veurne | monnikenhoek
Monnikenhoek is een gemengd bedrijventerrein, er
kunnen zowel kleine, grote als grootschalig kleinhandel bedrijven terecht. De volgende activiteiten
zijn toegelaten: opslag, productie en verwerking van
goederen, logistiek, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Er is ook een specifieke zone voorzien
voor afvalverwerking, mestverwerking, opslag of
recyclage van bouwstoffen, verwerking en bewerking van grondstoffen.
Discotheken, geluid producerende recreatie,
autonome kantoren, horeca-, motel- en congres
accommodaties zijn daarentegen niet toegelaten.
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Het nieuwe bedrijventerrein paalt aan het bestaand bedrijventerrein Industrieterrein I en de
Proostdijkvaart. Er zijn twee ontsluitingen voorzien
op de Brugsesteenweg. Het terrein is strategisch
gelegen langsheen de N35 en de E40, waardoor een
aantal kavels genieten van een uitgesproken commerciële ligging.
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• Zone voor gemengde bedrijvigheid
• Verkoopbare oppervlakte bedrijventerrein:
± 206.088 m²
• In ontwikkeling | opstart verkoop 2016

versie mei 2015
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WVI zorgt voor een uitgebreid aanbod aan
ruimte voor ondernemen via bedrijfsgronden
en bedrijfsverzamelgebouwen
Betaalbaar aanbod: de prijszetting wordt zo
aantrekkelijk mogelijk gehouden
Bij ieder project is er aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
WVI neemt een actieve rol in het beheer en
parkmanagement, ook na de verkoop
WVI ontwikkelt in nauwe samenwerking met
de gemeente
WVI streeft ernaar om een continu aanbod
te hebben voor alle soorten van bedrijven;
van lokale ambachtelijke, over regionale
industriële, tot zeer specifieke, zoals logistiek, watergebonden, kantoren, e.d.

• WVI is een 100% overheidsbedrijf
• WVI heeft 54 West-Vlaamse gemeenten
+ de Provincie West-Vlaanderen als
aandeelhouders
• WVI werkt steeds voor en in opdracht van
haar aangesloten gemeenten

• WVI zorgt voor een aanbod aan bedrijfsgrond, bedrijfsverzamelgebouwen en
(sociale) woonprojecten
• WVI verleent goedkope leningen aan de
burger voor financiering van energie
besparende investeringen
• WVI is een kennis- en expertisecentrum op
diverse vlakken, zoals ruimtelijke ordening,
milieu, natuur, klimaat, energie, duurzame
ontwikkeling, GIS, Europese subsidieprojecten en grensoverschrijdende samenwerking
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8310 BRUGGE
T +32 50 36 71 71
infoloket@wvi.be
www.wvi.be
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