokken via een PPS-traject.

Succesvolle gebiedsontwikkeling vraagt immers een grondige expertise van onder meer:
• de succesfactoren voor een geslaagde gebiedsontwikkeling/PPS
• het specifiek wetgevend kader voor overheidsopdrachten, marktconsultatie, PPS-contracten
• publieke en private vastgoedontwikkeling-logica

Bovendien kan gebiedsontwikkeling pas succesvol zijn door:
• structurele inzetbaarheid van een multidisciplinair team van experten 
• een gezonde financiële basis voor engagementen op lange termijn

Met haar opgebouwd projectenportfolio beschikt WVI over de nodige kennis en ervaring om dergelijke grootschalige 
en intensieve trajecten tot een goed einde te brengen. Een uitgebreid WVI-team met een ondernemende aanpak werkt 
 samen met de gemeente aan ambitieuze gebiedsontwikkeling op hun grondgebied. Dankzij haar schaalgrootte en finan-
ciële draagkracht is WVI in staat om dergelijke uitdaging, die voor vele individuele gemeenten te groot zijn, voor en samen 
met hen op te nemen. Dat doen we onder meer in Damme (kazerne Sijsele) en Veurne (Suikerfabriek).

 J KAZERNE SIJSELE

Samen met de Stad Damme bereidt WVI de reconversie voor 
van de vrijgekomen kazerne in Sijsele. De oude militaire ba-
sis met een oppervlakte van bijna 19 ha moet metamorfo-
seren tot een verrassende nieuwe wijk, waarin recreatie, 
creatief ondernemen en toekomstgericht wonen optimaal 
met elkaar worden verweven. Een ambitieuze wijk ook, die 
duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en inzet op intel-
ligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte 
mobiliteit.

Na een selectieprocedure via de Oproep WinVorm wezen 
WVI en Stad Damme een ontwerper aan voor de opmaak 
van een ontwikkelingsconcept voor de site. Het concept 
kreeg  in de loop van 2018 vorm. Daarbij werd volop ingezet 
op een interactief proces met de bevolking en met diverse 
betrokken actoren. Het resultaat werd tijdens een tweede 
publieksmoment op 22 september 2018 gepresenteerd aan 
de Damse bevolking. 

Het finale ontwikkelingsconcept reikt nu het kader aan om 
de reconversie de komende jaren te kunnen sturen. On-
dertussen buigt een team van WVI-experten zich over de 
sanering, tijdelijke invullingen, financiële beheersbaarheid, 
verwerving, beheer, PPS, ...

www.kwartier51.be 

 J SUIKERFABRIEK VEURNE 

Eind 2007 werd WVI eigenaar van de voormalige Suikerfa-
briek, een unieke site vlakbij het historisch stadscentrum, 
met als doelstelling de -maar liefst 49 ha grote- site om te 
vormen tot een kwalitatief en duurzaam nieuw stadsdeel. 
Het masterplan mikt op een gemengde stedelijke ontwikke-
ling: een nieuwe multifunctionele woonwijk met een groot 
recreatief stadspark (18 ha), een omvangrijk natuurgebied 
(15 ha) en ruimte voor bedrijvigheid (16 ha). 

WVI zit op koers met de investeringen voor de aanleg van 
een nieuw duurzaam bedrijvenpark (bruto 16 ha) en de her-
inrichting van het natuurgebied Suikerwater (15 ha). Zo ver-
wachten we dat de eerste bedrijfsgebouwen vanaf 2020 aan 
de horizon zullen verschijnen. De nieuwe bedrijvenzone sluit 
aan op het bestaande bedrijventerrein Veurne I en wordt 
geïntegreerd in het bestaande dijkenlandschap. Er is reeds 
gestart met de aanleg van deze nieuwe dijkstructuren die de 
zogenaamde bedrijfskamers vorm gaan geven. We streven 
hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrij-
ven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten be-
steden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het 
bedrijfsgebouw. Het volledige gebied zal ook vlot bereikbaar 
zijn dankzij de nieuw aan te leggen fietspaden bovenop de 
dijken. 

Een eerste teken van “nieuw leven” was de realisatie van 
het beheer- en natuureducatief centrum, ’t Suikerklontje, 
gebouwd door WVI met Europese subsidies in 2015. Stad 
Veurne staat vandaag in voor het beheer van het ontmoe-
tingscentrum dat zal uitgroeien tot het kloppend hart van 
het natuurgebied. Naast ’t Suikerklontje werd ook het 
ecologisch volkstuinpark Allonshof met subsidies van de 
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VLM door WVI aangelegd samen met projectpartners Stad 
Veurne en Tuinhier Veurne. Hier zijn ondertussen een 20-tal 
gezinnen actief onder begeleiding van Tuinhier Veurne. De 
ruimte rond ‘t Suikerklontje werd ingericht in overeenstem-
ming met de beoogde landschaps- en natuurwaarden. WVI 
maakte ook een natuurbeheerplan op waarin de toeganke-
lijkheid, de inrichting en het onderhoud van het natuurge-
bied worden uitgewerkt en vastgelegd. 

Het voorbije jaar mochten we reeds een aantal tijdelijke in-
vullingen en activiteiten verwelkomen op de site, zoals de 
kinderboerderij “Suikerhof”, de paaseierenraap, de Suiker-
cup (WK dorp) en een kerstmarkt. Er is dus extra nieuw le-
ven op het Suikerpark.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk met bijhorend 
stadspark koos WVI in 2015 voor een Publiek-Private Sa-
menwerking (PPS). In onze zoektocht naar een private part-
ner lag de lat voor beeldkwaliteit, duurzaamheid en betaal-
baarheid zeer hoog. Het team rond projectontwikkelaar ION 
uit Waregem wist ons en Stad Veurne het meest te overtui-
gen om deze ambities ook waar te maken en op een aantal 
punten zelfs te overtreffen.

Sinds de ondertekening van de PPS-overeenkomst in maart 
2017 ging team ION aan de slag. Zo werden diverse overeen-
komsten afgesloten, ontwerpplannen opgemaakt, vergun-
ningen aangevraagd, subsidiemogelijkheden onderzocht, …, 
maar ook de beeldkwaliteit en integrale duurzaamheid van 
het project werd nauwgezet opgevolgd door WVI. Een ex-
terne kwaliteitskamer -aangesteld door WVI- screent per-
manent alle ontwerpplannen van het team ION op vlak van 
architectuur, beeldkwaliteit, landscaping, duurzaamheid, 
ezm. Tevens bezorgt ION WVI per fase de voorlopige score 
op de Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken (DZM Wijken).  

De eerste spadesteek voor het innoverende woonproject is 
gepland in het voorjaar 2019. In Suikerpark komt de buurt 
op de eerste plaats. Daarom wordt er hard gewerkt aan een 
sterke lokale verankering, waarbij de buurtbewoners echt 
inspraak krijgen over de verdere ontwikkelingen. Die dialoog 
is de rode draad doorheen het project, dat inzet op co-crea-
tie, deeleconomie en buurtplatformen. De eerste bewoners 
worden verwacht tegen de zomer van 2020.

www.suikerfabriek.be 
www.suikerpark.be
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REGIONALE SAMENWERKING

1 WESTHOEK

2 MIDWEST

3 OOSTENDE-BRUGGE

4 GRENSOVERSCHRIJDEND

WVI ondersteunt de regionale werking van haar vennoten. Zo geeft WVI onder meer vorm aan het burgemeestersoverleg 
in de regio’s: Westhoek, Midden-West-Vlaanderen, Oostende en Brugge, en zijn vennoot  in de dienstverlenende vereni-
gingen Westhoek en Midwest. We begeleiden specifieke dossiers rond ruimte, mobiliteit, wonen, ondernemen, natuur, 
milieu, klimaat en energie waar een regionale aanpak een meerwaarde biedt.

Het spreekt voor zich dat de inzet verschilt van regio tot regio, waarbij WVI hoofdzakelijk het stimuleren van kennisuitwis-
seling in de regio’s tot doel heeft.

WVI is ook het aanspreekpunt voor samenwerking tussen de gemeenten en haar Noord-Franse buren.
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1 REGIONALE SAMENWERKING
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WESTHOEK

Het Westhoekoverleg is het overlegplatform van de 18 steden en gemeenten van de Westhoek. De 
 centrale overlegorganen zijn het burgemeestersoverleg en het directeursoverleg.  De actuele samen-
werking is gebaseerd op de goedkeuring van het protocol van 2014 in de 18 gemeenteraden voor de 
periode van 6 jaar en de oprichtingsakte van de DVV Westhoek van 22 december 2017. 

Westhoekoverleg fungeert als beleidsvoorbereidend forum 
en heeft vier centrale doelstellingen:

• de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek 
groeperen, structureren en onderbouwen.

• de Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden 
door het creëren van een eigen aanbod en het beant-
woorden van vragen.

• de belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen 
ten aanzien van derden.

• het creëren van een overlegforum waarin de 
Westhoekgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen 
elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van 
de streekwerking.

WVI is partner van het Westhoekoverleg dat gefinancierd 
wordt door bijdragen van de 18 Westhoekgemeenten, en 
ondersteunt de werking door onder meer te voorzien in 
personeel (o.a. de loonkost van de coördinator).

 J ALGEMENE VERGADERING WESTHOEKOVERLEG

In 2018 werden er 7 algemene vergaderingen door het 
Westhoekoverleg georganiseerd. Tot oktober 2018 fun-
geerde deze algemene vergadering tevens als het beheers-
comité voor de interlokale vereniging Westhoekpersoneel, 
en de beleidsgroep voor Energielening Westhoek. Sinds 1 
oktober 2018 werden de activiteiten van de interlokale ver-
eniging rond welzijn, vrije tijd en energielening overgeheveld 
naar de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek. De 
oprichting van deze nieuwe Westhoekintercommunale met 
rechtspersoonlijkheid maakte een substantieel deel uit van 
de werking van Westhoekoverleg in 2018.  

Naast de eigen werkingspunten en agendapunten rond 
de streekwerking Westhoek kwamen veel andere actuele 
thema’s aan bod waaronder omgeving, mobiliteit, welzijn, 
 sociale economie, vrije tijd (jeugd, cultuur en toerisme).

Binnen de bestaande Westhoekoverleg-werking kwamen in 
2018 onder meer volgende topics aan bod:

• de realisatie van het provinciale economische impuls-
plan voor de Westhoek in het kader van Westdeal;

• de uitrol van de regiomarketingcampagne ‘Westhoek de 
nieuwe wereld’;

• de financiering van het landschapsbeheer i.s.m. het 
regionaal landschap Westhoek;

• de oprichting van de eerstelijnszones;

• de verkenning van de intergemeentelijke samenwerking 
in het kader van Westhoek vrijetijdsaanbod anders 
(WVA);

• de realisatie van ruimte voor bedrijvigheid door de 
provincie;

• opvolging van het investeringsprogramma agentschap 
Wegen en Verkeer voor de Westhoek;

• Europese projectontwikkeling t.b.v. de Westhoek.

 J DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK 

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) West-
hoek opgericht met als doel de samenwerking tussen 17 ge-
meenten in de Westhoek nog efficiënter en transparanter 
te laten verlopen. In de loop van 2018 werd de opstart van 
deze vereniging voorbereid door o.m. de opmaak van een 
personeelsstatuut en de financiële organisatie. Sinds 1 ok-
tober 2018 kwamen de bestaande werkingen geleidelijk aan 
in deze vereniging terecht. 

Bovendien zal dankzij de oprichting van deze vereni-
ging de mogelijkheid geboden worden om bestaande 
samenwerking(en) zo veel mogelijk onder één structuur te 
brengen, nieuwe samenwerking(en) en projectontwikke-
lingen eenzelfde onderdak geven en de mogelijkheid bieden 
om op een gedeelde manier invulling te geven aan zeer ge-
specialiseerde functies. WVI is partner in de regionale DVV 
Westhoek.

 J KENNISDELING

Naast de algemene vergaderingen organiseerde het West-
hoekoverleg ook andere overlegvergaderingen met onder 
meer de OCMW-voorzitters, algemeen directeurs, … 

Een uitgebreid verslag over de werking van het Westhoek-
overleg kan worden nagelezen op www.westhoekoverleg.
be. 
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MIDWEST

Het Midwestoverleg is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 16 besturen in de regio Roeselare-
Tielt dat is opgericht op 18 juni 2002. Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging Midwest opgericht. 

Het Midwestoverleg werkt met een dagelijks bestuur, clus-
ters en intervisiegroepen en realiseert zo een gedeeld regi-
onaal engagement ter versterking van de deelnemende be-
sturen. De clusters, bestaande uit mandatarissen, werken 
beleidsbepalend en worden getrokken door twee tot drie 
burgemeesters. De intervisiegroepen opereren op het ni-
veau van de personeelsleden van het lokaal bestuur. Elke 
groep wordt voorgezeten door een algemeen directeur, die 
eveneens deel uitmaakt van de corresponderende cluster. 
De intervisiegroepen hebben een meervoudige doelstelling: 
kennismaking, kennisdeling en beleidsvoorbereidend- en 
uitvoerend werken voor de cluster.

Binnen de bestaande Midwest-werking werd(en) in 2018 
• diverse gezamenlijke aankopen verlengd of opgestart, 

telkens met een bestuur als trekker van de opdracht
• het gezamenlijk traject rond informatieveiligheid ver-

dergezet met de besturen uit de regio
• de socio-economische streekagenda ‘The next 

Midwest’ gelanceerd in samenwerking met het RESOC  
in kader van het project ‘Versterkt Streekbeleid’ 

• Wijk-werken verder geoperationaliseerd.
• opnieuw diverse demo- en infosessies georganiseerd.
• binnen de thematische clusters projecten opgestart 

en verder gezet in verschillende beleidsdomeinen 
waarin een lokaal bestuur bevoegdheid heeft De  regio 
doet verder beroep op een intergemeentelijk GIS-
coördinator, ICT-coördinator, toezichthouder en een 
archiefteam, die ook vaker regionale ondersteuning 
bieden. Naargelang de noden van de besturen wordt 
de aanwerving van ander intergemeentelijk personeel 
onderzocht (bijv. ICT-medewerker, handhaving) onder 
de noemer DVV Midwest.

 
WVI is partner van het Midwestoverleg. Deze samenwerking 
wordt gefinancierd door de 16 Midwestgemeenten en WVI 
via de inzet van de coördinator.

 J DIENSTVERLENENDE VERENIGING MIDWEST

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Mid-
west opgericht waarbij 16 besturen van de regio Midden-
West-Vlaanderen zich engageren om hun bestuurskracht 
te verhogen via een doorgedreven samenwerking. Deze 
gedeelde ambities van de besturen Ardooie, Hooglede, In-
gelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, 
Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, 
Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene geven zo uitvoering aan 
de beslissing van hun gemeenteraden.
Om te voldoen aan het nieuwe decreet Lokaal Bestuur, werd 
eind 2018 een statutenwijziging goedgekeurd door de alge-

mene vergadering. Naast een aantal redactionele aanpas-
singen heeft dit vnl. een invloed op de samenstelling van de 
raad van bestuur. Deze wordt beperkt tot 15 bestuurders.

De DVV Midwest clustert een aantal ambities: zo zal inter-
gemeentelijk personeel via de DVV Midwest tewerkgesteld 
worden. De regio beschikt reeds over een archiefteam, 
GIS-coördinator, ICT-coördinator en medewerker (in aan-
werving) en toezichthouder. Naast taken voor de individuele 
besturen, werken deze experts eveneens voor de regio (af-
stemming en visievorming).

Daarnaast blijft het de ambitie om bestaande en nieuwe 
samenwerkingsverbanden onder te brengen onder de DVV 
Midwest. Een eerdere oefening herleidde de 183 samenwer-
kingsverbanden (studie F. De Rynck 2010) tot 38 verbanden 
waarbij de gemeenten en steden zelf de touwtjes in handen 
hebben. In 2018 is een voorbereidend traject voor inkante-
ling opgestart voor een aantal samenwerkingsverbanden.
Via de DVV Midwest zal de regio bijvoorbeeld ook kunnen in-
tekenen op projectoproepen van de hogere overheid. Het is 
de bedoeling van de besturen om de samenwerking maxi-
maal af te stemmen op de bestuurlijke grenzen van regio 
Midwest, zoals deze in de praktijk gegroeid zijn.

Naast de bestaande beheersmatige samenwerking (delen 
personeel, gezamenlijke aankopen, regionale projecten) 
zet de regio verder in op beleidsmatige samenwerking. Het 
voorbije jaar werd reeds een voorbereidend traject uitge-
voerd voor de opstart van de vervoerregio.  

De DVV Midwest beoogt samenwerking met alle partners op 
het terrein om deze ambities waar te maken. WVI is part-
ner in de regionale DVV Midwest en ondersteunt de werking 
door onder meer te voorzien in personeel.

 J KENNISDELING

De coördinator van het Midwestoverleg ondersteunt diverse 
andere overlegfora zoals onder meer het ExpertiseCentrum 
voor Gemeentesecretarissen Roeselare-Tielt en het OCMW-
voorzittersoverleg. De coördinator initieert, trekt en volgt 
de samenwerkingen, clusters en intervisiegroepen in regio 
Midwest op. WVI neemt ook actief deel aan de vergaderin-
gen van RESOC Roeselare-Tielt.

Een uitgebreid verslag over de werking van het Midwesto-
verleg kan worden nagelezen op http://www.midwest.be. 
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BRUGGE-OOSTENDE

 J BURGEMEESTERSOVERLEG REGIO BRUGGE

Het burgemeestersoverleg regio Brugge is een vrijwillig 
samenwerkingsverband tussen de 10 gemeenten Beernem, 
Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, 
Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Ook in 2018 
hebben ze de ambities om kennis te delen, info uit te 
 wisselen, gezamenlijk te overleggen en standpunten in te 
nemen.

Sinds 2013 neemt Stad Brugge het voorzitterschap waar. 
De burgemeesters komen vijf keer per jaar samen in het 
streekhuis Kasteel Tillegem. Recente onderwerpen waren 
onder meer:

• opzet en opvolging van een studie voor de opmaak van 
een langetermijnvisie voor de toekomst van de afvalin-
tercommunale IVBO

• visievorming op bovengemeentelijk mobiliteitsbeleid 
en het proefproject rond basisbereikbaarheid voor de 
regio Brugge

• toelichting ontwerp omzendbrief windenergie
• opvolging provinciale studie behoefteberekening 

bedrijventerreinen regio Brugge
• bespreking aanbod Eandis opmaak masterplannen 

openbare verlichting in de regio
• Vlaamse Bouwmeesterscan
• Oproep Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen 

voor indiening lokale projecten rond Internet of Things
• Financiering Mug-helikopter
• Statiegeldalliantie

Sinds november 2008 fungeert WVI als secretariaat voor 
het burgemeestersoverleg. De coördinator zorgt ervoor 
dat het burgemeestersoverleg op een structurele manier 
wordt ondersteund door onder meer het opstellen van een 
relevante agenda en de verdere opvolging hiervan.

 J BURGEMEESTERSOVERLEG REGIO OOSTENDE

Sinds 2015 is WVI ook actief betrokken bij de ondersteu-
ning van het burgemeestersoverleg regio Oostende tussen 
de gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, 
Gistel, Oudenburg en Ichtegem. De opzet en doelstelling 
van het burgemeestersoverleg focust zich op het delen van 
kennis, info uitwisselen, gezamenlijk overleggen en stand-
punten innemen. De burgemeesters komen vijf keer per jaar 
samen in de Stad Oudenburg. Recente onderwerpen waren 
onder meer:

• overgang van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid
• overzicht werking projectbureau WVI
• opvolging provinciale studie behoefteberekening 

bedrijven terreinen regio Oostende
• stand van zaken afwerking studie fusie politiezones

 
 J KENNISDELING 

Vanuit het bestuur van het Expertisecentrum van gemeen-
tesecretarissen (ECG) Brugge-Oostende werd eind 2015 in 
deze regio een nieuw initiatief gelanceerd om de (adjunct) 
algemeen directeurs op periodieke wijze (2 à 3 x / jaar) bij-
een te brengen rond een actueel thema. Hierbij wordt ge-
streefd naar kennismaking met de werking van de (gast)
gemeente, het aanbrengen van thema’s met een onmiddel-
lijke (praktische) meerwaarde alsook het openstellen van 
het forum voor adjunct algemeen directeurs omwille van de 
bestuurlijke evoluties. Ook hier ondersteunt de coördinator 
van het burgemeestersoverleg van WVI dit initiatief door 
in samenspraak met de trekkers, met name de algemeen 
 directeur van Torhout, Brugge, Zedelgem en de adjunct 
 algemeen directeur van Oostende de voorstellen en initia-
tieven hierrond concreet uit te werken. Het overleg kwam in 
2018 tweemaal samen. Daarnaast werd in de regio ook een 
infosessie rond het decreet lokaal bestuur georganiseerd 
die openstond voor mandatarissen en ambtelijke mede-
werkers van gemeenten en steden.

• 19-02-2019
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WVI blijft een voortrekkersrol spelen in de samenwerking met de buren uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. Dat gebeurt 
in twee Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de Frans-Belgische grens waarvan WVI part-
ner is namens de gemeenten.

• 19-02-2019
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WVI blijft een voortrekkersrol spelen in de samenwerking met de buren uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. Dat gebeurt 
in twee Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de Frans-Belgische grens waarvan WVI part-
ner is namens de gemeenten.

 J DE EGTS EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

De Algemene Vergadering van de Eurometropool verga-
derde 4 maal, op 16 maart en 15 mei in Texture Museum 
Kortrijk en op 14 september en 7 december in Métropole 
Européenne de Lille te Rijsel. De vergadering boog zich over 
de begroting van de Eurometropool, sloot de rekeningen af 
en maakte de stand van zaken op van de activiteiten. Op 14 
september werd Martine Aubry verkozen als nieuwe voor-
zitter en Vincent Van Quickenborne, Rudy Demotte en Da-
mien Castelain als ondervoorzitters en dit voor de eerste 
maal voor een periode van 2 jaar na de statutenwijziging in 
2017. In 2018 onthaalde het Agentschap van de Eurometro-
pool Cathérine Christiaens, de nieuwe coördinatrice van de 
actiegroep het Blauwe Park.

De werkzaamheden van de Eurometropool concentreren 
zich op 3 prioritaire thema’s met verschillende concrete 
acties:

1. Economische ontwikkeling met de oprichting van een net-
werk van digitale actoren. In dit kader organiseerde de 
Eurometropool op 1 juni in Hangar K in Kortrijk de tweede 
editie van het Smart Cities Forum. 130 deelnemers maak-
ten kennis met innovatieve praktijken voorgesteld door 
start-ups, ondernemingen en gemeenten. De tweede 
editie stond in het teken van gaming, energie en handel. 
Op 14 september werd een samenwerkingsakkoord on-
dertekend door Hangar K uit Kortrijk, Euratechnologies 
uit Rijsel en Quartier Numérique de Wallonie picarde: Di-
gital Eurometropolis was geboren. Van 13 tot 16 novem-
ber trok de Eurometropool met hen naar het Smart City 
World Congress in Barcelona ter promotie van de digitale 
ecosystemen en om te kunnen netwerken. Onder andere 
een werkvergadering met de Catalaanse minister voor 
digitale zaken stond op het programma. 

2. Opleiding en werk. De Eurometropool heeft zich geënga-
geerd in 3 verschillende Interreg V-projecten: Grenze-
loos Competent, Grenzeloos Tewerkstellen en Act’Emploi 
die allen een betere ontsluiting van de grensoverschrij-
dende arbeidsmarkt als doelstelling hebben. Het leren 
van de buurtaal wordt sterk aangemoedigd door de Eu-
rometropool. Op 31 januari werd Interreg V microproject 
‘Talata – talent pour les langues / voor talen’ gelanceerd 
waardoor 12 lagere en middelbare scholen ‘jumelages’ 
kunnen aangaan waarbij taal centraal staat. De Eu-
rometropool wil tevens de proeftuin worden voor het 
grensoverschrijdend alternerend leren. Daartoe werd 
een proefproject ingediend in het kader van b-solutions 
gelanceerd door DG Regio. Het proefproject wil de ob-

stakels van de grensoverschrijdende mobiliteit bij alter-
nerend leren wegwerken en werd in juni goedgekeurd. 
Tenslotte ondersteunt de Eurometropool een grens-
overschrijdend netwerk van docenten en hogescholen 
die grensoverschrijdende educatieve partnerships voor 
ogen heeft.

3. Verankering van de duurzame ontwikkeling in de Eu-
rometropool via een duurzame grensoverschrijdende 
mobiliteit, de aansturing en coördinatie van de Eurome-
tropolitane Blauwe Ruimte en de promotie van alterna-
tieve energie. De Eurometropool blijft zich inzetten voor 
betere openbaarvervoerverbindingen met specifieke 
aandacht voor de trein. De actiegroep Blauwe Ruimte 
lanceerde op 22 maart ‘Het Blauwe Park van de Euro-
metropool’ in Tourcoing met als doelstelling organisaties 
en burgers te informeren en te betrekken bij de realisa-
ties en initiatieven in het kader van het Blauwe Park. Een 
eerste versie van het boek werd er voorgesteld evenals 
de cartografische website. Het boek werd tenslotte ge-
publiceerd net voor de zomer. In 2018 organiseerde de 
actiegroep Energie 3 energiebezoeken waarbij de deel-
nemers kennis kunnen maken met innovatieve praktijken 
op vlak van energie: op 26 april werd het Maison du projet 
de la lainière in Wattrelos bezocht, op 23 mei was de Bio-
masscentrale A&S in Oostrozebeke aan de beurt en op 
26 september werd een bezoek gebracht aan het Centre 
de recherche terre et pierre in Doornik.

Een uitgebreid verslag over de werking van de EGTS Euro-
metropool Lille-Kortrijk-Tournai kan worden nagelezen op 
http://nl.eurometropolis.eu. 

• 19-02-2019
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 J DE EGTS WEST-VLAANDEREN 
FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D’OPALE

De Algemene Vergadering van de EGTS kwam in 2018 5 maal 
bijeen, afwisselend in Vlaanderen en in Frankrijk. De leden 
van de EGTS werden op 30 januari onthaald in het Seylsteen 
in Veurne, op 30 maart in de Communauté urbaine in Duin-
kerke, op 1 juni opnieuw in het Seylsteen in Veurne, op 19 
oktober in de coworking space Work&Co in Duinkerke en op 
23 november terug in het Seylsteen. Deze vergaderingen 
keurden begrotingen en werkprogramma’s goed, sloten de 
rekeningen af en stelden de activiteitenrapporten vast. Na 
een mandaat van 3 jaar, gaf voorzitter Patrice Vergriete op 
1 juni de fakkel van het voorzitterschap door aan Jan Dur-
nez. Patrice Vergriete werd verkozen tot ondervoorzitter. 
Deze vergaderingen vormen ook uitgelezen momenten voor 
informatieoverdracht, debat en overleg tussen de leden van 
de EGTS. Zo stelde de Région Hauts-de-France het Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires of het SRADDET voor, het nieuwe 
planningsdocument in opmaak, de Métropole Européenne 
de Lille zijn Schéma de Coopération Transfrontalière en het 
Département du Nord zijn strategie voor grensoverschrij-
dende samenwerking. De Algemene vergadering van 23 no-
vember besliste om in 2019 verder beroep te doen op de 
diensten van een halftijdse communicatiemedewerker. Deze 
diensten worden ter beschikking gesteld van de EGTS door 
WVI.  

In 2015 keurde de Algemene Vergadering een geïntegreerd 
actieplan goed voor de volgende jaren dat rekening houdt 
met de kansen geboden door het Interreg V-programma 
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen voor de realisatie van de ac-
ties. De thematische werkzaamheden van de EGTS werden 
ondergebracht in 4 werkgroepen: Water, Ruimte, Economie 
en Sociale & Culturele Cohesie.

1. De focus van de werkgroep Water lag op de uitvoering 
van het Interreg V project Mageteaux (2016-2020) dat 
een verbetering van de waterafvoer tijdens hoogwater 
in de Moeren nastreeft. Op 11 juni 2018 kwamen een 70-
tal geïnteresseerden in het Groot Moerhof samen om te 
horen wat de Franse en Vlaamse waterbeheerders con-
creet van plan zijn om de afwatering bij hoogwater in de 
Moeren te verbeteren en aldus het overstromingsrisico 
te beperken. Vooraf ontdekten 40 wandelaars de Moeren 
onder leiding van een gids die hen vertelde over de ge-
schiedenis en de grote landschappelijke waarde van dit 
gebied maar ook over de problemen met wateroverlast. 
In 2018 redigeerden de Vlaamse juristen het Verdrag tot 
wijziging van de Frans-Belgische overeenkomst van 1890 
en zijn aanhangsel van 1969 die de waterafvoer in dit ge-
bied regelt. Een wijziging is nodig om de tijdelijk gedeelde 
afwatering in de richting van zowel Nieuwpoort als Duin-
kerke in de praktijk te kunnen brengen. Eind 2018 werd 
gestart met de realisatie van een informatie- en sensibi-
liseringsfilmpje rond deze waterproblematiek.

2. De werkgroep Ruimte neemt deel aan twee Interreg 
V projecten: Partons 2.0 (2016-2020) en Transmobil 
(2018-2022). 

Partons 2.0 wil via een participatietraject met burgers 
en lokale beleidsmensen zowel de publieke als com-
merciële dienstverlening in het grensoverschrijdende 
ruraal gebied optimaliseren. De EGTS organiseert in 
samenwerking met Vormingplus Oostende-Westhoek 3 
ontdekkingsdagen voor een Frans-Vlaams publiek onder 
de noemer ‘Dorpen bij buren’. Via deze ontdekkings-
dagen maken we kennis met burgerinitiatieven waarbij 
mensen zich engageren in de eigen streekontwikkeling. 
We tonen hoe inwoners zelf het heft in handen nemen 
om de sociale cohesie in hun dorp te versterken. Hun 
initiatieven zijn niet enkel gericht op dienstverlening 
maar zorgen er ook voor dat mensen elkaar opnieuw 
kunnen ontmoeten. De eerste daguitstap kon rekenen 
op een 50-tal deelnemers en vond plaats op 16 oktober 
2018: Initiatives Rurales in Hondschoote en het Dorps-
punt in Beveren a/d IJzer beten de spits af.  
 
Transmobil ijvert voor de verbetering van de mobiliteit in 
grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig 
tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen 
wagen. Het project loopt van 1 april 2018 tot 31 maart 
2022. Binnen de schoot van de werkgroep Ruimte wordt 
een grensoverschrijdend kennisplatform mobiliteit 
uitgebouwd middels een aantal concrete acties: analyse 
van de praktijken, gewoonten en organisatie van de 
mobiliteit aan beide zijden van de grens;  de actualisatie 
van de grensoverschrijdende kaart van het openbaar 
vervoer van de EGTS; voorstellen voor grensoverschrij-
dende verbindingen en/of aansluitingen. De gegevens 
verzameld en verwerkt binnen het kennisplatform zullen 
gebruikt worden om de mobiliteitshubs die uitgebouwd 
worden in 17 steden en gemeenten gelegen in de Franse 
en Vlaamse Westhoek op elkaar te laten aansluiten in 
een grensoverschrijdend netwerk.

3. De werkgroep Economie concentreerde zich op de uit-
voering van het Interreg V project Grenzeloos Compe-
tent (2016-2020) dat een betere afstemming van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt voor ogen heeft. De EGTS 
is samen met de Eurometropool en projectleider POM 
West-Vlaanderen verantwoordelijk voor de communica-
tieactiviteiten. De EGTS staat tevens in voor de verplaat-
singen van de Franse werkzoekenden van Entreprendre 
Ensemble die deelnemen aan de opleidingen en de ont-
dekkingsdagen van de drie speerpuntsectoren waar het 
project op focust: de voedingsindustrie, de textielsector 
en duurzaam bouwen. Als geassocieerde partner in de 
Interreg-projecten Grenzeloos Tewerkstellen en Ten-
dances trad de EGTS hoofdzakelijk op als informatie- en 
communicatieplatform voor acties en evenementen van 
beide projecten. De eerste resultaten van deze 3 projec-
ten werden door de respectieve projectleiders voorge-
steld aan de Algemene Vergadering van de EGTS op 1 juni 
2018. 

4. De werkgroep Sociale & Culturele Cohesie organiseerde 
op 2 september 2018 de tweede editie van het grens-
overschrijdende IJzerfeest, een sportief en recreatief  
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event op en langs de IJzer, in nauwe samenwerking met 
de stad Poperinge, Toerisme Poperinge, het bewoners-
platform en het feestcomité van Roesbrugge, de ge-
meente Houtkerque, Initiatives Rurales uit Hondschoote 
en de Communauté de Communes de Flandre Intérieure. 
Van Bootje Trek tot een smaakwandeling, de IJzer en om-
geving ontdekken met natuurgidsen, een smokkeltocht, 
kajakken, vlottenbouw ... vele Vlamingen en Fransen kon-
den het smaken. De werkgroep helpt bij de projectmon-
tage van een Interreg V microproject rond taalinitiatie 
voor de jongsten uit het lager onderwijs. Initiatiefnemers 
zijn de steden Veurne en Hondschoote. 

Een uitgebreid verslag over de werking van de EGTS West-
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale kan worden 
nagelezen op http://www.egts-gect.eu. 

 J NOORD-FRANKRIJK

Eind maart 2015 ging het Interreg V-programma voor 
grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk, 
Wallonië en Vlaanderen officieel van start. WVI diende in 
2017 samen met 21 Franse en Vlaamse partners het Inter-
reg-project Transmobil in dat werk wil maken van betere 
mobiliteit in de Frans-Vlaamse grensregio. Het project werd 
goedgekeurd in september 2017 en ging officieel van start 
op 1 april 2018.

De Westhoek en de Noord-Franse plattelandsregio kampen 
met dezelfde problemen: er zijn weinig alternatieven voor 
de eigen auto, wat tot vervoersarmoede leidt. Ook de so-
ciale cohesie en de leefbaarheid nemen er af door het ver-
dwijnen van diensten en winkels uit de dorpen. Transmobil 
wil nieuwe mobiliteitsoplossingen verkennen en een grens-
overschrijdend kennisplatform mobiliteit ontwikkelen zodat 
kansen en problemen sneller en vlotter gezamenlijk aange-
pakt kunnen worden. Een grensoverschrijdend netwerk van 
hubs zal worden geïmplementeerd waar mensen terecht 
kunnen voor een huurfiets, een deelwagen, een aansluiting 
bij het bestaande netwerk van openbaar vervoer, enz. Deze 
hubs kunnen naast een mobiliteitsfunctie ook een sociale of 
economische functie hebben zoals bijvoorbeeld een lokale 
kruidenier of een co-workingplek.

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte 
d’Opale is de grensoverschrijdende partner in het verhaal. 
Aan Vlaamse zijde bestaat het partnership uit WVI, de Pro-
vincie West-Vlaanderen, het Westhoekoverleg, De Panne, 
Houthulst, Ieper, Koksijde, Kortemark, Poperinge, Veurne, 
Vleteren, Departement MOW en Taxistop. WVI begeleidt de 
gemeenten bij de uitwerking en inplanting van de hubs en zal 
gedeeltelijk instaan voor het uitvoeren van het studiewerk.
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ACTIVITEITEN PER GEMEENTE

Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten maakt WVI werk van een 
duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Zo initiëren, faciliteren en 
organiseren we intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen  gaande 
van het realiseren van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woon-
projecten tot studiebureau en advies- en kenniscentrum rond ruimtelijke plan-
ning, mobiliteit,  milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en 
 Europese samenwerking.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de structuur, de werking en de organi-
satie van WVI waarbij we ons focussen op de verschillende vormen van dienst-
verlening en projectontwikkeling, alsook de belangrijkste activiteiten. In de 
rubriek ‘Activiteiten per gemeente’ worden de activiteiten per gemeente (alfa-
betisch) op een overzichtelijke en duidelijke manier weergegeven. In de digitale 
versie is het kaartje inter actief, waardoor u rechtstreeks naar uw voorkeurs-
gemeente kan doorklikken. 

We hopen dat de vele projecten en activiteiten die in dit jaarverslag aan bod 
 komen een stimulans mogen zijn om nieuwe plannen te smeden voor de toe-
komst.  
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ALVERINGEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

voorontwerpRUP voor het afbakenen van woonkorrels en 
woonuitlopers met ontwikkelingsperspectieven

l natuur

eindfasebeheerplan beschermd landschap Oudlandpolders van 
Lampernisse

goedgekeurdbeheerplan voor de Westkustpolders

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Zwanestraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren

verkaveling Knibbehoek

verkaveling Montignyplein

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: lijst kandidaat kopers

Hostede Uitbreiding: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Hostede: lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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ARDOOIE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Brouwerij Schotte

verkaveling Centrum Zuid-West

verkaveling De Tassche

verkaveling Dorp - Oost

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Fabriekstraat (Sioen nv): uitbreiding individueel bedrijf

Motestraat: ambachtelijk

Stationsstraat (nv Metafox): uitbreiding individueel bedrijf

Uitbreiding De Zetel bvba: uitbreiding individueel bedrijf

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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BEERNEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdRUP herziening SRUP deelplan De Busschere

scopingsnotaRUP planologische ruil industriegrond

startnotaRUP Zandberghoeve

on holdvisie woontypologie

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 2.0

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop: in 
verkoop

verkaveling Bloemendale

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop: -

verkaveling Galgenveld

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling De Akker

verkaveling Gemeentecentrum Zuid-Oost

verkaveling Haverbilken

verkaveling Hugo Verrieststraat

verkaveling 't Hof

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Lokaal Bedrijventerrein Uitbreiding (Di Coylde): lokaal
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industriepark Oost

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Bedrijvenpark: ambachtelijk

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Industriepark Oost: lokaal

l gerealiseerde projecten bedrijventerreinmanagement *:

BTM Beernem

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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BLANKENBERGE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefactualisatie Register Onbebouwde Percelen Blankenberge

afgewerktDSI-conforme GRB-migratie van BPA's en RUP's

actiefondersteuning stedenbouwkundige dienst

on holdRUP 17 Grote Markt

on holdRUP 20 St-Rochus

voorontwerpRUP GERCO

l mobliliteit

uitwerkingsfasemobiliteitsplan Blankenberge - verbreden en verdiepen

uitwerkingsfasemobiliteitsplan Blankenberge - verbreden en verdiepen

l natuur

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelenergiecoach en demonstratieprojecten in tertiaire 
sector (€ TERTS)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 2.0

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling De Lange Thuyn
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bedrijfsverzamelgebouw Tintersweghe LO

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling De Craene

verkaveling Dorpskom

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in opmaak | uitgifte: bouwrijp aanbod

Tintersweghe LO: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Ambachtelijke Zone Uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw: 
ambachtelijk

De Riethoek: bedrijfsverzamelgebouw

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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Noord-Ede

BREDENE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l natuur

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Kop van 't Sas

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Noord Ede

l ondernemen

uitrustingswerken: voorlopige opleveringNoord-Ede Reconversie: revitalisering

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Noord-Ede: ambachtelijk

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Oostende
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bedrijventerrein De Koolaerd

BRUGGE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l mobliliteit

afgewerktmobiliteitsnota project Peterseliestraat

l natuur

goedgekeurdetno-ecologiestudie in de Zwinstreek - Zwininterviews 
deel 3

goedgekeurdinventarisatie graslanden speelbosjes

goedgekeurdinventarisatie Grootseminarie 2018

goedgekeurdmonitoring Damse Vaart 2018

voorbereidende faseonderzoek naar en neerschrijven van de agrarische en 
gastronomische identiteit van de Zwinstreek

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Michel van Hammestraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Sint-Trudo

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Weidebeek

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren - Oude Oostendse Steenweg

projectregie De Nieuwe Molens

verkaveling Degrendel

verkaveling Dorpskom

verkaveling Gemeneweidestraat

verkaveling Hermitage

verkaveling Sint-Hubertuslaan

verkaveling Ter Panne

verkaveling Vrijheidsstraat
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The Sewing Loft in voormalige kazerne Lissewege (Rademakers)

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Blankenbergsesteenweg GRB: gemengd regionaal

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Chartreuse: dienstenzone/kantoorachtigen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

De Spie GRB: gemengd regionaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Rademakers (Kazerne Lissewege): reconversie

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Blauwe Toren: regionaal

Herdersbrug: regionaal

Lege Moerstraat (Structo): uitbreiding individueel bedrijf

Transportzone (TZZ): transportzone

Transportzone GPW: transportzone

Transportzone Oost: transportzone

Waggelwater: gemengd regionaal

Zeebrugge (Achterhaven): uitbreiding individueel bedrijf

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Rademakers (Kazerne Lissewege): reconversie

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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DAMME
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdRUP reconversie kazerne Sijsele

voorontwerpRUP Sijsele Oost

on holdRUP Zonevreemd bedrijf Teirlinck

l natuur

rapporteringbeheersplannen voor het beschermd stadsgezicht, 
Sint-Janshospitaal en OLV-kerk

goedgekeurdetno-ecologiestudie in de Zwinstreek - Zwininterviews 
deel 3

goedgekeurdmonitoring Damse Vaart 2018

voorbereidende faseonderzoek naar en neerschrijven van de agrarische en 
gastronomische identiteit van de Zwinstreek

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: - | planning: - | uitrustingswerken: 
definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop

projectregie Spermalie

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop:  
uitverkocht

verkaveling Stakendijke

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Stakendijke fase 2

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Stakendijke

l ondernemen
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Sijsele beleeft Wijk van de Toekomst

bedrijfsverzamelgebouw Moerkerkebrug

Moerkerkebrug: bedrijfsverzamelgebouw

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Moerkerkebrug: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Ex-Kazerne: reconversie

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Moerkerkebrug: lokaal

l gebiedsontwikkeling

actiefkwartier 51 Sijsele

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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DE HAAN
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

startnotaRUP gedeeltelijke herziening BPA Winkelcentrum West en 
Villawijk-Noordhoek

startnotaRUP Heidelaan-West

l natuur

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

projectregie: actiefSociaal Huis

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Kardinaal Mercierlaan

verkaveling Dorp

verkaveling Noordzeelaan

verkaveling Westhinder

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Oostende
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DE PANNE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

l natuur

goedgekeurdbeheerplan duinen Koksijde Nieuwpoort Middelkerke

goedgekeurdLIFE+ FLANDRE - extra kartering

ontwerpfasemasterplan en juridische basis ter bescherming duinen 
Duinkerke-Westende (Life project)

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

projectregie: actiefVeurnestraat 72

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Oosthoek Noord

bouwproject Sint-Pieterskwartier

verkaveling Oosthoek Zuid

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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DENTERGEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Eugeen Van Maldeghemstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Kerkplein

verkaveling Centrum-Tuinwijk

verkaveling Hondiuspark

verkaveling Nieuwstraat

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Oeselgem: ambachtelijk

Riva (Desplenter): uitbreiding individueel bedrijf

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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DIKSMUIDE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefBouwmeester scan

startnotaRUP Politiezone

l mobliliteit

goedgekeurdherziening mobiliteitsplan Diksmuide

l natuur

eindfasebeheerplan beschermd landschap Oudlandpolders van 
Lampernisse

goedgekeurdbeheerplan voor de Westkustpolders

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

l projectregie

actiefprojectregie politiezone Polder

l aankooponderhandelingen

voltooidDenecker

actiefSleestraat

actiefSleestraat

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen
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Oude Barriere

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Hendrik Consciencestraat fase 1

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Hendrik Consciencestraat fase 2

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: aanbesteed | verkoop: -

verkaveling Tuinwijk

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren

bouwproject senioren (Kloosterstraat)

bouwproject Smissestraat

verkaveling Leke Centrum-Oostendestraat

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in opmaak | uitgifte: lijst kandidaat kopers

IJzer Noord: gemengd lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: uitgegeven

Oude Barriere: regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Heernisse: milieubelastend

Kaaskerke Zuid Lokaal: lokaal

Kaaskerke Zuid Regionaal: revitalisering

Keizershoek (Vinckier): uitbreiding individueel bedrijf

Lekedorpstraat (Pro Arte): uitbreiding individueel bedrijf

l gerealiseerde projecten bedrijventerreinmanagement *:

BTM Diksmuide

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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GISTEL
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

afgewerktdigitaliseren RUP’s en BPA’s fase II

openbaar onderzoekRUP De Koolaerd

startnotaRUP Provincieweg

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l GIS

actiefGIS-consultancy

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 2.0

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Vaartstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Centrum

verkaveling De Stuiver

verkaveling Kom Noord

verkaveling Konijnenbos

verkaveling Nederenheirweg

verkaveling Sportcentrum

verkaveling Steenbakkerstraat

l ondernemen
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actiefReconversie Konijnenbos -voortraject

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: in opmaak | uitgifte: 
lijst kandidaat kopers

RUP de Koolaerd: ambachtelijk

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in opmaak | uitgifte: lijst kandidaat kopers

Site Galloo reconversie: reconversie

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Konijnenbos - beheer: milieubelastend

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Oostende

opening verkaveling Steenbakkerstraat
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HEUVELLAND
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

l natuur

goedgekeurdlezing conferentie te Belle thema Bocage

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 2.0

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

projectregie: actiefOud Gemeentehuis

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Baroeneput

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Blauwpoort fase 2

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Bloementuil

verkaveling Blauwpoort fase 1

verkaveling Centrum

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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HOOGLEDE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

on holdinrichtingsplan gemengd regionaal bedrijventerrein

ontwerpreconversieproject sociaal huis Hooglede

goedgekeurdRUP Domein Vossenberg

scopingsnotaRUP ruimtelijke kwaliteit Gits

startnotaRUP sport- en recreatiesite Hooglede

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk ICT-coördinator Midwest

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Kleine Stadenstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren

verkaveling Akkerstraat

verkaveling Centrum Noord

verkaveling De Linde

verkaveling Sancta Rosa

verkaveling Sint-Jozef

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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HOUTHULST
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefondersteuning stedenbouwkundige dienst Houthulst

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

goedgekeurdherziening mobiliteitsplan Houthulst

l aankooponderhandelingen

voltooidgrondverwerving zijtak Iepersteenweg

voltooiduitwijkingsstroken Merkem

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Sint Laurentiusstraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Strooiendorp

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Beukhoutstraat

verkaveling Centiemhoek

verkaveling Centrum-Oost

verkaveling Sint-Kristoffel

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Melanedreef: milieubelastend

'T Vrijbos: milieubelastend

¢ REGIONALE SAMENWERKING
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actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

herziening mobiliteitsplan
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ICHTEGEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

on holdRUP Akkerbeek

goedgekeurdRUP Brugse Heirbaan

on holdRUP De Molen

voorlopige vaststelling ontwerpRUP 's Gravendriesschewijk

on holdRUP Sportcentrum

voorlopige vaststelling ontwerpRUP Veldwegel

on holdRUP Zand- en Grindstraat

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Achterstraat
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Fabriekweg

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Bekegem Centrum

verkaveling Brugse Heirbaan

verkaveling Centrum

verkaveling Den Engel

verkaveling Kerkhofstraat

verkaveling 's Gravendriessche

verkaveling Sint-Bertinuslaan

verkaveling Sportterrein

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: - 
| uitgifte: lijst kandidaat kopers

Fabriekweg (FASE III): lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

BPA NR. 4 Ringlaan: ambachtelijk

Fabriekweg: lokaal

Sportcentrum (Bruggestraat): ambachtelijk

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Oostende
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Pilkem

IEPER
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

stopgezetRUP Pilkemseweg-Brugseweg

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

l klimaat & energie

nazorgsamenwerkingsovereenkomst duurzame wijk De Vloei

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Bourgondiëstraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling De Vloei

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Vannestestraat
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Du Parcwijk

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Klooster

bouwproject senioren

bouwproject Ten Borrewalle

bouwproject Zorgvliet II

projectregie Rijke Klarenstraat

projectregie Rijselsestraat

projectregie Wieltje

verkaveling Bierboomstraat

verkaveling Brielenstraat

verkaveling Centrum

verkaveling De Brug

verkaveling du Parcwijk

verkaveling Elverdingestraat

verkaveling Industrieterrein

verkaveling Lage Meers

verkaveling Noord-Westsector

verkaveling Pennestraat

verkaveling Pilkemstraat

verkaveling Schoolstraat

verkaveling Warandedreef

verkaveling Witte Huis

l ondernemen
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De Vloei

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Hoge Akker (Rodenbachstraat): lokaal

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: in opmaak | uitgifte: 
lijst kandidaat kopers

Hoge Akker Uitbreiding: lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Ieper Business Park: dienstenzone

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in opmaak | uitgifte: uitgegeven

Ieperleekanaal Reconversie: revitalisering

afgewerktopmaak reconversieplan voor Ieperleekanaal reconversie

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Reigersburg (Diksmuideseweg): regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Dikkebusweg (Capoen-Elvapo): uitbreiding individueel 
bedrijf

Ieperleekanaal: gemengd regionaal

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Ieperleekanaal (Pilkem): regionaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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inrichtingsvoorstel RUP Ringlaan - Bruggestraat

INGELMUNSTER
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdRUP Ketenstraat

openbaar onderzoekRUP Ringlaan-Bruggestraat

on holdRUP Stationsomgeving

afgewerktworkshop inrichtingsvisie voor de centrumomgeving

l milieu

actiefintergemeentelijk toezichthouder

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelBurgemeestersconvenant 2030 | multi–
stakeholderbenadering voor klimaatplan (€ PentaHelix)

actiefintergemeentelijke renovatiecoach

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling De Vierbunder

verkaveling Doelstraat

verkaveling Gentstraat Noord

verkaveling Hendrik Consciensestraat (BPA Gentstraat 
Zuid)

l ondernemen
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Zandberg

bedrijfsverzamelgebouw Kleine Weg

actiefRingzone bedrijfsverzamelgebouw

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Zandberg: gemengd regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Gentweg (Weverij Bogaert): uitbreiding individueel bedrijf

Herstelling Monumenten (Vandekerckhove): uitbreiding 
individueel bedrijf

Ringzone: lokaal

Zone II: ambachtelijk

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Z3 Industrielaan (Zandberg): gemengd regionaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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IZEGEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

analysequickscan site Unilin Izegem

l mobliliteit

actiefstudie parkeren van vrachtwagens in Izegem

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

bouwproject: actiefKlein Harelbeke fase 2

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Emelgem Noord

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Klein Harelbeke

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: aanbesteed | verkoop: -

verkaveling Kokelarestraat

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verlaten bedrijfsruimte Lavani
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bewegwijzering

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Maandagmarkt

bouwproject Meensesteenweg

verkaveling Becelaere's Hof

verkaveling Emelgem Noord

verkaveling Kasteelwijk-Zuid

verkaveling Nederbeluik

verkaveling Negenhoek-Bosmolens

verkaveling Uitbreiding-West

verkaveling Wijk-Abeele

verkaveling Wilgenstraat

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: in opmaak | uitgifte: 
lijst kandidaat kopers

Sasbrug: watergebonden

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

AZ Abeele II (Immaura/Abeelimmo): uitbreiding individueel 
bedrijf

Bosmolens (Van Canneyt): uitbreiding individueel bedrijf

Dirk Martenslaan (Dirk Strobbe): uitbreiding individueel 
bedrijf

Kasteelstraat (Strobbe Drukkerij bvba): uitbreiding 
individueel bedrijf

Noord (Mandeldal Uitbreiding): regionaal

Noord: milieubelastend

Uitbreiding Vandemoortele: uitbreiding individueel bedrijf

Zuid: milieubelastend

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

bedrijventerrein Autohandelszone Minerva

l gerealiseerde projecten bedrijventerreinmanagement *:

BTM Izegem

¢ REGIONALE SAMENWERKING
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bedrijventerrein Minerva

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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JABBEKE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l mobliliteit

beleidsfaseherziening mobiliteitsplan Jabbeke

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelenergiecoach en demonstratieprojecten in tertiaire 
sector (€ TERTS)

actiefintergemeentelijke renovatiecoach

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Centrum-Zuid

verkaveling Ettelgemstraat

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Ambachtelijke Zone: ambachtelijk

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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KNOKKE-HEIST
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

offerteBeleidsplan Ruimte Knokke-Heist

startnotaherziening RUP dorpskern Heist

l natuur

eindfasebeplantingsplan Stadsrandbos

goedgekeurdbinnenduinen

goedgekeurdetno-ecologiestudie in de Zwinstreek - Zwininterviews 
deel 3

ontwerpfasegebiedsvisie, beheerplan en monitoring van het 
uitgebreide Zwin

goedgekeurdmonitoring Damse Vaart 2018

voorbereidende fasemonitoring wegbermvegetaties Knokke

ontwerpfasemonitoring Zwin uitbreiding (NL)

voorbereidende faseonderzoek naar en neerschrijven van de agrarische en 
gastronomische identiteit van de Zwinstreek

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

goedgekeurdplantenwandeling voor de gidsen van het Zwin

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelenergiecoach en demonstratieprojecten in tertiaire 
sector (€ TERTS)

actiefintergemeentelijke renovatiecoach

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 2.0

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen
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beplantingsplan Stadsrandbos

legende

ligging op topografische kaart (bron: NGI) schaal

00000

NOVEMBER 2018

ONTWERP EN BEPLANTINGSPLAN 
STADSRANDBOS KNOKKE

Geert Sanders

algemeen directeur

Ann Tack

coördinator
ruimtelijke milieu en natuur

Arnout Zwaenepoel

natuurdeskundige 0 25 50 m

1:1 000Schaal

GEMEENTE KNOKKE-HEIST
STADSRANDBOS

WVI
www.wvi.be

BARON RUZETTELAAN 35
8310 BRUGGE

T +32 50 36 71 71
E wvi@wvi.be

1:14 560

Definitief vastgesteld door gemeenteraad 00-00-2017
BS: 00-00-2017

 PLAN

afsluiting palen en
 gladde draad (1342 m )

bomen op 25 m van elkaar (280)

buffer 5m (erfdienstbaarheid) (16027 m²)

struikengordel 5m (10723 m²)

frequent gemaaid grasland (26199 m²)

wandelpad ( 2874 m ) 1,5 m breed (4311 m²)

betonnen brug

riet (14600 m²)

uitkijkpunt (2449 m²)

vijver (2449 m²)

bloemrijk grasland, twee maal per jaar gemaaid,
met uitsparing van stroken die niet gemaaid worden
 (34709 m² )

buurtweg

fietspad (1314 m ) 1,5 m breed (1971 m²)

ruiterpad (1763 m ) 1,5 m breed (2644 m²)

sloot (1627 m)

!

!

!

!

!

!

Totale oppervlakte studiegebied (280151 m²)

speelheuvel (2240 m²)

poel (679 m²)

buis

houten brugje

uitkijktoren

speeltoestel + verpozingaccommodatie

composteerplaats riet

mountainbikepad (330 m ) 1,5 m breed ( 495 m²)

struikengordel 2m (1126 m²)

struiken bos (145716 m² )

knoteik

1200 struiken

reliëfrijk terrein

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop: in 
verkoop

verkaveling Heulebrug fase 1

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop: in 
verkoop

verkaveling Heulebrug fase 2

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren

verkaveling Breed Veertien

verkaveling Herenweg

verkaveling Heulebrug

verkaveling Oostwinkel

verkaveling Reygaertsvliet

verkaveling Vuurtoren

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

't Walletje: ambachtelijk

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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KOEKELARE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

startnotaRUP site Da Vinci Atheneum

startnotaRUP site Hovaerestraat

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

l aankooponderhandelingen

actiefCostenoble regie

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Bovekerke

verkaveling Ter Heide

verkaveling Tramstraat

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: uitgegeven

Ten Barne: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

A.Z. Hovaerestraat: ambachtelijk
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Ten Barne

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Coudenhove (Ten Barne): lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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FLANDRE natuurherstelproject

KOKSIJDE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

l natuur

goedgekeurdbeheerplan duinen Koksijde Nieuwpoort Middelkerke

goedgekeurdLIFE+ FLANDRE - extra kartering

ontwerpfasemasterplan en juridische basis ter bescherming duinen 
Duinkerke-Westende (Life project)

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Bejaardenhuisvesting

verkaveling Centrum

verkaveling Dorp

verkaveling Koningstraat

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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KORTEMARK
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefBouwmeester scan

actiefDSI-conforme GRB-migratie van plannen

actiefintergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
Kortemark

startnotaRUP Den Groten Hof

startnotaRUP Deprez

on holdRUP Devan-VDM

on holdRUP herziening BPA Koordhoekstraat

startnotaRUP herziening regionaal bedrijventerrein Staatsbaan

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

l natuur

goedgekeurdbest passende beoordeling fietspad doorheen 
vogelrichtlijngebied Handzamevallei

l klimaat & energie

operationeelbegeleiding burgers bij energierenovatie via thermografie 
(€ See2Do!)

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

l aankooponderhandelingen

actiefontsluiting Edewallebos

actiefoude bedding Groenestraat

actiefSchoolwegel

actiefSneppestraat

actiefverbinding Tuinwijk - Begraafplaats
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Gevelthermografie See2Do!

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Edewallestraat

aankoop: voltooid | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Lichterveldestraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Centrum

verkaveling Koordhoekstraat

verkaveling Koutermolenstraat

verkaveling Sneppestraat (Hyboma)

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Site Wienerberger: ambachtelijk

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Sportcentrum (Decaesstecker): uitbreiding individueel 
bedrijf

Uitbreiding Conserven Talpe: uitbreiding individueel 
bedrijf

Voshoek: ambachtelijk

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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LANGEMARK-POELKAPELLE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefBouwmeester scan

goedgekeurdRUP LO-ZONE INDUSTRIESTRAAT

goedgekeurdRUP Sint-Juliaan

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

l aankooponderhandelingen

actiefrioleringswerken Gistelhofstraat, Galgestraat en 
Klerkenstraat

actiefrioleringswerken Gistelhofstraat, Galgestraat en 
Klerkenstraat

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Lange Molenstraat

aankoop: actief | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Papaverweg

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Poelkapellestraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Schiethoek
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bedrijfsverzamelgebouw

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Eeckhoutmolenstraat

verkaveling Hoeyaertstraat

verkaveling Kapelmeers

verkaveling Lange Molenstraat

verkaveling Vinkestraat

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: uitgegeven

Lokaal Bedrijventerrein Houthulstseweg: 
bedrijfsverzamelgebouw

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: in opmaak | uitgifte: 
lijst kandidaat kopers

Lokaal Bedrijventerrein Industriestraat: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Eeckhoutmolenhoek (AZ Poelkapellestraat): ambachtelijk

Eeckhoutmolenhoek (AZ Uitbr I): ambachtelijk

Eeckhoutmolenhoek (AZ Uitbr II): lokaal

Houthulstseweg (Dekeyser): uitbreiding individueel bedrijf

Sint-Paulus (Inco): uitbreiding individueel bedrijf

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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LEDEGEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 1.0 Midwest

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Boomlandstraat fase 2

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Sint Eloois Winkelstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Boomlandstraat

verkaveling De Kempkens

verkaveling Dorpskom

verkaveling Kerkhof

verkaveling Klein Harelbeke

verkaveling Tuileboomstraat

verkaveling Tuinwijk

verkaveling Tuinwijk-Hemelhoek

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in opmaak | uitgifte: lijst kandidaat kopers

Toor: lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Vierschaere fase III: lokaal
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lancering bedrijvenpark Vierschaere

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Lindeke BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Lindeke: ambachtelijk

Vierschaere: lokaal

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Vierschaere fase III: lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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LICHTERVELDE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l milieu

actiefintergemeentelijke toezichthouder

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelBurgemeestersconvenant 2030 | multi–
stakeholderbenadering voor klimaatplan (€ PentaHelix)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l aankooponderhandelingen

actiefCallewaertlaan 68

actiefDamwegel

actiefDrielindenbeek

actiefgaragebox Essestraat Lichtervelde

actiefHuwijnsbeek

actiefoude uitweg sportcentrum

actiefRosaliastraat

actiefWaterhoenbeek

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 1.0 Midwest

actiefintergemeentelijke ICT-ondersteuning

actiefintergemeentelijke ICT-ondersteuning 2

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop: -

verkaveling De Stegen Akker
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Tweelindenstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Leeuwstraat

verkaveling Oude Bruggeweg

verkaveling Stegelstraat

verkaveling Torhoutstraat

l ondernemen

Kwakkel Uitbreiding

operationeelreductie CO2-emissie op bestaande bedrijventerreinen (€ 
BISEPS)

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Kwakkel (Zone II ): ambachtelijk

Mortelput (Zone I): gemengd lokaal

Stegen Akker: ambachtelijk

Stegen Akker: bedrijfsverzamelgebouw

l gerealiseerde projecten bedrijventerreinmanagement *:

BTM Lichtervelde

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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LO-RENINGE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

afgewerktondersteuning stedenbouwkundige dienst LO-Reninge

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

actiefintergemeentelijke milieu-ambtenaar

l klimaat & energie

operationeelbegeleiding burgers bij energierenovatie via thermografie 
(€ See2Do!)

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

actiefintergemeentelijke ICT-ondersteuning

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Schaerdeke

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Burgemeester Pietersstraat

verkaveling Centrum

verkaveling Kapitein Fremaultstraat

verkaveling Noordschote

verkaveling Reningesteenweg

verkaveling Zuidstraat

l ondernemen
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bewegwijzering

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Ambachtelijke zone De Spie: ambachtelijk

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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MENEN
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

stopgezetRUP bedrijvigheid Leiemeander

scopingsnotaRUP Hagewinde

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop:  uitverkocht

verkaveling Geluwestraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling De Barakken

verkaveling Geluwestraat

verkaveling Groenhof

verkaveling Herwaarderingsgebied Centrum

verkaveling Keizer Karelstraat

verkaveling Noorderlaan

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Menen Oost Uitbreiding: regionaal

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Menen-West (Europoort): regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Grensland: regionaal

Oost: milieubelastend

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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MESEN
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefprojectregie uitvoering Zevensprong

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

projectregie: actiefBuurthuis

projectregie: actiefSlijpstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Deleustraat

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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MEULEBEKE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

conceptontwerpend onderzoek sites Oude Diksmuidse Boterweg 
en Unic Design

l milieu

actiefintergemeentelijk toezichthouder

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelBurgemeestersconvenant 2030 | multi–
stakeholderbenadering voor klimaatplan (€ PentaHelix)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l aankooponderhandelingen

actiefGentstraat

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling De Markt

verkaveling Het Goet Te Potente

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: voorlopige 
oplevering | uitgifte: bouwrijp aanbod

Haandeput: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Gavershoek: ambachtelijk

Zone II: ambachtelijk
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Haandeput

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Haandeput: lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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MIDDELKERKE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l subsidiewijzer

actiefzonne-energie voor de Groenhagemolen in Leffinge

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

l natuur

goedgekeurdbeheerplan duinen Koksijde Nieuwpoort Middelkerke

ontwerpfasemasterplan en juridische basis ter bescherming duinen 
Duinkerke-Westende (Life project)

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

uitvoering actiesrenovatiecoach

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Oostendelaan

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Centrum

verkaveling Centrum-West

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: lijst kandidaat kopers

De Middelpolder: gemengd regionaal
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Middelpolder

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

De Kalkaert LO: bedrijfsverzamelgebouw

De Kalkaert LO: lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Oostende
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RUP recreatie

MOORSLEDE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefBouwmeester scan

voorontwerpherziening GRS Moorslede

actiefondersteuning stedenbouwkundige dienst

startnotaRUP Dadipark

startnotaRUP herlocalisatie voetbalclub Dadizele

goedgekeurdRUP herziening BPA Kamp

openbaar onderzoekRUP herziening BPA Kleppestraat

l natuur

afgewerktnatuurbeheerplan 'Ons Park'

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelBurgemeestersconvenant 2030 | multi–
stakeholderbenadering voor klimaatplan (€ PentaHelix)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke ICT-ondersteuning

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen
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bedrijfsverzamelgebouw Briekhoek

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren

bouwproject Vierseizoenstraat

verkaveling Bellereke

verkaveling Beselarestraat

verkaveling Brouwerij

verkaveling Kleppestraat

verkaveling Sportpark

verkaveling 't Kamp

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Ambachtelijke Zone De Briekhoek: ambachtelijk

Breulstraat (BPA nr. 2 AZ): ambachtelijk

BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Klephoek: ambachtelijk

Uitbreiding Ambachtelijke Zone BPA nr. 2: lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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NIEUWPOORT
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

ontwerpontwerpend onderzoek/trajectbegeleiding i.f.v. 
ontwikkeling site Swartesfabriek

on holdRUP Floreal

on holdRUP gedeeltelijke herziening BPA Ramskapelle

on holdRUP Handelskaai

startnotaRUP herziening BPA Kasteelstraat

on holdRUP Nieuwpoort Bad

goedgekeurdRUP Nieuwpoort stadscentrum

openbaar onderzoekRUP Noord de Noordvaart - uitbreiding 2° fase

on holdRUP Omgeving Leopoldpark

on holdRUP Polderfront

on holdRUP Vierbarke

l natuur

goedgekeurdbeheerplan duinen Koksijde Nieuwpoort Middelkerke

goedgekeurdLIFE+ FLANDRE - extra kartering

ontwerpfasemasterplan en juridische basis ter bescherming duinen 
Duinkerke-Westende (Life project)

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen
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RUP stadscentrum

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Witte Brigadelaan - senioren

verkaveling Dorp

verkaveling Jachthaven VI Haringhoek - Pemenhoek

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Noordvaart 2: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

De IJzer (Jachthaven): uitbreiding individueel bedrijf

Noordvaart: lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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Plassendale

OOSTENDE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l natuur

goedgekeurdontwikkelen boekje over rozen

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Metselaarsstraat - Timmermansstraat

verkaveling De Grote Keygnaert

verkaveling Wijk Vuurtoren

verkaveling Zilverlaan

l ondernemen
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definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

KMOK

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Kromme Elleboog: regionaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitrustingswerken: in 
uitvoering | uitgifte: bouwrijp aanbod

Luchthaven (OAB): luchthavengebonden

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Plassendale 3 DZ: dienstenzone/kantoorachtigen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: uitgegeven

Plassendale 3 KMO: lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Plassendale II: regionaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Plassendale III: regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Stene: milieubelastend

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Oostende
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Walstraat, seniorenwoningen voor OCMW

OOSTKAMP
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

on holdRUP site gemeente/Bpost

openbaar onderzoekRUP Vijvers

l mobliliteit

uitwerkingsfaseherziening mobiliteitsplan Oostkamp

l klimaat & energie

operationeelbegeleiding burgers bij energierenovatie via thermografie 
(€ See2Do!)

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelenergiecoach en demonstratieprojecten in tertiaire 
sector (€ TERTS)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l aankooponderhandelingen

voltooidfiets-en voetgangersverbinding Meulestee

actiefKortrijksestraat 174

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: opgestart

bouwproject Walstraat

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Leegtestraat

174



Rodenbachlaan

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Brugsestraat

bouwproject Felix Timmermansplein

bouwproject Macieberg

bouwproject Rapaertstraat

verkaveling Centrum

verkaveling Coebroeckdreef

verkaveling Gruuthuyse

verkaveling Liematestraat

verkaveling Nieuwenhove

verkaveling Vrijgeweidestraat

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
vergunning | uitgifte: lijst kandidaat kopers

Rodenbach Zuid: lokaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

De Leite: ambachtelijk

De Rampe: ambachtelijk

Kampveld: ambachtelijk

Lieverstede: ambachtelijk

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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OOSTROZEBEKE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

stopgezetRUP gedeeltelijke herziening BPA driehoek

on holdRUP Pauwhoek (voorheen De Braeve)

l milieu

actiefintergemeentelijk toezichthouder

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefintergemeentelijk renovatiecoach

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk ICT-coördinator Midwest

actiefintergemeentelijke ICT-ondersteuning 2

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Olieberg

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Kriekestraat

verkaveling Sportcentrum

l ondernemen
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Gouden Appel

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Gouden Appel: lokaal

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Lokale Transportzone: transportzone

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Regionaal Watergebonden Bedrijventerrein: 
watergebonden

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Spano: uitbreiding individueel bedrijf

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Gouden Appel: lokaal

Waelkens: uitbreiding individueel bedrijf

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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OUDENBURG
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdGRS Oudenburg

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: opgestart

verkaveling Bellerochelaan

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Blekerijstraat

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Pardoenstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren

verkaveling Korte Vijfwegstraat

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Glastuinbouwzone Oudenburg

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Plassendale II Fase 2: regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Steengoed: lokaal

Waerebrug (Steelandt): uitbreiding individueel bedrijf

¢ REGIONALE SAMENWERKING
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Bellerochelaan

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Oostende
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herwaardering Pittem Ambachtspark - fietsvoorzieningen

PITTEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

afgewerktquickscan site Wienerberger

startnotaRUP De Posterij

voorontwerpRUP Garage Lavens

voorontwerpRUP Industrielaan-Oost

startnotaRUP ruimtelijke kwaliteit Pittem

l milieu

actiefintergemeentelijk toezichthouder

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l aankooponderhandelingen

actiefaankoop en verkoop restpercelen

actiefSint-Jozefstraat

voltooidVerhulstenstraat

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Plaatsmolenweg
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Posterij zone D

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Kauwstraat

verkaveling Centrum

verkaveling Centrum Zuid-West

verkaveling Centrum-Noord

verkaveling Centrum-West

verkaveling Dorpsplein

verkaveling Egemse Binnenweg

verkaveling Ter Ooigem - Oostbuurt

verkaveling Tieltstraat

l ondernemen

actiefopmaak reconversieplan AZ Posterijlaan reconversie

definitie en planning: - | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: in opmaak | 
uitgifte: uitgegeven

Pittem AZ Reconversie

actiefprojectregie kleiputten Egem

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Kasteeldreef (BPA nr. 2): ambachtelijk

Posterij Zone D (Posterijlaan Uitbreiding): lokaal

Posterij: ambachtelijk

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Posterij Zone D (Posterijlaan Uitbreiding): lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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POPERINGE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefprojectregie 't Vogeltje

startnotaRUP bedrijfssite Made in Inox

startnotaRUP Ieperseweg

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: opgestart

verkaveling Appelgoedje

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Boomgaardstraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: aanbesteed | verkoop: -

verkaveling Komstraat

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Loviestraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Oude Provenstraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Terenburgseweg

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Senioren - 't Schellewerken

verkaveling Baljuwstraat

verkaveling Busseniershof

verkaveling Sint-Andrieshof

l ondernemen
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Sappenleen bewegwijzering verkaveling Appelgoedje

uitgifte: bouwrijp aanbodSappenleen (Uitbreiding II)

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

BPA Sappenleen (Uitbreiding I): ambachtelijk

Sappenleen (Uitbreiding II): gemengd regionaal

Sappenleen: milieubelastend

Windmolens

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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ROESELARE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdRUP Brugsesteenweg

actiefsegmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van 
wonen en werken deelgebied in West-Vlaanderen

l klimaat & energie

uitvoering actieskwaliteitsscreening meergezinswoningen

afgewerktsamen bouwen aan een duurzame (t)huis

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Krommebeek

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Onledegoedstraat

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Wijnendalestraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Beekkwartier

verkaveling Beitem-Centrum

verkaveling Centrum

verkaveling Groenpark

verkaveling Kapelhoek fase 1

verkaveling Kapelhoek fase 2

verkaveling Klokkeput

verkaveling Koortskapel

verkaveling Mandellaan

verkaveling Noord - Lakenstraat

verkaveling Onledemeers
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Glastuinbouwzone

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: bouwrijp aanbod

Beveren-Krommebeek (Beveren Noord-Oost): regionaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Beveren-Onledebeek (Beveren Noord-West): regionaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in opmaak | uitgifte: bouwrijp aanbod

Beveren-Wijnendale: regionaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: bouwrijp aanbod

Glastuinbouwzone

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: - 
| uitgifte: lijst kandidaat kopers

Iepersestraat: lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Ovenhoek Zone C (West Noord): gemengd regionaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: lijst kandidaat kopers

Ovenhoek Zone D (West Zuid): gemengd regionaal

operationeelreductie CO2-emissie op bestaande bedrijventerreinen (€ 
BISEPS)

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Roeselare Nieuwe Abele Zuid: milieubelastend

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Schaapbrugge RO & W: watergebonden

185

W
V

I 
| 

2
0

1
8



l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Betonfabriek Olivier bvba: uitbreiding individueel bedrijf

Beveren Wijnendale Uitbreiding (Rodima nv): uitbreiding 
individueel bedrijf

Beveren Wijnendale: milieubelastend

Haven Deel 1 (De Pilders): gemengd regionaal

Haven Deel 2: lokaal

Haven Zuid: watergebonden

Meiboomlaan (Roularta): uitbreiding individueel bedrijf

Noord Uitbreiding Verhelst: uitbreiding individueel bedrijf

Noord: milieubelastend

Spoorweg (Dumo Plastics): uitbreiding individueel bedrijf

Spoorweg (Wavin nv): uitbreiding individueel bedrijf

Veldstraat (Betonfabriek Declercq): uitbreiding 
individueel bedrijf

Verstraete Vatenhandel nv: uitbreiding individueel bedrijf

Vijfwegenstraat (Goddeeris nv): uitbreiding individueel 
bedrijf

Zoutman en Desotec: uitbreiding individueel bedrijf

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Beveren-Onledebeek (Beveren Noord-West): regionaal

Ovenhoek Zone C (West Noord): gemengd regionaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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RUISELEDE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefondersteuning stedenbouwkundige dienst

publieke raadplegingRUP Zorgdorp

l milieu

actiefintergemeentelijk toezichthouder

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelBurgemeestersconvenant 2030 | multi–
stakeholderbenadering voor klimaatplan (€ PentaHelix)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l aankooponderhandelingen

actiefparking Brandstraat Doomkerke

voltooidPietakkerstraat

voltooidToekomstlaan 22

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk ICT-coördinator Midwest

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 1.0 Midwest

actiefintergemeentelijke ICT-ondersteuning 2

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen
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Bundingstraat

RUP Zorgdorp - toelichtingsnota

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Bruggestraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verlaten bedrijfsruimte Ter Beke

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Zone 1 (BPA AZ Uitbreiding): lokaal

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Zone 2 (GLB Bundingstraat): lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

188



Bundingstraat

RUP Zorgdorp - toelichtingsnota

STADEN
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling De Twee Hofsteden

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: definitief opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling De Vlaschaard

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Waterhof

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject senioren

verkaveling Centrum

verkaveling De Wankaarde

verkaveling Glasstraat

verkaveling Kouter 3

verkaveling Tiendenberg

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

De Rootputten (Spanjestraat): lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Ter Eike: ambachtelijk

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

BPA 'T Roosleen (Mol): uitbreiding individueel bedrijf

¢ REGIONALE SAMENWERKING
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Ter Eike

bewegwijzering

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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TIELT
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefondersteuning stedenbouwkundige dienst

voorontwerponteigeningsplan Tiltexsite

startnotaRUP Floralia (gedeeltelijke herziening BPA Wittestraat)

on holdRUP Kasteelstraat, volledige herziening van BPA 
Kasteelstraat

publieke raadplegingRUP Sint-Bavostraat Kanegem

goedgekeurdRUP Ter Kouter Kanegem

voorontwerpRUP wonen - W.R.-Oost (Kleine weg)

goedgekeurdRUP zonevreemde sportinfrastructuur Kanegem

l milieu

actiefintergemeentelijk toezichthouder

goedgekeurdopmaak milieuvergunningsaanvraag loods

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelBurgemeestersconvenant 2030 | multi–
stakeholderbenadering voor klimaatplan (€ PentaHelix)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l projectregie

afgewerktparochiekerk OLV Geboortekerk Schuiferskapelle

l aankooponderhandelingen

voltooidverbreding Sint Amandsstraat Tielt

l intergemeentelijk samenwerken
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actiefintergemeentelijk ICT-coördinator Midwest

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 1.0 Midwest

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: aanbesteed | verkoop: -

verkaveling Kasteelstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Effilaar

bouwproject Kerkplein

verkaveling Brugstokwegel

verkaveling Klokkestraat

verkaveling Koersplein

verkaveling Monteval

verkaveling Oost-West

verkaveling Sportcentrum

verkaveling Tuinwijk-West

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Abeelstraat: lokaal

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: vergunning | 
uitgifte: lijst kandidaat kopers

Huffeseele: milieubelastend

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: in opmaak | uitgifte: 
lijst kandidaat kopers

Noord Uitbreiding GRB: gemengd regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

BPA Slachthuis: uitbreiding individueel bedrijf

Huffeseele (West-Vlaams Houtbedrijf): uitbreiding 
individueel bedrijf

Noord: gemengd regionaal

Tielt Noord LO BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Zuid: milieubelastend

l gerealiseerde projecten bedrijventerreinmanagement *:

BTM Tielt
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Noord Uitbreiding GRB: gemengd regionaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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TORHOUT
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

afgewerktquick scan site Thor

on holdRUP Moertjes en Herderstraat

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefVEL (Vlaamse energielening)

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Bollestraat

aankoop: voltooid | planning:  intern concept | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling De Moertjes

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: lijst kandidaat kopers

GLB Roeselaarseweg: lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: lijst kandidaat kopers

GRB Roeselaarseweg: regionaal

hernieuwbare energie als brandstof voor mobiliteit (€ 
ReFFuel)

operationeelreductie CO2-emissie op bestaande bedrijventerreinen (€ 
BISEPS)

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Kwaplassestraat (Verschaeve): uitbreiding individueel 
bedrijf

Noord Ambachtelijke Zone Uitbreiding II: milieubelastend

Noord Zone E (AZ Uitbreiding II Oude Gentweg): 
ambachtelijk
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Roeselaarseweg

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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VEURNE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdRUP Bulskamp

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

goedgekeurdherziening mobiliteitsplan Veurne - sneltoets

operationeelslimme en duurzame openbare verlichting Suikerpark (€ 
SLIC)

l natuur

eindfasebeheerplan beschermd landschap Oudlandpolders van 
Lampernisse

goedgekeurdbeheerplan voor de Westkustpolders

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

l aankooponderhandelingen

voltooidDe Haenelaan 50A

l GIS

actiefGIS-audit

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen
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Monnikenhoek

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Avekapelle

verkaveling Hoekstraat

verkaveling Rodestraat

verkaveling Wulpendammestraat

verkaveling Zannekinlaan

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: bouwrijp aanbod

Monnikenhoek KHZ (Proostdijkstraat)

Monnikenhoek LO (Proostdijkstraat): lokaal

Monnikenhoek RO (Proostdijkstraat): gemengd regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Industrieterrein II (Slableedstraat): lokaal

Industrieterrein II: gemengd lokaal

Slableed BVG: bedrijfsverzamelgebouw

Zone 1: milieubelastend

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Monnikenhoek (Proostdijkstraat): gemengd regionaal

l gebiedsontwikkeling

actiefSuikerfabriek

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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VLETEREN
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

afgewerktDSI-conforme GRB-migratie van BPA's en RUP's

actiefintergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar Vleteren

l mobliliteit

operationeelgrensoverschrijdende mobiliteit Vlaanderen - Frankrijk (€ 
Transmobil)

l milieu

actiefadvies omgevingsvergunning

actiefintergemeentelijke milieu-ambtenaar

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Groenerf

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop: 
opgestart

verkaveling Hendrik Deberghstraat fase 2

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Centrum-Tuinwijk

verkaveling Hendrik Deberghstraat fase 1

verkaveling Westvleterendorp

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Fleterna BVG - uitgifte: bedrijfsverzamelgebouw

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Fleterna: lokaal
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lokaal bedrijventerrein Fleterna

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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bedrijvenpark Transvaal

WAREGEM
ACTIVITEITEN

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

bouwproject: actiefKerkdreef

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Den Olm

verkaveling De Groene Wandeling

verkaveling De Korenbloem

verkaveling Het Spey

verkaveling Noordstation 7A

verkaveling Noordstation 7B

verkaveling Sint- Hubert

l ondernemen

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

De Brabantstraat GPW: regionaal

Transvaal: reconversie

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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WERVIK
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdRUP Leiekant

goedgekeurdRUP Leievallei gedeeltelijke herziening

goedgekeurdRUP zonevreemde bedrijven

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Hellestraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Pollepelstraat

verkaveling Rapetstraat

verkaveling Uitbreiding Noord-West

verkaveling West-Barrierestraat

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
definitieve oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Bootweg: ambachtelijk

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: bouwrijp 
aanbod

Menenstraat Noord: lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: lijst kandidaat kopers

Pontstraat Uitbreiding: ambachtelijk

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: lijst kandidaat kopers

Pontstraat Watergebonden: watergebonden
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Menenstraat NoordRUP Leiekant

Artikel 3: openbaar domein
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STSTRAAThet ontwerp RUP is gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 3 oktober 2017

zegel der gemeente

de secretaris, de burgemeester of de voorzitter,

legende

ligging op topografische kaart (bron: NGI) schaal 1:10.000

datum aanpassing  |  fase

landgrens

contouren

gebouwen

aard

privaat karakter

openbaar karakter

overkapping

gebruikspercelen

zonegrens

tekenaar

onderlegger

datum opname BT

januari 2015

disclaimer

datum aanpassing  |  fase

bron: GRB Wervik (toestand 03/07/2015, AGIV)

de ontwerper is niet verantwoordelijk voor de absolute ligging van de planelementen
de nauwkeurigheid van de kaart wordt bepaald door de kwaliteit van de brongegevens

het college van burgemeester en schepenen verklaart dat het RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen 
van 23/10/2017  tot en met 22/12/2017

zegel der gemeente
de secretaris, de burgemeester,

het RUP is gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van ......................

zegel der gemeente

de secretaris, de burgemeester of de voorzitter,

06022

APRIL 2018

BESTEMMINGSPLAN

RUP_33029_214_00011_00001

Geert Sanders

algemeen directeur

David Vandecasteele

coördinator
ruimtelijke planning & mobiliteit

Ann Soulliaert

ruimtelijk(e) planner(s) 0 25 50 m

1:1 000Schaal

WVI
www.wvi.be

BARON RUZETTELAAN 35
8310 BRUGGE

T +32 50 36 71 71
E wvi@wvi.be

LHC/SD

23/09/2014

deelzone: waterfront

deelzone rust- en verzorgingshuis

deelzone: projectzone

deelzone: jaagpad

Artikel 1: centrumgebied

Artikel 2: zone voor gemeenschapsvoorziening

Artikel 5: waterloop

A: vrijdagmarkt
B: garagecomplex

GEMEENTE WERVIK
RUP LEIEKANT

Artikel 4: voetgangers- en fietsdoorsteek! ! ! ! ! !#

#

Artikel 6: kerk

deelzone afbouw gevelwand (indicatief)

deelzone groene inkleding (indicatief)

juni 2015 aanzet tot schetsontwerp

april-mei 2016 opmaak voorontwerp

januari 2017 voorontwerp opmaken voor advies en plenaire

mei 2017 aanpassen voorontwerp

juli 2017 aanpassen voorontwerp voor voorlopige vaststelling

augustus 2017 opmaak ontwerp voor voorlopige vaststelling

maart 2018 aanpassen ontwerp na openbaar onderzoek

te realiseren openbaar domein

=== =

Definitief vastgesteld door gemeenteraad 05-06-2018
BS: 13-08-2018

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

AZ Menenstraat Geluwe: lokaal

Geluwe Noord-West: ambachtelijk

Laag Vlaanderen: lokaal

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Menenstraat Noord: lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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WIELSBEKE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l klimaat & energie

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 1.0 Midwest

actiefintergemeentelijke ICT-ondersteuning 2

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop:  uitverkocht

verkaveling Lobeekstraat fase 2

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject De Maalderij

bouwproject De Meynaert

verkaveling Heirweg

verkaveling Lobeekstraat fase 1

verkaveling Ooigem-Eekhoutshoek

verkaveling Ter Triest

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: actief | uitrustingswerken: 
in uitvoering | uitgifte: bouwrijp aanbod

Bedrijven- en dienstenzone Lobeek: 
dienstenzone/kantoorachtigen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Kanaalzone West: ambachtelijk
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inrichtingsplan Lobeek

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

Balta Industries nv: uitbreiding individueel bedrijf

Balta: uitbreiding individueel bedrijf

Heirweg (Harinck nv): uitbreiding individueel bedrijf

Interdeko: uitbreiding individueel bedrijf

Kanaalweg (Braet nv): uitbreiding individueel bedrijf

Molenhoek: milieubelastend

Uitbreiding Ideal Tuft nv: uitbreiding individueel bedrijf

Unilin: uitbreiding individueel bedrijf

Vaarthoek: regionaal

Wakkensesteenweg Uitbreiding II (Balta): uitbreiding 
individueel bedrijf

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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WINGENE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

actiefactualisatie Register Onbebouwde Percelen Wingene

actiefondersteuning stedenbouwkundige dienst Wingene

startnotaRUP Hoogweg-Koolstraat

startnotaRUP Centrum

l klimaat & energie

goedgekeurdBurgemeestersconvenant | klimaatplan klimaatoverleg 
Midwest

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

operationeelBurgemeestersconvenant 2030 | multi–
stakeholderbenadering voor klimaatplan (€ PentaHelix)

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijke GIS-coördinator 1.0 Midwest

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Seyntex

verkaveling De Hille

verkaveling De Koker

verkaveling Lentakkermolen

verkaveling Sint-Amandsstraat (H Sacramentstraat)

verkaveling Zwevezele - Bruggestraat

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
voltooid | uitrustingswerken: in opmaak | 
uitgifte: lijst kandidaat kopers

De Hille RO Uitbreiding: regionaal
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parkmanagement

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

BPA Ambachtelijke Zone Verrekijker: lokaal

De Hille Zuid LO BVG: bedrijfsverzamelgebouw

De Hille: gemengd regionaal

Uitbreiding Veos: uitbreiding individueel bedrijf

Verrekijker / Dienstenzone - uitgifte: 
dienstenzone/kantoorachtigen

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Flandria (Hille West): lokaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Midwestoverleg en DVV Midwest

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai
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ZEDELGEM
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

startnotaRUP Engelbewaarder

startnotaRUP Hoogveld

startnotaRUP Sportlaan/Sint-Arnoutstraat

startnotaRUP Villa Krekaertvijver en Villa Hertarust

l mobliliteit

uitwerkingsfaseherziening mobiliteitsplan

actiefondersteuning op vlak van mobiliteit

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l aankooponderhandelingen

actieffiets-en wandelpad tussen Halfuurdreef en 
Kloosterstraat

voltooidfietspad Diksmuidse Heirweg

actieffietspad Noordstraat

actiefMerkenveld

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen
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aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Magerhillestraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: in uitvoering | verkoop: 
opgestart

verkaveling Oude Trambedding

aankoop: voltooid | planning:  ontwerp | 
uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: -

verkaveling Snippenlaan

aankoop: actief | planning: - | 
uitrustingswerken: - | verkoop: -

verkaveling Xaverianenplein fase 2

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

bouwproject Stadionlaan

projectregie Hoge Vautestraat

verkaveling Adriaensstraat

verkaveling Baekelandlaan

verkaveling De Groene Meersen

verkaveling Kom Zuid-West

verkaveling Kuilputstraat

verkaveling Oliemeulen

verkaveling Steenoven

verkaveling Xaverianenplein

l ondernemen

definitie en planning: actief | grondverwerving: 
actief | uitrustingswerken: - | uitgifte: lijst 
kandidaat kopers

Sint-Elooi Zuid: regionaal

l gerealiseerde projecten standaardbeheer *:

De Arend: milieubelastend

De Schatting (Torhoutsesteenweg): milieubelastend

Sint-Elooi IIIA (Claeys-Flandria): uitbreiding individueel 
bedrijf

Sint-Elooi IV (Clayson): uitbreiding individueel bedrijf

Strubbenslag-Remi Claeysstraat: milieubelastend

Zangersbos BVG: bedrijfsverzamelgebouw

l gerealiseerde projecten doorgedreven beheer *:

Zangersbos: ambachtelijk
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Menenstraat Noord

verkaveling Snippenlaan

bewegwijzering
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14

8

58

24

13

7

40

11

49

42

60

9

6

8

74

51

27

11

11

9

57

30

74A

63

62

72

64

29

31

45

52

1

2
12

14

70

13

20

7

1

1623

12
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32

19

kadastrale gegevens

oppervlaktes

ligging op topografische kaart (bron: NGI) schaal 1:10.000

datum aanpassing  |  fase

tekenaar

datum opname BT

onderlegger

disclaimer

meetplan: Vanden Bussche Christoffel (2018-06-21)

omgeving: GRB Zedelgem (AGIV, release 18/02/2018, ADP 2017)

legende

09-08-2018j

0 5 10 15 20 25m

Orthofoto W-VL (AGIV-2017) - schaal 1/2000

Alle lengten en oppervlakten werden grafisch bepaald.
Een juiste opmeting ter plaatse bij uitvoering is derhalve noodzakelijk

06038

GEMEENTE ZEDELGEM
Verkaveling Snippenlaan

JV-MD

Bij conflict tussen het GRB en het landmeetplan, wordt voorrang gegeven aan het landmeetplan

FASE II (opp: 50.153 m²)

zone voor ééngezinswoning

zone voor meergezinswoningen 

zone voor openbare wegenis

zone voor openbaar groen 

zone voor bos

zone voor bouwvrije strook - spoorwegbedding

zone voor water

zone voor fiets-en wandeldoorsteek / bypass voor noodverkeer

private autostelplaats

zone voor openbare fiets- en wandeldoorsteek

FASE I (opp: 39.912 m²)

rooilijn 

zone voor hoofdgebouw 

publieke autostelplaats op openbaar domein

inrit naar (half-) ondergrondse parkeergarage (meergezinswoning)

l gerealiseerde projecten bedrijventerreinmanagement *:

BTM Zedelgem

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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ZONNEBEKE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

goedgekeurdRUP herziening gewestelijk RUP Polderhoek

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

aankoop: voltooid | planning: vergund | 
uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | 
verkoop: in verkoop

verkaveling Albertstraat

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Boudewijnpark

verkaveling Brouckhof

verkaveling De Patine

verkaveling De Voerman

verkaveling De Warande

verkaveling Dorp Molenhoek

verkaveling Ter Berken

l ondernemen

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: uitgegeven

Polderhoek Lokaal Bedrijventerrein: lokaal

definitie en planning: voltooid | 
grondverwerving: voltooid | uitrustingswerken: 
voorlopige oplevering | uitgifte: uitgegeven

Polderhoek Regionaal Bedrijventerrein: regionaal

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning Westhoekoverleg en DVV Westhoek

actiefvertegenwoordiging in EGTS Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai

actiefvertegenwoordiging in EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
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verkaveling De Roose

ZUIENKERKE
ACTIVITEITEN

¢ DIENSTVERLENING

l ruimtelijke plannning

afgewerktworkshop woonontwikkeling Polderhoeve

l klimaat & energie

afgewerktBurgemeestersconvenant | monitoring SEAP's 2019

uitvoering actiesBurgemeestersconvenant | uitvoering klimaatacties

actiefintergemeentelijke renovatiecoach

actiefVEL (Vlaamse energielening)

l intergemeentelijk samenwerken

actiefintergemeentelijk informatieveiligheidsconsulent / GDPR

¢ PROJECTONTWIKKELING

l wonen

l gerealiseerde projecten, opvolging *:

verkaveling Centrum

verkaveling De Roose

¢ REGIONALE SAMENWERKING

actiefondersteuning burgemeestersoverleg Brugge
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FINANCIEEL VERSLAG

1 BALANS

5

2

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING3

SOCIALE BALANS4

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

RESULTATENREKENING 
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 3.1 - 1

178.048,64

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

21/28VASTE ACTIVA ...............................................................

ACTIVA

20

21

22/27

23
22

24

25
26
27

28

OPRICHTINGSKOSTEN ....................................................

Immateriële vaste activa ................................................

Materiële vaste activa .....................................................

Financiële vaste activa ...................................................

Terreinen en gebouwen ..............................................
Installaties, machines en uitrusting .............................
Meubilair en rollend materieel .....................................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................
Overige materiële vaste activa ....................................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ......................

Verbonden ondernemingen ........................................
Deelnemingen .......................................................
Vorderingen ...........................................................

Deelnemingen .......................................................
Vorderingen ...........................................................

Andere financiële vaste activa ....................................
Aandelen ...............................................................
Vorderingen en borgtochten in contanten ..............

280/1
280
281

282/3
282
283
284/8
284
285/8

4.778.649,83

4.623.649,83

317.321,85

10.463.995,90

32.453,78

4.273.874,20

155.000,00
155.000,00

155.000,00

10.285.947,26
10.012.251,69

113.477,98
74.732,01

85.485,58

178.048,64
178.048,64

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhou-
ding bestaat ................................................................

Toel.

6.1

6.2

6.3

6.4/
6.5.1

6.15

6.15

JAARREKENING

BALANS
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 3.1 - 2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA .....................................................

Vorderingen op meer dan één jaar ................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................
Voorraden ...................................................................

Bestellingen in uitvoering ............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...........................

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Geldbeleggingen ............................................................

Liquide middelen ............................................................

Overlopende rekeningen ...............................................

29/58

29

290
291

3
30/36

37

40/41
40

41

50/53

54/58

490/1

20/58TOTAAL VAN DE ACTIVA ..............................................

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Grond- en hulpstoffen ............................................
Goederen in bewerking .........................................
Gereed product .....................................................
Handelsgoederen ..................................................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .......
...............................................................................
Vooruitbetalingen ..................................................

30/31
32
33
34

35
36

Eigen aandelen ...........................................................
Overige beleggingen ...................................................

50
51/53

231.097.768,62

788.560,01

235.482.446,89

659.375,70
659.375,70 788.560,01

191.794.425,09
191.794.425,09

190.498.998,32
190.498.998,32

6.733.017,14

191.794.425,09190.498.998,32

5.812.896,33

4.935.820,50
1.797.196,64

8.369.734,21
5.157.903,79
3.211.830,42

22.597.020,76

5.812.896,33

31.726.139,37

22.597.020,76

52.020,03

7.502.265,25

45.763,30

245.946.442,79 235.876.418,45

Toel.

6.5.1/
6.6

6.6
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 3.2 - 1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

EIGEN VERMOGEN ........................................................

PASSIVA

Kapitaal ...........................................................................

Uitgiftepremies ...............................................................

Herwaarderingsmeerwaarden .......................................

Reserves .........................................................................

Geplaatst kapitaal .......................................................
Niet-opgevraagd kapitaal¹ ...........................................

10/15

10
100
101

11

12

13

130
131
1310
1311
132
133

14

15

16

Wettelijke reserve .......................................................
Onbeschikbare reserve ...............................................

Voor eigen aandelen .............................................
Andere ...................................................................

Belastingvrije reserves ................................................
Beschikbare reserves .................................................

Overgedragen winst (verlies) .............................. (+)/(-)

Kapitaalsubsidies ...........................................................

160/5

168

Voorzieningen voor risico's en kosten .........................

Uitgestelde belastingen .................................................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ..................
Fiscale lasten ..............................................................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................
Milieuverplichtingen ....................................................

160
161
162
163

13.721.491,86

25.000,00

11.523.566,95
61.915.502,9268.010.166,39

68.010.166,39 61.915.502,92

94.698.023,75
761,37

5.827.064,80
100.525.849,92

88.835.723,65

5.827.064,80

13.449.100,00
13.449.100,00

113.974.949,92

94.662.788,45

111.474.138,45

16.811.350,00
16.811.350,00

Toel.

6.7.1

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief² ..................................................................... 19

6.8

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Overige risico's en kosten ........................................... 164/5 54.288.674,53 50.366.935,97

²
¹ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal.

Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 3.2 - 2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN .....................................................................

Schulden op meer dan één jaar .....................................
Financiële schulden ....................................................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ............................................

17/49

17
170/4

171

Achtergestelde leningen ........................................

Overige leningen ...................................................

172

175

176
178/9

Handelsschulden ........................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .............
Overige schulden ........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ................................

42

42/48

43
430/8
439
44
440/4
441
46

45
450/3
454/9
47/48

492/3

10/49

Overlopende rekeningen ...............................................

Financiële schulden ....................................................

Overige leningen ...................................................
Kredietinstellingen .................................................

Handelsschulden ........................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .............

Overige schulden ........................................................

Belastingen ...........................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................

Leveranciers ..........................................................
Te betalen wissels .................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ............
Kredietinstellingen .................................................

170

173
174

Leveranciers ..........................................................
Te betalen wissels .................................................

1750
1751

245.946.442,79

545.382,58

6.005.293,39
952.915,95
728.352,42
1.681.268,37

606.630,14

1.053.385,51
227.835,32
825.550,19

2.876.942,19

2.690.634,93

20.000.000,00

2.155.564,03

12.135.089,95
12.135.089,95

342.350,00
342.350,00

4.412.635,21
4.412.635,21

717.450,00

43.040.943,90

20.000.000,00
717.450,00

375.000,00
375.000,00

20.000.000,00

31.029.669,68

850.477,26
850.477,26

30.000.000,00

20.375.000,00

63.961.326,48

20.000.000,00 30.000.000,00
30.850.477,26

62.486.777,08

235.876.418,45

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldi-
gingen en sociale lasten .............................................

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen .....................................................................

Toel.

6.9

6.9

6.9

6.9
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 4 - 1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten ...................................................... 70/76A

60/66A

61
62

630

631/4

635/8
640/8

649

Andere bedrijfsopbrengsten ........................................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ............................. (+)/(-) 9901

Andere bedrijfskosten .................................................

Geproduceerde vaste activa .......................................

Omzet ......................................................................... 70

71
72
74

Bedrijfskosten ................................................................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ....................

Aankopen ..............................................................
Voorraad: afname (toename) ...................... (+)/(-)

Diensten en diverse goederen ....................................

60
600/8
609

-979.166,66

47.664.446,75
48.801.278,76

2.115.998,67

43.967.378,51
45.033.824,36

-2.985.513,95

40.031.385,09

1.919.068,10

23.796.398,63

40.197.988,90

1.201.984,59

23.796.398,63

21.897,40

27.420.490,31
27.420.490,31

Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en in de bestellingen in uitvoering: toename

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ... (+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ..........................................................................
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) .........................................................
........................................................................... (+)/(-)

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ...................... (+)/(-)

Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten ......................................................... (-)

1.219.343,01

6.094.663,47

316.260,11

242.745,72

8.357.435,17

27.351,40

7.837.273,28

254.790,13

3.438.740,77

Toel.

(afname) ........................................................... (+)/(-)

6.10

6.10

6.10

6.10
6.10

8.769.893,67 3.769.389,61

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................ 6.12 76A

Niet-recurrente bedrijfskosten ..................................... 6.12 66A

RESULTATENREKENING
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 4 - 2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ................................................. 75/76B

Financiële kosten ........................................................... 65/66B

Opbrengsten uit financiële vaste activa .................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................
Andere financiële opbrengsten ..............................

Kosten van schulden .............................................

Andere financiële kosten .......................................

750
751
752/9

650

651
652/9

Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen - Toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................
..................................................................... (+)/(-)

81.066,02

81.543,02

477,00 53,85
161.279,27

161.333,12

6.586,97

1.115.958,23

1.122.545,20 1.442.070,08

1.436.169,48

5.900,60

Toel.

6.11

6.13

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ..........
................................................................................ (+)/(-)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen .............

Belastingen op het resultaat ................................ (+)/(-)
Belastingen .................................................................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ..................................

Winst (Verlies) van het boekjaar .......................... (+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ..............

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........
................................................................................ (+)/(-)

9903 7.728.891,49 2.488.652,65

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

689

9905

1.865.830,02 -162.235,17
1.945.119,90 100.935,29

79.289,88 263.170,46

5.863.061,47 2.650.887,82

761,37

5.862.300,10 2.650.887,82

Recurrente financiële opbrengsten ............................. 75

Niet-recurrente financiële opbrengsten ....................... 6.12 76B

Recurrente financiële kosten ...................................... 6.11

Niet-recurrente financiële kosten ................................ 6.12 66B

65

81.543,02 161.333,12

1.122.545,20 1.442.070,08
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) ........................................ (+)/(-) 9906

691

(14)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .......... (+)/(-)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..(+)/(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen ......................................

Toevoeging aan het eigen vermogen ...................................... 691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................
aan de wettelijke reserve .......................................................
aan de overige reserves ........................................................

6920
6921

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ......................... 794

Uit te keren winst ......................................................................
Vergoeding van het kapitaal ..................................................
Bestuurders of zaakvoerders .................................................
Werknemers ..........................................................................

694/7

694
695
696

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................
aan de reserves .....................................................................

Over te dragen winst (verlies) ........................................ (+)/(-)

Nr. BE 0205.157.869 VOL 5

5.862.300,10

5.862.300,10

2.518.343,43
132.544,39

2.650.887,82

(9905)
14P

791/2
791
792

5.862.300,10 2.650.887,82

5.862.300,10 2.650.887,82

Andere rechthebbenden ........................................................ 697
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Codes Boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....................

8161

8171
8181

8271
8281

Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.3.1

-1.018.742,15

6.767.557,16

10.012.251,69

8191P

8321P

4.298.938,13xxxxxxxxxxxxxxx

10.047.753,14

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx 25.063,93

10.437,52

35.501,45

8191

8291
8301
8311

8321

(22)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8251P

8211
8221
8231
8241

8251

xxxxxxxxxxxxxxx

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
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Codes Boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....................

8162

8172
8182

8272
8282

Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.3.2

1.243.705,85
21.283,16

113.477,98

8192P

8322P

2.192.832,00xxxxxxxxxxxxxxx

970.409,31

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx 1.875.510,15

225.127,03

1.243.705,85

856.931,33

8192

8292
8302
8312

8322

(23)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8252P

8212
8222
8232
8242

8252

xxxxxxxxxxxxxxx
222



Codes Boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....................

8163

8173
8183

8273
8283

Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.3.3

3.643,98
49.459,40

74.732,01

8193P

8323P

436.855,94xxxxxxxxxxxxxxx

482.671,36

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx 404.402,16

7.181,17

3.643,98

407.939,35

8193

8293
8303
8313

8323

(24)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8253P

8213
8223
8233
8243

8253

xxxxxxxxxxxxxxx
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Codes Boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....................

8166

8176
8186

8276
8286

Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.3.6

85.485,58

85.485,58

8196P

8326P

xxxxxxxxxxxxxxx

85.485,58

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

8196

8296
8306
8316

8326

(27)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8256P

8216
8226
8236
8246

8256

xxxxxxxxxxxxxxx

224



Toevoegingen ...................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ...................

Terugbetalingen ................................................................................
Geboekte waardeverminderingen ......................................................
Teruggenomen waardeverminderingen .............................................
Wisselkoersverschillen ............................................................ (+)/(-)
Overige mutaties ..................................................................... (+)/(-)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP
VORDERINGEN PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

Codes Boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen .................................................................................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ..........................................
Overboekingen van een post naar een andere ........................ (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...............

8363

8373
8383

8473
8483

Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.4.3

23.048,64

8393P

8523P

155.000,00xxxxxxxxxxxxxxx

178.048,64

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .............................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .............................................................................................
Teruggenomen ..................................................................................
Verworven van derden ......................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................... (+)/(-)

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

8393

8493
8503
8513

8523

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...........................................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .............................................................................................

Afgeboekt ..........................................................................................
Verworven van derden ......................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................... (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...........................................

8453P

8413
8423
8433
8443

8453

xxxxxxxxxxxxxxx

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ...................

Mutaties tijdens het boekjaar ..................................................... (+)/(-)

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...............

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...............

8553P

8543

8553

(284)

285/8P

8583

8593
8603

8613
8623
8633

(285/8)

8653

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

178.048,64

225

W
V

I 
| 

2
0

1
8



Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.6 - 1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

51

8681
8682

52
8684

8686
8687
8688

8689

OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen .........................................................................................

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde
bedrag .............................................................................................
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag ................................................

Vastrentende effecten .........................................................................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ..............

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .........................................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand ................................................................
meer dan één maand en hoogstens één jaar .............................
meer dan één jaar ......................................................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen .....................

53

6.211.381,38

2.555.181,90

3.257.714,43

16.385.639,38

11.385.639,38
5.000.000,00

6.211.381,383.257.714,43

2.555.181,90

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Edele metalen en kunstwerken ........................................................ 8683

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Boekjaar

Over te dragen kosten 52.020,03)1
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.7.1 - 1

Codes

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ................................. 100P

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

(100)

xxxxxxxxxxxxxxx
13.449.100,00

16.811.350,00

Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar .................................

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Uittreding Provincie West-Vlaanderen 3.362.250,00 134.4901)

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen A 13.336.600,00 533.4641)
Aandelen B 112.500,00 4.5002)

8702

8703

Aandelen op naam ...........................................................................
Gedematerialiseerde aandelen ........................................................ xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 537.964

Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedragCodes

Niet-opgevraagd kapitaal .................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ....................................................

Niet-gestort kapitaal
(101)
8712 xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

8721

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Gehouden door haar dochters
8731

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen ...............................................................

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop ................................................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...................................................................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ..............................................................................

8740
8741
8742

8745
8746
8747

Maximum aantal uit te geven aandelen ..............................................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...................................................................................

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ........................................................................................... 8751

BoekjaarCodes

Kapitaalbedrag ...................................................................................................................
Aantal aandelen .................................................................................................................

Kapitaalbedrag ...................................................................................................................
Aantal aandelen .................................................................................................................

8722

8732

8761

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
8771

BoekjaarCodes

Daaraan verbonden stemrecht ...........................................................................................
Aantal aandelen .................................................................................................................

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ......................................................

8762

8781Aantal aandelen gehouden door haar dochters ..................................................................
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.8 - 1

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Voorzieningen  bedrijventerreinen 51.853.180,271)
Voorzieningen woonprojecten 2.435.494,262)

228



Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.9 - 1

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN EEN JAAR, NAAR GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

8801
8811

8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901

Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................
Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................

Overige schulden ...................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ..............................
......................................................................................................................................................

20.000.000,00

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................

20.000.000,00

Codes Boekjaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

(42) 20.000.000,00

8802
8812

8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902

Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................
Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................

Overige schulden ...................................................................................................................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar ...........................................................................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................

20.000.000,00

375.000,00
375.000,00

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912 20.375.000,00

20.000.000,00

8803
8813

8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903

Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................

Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................

Overige schulden ...................................................................................................................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.9 - 2

SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (posten 450/3 en 178/9 van de passiva)

Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 178/9 van de passiva)

Geraamde belastingschulden .................................................................................................
Niet-vervallen belastingschulden ............................................................................................
Vervallen belastingschulden ...................................................................................................

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ..........................
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .....................................

9072
9073
450

9076
9077 952.915,95

728.352,42

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

8921
8931

8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011

9051

Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................

Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................

Overige schulden ...................................................................................................................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ....................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................

Codes Boekjaar

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

8922
8932

8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002

9042
9052

Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................

Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................

Overige schulden ...................................................................................................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

9062

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ............................ 9021

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ............................
Belastingen .......................................................................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ........................................................................................

9012
9022
9032

Codes Boekjaar

Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................................................................

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Boekjaar

Over te dragen opbrengsten 545.382,581)
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.10 - 1

BEDRIJFSRESULTATEN

Boekjaar Vorig boekjaarCodes

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Verkopen Bedrijfshuisvesting1) 30.173.992,46 39.180.136,78
Verkopen Woonprojecten2) 15.934.345,95 4.703.944,51
Verkopen Ruimtelijke planning, milieu en natuur3) 1.556.108,34 1.149.743,07

Uitsplitsing per geografische markt

Teruggenomen ...............................................................................

Teruggenomen ...............................................................................

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen ..................................................................... 740

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...................................................
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ......
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................

9086
9087
9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ..............................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ...............................
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ....................
Andere personeelskosten ....................................................................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ..............................................

620
621
622
623

624

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................ (+)/(-)

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ..........................................................................................

Geboekt ..........................................................................................
Op handelsvorderingen

635

9110
9111

9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ......................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ...........................................................

9115
9116

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................
Andere .................................................................................................

640
641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...................................................
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ..........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................
Kosten voor de onderneming ...............................................................

9096
9097
9098
617 39.945,49

1.420
0,9

1

8.434.489,29
4.995.748,52

5,50
27.345,90

1.700.057,04

5.405.696,54
1.607.829,17

262.111,91
70.818,89

490.816,77

123.738

91
79,5

623.018,16

94
83,1

132.115

5.785.845,83
1.705.689,61

282.745,95
89.599,75

493.554,03

2.197.924,91

316.260,11

7.922.351,18
1.827.687,71

19.035,92
2.861,48

1
0,7

1.128
28.089,74

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

BEDRIJFSKOSTEN 231
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.13 - 1

BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

Belastingen op het resultaat van het boekjaar ......................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ...............................................................

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .....................................................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ..............................
Geraamde belastingsupplementen .......................................................................................

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ..............................................................

9134
9135
9136
9137

9138
9139

9140

Geraamde belastingsupplementen of belastingsupplementen waarvoor een voorziening
werd gevormd ......................................................................................................................

1.945.119,90
1.024.317,60

920.802,30

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die
blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes Boekjaar

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...............
..............................................................................................................................................

Actieve latenties .........................................................................................................................
Bronnen van belastinglatenties

9142

9141

Andere actieve latenties .......................................................................................................
Passieve latenties ...................................................................................................................... 9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Vorig boekjaarCodes Boekjaar

9145

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................
Door de onderneming ..........................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................
Roerende voorheffing ..........................................................................

9146

9147
9148

1.503.345,59

3.147.113,71
497.926,91179.366,84

2.997.234,97

1.676.431,70
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FINANCIELE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN
ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Code Boekjaar

Uitstaande vorderingen op deze personen ................................................................................. 9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel .................................................................................... 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .......................................... 9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze verm elding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking
heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders .............................................................................................
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................

9503
9504

101.919,59

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) .........................................................................................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ........................................................................................................

Andere controleopdrachten ........................................................................................................

Belastingadviesopdrachten ........................................................................................................

Belastingadviesopdrachten ........................................................................................................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .................................................................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .................................................................

Code Boekjaar

9505

95061
95062
95063

95081
95082
95083

6.050,00

1.210,00

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 6.16 - 1

FINANCIELE BETREKKINGEN MET
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ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Code Boekjaar

Uitstaande vorderingen op deze personen ................................................................................. 9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel .................................................................................... 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .......................................... 9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze verm elding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking
heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders .............................................................................................
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................

9503
9504

101.919,59

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) .........................................................................................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ........................................................................................................

Andere controleopdrachten ........................................................................................................

Belastingadviesopdrachten ........................................................................................................

Belastingadviesopdrachten ........................................................................................................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .................................................................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .................................................................

Code Boekjaar
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95061
95062
95063

95081
95082
95083

6.050,00

1.210,00

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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 J SAMENVATTING WAARDERINGSREGELS

• MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun aanschaffingsprijs.
Investeringen worden pro rata afgeschreven vanaf de factuurdatum of vanaf de datum van 
inwerkingtreding indien deze later plaatsvindt.

Enkel aankopen van investeringsgoederen met een éénheidswaarde hoger dan 1 000 euro 
worden als investering beschouwd. Indien  aankopen met een lagere eenheidswaarde verband 
houden met een hoofdinvestering, dan worden ze hieraan toegevoegd en mee  afgeschreven.

De volgende lineaire afschrijvingspercentages worden toegepast:
• kantoor- en handelsgebouwen: 33 jaar
• meubilair: 10 jaar
• IT hardware en software: 3 jaar

De boekwaarde van materiële vaste activa die wegens economische of technische redenen 
niet meer bruikbaar zijn, kan worden herleid of tot nul worden gebracht.

• FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Belangen in vennootschappen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Indien de 
waarde van de deelneming duurzaam vermindert, wordt de aanschaffingswaarde via waarde-
vermindering teruggebracht tot de marktwaarde.

• VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR EN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
De vorderingen zijn in de balans vermeld aan nominale waarden.

• VOORRADEN 
De voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd per project 
tegen de aanschaffingswaarde desgevallend verminderd met de projectsubsidie die er op 
betrekking heeft. In geval van verkoop van een gedeelte van de projectgrond, wordt deze 
uitgeboekt aan de gemiddelde kostprijs, namelijk door toepassing van de verhouding van de 
oppervlakte van het verkochte perceel ten opzichte van de totale verkoopbare oppervlakte te 
nemen van de kostprijs van het globaal project.

Personeelskosten, financieringskosten en gedeeltelijke resultaten worden niet geactiveerd of 
opgenomen in de voorraadwaarde.

Waardeverminderingen worden geboekt indien de marktwaarde lager ligt dan de aanschaf-
fingswaarde desgevallend verminderd met de projectsubsidie.

• GELDBELEGGINGEN - LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen en geldbeleggingen worden geboekt aan nominale waarde voor wat betreft 
tegoeden bij financiële instellingen.
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• SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR
De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.  
De schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen de 12 maanden, worden op het einde 
van het boekjaar overgeboekt naar ‘Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen’.

• VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Er wordt een voorziening per project aangelegd voor de geraamde kosten en verplichtingen 
voor de verdere afwerking van de projecten waar reeds verkopen plaatsvonden. De voorzie-
ning wordt berekend door de raming van de toekomstige kosten te vermenigvuldigen met de 
verhouding tussen de reeds verkochte oppervlakte ten opzichte van de totaal te verkopen 
oppervlakte.
Er worden voorzieningen aangelegd ten bedrage van 5 euro per verkochte m2 voor intern 
beheer en 5 euro per verkochte m2 voor extern beheer van bedrijventerreinen. Omwille van 
projectspecifieke redenen zijn gemotiveerde afwijkingen mogelijk.

Er worden voorzieningen aangelegd per verkochte m2 voor revitalisatie. Het bedrag per ver-
kochte m2 wordt voor elk bedrijventerrein afzonderlijk berekend op basis van de totale toe-
komstige revitalisatiekost voor het betreffende bedrijventerrein.

Er wordt een voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage. De toekomstige 
pensioenverplichtingen worden ingeschat en verdisconteerd.

• VORDERINGEN EN SCHULDEN
De vorderingen en schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde. Indien bij vorderin-
gen onzekerheid bestaat over de inning zal men de gepaste waardeverminderingen boeken.

De provisie vakantiegeld wordt ieder jaar berekend en geboekt op basis van de percentages 
voorzien door de fiscale wetgeving.
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 J ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDE INLICHTINGEN

WVI is opgericht voor een bepaalde duur die eindigt op 10 november 2019. Er zijn geen indica-
ties dat WVI niet zou verlengd worden.

Er worden geen personeelsleden meer vast benoemd. Dit heeft een significante impact op de 
voorziening voor pensioenverplichtingen.

Er werden engagementen genomen om samen met de provincie West-Vlaanderen een streek-
fonds op te richten.
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 10 - 1

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Codes 2P. Vrouwen1P. MannenP. Totaal

1001

Voltijds ...........................................................................

Gemiddeld aantal werknemers

Deeltijds .........................................................................

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

3.009.482,88

3.493.702,48
484.219,60

58.695
8.135

50.560

37,3
7,0

32,0

34,8
53.144

3.155.215,73

1002
1003

1011
1012

1021
Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ..................

Tijdens het vorige boekjaar

Tijdens het boekjaar

Voltijds ...........................................................................

Voltijds ...........................................................................

Deeltijds .........................................................................

Deeltijds .........................................................................
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ...........................

25,057,0
29,036,0
45,883,1

39.20089.760
34.22042.355
73.420132.115

2.333.301,605.342.784,48
2.036.877,062.521.096,66
4.370.178,667.863.881,14

44,779,5
70.594123.738

4.191.240,787.346.456,51

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

1022
1023

1033

1003
1013
1023
1033

1013

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ...............................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ............................
Personeelskosten ..............................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ......................

Totaal .............................................................................

Totaal .............................................................................

SOCIALE BALANS
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 10 - 2

Uitzendkrachten
Codes

2. Ter beschikking
van de onderne-
ming gestelde
personen

150
151

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

1.

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .......................................................
Kosten voor de onderneming ........................................................................ 152 25.543,10

0,1
111

2.546,64

0,6
1.017

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

3. Totaal in voltijdse
equivalentenCodes

105

110

133
132
134
130

111
112
113

120

121

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ........................................................

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ....................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...
Vervangingsovereenkomst .........................................

Mannen .......................................................................

Vrouwen ......................................................................

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ........................................................
Bedienden ..................................................................
Arbeiders ....................................................................
Andere ........................................................................

2. Deeltijds1. Voltijds

58

2,02

46,02825

39,3833

1,01

84,357 36

85,336

83,33656

Volgens het geslacht en het studieniveau

lager onderwijs ......................................................
secundair onderwijs ...............................................
hoger niet-universitair onderwijs ............................
universitair onderwijs .............................................

lager onderwijs ......................................................
secundair onderwijs ...............................................
hoger niet-universitair onderwijs ............................
universitair onderwijs .............................................

1200
1201
1202
1203

1210
1211
1212
1213

15,0
24,38

15
18

3
8

14

7
11
10

9,0
14,9
22,1
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 10 - 3

Codes
3. Totaal in voltijdse

equivalenten

205

305

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

UITGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in
het algemeen personeelsregister .................................

1. Voltijds 2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ....................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...
Vervangingsovereenkomst .........................................

210

213

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ....................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...
Vervangingsovereenkomst .........................................

Volgens de reden van beëindiging van de
overeenkomst

Pensioen .....................................................................
Werkloosheid met bedrijfstoeslag ...............................
Afdanking ....................................................................
Andere reden ..............................................................
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten

minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ...........................

310
311
312
313

340
341
342
343

350

Codes

4,0

1,0

0,5
1,0
0,5

5,0

3,0

2,0
1,0
5,8

8,88 1

5 1
1
2

4 2

3
1

1
1

1

3 2

212
211

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen
personeelsregister opgetekende datum waarop hun
overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam .....
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Nr. BE 0205.157.869 VOL 10 - 4

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven
ten laste van de werkgever

Codes Vrouwen

5801
5802

Aantal betrokken werknemers ..............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ...........................................................
Nettokosten voor de onderneming .......................................................

CodesMannen

5803
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .....
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ..................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ..............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ...........................................................
Nettokosten voor de onderneming .......................................................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ..............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ...........................................................
Nettokosten voor de onderneming .......................................................

5811
5812
5813

58031
58032
58033

58131
58132
58133

5821
5822
5823

5831
5832
5833

5841
5842
5843

5851
5852
5853

53
848

12.557,01
12.557,01

41
656

9.713,91
9.713,91
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  Pagina 1 van 5 

 
 

° Vennootschap van Bedrijfsrevisoren onder de rechtsvorm van een  
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 

      
 
 

 
 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
aan de Algemene Vergadering van de 

WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE 
R.P.R. 205.157.869 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 

 
 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de “WEST-VLAAMSE 
INTERCOMMUNALE” (de “intercommunale” of de “dienstverlenende vereniging”), leggen wij u ons 
commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en 
regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.  
 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 21 
december 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum 
van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020. 
Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de dienstverlenende vereniging “WEST-
VLAAMSE INTERCOMMUNALE” uitgevoerd gedurende 4 opeenvolgende boekjaren. 
 
 

Verslag over de jaarrekening 
 
 

Oordeel zonder voorbehoud 
 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de dienstverlenende vereniging 
“WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE”, die de balans op 31 december 2018 omvat, alsook de 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 
245.946.442,79 Euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 
5.863.061,47 Euro. 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van de dienstverlenende vereniging per 31 december 2018, alsook van haar resultaten over het boekjaar 
dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 
 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s), zoals van 
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven 
in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons 
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in 
België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Kantoor: Edward Decuyperstraat 14 
8400 Oostende 

Zetel van de vennootschap: Cleyemeereweg 7 
8432 Leffinge 

BTW BE 450.010.318   RBV 139 
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
aan de Algemene Vergadering van de 

WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE 
R.P.R. 205.157.869 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 

 
 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de “WEST-VLAAMSE 
INTERCOMMUNALE” (de “intercommunale” of de “dienstverlenende vereniging”), leggen wij u ons 
commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en 
regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.  
 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 21 
december 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum 
van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020. 
Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de dienstverlenende vereniging “WEST-
VLAAMSE INTERCOMMUNALE” uitgevoerd gedurende 4 opeenvolgende boekjaren. 
 
 

Verslag over de jaarrekening 
 
 

Oordeel zonder voorbehoud 
 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de dienstverlenende vereniging 
“WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE”, die de balans op 31 december 2018 omvat, alsook de 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 
245.946.442,79 Euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 
5.863.061,47 Euro. 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van de dienstverlenende vereniging per 31 december 2018, alsook van haar resultaten over het boekjaar 
dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 
 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s), zoals van 
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven 
in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons 
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in 
België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Kantoor: Edward Decuyperstraat 14 
8400 Oostende 

Zetel van de vennootschap: Cleyemeereweg 7 
8432 Leffinge 

BTW BE 450.010.318   RBV 139 
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Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de dienstverlenende vereniging de voor 
onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons 
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid 
 
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op 
toelichting VOL 6.20 bij de jaarrekening. De “WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE” is opgericht voor 
een bepaalde duur, die eindigt op 10 november 2019. Deze termijn kan, overeenkomstig de statuten, 
verlengd worden. Het bestuursorgaan heeft geen indicaties dat de “WEST-VLAAMSE 
INTERCOMMUNALE” niet zou verlengd worden.  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de 
jaarrekening 
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft 
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor 
de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die 
geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de 
mogelijkheid van de dienstverlenende vereniging om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien 
van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de dienstverlenende 
vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan 
dit te doen. 
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke 
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die 
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die 
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel 
belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de 
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden. 
 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van 
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. 
 
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming 
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de 
volgende werkzaamheden uit: 
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• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang 

bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.  

Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die 
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn 
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
dienstverlenende vereniging; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel 
kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de dienstverlenende vereniging om haar continuïteit te 
handhaven.  

Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om 
de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen 
in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
de dienstverlenende vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven ; 

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of 
de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.  

 

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in 
de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de 
documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, 
voor het naleven van de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van 
de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van 
de dienstverlenende vereniging. 
 
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris 
 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van 
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle 
van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de 
wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde 
verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over 
deze aangelegenheden uit te brengen.  
 
Aspecten betreffende het jaarverslag 
 
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit  jaarverslag 
overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 
en 96 van het Wetboek van vennootschappen. 
 
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in 
het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van 
materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van 
de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.  
 
Vermelding betreffende de sociale balans 
 
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 100, § 1, 6°/2 van 
het Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek 
voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de 
informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. 
 
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 
 
• Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van 

de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk 
gebleven tegenover de dienstverlenende vereniging. 
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• De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de 
jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen werden correct vermeld en 
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening. 

 
Andere vermeldingen 

 

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in 
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.  

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de 
wettelijke en statutaire bepalingen. 

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het 
Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. 

 
 
 
Leffinge, juni 2019 
 
 
 
 
Burg. BVBA “Walter HOSTEN, bedrijfsrevisor” 
Commissaris 
vertegenwoordigd door de zaakvoerder  
Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor (B196) 
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 J AFKORTINGEN

ANB   Agentschap voor Natuur en Bos 
AV   Algemene Vergadering
AWV   Agentschap Wegen en Verkeer
BAV   Buitengewone Algemene Vergadering
BEN  Bijna-energieneutraal
BISY   Bedrijven Informatie en Signalisatiesysteem
BRV   Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
CBS   College van Burgemeester en Schepenen 
CRM  Customer Relationship Management
DBA   Digitale Bouwaanvraag 
DSI   Digitale Stedenbouwkundige Informatie 
EGTS                     Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
GIS   Geografisch Informatiesysteem
GISCO                    GIS-coördinatie door overleg
GSA  Gemeentelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar
GRB  Grootschalig Referentiebestand
GRS   Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
HA   Hectare
HRM   Human Resources Management
ILV                          Interlokale Vereniging
KDV                        Kostendelende Vereniging
KMO   Kleine of Middelgrote Onderneming 
MER   Milieueffectrapportage
MOW  Mobiliteit en Openbare Werken
OCMW   Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
POM   Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
PPS   Publiek-Private Samenwerking
PRS  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
RESOC   Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité 
RSV  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RUP   Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
SHM   Sociale Huisvestingsmaatschappij
VLAIO   Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen 
VLINTER   Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingintercommunales 
VLM  Vlaamse Landmaatschappij
VMM   Vlaamse Milieumaatschappij 
VVSG   Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
WINVORM  West-Vlaanderen in Vorm 
W&Z   Waterwegen en Zeekanaal

BIJLAGE
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