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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.
We hebben onze missie in de afgelopen legislatuur meer dan ooit waargemaakt,
in onze diverse rollen: als toonaangevend vastgoedontwikkelaar, als kennis-en
expertisecentrum dat de gemeenten bij steeds meer opdrachten terzijde staat,
als gangmaker van intergemeentelijke en regionale samenwerkingsvormen.
Voor u ligt het evaluatierapport 2013-2018. Art. 459. van het nieuwe decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat we een evaluatierapport
over de werking van de vereniging moeten voorleggen na de vernieuwing van de
gemeenteraden evenals een nieuw ondernemingsplan voor de komende 6 jaar.
Op de volgende pagina’s leest u de belangrijkste resultaten die we in de periode
2013-2018 op de diverse werkvelden hebben gerealiseerd. WVI heeft het afgelopen legislatuur uitstekend gedaan, zowel inhoudelijk als financieel. Iedereen
die aan die uitmuntende resultaten heeft meegewerkt – onze vennoten, onze
bestuursorganen en onze medewerkers – willen we van harte bedanken.
Veel leesplezier!
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VISIE & MISSIE
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 uitvoerder van projecten.

“
SAMEN
WERK MAKEN VAN
EEN DUURZAME &
VEILIGE
WOON-, WERK- EN
LEEFOMGEVING

“
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DEELNEMERS
De deelnemers zijn niet gewijzigd in de periode 2013-2018. Ook het totaal door hen onderschreven kapitaal 672 454
aandelen van elk 25 EUR is gelijk gebleven.
Een wijziging van het decreet over de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de provincies uit alle intercommunales verdwijnen. Vanaf 1 januari 2019 zal de provincie West-Vlaanderen niet meer vertegenwoordigd in de
bestuursorganen van WVI.
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GEMEENTEN
Alveringem
Ardooie
Beernem
Blankenberge
Bredene
Brugge
Damme
De Haan
De Panne
Dentergem
Diksmuide
Gistel
Heuvelland
Hooglede
Houthulst
Ichtegem
Ieper
Ingelmunster
Izegem
Jabbeke
Knokke-Heist
Koekelare
Koksijde
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Ledegem
Lichtervelde
Lo-Reninge
Menen
Mesen
Meulebeke
Middelkerke
Moorslede
Nieuwpoort
Oostende
Oostkamp
Oostrozebeke
Oudenburg
Pittem
Poperinge
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Torhout
Veurne
Vleteren
Waregem
Wervik
Wielsbeke
Wingene
Zedelgem
Zonnebeke
Zuienkerke
totaal aandeelhouders A

Aandeelhouders B
AANDELEN
238
7 218
9 791
11 907
9 503
87 348
5 255
3 520
4 611
3 507
11 826
7 245
1 374
3 577
4 247
5 793
25 049
7 915
19 620
3 605
13 378
3 611
7 598
6 046
5 666
6 961
5 840
1 585
10 895
448
5 105
6 261
4 734
6 488
33 809
15 036
4 882
6 186
4 828
15 202
39 383
3 901
3 073
14 672
13 847
8 683
1 803
6 708
8 993
6 337
7 765
14 689
4 725
1 177
533 464

OPENBARE RECHTSPERSONEN

AANDELEN

Provincie West-Vlaanderen
Infrax West
totaal aandeelhouders B

134 490
4 500
138 990

totaal aandeelhouders A+B

672 454
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Aandeelhouders A

KERNCIJFERS RESULTATENREKENING EN BALANS (IN MILJOENEN EURO)
RESULTATENREKENING
2018
2017
2016

2015

2014

2013

bedrijfsopbrengsten

48,8

44,0

44,3

40,9

51,8

41,1

Omzet
Ondernemen
Wonen
Ruimtelijke Planning, Mobiliteit, Milieu, Natuur,
Klimaat, Energie en KDV

47,7
30,2
15,9
1,6

45,0
39,2
4,7
1,1

39,6
30,6
7,7
1,3

33,6
26,4
6,3
0,9

35,8
24,7
10,4
0,7

27,8
18,7
8,4
0,7

Voorraadwijziging

-1,0

-2,9

2,5

5,4

9,3

11,1

2,1

1,9

2,2

1,9

6,7

2,2

40,0

40,2

41,4

38,7

42,5

47,2

23,8
1,2
8,4
0,2
0,3
6,1

27,4
1,2
7,8
0,3

26,0
1,3
7,0
0,1
0,3
4,0

28,8
1,3
7,1
0,1

31,3
1,3
7,1
0,1

3,5

24,7
1,2
7,4
0,2
2,4
5,5

5,2

7,4

bedrijfswinst

8,8

3,8

2,9

2,2

9,3

-6,1

financieel resultaat

-1,0

-1,3

-0,9

-1,2

-1,1

-0,9

belastingen

1,9

-0,2

-0,4

0,7

0,08

0,11

Winst van het boekjaar

5,9

2,7

2,4

0,3

8,1

-7,1

2018

2017

2016

2015

2014

2013

•

Andere bedrijfsopbrengsten

bedrijfskosten
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Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen
Voorzieningen voor risico’s en kosten

BALANS
ACTIVA
vaste activa
vlottende activa
vorderingen op meer dan 1 jaar
voorraden
vorderingen op ten hoogste 1 jaar
geldbeleggingen en liquide middelen
TOTAAL

PASSIVA
eigen vermogen
kapitaal
reserves
voorzieningen
schulden
TOTAAL

10,5
235,5
0,7
190,5
6,8
37,5

4,8
231
0,8
191,8
8,3
30,1

4,9
222,9
0,9
194,8
1,8
25,4

0,9
221,7
5,8
199
2,7
14,2

0,6
215,7
6,6
193,6
4,6
10,9

0,3
211,7
6,7
184,3
4,2
16,5

246,0

235,8

227,8

222,6

216,3

212,0

2018

2017

2016

2015

2014

2013

114,0
13,4
100,6
68,0
64,0

111,4
16,8
94,6
61,9
62,5

108,8
16,8
92
58,5
60,5

106,4
16,8
89,6
53,0
63,2

106,2
16,8
89,3
49,0
61,1

98,0
16,8
81,2
43,9
70,1

246,0

235,8

227,8

222,6

216,3

212,0

FINANCIËLE KERNCIJFERS

De verkoop van bedrijfsgronden kende een jaarlijkse stijging, vertrekkend van 18,7 miljoen euro in 2013 tot 39,2
miljoen euro in recordjaar 2017. De verkoop in 2018 lag met
30,2 miljoen in 2018 terug op hetzelfde hoge niveau als in
2016.

Het eigen vermogen verhoogde met 16,0 miljoen euro van
98,0 miljoen euro naar 114,0 miljoen euro als resultaat van
19,4 miljoen euro gereserveerde winst en 3,4 miljoen euro
uitgekeerd kapitaal, ingevolge de verplichte uittreding van
de provincie West-Vlaanderen.

De verkoop van woonprojecten lag met 8,4 miljoen euro in
2013 en 10,4 miljoen euro in 2014 vrij hoog in het begin van
de legislatuur. Daarna volgden 3 jaren met een lagere verkoop. Tenslotte was er in 2018 een recordverkoop van 15,9
miljoen euro als gevolg van de sterke verkoop in het project
Knokke-Heist Heulebrug.

Het balanstotaal groeide aan met 34,0 miljoen euro tot
246,0 miljoen euro.

De bedrijfskosten schommelden tussen 38,7 miljoen euro
en 47,2 miljoen euro. De grootste component hierin zijn de
investeringen, daarnaast zijn er ook nog de personeelskosten die stegen tot 8,4 miljoen euro in 2018 en de voorzieningen voor risico’s en kosten die varieerden tussen 3,5
en 7,4 miljoen euro.
De bedrijfswinst was op uitzondering van 2013 steeds positief. In 2013 werd een voorziening van 7,4 miljoen euro aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage die WVI dient te
betalen voor de financiering van de pensioenen van gepensioneerde vastbenoemde werknemers.
Het financieel resultaat was steeds negatief door de
lopende leningen, met een maximum financiële kost van 1,3
miljoen euro in 2017. In 2018 lag de kost terug lager door
de terugbetaling van de eerste lening.
Sinds 2015 is WVI onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In de eerste jaren werd er geen vennootschapsbelasting betaald door enkele gunstige overgangsmaatregelen. In 2018 was er een belastingkost van 1,9 miljoen
euro.

Aan de passiefzijde van de balans bestond de groei uit een
stijging van de voorzieningen met 24,1 miljoen euro en van
de reserves met 19,4 miljoen euro. De schulden daalden
echter met 6,1 miljoen euro en ook het kapitaal daalde met
3,4 miljoen euro aangezien dit bedrag uitgekeerd werd
ingevolge de verplichte uittreding van de provincie WestVlaanderen.
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De gezamenlijke omzet ruimtelijke planning en mobiliteit (RPM), milieu en natuur, klimaat en energie (MNKN),
doorrekeningen van loonkosten aan de kostendelende
verenigingen (KDV) en diverse omzet steeg van 0,7 miljoen
euro in 2013 tot 1,6 miljoen euro in 2018. De activiteiten
ivm klimaat, energie en KDV werden opgestart in deze periode en zorgen voor de stijging van de omzet.

Aan de actiefzijde van de balans bestond deze groei vooral
uit een stijging van de liquide middelen met 21,0 miljoen
euro, van de vaste activa met 10,2 miljoen euro en van de
voorraden met 6,2 miljoen euro.

2013
2018
|
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Oostende-Brugge

Roeselare-Tielt
Westhoek

REGIONALE COMITÉS

OVER WVI

BESTUUR
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ORGANISATIE
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BESTUUR
J

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur telt 33 leden, 27 vertegenwoordigers
van de gemeenten (aandelen A) gelijkwaardig verdeeld over
de 3 regio’s (Brugge - Oostende, Roeselare - Tielt en Westhoek) en 6 vertegenwoordigers aandelen B. In de raad van
bestuur zijn er verschillende wissels geweest:
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Aandelen A
De heer Pablo Annys (Brugge) werd opgevolgd door de heer
Mathijs Goderis (Brugge)
Mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke) werd opgevolgd door de heer Marc Mus (Damme)
De heer Marc Mus (Damme) werd opgevolgd door de heer
Frederik Noë (Damme)
De heer Bert Verhaeghe (Wervik) werd opgevolgd door mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide)
De heer Ignace Dereeper (Oudenburg) werd opgevolgd door
heer David Van Moerkercke (Ichtegem)
De heer Marc Vanlerberghe (Izegem) werd opgevolgd door
de heer Kurt Grymonprez (Izegem)
De heer Hans Blomme (Torhout) werd opgevolgd door de
heer Luc Lierman (Knokke-Heist)
De heer Dirk Ampoorter (Koekelare) werd opgevolgd door
mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare)
De heer Patrick Denorme (Zonnebeke) werd opgevolgd door
de heer Toon Vancoillie (Kortemark)
De heer Marc Debie (Wielsbeke) werd opgevolgd door de
heer Wouter Marchand (Lichtervelde)
De heer Wouter Marchand (Lichtervelde) werd opgevolgd
door mevrouw Els Kindt (Lichtervelde)
De heer Roland Crabbe (Nieuwpoort) werd opgevolgd door
de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
De heer Jean Marie Bonte (Oostrozebeke) werd opgevolgd
door de heer Peter Gelaude (Pittem)
De heer Bart Biebuyck (Tielt) werd opgevolgd door de heer
John Van Hollebeke (Tielt)
De heer Jacques Blanckaert (Alveringem) werd opgevolgd
door mevrouw Marie-Anne Verlende (Vleteren)
De adviserende leden (oppositieraadsleden) werden conform onze statuten iedere 2 jaar gewijzigd.
Eind december 2016 nam Luc Vanparys na een mandaat van
17 jaar afscheid als voorzitter van WVI. Zijn opvolger Kris
Declercq, burgemeester van Roeselare, treedt graag in
zijn voetsporen. “Ons DNA blijft, maar we moeten ons blijven vernieuwen. De grote kracht van WVI is dat we als het
verlengstuk van de gemeente opereren: als publieke dienstverlener is WVI niet gericht op commerciële belangen, maar
op het belang van de gemeente.”

Onderstaande lijst geeft de samenstelling weer op 31
december 2018.
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

Het directiecomité bestaat uit 9 leden, 6 vertegenwoordigers van de gemeenten (aandelen A) en 3 vertegenwoordigers
van de provincie West-Vlaanderen (aandelen B). In het directiecomité werd 1 vertegenwoordiger van de gemeenten (aandelen A) gewijzigd: Jean-Marie Bonte, burgemeester Oostrozebeke, werd opgevolgd door Toon Vancoillie, burgemeester
Kortemark.
Onderstaande lijst geeft de samenstelling weer op 31 december 2018.

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
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REGIONALE COMITÉS (ADVIESORGANEN)

Er zijn drie regionale comités: regio Brugge-Oostende, regio Roeselare-Tielt en regio Westhoek. Afhankelijk van het
aantal aandelen in de vereniging, kan een gemeente 1 tot 5 mandaten bekleden in het regionaal comité. De provincie West-Vlaanderen heeft 6 vertegenwoordigers, provincieraadsleden, per regionaal comité. De voorzitters van de
regionale comités zijn volgens art. 21 van de statuten lid van de raad van bestuur.
Het aantal wijzigingen van de samenstelling gespreid over de periode 2013-2018 was groot.
Onderstaande lijst geeft de samenstelling weer op 31 december 2018.
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Regio Brugge-Oostende

Regio Roeselare-Tielt

Regio Westhoek

voorzitter:
Patrick Arnou, schepen Zedelgem
(aandelen A)

voorzitter:
Lieven Huys, schepen Wingene
(aandelen A)

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

ondervoorzitter aandelen A:
Hilde Decleer, schepen Brugge

ondervoorzitter aandelen A:
Robrecht Kindt, schepen Ingelmunster

ondervoorzitter aandelen A:
Marc Devos, raadslid Poperinge

ondervoorzitter aandelen B:
Christine Beke, provincieraadslid

ondervoorzitter aandelen B:
Piet Vandermersch, provincieraadslid

ondervoorzitter aandelen B:
Gunter Pertry, 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 Blankenberge
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 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 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:
Elke Carette, provincieraadslid
Bernard De Cuyper, provincieraadslid
Dirk De fauw, provincieraadslid
Annie Vandenbussche, provincieraadslid
Anthony Dumarey, provincieraadslid

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

leden aandelen B:
Eric De Keyser, provincieraadslid
Guido Decorte, gedeputeerde
Lies Laridon, provincieraadslid
Gilbert Verkinderen, provincieraadslid
Jef Verschoore, provincieraadslid

J

BELANGRIJKSTE STATUTENWIJZIGINGEN

In de bijzondere algemene vergadering van 26 mei 2016 werd een statutenwijziging doorgevoerd waarbij WVI haar statutaire doelstellingen heeft verruimd, geactualiseerd en accurater heeft omschreven. Zo kan WVI nieuwe taken opnemen
voor het vennoten op het vlak van ICT, informatieveiligheid, preventie, archivering, juridische en technische ondersteuning, aankoop, personeel en organisatie en financiën, maar ook inzake cultuur, vrije tijd en welzijn, onder meer door delen
van personeel.
WVI voldoet vanaf 2016 ook aan de Europese in-houseregeling, zodat opdrachten die gemeentes aan WVI willen gunnen
niet meer onderworpen zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten. De toekenning van opdrachten verloopt daardoor
sneller en efficiënter.
Eind 2017 keurde de Vlaamse Regering het decreet Lokaal Bestuur goed. Dat moet onder meer het aantal lokale politieke
mandaten en bestuursleden drastisch verminderen. Als eerste intercommunale in Vlaanderen past WVI zich aan dat nieuwe decreet aan. De buitengewone algemene vergadering van WVI keurde in 2018 een statutenwijziging goed. Zo wordt
het directiecomité geschrapt en maakt WVI geen gebruik van de mogelijkheid om advies- en bestuurscomités te installeren. Vanaf 2019 hebben we nog slechts twee bestuursorganen: een algemene vergadering en een raad van bestuur.
De afslanking stelt WVI natuurlijk voor uitdagingen: om te waarborgen dat alle lokale besturen zich nauw bij WVI betrokken
blijven voelen, willen we de banden versterken en de informatiedoorstroming nog verbeteren. Tegelijk profileren we ons
meer dan ooit als een slanke, efficiënte en daadkrachtige organisatie, die gemeenten helpt om beleidsdoelen te formuleren en te realiseren.

ALGEMENE VERGADERING
In de algemene vergadering zijn de 54 gemeenten vertegenwoordigd, naast de publieke partner Infrax West. Ze komt
twee keer per jaar samen: in het najaar om de begroting
goed te keuren, in het voorjaar om kennis te nemen van het
jaarverslag en de resultatenrekening. Wat op de algemene
vergadering wordt goedgekeurd, wordt altijd eerst voorgelegd aan de gemeenteraden: de vertegenwoordigers kunnen dus opmerkingen of suggesties meegeven.
Via de algemene vergadering oefent elke deelnemende gemeente een rechtstreekse controle uit op de vereniging.
Daardoor beantwoorden we als publieke rechtspersoon aan
de voorwaarden voor de in-house regeling: daardoor kunnen onze gemeenten-vennoten rechtstreeks diensten afnemen en opdrachten gunnen aan WVI zonder toepassing van
de wet op overheidsopdrachten.

•

RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur telt voortaan maximaal 15 stemgerechtigde vertegenwoordigers, aangevuld met maximaal drie
vertegenwoordigers van de oppositie, zonder stemrecht.
Van de 15 moet minstens een derde van het andere geslacht
zijn. De drie regio’s – Noord-West-Vlaanderen, Midwest en
Westhoek – krijgen elk vijf mandaten met gemeentelijke bestuurders toegewezen. De raad van bestuur staat in voor
het dagelijkse beheer van het publieke bedrijf dat WVI is.

•

GEEN DIVIDENDEN
Om belastingtechnische redenen wordt de uitkering van dividenden geschrapt. In de praktijk werden er al geen meer
uitgekeerd. Door dat expliciet in de statuten op te nemen,
bekrachtigen we dat WVI geen organisatie met commerciële
doelen is, maar een publiek orgaan: een hefboom waarmee
gemeenten beleidsdoelen kunnen formuleren en realiseren.

•

SAMENWERKEN MET DE PROVINCIE
Een wijziging van het decreet over de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de provincies uit alle intercommunales verdwijnen. Vanaf 1 januari 2019 is de provincie
West-Vlaanderen dus niet meer vertegenwoordigd in de bestuursorganen van WVI. Voor haar aandelen betaalt WVI de
Provincie een nominaal bedrag van 3,3 miljoen euro uit.

•

Meteen komt een eind aan een historisch partnerschap van
meer dan een halve eeuw. In de vroege jaren 1960 lag de
Provincie immers mee aan de basis van de drie intercommunales die in 1999 zouden fuseren tot WVI: de WIH (huisvesting), de WIER (economische ontwikkeling) en de WITAB
(ruimtelijke planning).
De Provincie en WVI hebben besloten om in de toekomst te
blijven samenwerken. Samen richten we een streekfonds
op van 23 miljoen 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 gezamenlijk overleg over de investeringen van het streekfonds.

WVI | 2013-2018
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•

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:
ondersteunende 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

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

MIDWESTOVERLEG
burgemeesters regio Roeselare-Tielt

Dienstverlenende Vereniging Midwest
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ORGANISATIE
J

PERSONEEL

Op 31 december 2012 telde WVI 88 personeelsleden, waarvan 1 vastbenoemde en 87 contractuele. Op 31 december
2018 bedroeg het aantal werknemers 94, waarvan geen
enkele vastbenoemde en allen contractueel. In de periode
2013-2018 traden 19 personeelsleden uit dienst, en 27 in
dienst.

Met het uitwerken en implementeren van de kostendelende
vereniging (KDV) via de formule van de zelfstandige vereniging op contractuele basis, kan op een BTW-vrije manier
personeel binnen meerdere besturen worden ingezet. WVI
staat in voor de aanwerving, tewerkstelling en het beheer
van het gemeenschappelijk personeel.

De uitbreiding van het personeelsbestand is voornamelijk
het gevolg van de diversifiëring in opdrachten die gemeentes aan WVI toevertrouwen. Onder meer op vlak van klimaat
en energie, werftoezicht, beheer bedrijventerreinen, stedenbouwkundig ontwerp, GIS en handhaving werd specifieke expertise aangetrokken. Maar ook op gebied van ICT
en communicatie werd WVI versterkt met extra personeel.

Voortbouwend op de interne organisatorische veranderingen van de voorbije jaren, wordt veel aandacht besteed aan
een efficiënte en teamgerichte samenwerking over de verschillende afdelingen heen. Een permanente vorming van
het personeel wordt verzekerd door deelname aan diverse
studiedagen en opleidingen.

AANTAL
PERSONEELSLEDEN

Het directieteam bestond in de periode 2013-2018 uit Geert
Sanders, algemeen directeur en Patrick Zutterman, directeur.
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De studie uit 2013 omtrent het toekomstperspectief voor
WVI, leidde tot een verschuiving van de het zwaartepunt
naar de regio’s. WVI organiseerde zich rond deze structurele ontwikkeling. De projectbureaus werden ingezet als
gangmaker van vernieuwende opdrachten. Strategische
functies en afdeling overschrijdende projecten kregen een
plaats in de organisatiestructuur.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

mannen
vrouwen

36
52

36
52

33
52

33
52

36
52

39
53

41
53

voltijds
deeltijds

58
30

57
31

50
35

55
30

55
33

57
35

58
36

TOTAAL

88

88

85

85

88

92

94

TEAM

Geert Sanders
algemeen directeur

Patrick Zutterman
directeur

20

versterking van het bestaande team
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•

J

COMMUNICATIE

WVI heeft afgelopen legislatuur 2013-2018 sterk ingezet
op (heerlijk) heldere, doeltreffende en tijdige communicatie
naar zijn diverse stakeholders met als belangrijk sleutelmoment haar 50-jarig bestaan dat gevierd werd op 17 december 2014. We hebben onszelf getrakteerd op een nieuw
logo – modernistisch, dynamisch en gedurfd. De cirkel rond
‘WVI’ verbeeldt de link naar de gemeenten. WVI is centraal
aanwezig als ‘hub’ en als belangrijke schakel. Het lettertype
heeft ronde contouren met een vriendelijke en toegankelijke uitstraling. De letters WVI suggereren een golfslag:
dat staat voor de continuïteit van de organisatie, maar ook
voor de link tussen de gemeenten, die ‘aan elkaar hangen’.
Het logo heeft eenvoudige, maar gewaagde kleuren: zwart
met één kleur fluogroen. Het raster is een suggestieve, abstracte weergave van de provinciegrenzen en onderstreept
tegelijk ook de baseline ‘linkt gemeentes’. Deze laatste
heeft zich sinds de lancering gaandeweg in de hoofden van
de stakeholders genesteld. De nieuwe huisstijl werd geïmplementeerd in januari 2015.
22

Ook de website www.wvi.be werd in 2015 in een nieuw
kleedje gestoken conform de vernieuwde huisstijl. Via deze
website bieden we immers unieke content aan vóór en uit
onze 54 gemeenten, zodat we hen iedere dag blijven inspireren met onze cases en best practices. In 2017 volgde
ook het digitaal aanbod rond wonen en ondernemen. De
online zoekmachine, waarmee iedereen snel en eenvoudig
onze woonprojecten en bedrijventerreinen kan bekijken en
het aanbod aan beschikbare bouwgronden kan raadplegen,
wordt immers intensief gebruikt. De vernieuwde website is
dynamischer, duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden. Om de zoektocht nog makkelijker te maken kunnen specifieke en persoonlijke voorkeuren worden aangeduid in de
zoekmachine.
WVI kon de voorbije jaren rekenen op heel wat publiciteit
dankzij onze medewerking aan de reportages in het economisch magazine TwerkT (voorheen West@Work) 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 daarenboven terugblikken op 6 jaar
met veel persaandacht.
Op de hoogte blijven? Al onze nieuwsberichten worden getweet, geshared op onze LinkedIn-pagina en de WVI-reportages kunnen op onze website alsook via ons YouTube-kanaal
worden bekeken. Afgelopen legislatuur 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
organiseren.
Naast redactionele bijdragen in de nieuwsuitzendingen van
de regionale omroep, werd ook de samenwerkingsovereenkomst met Focus-WTV jaarlijks verlengd. De aanwezigheid
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. Afgelopen legislaturen verschenen op onze website ruim 500 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. Een ander 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. Tijdens het statutaire luik
worden het jaarverslag en de financiële resultaten van het
afgelopen jaar goedgekeurd, maar WVI wil haar 54 lokale
besturen ook inspireren met nieuwe trends en uitdagingen. Sinds 2017 steekt ook de algemene vergadering in een
nieuw kleedje. Vanaf heden worden de leden uitgenodigd
voor WVI BOOST, een jaarlijks ontmoetings- en inspiratiemoment waarop nieuwe trends en uitdagingen voor lokale
besturen kunnen worden opgesnoven en van gedachten kan
gewisseld worden bij een hapje en een drankje. Deze evenementen kunnen steeds rekenen op een grote opkomst, wat
getuigt van een grote interesse in de activiteiten van WVI.
Beide vergaderingen werden telkens afgesloten met een
netwerkmoment 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 met in 2016 de aanwerving van een
stafmedewerker participatie en communicatie. De personeelsleden vormen immers het gezicht en het hart van onze
organisatie in de dagelijkse 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 sinds 2016 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 afgelopen legislatuur ook haar warm hart. Verschillende acties werden op
touw gezet ten voordele van: ‘De 1000 km van Kom op tegen
Kanker’, ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’, ‘vzw Kinderkankerfonds’ en ‘Ons Erf’ uit Brugge. Sinds 2017 worden deze
acties gebundeld onder de noemer WVI Connect.
Ook sportief ging het ons afgelopen legislatuur voor de wind.
Zo nemen jaarlijks in mei verschillende sportieve medewerkers deel aan Dwars door Brugge, in juni volgde telkens
de deelname van enkele WVI-teams aan de kwarttriatlon in
Brugge, sinds september 2017 nam WVI-team deel aan de In

Sinds enkele jaren sluiten we het sportieve seizoen af tijdens de Warmste Week van Music For Life met een groepsdeelname aan de Warmathon in Brugge. Ook in 2019 willen
we op dit sportieve elan voortbouwen 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 aandacht uit naar een goede doorstroming van informatie via
structureel overleg. Daarnaast is ook digitale communicatie
belangrijk, waarbij er aandacht wordt besteed aan het gestructureerd bewaren en toegankelijk maken van documenten. Een ‘enterprise architecture’ stelt ons in staat om aan
efficiënt datamanagement te doen.
J

INFORMATIE- EN SYSTEEMBEHEER

Zoals bij heel wat organisaties neemt ICT ook binnen WVI een
steeds crucialere rol in. We zien dat bedrijfsprocessen ervan afhankelijk worden enerzijds, maar anderzijds kan ICT
ook een hefboom vormen om het strategische beleid mee te
ondersteunen.
Vanuit die vaststelling is de afgelopen legislatuur geïnvesteerd in het actueel en veilig houden van het netwerk,
software, servers en client-systemen. Dit is een continue
proces.
Het ICT-team werd in 2016 versterkt met een ICT-verantwoordelijke. Dit kadert in de ICT-strategie en de ambitie om
de ICT-werking verder te structureren en te professionaliseren. Het stroomlijnen van interne informatiesystemen
met de bedrijfsprocessen alsook de informatieuitwisseling
tussen deze systemen is een belangrijke focus geweest in
de afgelopen legislatuur.

De website werd geactualiseerd en wordt gestaag uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Zo werd ondertussen
het aanbod voor Wonen en Ondernemen online beschikbaar
gesteld en heeft ook parkmanagement een plaats gekregen
binnen www.wvi.be. Er is een permanente koppeling met de
interne systemen gerealiseerd waardoor bv. actueel kaartmateriaal kan worden gepresenteerd op onze website.
Om tegemoet te komen aan de vraag van de vennoten zijn
ook een aantal intergemeentelijke medewerkers aan de slag
gegaan, o.m. als ICT-medewerker, ICT-coördinator en een
stafmedewerker informatiebeheer (DPO / informatieveiligheidsconsulent) voor verschillende besturen.
J

SMART CITIES

Ook het thema van Smart Cities nam afgelopen legislatuur
aan belang toe. We zijn ervan overtuigd dat er voor WVI een
taak is weggelegd om de vennoten en de regio te ondersteunen en te begeleiden in deze materie.
Begin 2018 keurde WVI het te volgen Smart City-traject
goed waarbij 2 sporen zullen worden bewandeld. Enerzijds werd een studietraject aanbesteed bij SBS-IMEC om
‘Smart City Link’ voor WVI uit te werken. Samen met WVImedewerkers en steden en gemeenten wordt een strategie
uitgewerkt over hoe WVI zich best positioneert op vlak van
Smart City op basis 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 doeltreffende 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.
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Flanders Fields-aflossingsmarathon en sinds oktober 2017
namen enkele personeelsleden ook deel aan de Great Bruges (Half) Marathon. In 2017 werd ook deelgenomen aan de
Industry Run in Veurne waarbij het parcours deels doorheen
de Suikerfabriek-site liep.
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DIENSTVERLENING

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 -vorming, ongeacht het schaalniveau, is per definitie strategisch en bepaalt de ruimtelijke keuzes op middellange en
lange termijn. Als publieke partner van en voor de gemeenten 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 (gemeentelijke) ruimtelijke structuurplannen (GRS) waarbij de
krijtlijnen werden uitgetekend hoe in de toekomst wordt
omgesprongen met de ruimte in de gemeente. Deze structuurplanning maakte het ruimtelijk beleid professioneler en
gerichter.

In de periode 2013-2018 werkte WVI aan volgende structuurplannen:
GEMEENTE

GOEDGEKEURD

Alveringem
Damme (gedeeltelijke herziening)
Hooglede
Langemark-Poelkapelle
Moorslede (gedeeltelijke herziening)
Oudenburg
Zedelgem

x
x
x
x
x
x

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.

Op gemeentelijk niveau zal ruimtelijke structuurplanning
bijgevolg evolueren naar ruimtelijke beleidsplanning, waarbij de ruimtelijke lange termijnvisie wordt bepaald in een
kernnota, de strategische visie. Deze strategische nota zal
aangevuld worden met één of meerdere thematische of gebiedsgerichte beleidskaders. Zowel strategische visie als
beleidskaders kunnen intergemeentelijk opgenomen worden. Ook hier zal WVI opnieuw een voortrekkersrol spelen.
Grotere structuurbepalende elementen en ruimtelijke
vraagstukken overschrijden de gemeentegrenzen en vragen een regionale aanpak en visievorming. Zo initieert WVI
regionale visies als begeleider van de gemeente binnen regionale planvormingsprocessen en -structuren of als ontwerper van deze studies.

Naast gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, werden ook volgende ruimtelijke visies/studies opgemaakt:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

Gistel
Roeselare

Gemeentelijk Landbouw Ontwikkelingsplan
Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en werken deelgebied in
West-Vlaanderen
Opmaak handboek duurzame bedrijventerreinen Roeselare
Inventaris & afwegingskader validering spoorwegerfgoed langs de provinciale groene assen

Roeselare
Provincie West-Vlaanderen

WVI | 2013-2018
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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 vergunningverlenende 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 beheersen van ontwikkelingen: gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s), stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsplannen, stedelijke
woonprojecten, onteigeningsplannen, inrichtingsplannen en reconversiestudies voor bedrijventerreinen,
beeldkwaliteitsplannen (incl. gabariet en erfgoed), enz.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de goedgekeurde RUP’s in de periode 2013-2018:
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GEMEENTE

PROJECTNAAM

Alveringem

RUP lokaal bedrijventerrein Hostede - uitbreiding
RUP wonen
RUP Sprietstraat en verkavelingsplan
RUP herziening BPA centrum Zuid West - herziening A
sector RUP zonevreemde bedrijven fase III
RUP herziening SRUP deelplan De Busschere
RUP ambachtelijke zone West
RUP 26 De Lange Thuyn
RUP i.f.v. herziening BPA Tempelhof
RUP lokaal bedrijventerrein Moerkerkebrug
RUP reconversie kazerne Sijsele
RUP gedeeltelijke wijziging van BPA De Haan-Centrum-Oost
RUP gedeeltelijke wijziging Villawijk Noordhoek
RUP Oosthoek-Noord
RUP Centrum
RUP Kemmel
RUP gedeeltelijke herziening kern Nieuwkerke
RUP kern Dranouter
bedrijvigheid Land van Belofte RUP Carpentier-Turbo’s Hoet
RUP Oude Steenbakkerij
RUP Domein Vossenberg
RUP omgeving dienstencentrum GID(t)S
vooroverleg in functie van opstart RUP woningen in natuurgebied
RUP lokaal bedrijventerrein Houthulst
RUP ambachtelijke zone Fase III Eernegem
RUP Brugse Heirbaan
RUP ambachtelijke zone Oostendebaan
RUP zonevreemde ruimtegebonden recreatie en toerisme
RUP Oostrozebekestraat
RUP Waterstraat
RUP uitbreiding Ringzone
RUP Ketenstraat
RUP Steenputje (Deforche en Typhoon)
RUP Paters Capucijnen
plan-MER-screening
plan MER screening van het RUP kern Oud-Zoute
plan MER screening voor RUP Duinenwater

Ardooie
Beernem
Blankenberge
Brugge
Damme
De Haan
De Panne
Gistel
Heuvelland

Hooglede

Houthulst
Ichtegem

Ieper
Ingelmunster

Izegem
Knokke-Heist

Koekelare

Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Ledegem
Lichtervelde

Lo-Reninge
Menen
Meulebeke

Middelkerke
Moorslede
Nieuwpoort

Oostkamp

Oostrozebeke

Pittem
Poperinge
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt

Torhout

PROJECTNAAM
plan MER screening van het RUP Zuidelijke Rand Westkapelle
plan MER screening RUP Ravelingen 3.0
RUP’s Wijk Lippenslaan
RUP Zeedijk Heist
RUP Wijk Stadhuis
RUP Wijk Casino
RUP Wijk Meerlaan
plan MER screening RUP hotels 3de fase Knokke-Heist
RUP herziening BPA Bedrijventerrein Barnestraat
RUP bvba Vanhee
RUP Nieuwenhove
RUP De Vlasschaerd
RUP Koordhoek
RUP LO-ZONE INDUSTRIESTRAAT
RUP Sint-Juliaan
RUP Toor
RUP gedeeltelijke herziening BPA Kom der gemeente
gedeeltelijke herziening RUP Bollestraat en flankerende maatregelen
RUP Stegen Akker - Tweelindenstraat
RUP Leysafortstraat
RUP Westpoort
RUP Vierwegen
RUP Haandeput
RUP Zorgcampus - Lappers
RUP herziening Haandeput
RUP gedeeltelijke herziening BPA De Kalkaert en BPA Bedrijvenzone Oostendelaan
RUP Leffinge Centrum West Ter
RUP herziening BPA Kamp
RUP Nieuwendamme zone 5b - gedeeltelijke herziening
RUP gedeeltelijke herziening BPA Ramskapelle-dorp
RUP Nieuwpoort stadscentrum
opmaak onderhandelingsdocument in functie van opstart RUP LO-zone Ruddervoorde
RUP Albrecht Rodenbachstraat
RUP ‘t Zwarte Gat - herziening
RUP De Krinkel - Verhulst
RUP Carrosserie service
RUP kruispunt Verre Ginste
RUP Tack keukens en meubelen
RUP Centrum Zuid Egem
RUP Veurnestraat
RUP Herziening Dorpskern Watou
RUP Brugsesteenweg
RUP Dammestraat
RUP Doomkerke
RUP Twee Hofsteden
RUP zonevreemde sportinfrastructuur Kanegem
RUP Injextru
RUP Dumobil
RUP Euromarktlaan
RUP Ter Kouter Kanegem
RUP Lokaal bedrijventerrein Roeselaarseweg
RUP sport- en recreatiepark Bruggestraat
RUP Sint-Rembertziekenhuis
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GEMEENTE

GEMEENTE
Veurne

Vleteren

Wervik
Wervik

Zuienkerke

RUP Wijnendalekapel
RUP Beauvoorde
RUP Bulskamp
RUP Standstill tankstations Veurne I
RUP Suikerfabriek uitbreiding
RUP site Sint-Sixtus
RUP herziening BPA nr, 1 centrum Noord Oostvleteren
RUP herziening BPA nr 1 Centrum Tuinwijk
RUP West Barrierestraat Wervik
RUP Bootweg
RUP Leiekant
RUP zonevreemde bedrijven
RUP brandweer en stadsatelier
RUIMTELIJKE PLANNING
RUP Leievallei gedeeltelijke herziening
RUP Lobeek
RUP Centrum Zwevezele
RUP Wildenburg
RUP Walleghemsgoed
RUP herziening gewestelijk RUP Polderhoek
vooroverleg
i.f.v.
RUP
planologische
ruil
OVERZICHT GRS
RUP
PRUP
2013-2018
RUP zonevreemde constructies binnen de deelruimte “omgeving N9 (Oostendse
Steenweg)”

100

97
84

5

5
2013

4

5 3

4 3

2014

81

2015

80

75

5 3

2016

5 2

2017

0
2018

GRS
RUP
PRUP
GRS
RUP
PRUP
GRS
RUP
PRUP
GRS
RUP
PRUP
GRS
RUP
PRUP
GRS
RUP
PRUP
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Wielsbeke
Wingene
Wingene
Zonnebeke

PROJECTNAAM

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de (niet) goedgekeurde PRUP’s:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

Lichtervelde-Hooglede-Torhout
Menen
Tielt

PRUP Kruiskalsijde
PRUP Menen-West
PRUP gemengd regionaal bedrijventerrein Tielt Noord
PRUP Stedelijk groen
PRUP Landschapspark
PRUP Huffeseele

goedgekeurd
niet goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opgemaakte verkavelingsplannen voor de ontwikkeling van
nieuwe woonzones en onteigeningsplannen:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

STATUS

Pittem
Poperinge
Tielt

VK Cassanderusstraat, herziening
VK Appelgoedje
onteigeningsplannen i.k.v. de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt
onteigeningsplan Tiltexsite

afgewerkt
goedgekeurd
goedgekeurd
voorontwerp

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Ontwerpend onderzoek als methode in ruimtelijke opdrachten maakt het mogelijk om verschillende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Samen met de gemeenten, betrokken
actoren en bewoners wordt het projectgebied geanalyseerd, ideeën geventileerd en getest in visies, concepten
en ontwerpen. Welke activiteiten kunnen er georganiseerd
worden en wat kan absoluut niet? Welke zijn de randvoorwaarden die maatschappelijke meerwaarde opleveren? En
hoe zullen we dat het beste aanpakken? Ontwerpend onderzoek 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 gemeentebesturen, actoren, bewoners, … ook nauwer betrokken worden bij de planvorming om zo tot een maatschappelijk gedragen voorstel te komen. Deze methodiek is erg geschikt
voor de verkennende fase die aan een RUP of masterplan
voorafgaat.

GEMEENTE

PROJECTNAAM

Beernem

masterplan gemeentelijke infrastructuur Beernem
visie woontypologie
opmaak beeldmateriaal fietsersbrug triënnale Brugge
testen van een transformatiedoelstelling op een specifieke werklocatie; Waggelwater
locatieonderzoek containerpark
quickscan voor site Lievens
gabarietbeheersing
reconversieproject sociaal huis Hooglede
ontwerpend onderzoek buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen
workshop inrichtingsvisie voor de centrumomgeving
quickscan site Unilin Izegem
ontwerpend onderzoek voor 3 sites
ontwerpend onderzoek voor de staatsschool bis
conceptmasterplan begraafplaats
opmaak subsidieaanvraag voor een Plattteland Plus project
ontwerpend onderzoek sites Oude Diksmuidse Boterweg en Unic Design
ontwerpend onderzoek/trajectbegeleiding i.f.v. ontwikkeling site Swartesfabriek
workshop visie 2030 Oostkamp
quickscan schoolsite Waardamme
quickscan site Stationsstraat
quickscan studie Olieboomstraat - OCMW Oostkamp
quickscan site Wienerberger
intergemeentelijk bedrijventerrein Westhoek
projectregie reservegebied voor wonen Gitsestraat ARSGR
organisatie workshop in opvolging van de bespreking in de provinciale kwaliteitskamer
beeldkwaliteitplan voor de binnenstad
quick scan site Thor
ontwerpend onderzoek voor 3 locaties ifv een inplanting van een nieuwe muziekacademie
opmaak van een 3D-model en schetsontwerp Vrijdagsmarkt
workshop woonontwikkeling Polderhoeve

Brugge
Hooglede

Ingelmunster
Izegem
Koekelare
Kortemark
Mesen
Meulebeke
Nieuwpoort
Oostkamp

Pittem
regio Westhoek
Roeselare
Tielt
Torhout
Veurne
Wervik
Zuienkerke

afgewerkt
on hold
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
ontwerp
afgewerkt
afgewerkt
analyse
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
concept
ontwerp
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
stopgezet
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
afgewerkt
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EXPERTONDERSTEUNING VAN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Anno 2018 verenigt en vervangt de omgevingsvergunning
zowel de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelings- 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) hebben, 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 expertise bij complexe dossiers of als de stedenbouwkundige
dienst tijdelijke versterking nodig heeft. Zo behandelden
verschillende ruimtelijk planners van WVI de stedenbouwkundige aanvragen voor de gemeenten voor een bepaalde
periode.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de expertondersteuning van gemeentelijke diensten voor de
periode 2013-2018:
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GEMEENTE

PROJECTNAAM

NAAM

DATA

Blankenberge
Heuvelland
Houthulst
Ieper
Izegem
Kortemark
Lo-Reninge

ondersteuning dienst stedenbouw
ondersteuning dienst stedenbouw
ondersteuning dienst stedenbouw
toetsteam Ieper De Vloei
ondersteuning dienst stedenbouw
intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
bijstand beroepsschrift stedenbouwkundige vergunning
ondersteuning dienst stedenbouw
ondersteuning dienst stedenbouw
ondersteuning dienst stedenbouw
ondersteuning dienst ruimtelijke ordening
ondersteuning dienst stedenbouw
intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
ondersteuning dienst stedenbouw
tijdelijke ondersteuning dienst stedenbouw

Jan Waumans
Jan De Moor
Jan Waumans
Björn Denecker
Ilse Verstraeten
Nele Vanderstraeten
Jan De Moor
Katrien Vervaet
Jan Waumans
Ilse Verstraeten
Jan Waumans
Wanda Van Soens
Jan De Moor
Katrien Vervaet
Jan Waumans

2018-2019
2014
2018-2019
2007-heden
2014-2016
2015-heden
26/09/2017
2017-2018
2018
2018
2015
2015-heden
2015-heden
2018-heden
2015-2016

Moorslede
Ruiselede
Staden
Tielt
Vleteren
Wingene
Zedelgem

J

KENNISDELING

WVI ondersteunde, organiseerde en coördineerde afgelopen legislatuur verschillende kennisplatformen voor de
gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA) van onze lokale
besturen om haar kennis en ervaring maximaal te delen en
uit te wisselen:
ATRIUM
WVI organiseert jaarlijks samen met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen driemaandelijks 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 platform voor vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit.
Het ontstond in 2000 en is een gezamenlijk initiatief van de
intercommunales WVI, Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Bouwmeester. Onder deze koepel vallen 3 initiatieven:
(1) lezingenreeks, (2) Oproep/Selectie WinVorm en (3)
Kwaliteitskamer.

•

WVI staat in voor de organisatie en coördinatie van de WinVorm-lezingen die 6 keer per jaar plaatsvinden.
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. Opnieuw staat ervaringsuitwisseling rond concrete projecten
centraal.

•

KENNISPLATFORM TOEKOMST PAROCHIEKERKEN
De Provincie West-Vlaanderen brengt vier keer per jaar heel
wat partners samen om informatie uit te wisselen 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 Erfgoed, het
bisdom Brugge en provinciale diensten zoals cultuur.

•

Naast de organisatie en coördinatie van kennisplatformen,
neemt WVI ook deel aan diverse overlegfora met als doel de
expertise voor onze eigen gemeenten op te bouwen en met
hen te delen.
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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 tegemoet 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.
34

form. Dit is een dienstverlening die inbegrepen is bij elk RUP
dat we opmaken.
WVI begeleidt gemeenten die willen instappen in het DSItraject. We bieden gemeenten aan om hun plandocumenten
in te scannen of te digitaliseren. De regio Midwest was
voortrekker en haalde als groep de doelstelling om alle plannen op het DSI-platform te brengen.

We bieden technische ondersteuning aan bij het project
Digitale 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
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) digitaal opgeleverd
volgens de standaard, klaar om op te laden op het DSI plat-

2

DIENSTVERLENING

J

INVENTARISATIE & DIGITALISATIE

WVI voerde in de periode 2013-2018 allerlei inventarisatie- en digitalisatieopdrachten 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
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inventarisatie- en digitalisatieopdrachten voor de periode
2013-2018:
PROJECTNAAM

DATA

Alveringem
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Gistel
Gistel
Ichtegem
Ichtegem
Knokke-Heist
Koekelare
Kortemark
Nieuwpoort
Vleteren
Wingene
Wingene
Wingene
Wingene
Wingene
Zedelgem

inscannen van plandocumenten
Register Onbebouwde Percelen
DSI-conforme GRB-migratie van BPA’s en RUP’s
actualisatie Register Onbebouwde Percelen
digitaliseren RUP’s en BPA’s fase I
digitalisering RUP’s en BPA’s fase II
digitalisatie BPA’s en verkavelingen
Register Onbebouwde Percelen
DSI-conforme GRB-migratie van BPA’s en RUP’s
inscannen van plandocumenten
DSI-conforme GRB-migratie van plannen
Register Onbebouwde Percelen
DSI-conforme GRB-migratie van BPA’s en RUP’s
Register Onbebouwde Percelen
digitalisatie BPA’s
digitaliseren verkavelingsvergunningen
DSI-conforme GRB-migratie van 6 RUP’s
actualisatie Register Onbebouwde Percelen
Register Onbebouwde Percelen

2015-2016
2013
2017
2018
2015
2016
2014
2014
2015-2016
2015-2016
2018
2012-2014
2018
2013-2014
2014
2014
2017
2018
2013

J

GEOLOKETTEN

WVI beschikt over de software en de knowhow om performante 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 voor bijvoorbeeld
de kartering van verkavelingsvergunningen, alsook de interpretatie van bestemmingsplannen naar het GRB.

J

KENNISDELING

In de periode 2013-2018 is de GISCO (afkorting van GIS
community) uitgegroeid tot een vaste waarde. We onderscheiden drie luiken:
• GISCO: de reguliere collegagroep van gemeentelijke
GIS-verantwoordelijken (3 à 4 per jaar), gratis
• GISCO+: ad hoc samenkomsten rond een speciefiek
thema, gratis
• GIS Academy: betalende opleiding in de regio aan
sterk verminderde prijs
Op de blog www.wvigisco.be wordt recent en relevant GISnieuws in combinatie met technische artikels gebundeld.
Het intergemeentelijk GIS Midwest stuurt maandelijks een
nieuwsbrief uit met de hoofdpunten van de blogsite.
WVI neemt ook actief deel aan:
• Vlinter: Werkgroep ’Data & Technologie’
• VVSG: Werkgroep GIS
• Agentschap Informatie Vlaanderen: Werkgroep GRB
• Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO):
Werkgroep Decentraal Medebeheer
• Departement Omgeving: Werkgroep DSI
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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. Gemeenten moeten hun mobiliteitsplan per legislatuur onderwerpen 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 herzieningen monden uit in een gedeeltelijke herziening of in een verbreden 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 opdracht van gemeenten werd in de periode 2013-2018 aan onderstaande mobiliteitsplannen gewerkt:
PROJECTNAAM

PERIODE

Ardooie

sneltoets i.k.v. herziening mobiliteitsplan
herziening mobilteitsplan
sneltoets i.k.v. herziening mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
sneltoets i.k.v mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
sneltoets i.k.v. herziening mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
mobiliteitsplan
mobiliteitsonderzoek Zuiderpark
sneltoets i.k.v mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
sneltoets i.k.v mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
herziening mobiliteitsplan
sneltoets i.k.v herziening mobiliteitsplan

2014-2015
2017
2015
2016-heden
2013
2017-2018
2016
2016-2018
lopend
2013-2015
2016
2016
2017
2016
2009-2014
2017
2018-heden
2008-2017
2009-2017
2017-2018

Blankenberge
Damme
Diksmuide
Houthulst
Jabbeke
Koekelare
Kortemark

Ledegem
Middelkerke
Oostkamp
Oudenburg
Torhout
Veurne

J

MOBILITEITSSTUDIES

Er zijn slechts weinig projecten te bedenken die geen effect 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 anticipe-

ren op de effecten. WVI staat in voor de opmaak van mobiliteitsstudies 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 opdracht van gemeenten werd in de periode 2013-2018 aan onderstaande mobiliteitsstudies gewerkt:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

PERIODE

Brugge
Hooglede
Ingelmunster
Izegem

mobiliteitsnota project Peterseliestraat
visie reservegebied voor stedelijke ontwikkeling
bewegwijzering niet-WVI bedrijventerreinen Ingelmunster
studie parkeren van vrachtwagens in Izegem

2017-2018
2013-2014
2017
2018-heden
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GEMEENTE

GEMEENTE

PROJECTNAAM

PERIODE

Kortemark
Lo-Reninge
Moorslede
Oostkamp
Oostrozebeke
Oostrozebeke
Roeselare
Torhout
Vivendo
Wielsbeke
Wielsbeke

verkeersstudie site woonzorgcentrum en Staatsschool
verkeersstudie
projectdefinitie dorpskernvernieuwing herneming
verkeersadvies Oedelemsestraat
dorpskernvernieuwing Oostrozebeke
verkeersstudie Nieuwstraat
interne bewegwijzering bedrijvenzones Roeselare
startnota fietspad langs spoor
mobiliteitsnota project Peterseliestraat
dorpskernvernieuwing Ooigem
bewegwijzering op gemeentewegen naar bedrijvenzones

2016
2015-2016
2008-2013
2016
2015
2016-2017
2014
2014-2015
2017-2018
2012-2014
2013

J

38

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.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de expertondersteuning van gemeentelijke diensten voor de
periode 2013-2018:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

PERIODE

De Haan
Kortemark
Zedelgem

examen mobiliteit De Haan
examen aanwerving mobiliteitsambtenaar Kortemark
ondersteuning op vlak van mobiliteit
jurering aanwerving coördinator mobiliteit en projecten

2016
2017
2017-2018
2017

zwaar vervoer gezamenlijk aangepakt

REGIONALE MOBILITEITSVISIES EN VERVOERSREGIO’S

Verkeer stopt niet aan een grens. Problemen die mobiliteit
met zich meebrengt, bijgevolg ook niet. Gemeenten zijn genoodzaakt 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 betrokken gemeente niet worden vergeten. WVI helpt haar
gemeenten om beslissingen te nemen in het kader van het
gemeenschappelijk belang. Met het concept van ‘vervoersregio’s’ lijkt ook Vlaanderen nu de kaart te trekken van een
afstemming omtrent mobiliteit op regionaal niveau, waarbij
de gemeenten zelf mee aan het stuur zitten om de richting
van mobiliteit in hun regio te bepalen.
WVI staat sinds 2013 mee aan de wieg van de werkgroep
mobiliteit voor de regio Westhoek. Op vraag van het Westhoekoverleg werd in 2013 een visienota rond mobiliteit in
de Westhoek uitgewerkt waarbij voorstellen werden gelanceerd om het openbaar vervoersnet te versterken. Naar
aanleiding van het nieuwe vervoersplan van de NMBS dat
een grote impact heeft voor de Westhoek, werd de visienota
nog verder verfijnd in 2014. Bovendien werd een zoektocht
gestart naar financiering/subsidies om de voorgestelde
maatregelen te concretiseren. In 2015 werd met de regionale werking van WVI hard geïnvesteerd in het indienen
van een Europees project voor de Westhoekregio, maar het
project werd helaas niet goedgekeurd.
In opdracht van Westhoekoverleg, Fietsberaad, Agentschap
Ondernemen en NMBS werd vervolgens een studie uitgeschreven rond landelijke mobiliteit. Uit deze studie kwam de
visie naar voren om dorpshubs uit te bouwen in de landelijke
kernen. WVI werd gevraagd deel te nemen aan de expertwerkgroepen. In 2016 werd een nieuwe poging onderworpen om met de visie rond dorpshubs financiering te bekomen.

In het kader van de uitwerking van het BRV (Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen) werd WVI gevraagd een nota uit te werken rond landelijke mobiliteit met inbegrip van een workshop.
De regio Westhoek werd vervolgens geselecteerd als projectregio om basisbereikbaarheid uit te testen. Op de valreep van 2015 heeft de Vlaamse regering een conceptnota
goedgekeurd rond basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid moet het huidige beleid rond basismobiliteit vervangen.
Er werden drie proefregio’s – regio Mechelen, regio Aalst
en regio Westhoek - geselecteerd om de conceptnota in de
praktijk uit te testen. Het doel is de elementen uit de praktijk
om te zetten in een decreet. Vanuit het Westhoekoverleg
werd WVI gevraagd om de technische werkgroepen en de
vervoersregioraad op te volgen en de gemeentes te ondersteunen.
WVI volgde de proefregio Westhoek van nabij op waarbij
het accent lag op de opmaak van een regionaal vervoerplan
Westhoek. Begin 2018 keurde de regio Westhoek het vervoerplan goed.
In 2018 werd elke Vlaamse gemeente opgenomen in een van
15 vervoerregio’s, waarmee het volledige Vlaamse grondgebied afgedekt wordt. In de loop van 2019 gaan die 15 vervoerregio’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 basisbereikbaarheid houdt meer in dan enkel een hervorming van het openbaar vervoer. De vervoerregio’s krijgen een belangrijke
stem in heel het mobiliteitsbeleid, inclusief investeringen in
infrastructuur, verkeersveiligheid, fietsbeleid, goederenvervoer, …
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 samengeroepen.
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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 milieuregelgeving 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)
• opmaak (milieu)vergunningsaanvraag voor gemeentelijke inrichtingen of activiteiten
• uitvoering van periodieke controles
Volgende gemeenten deden beroep op WVI voor de advisering bij vergunningsaanvragen: Ardooie, Dentergem,
Heuvelland, Hooglede, Koekelare, Ichtegem, LangemarkPoelkapelle,
Lo-Reninge,
Meulebeke,
Middelkerke,
Oostrozebeke, Oudenburg, Vleteren, Wervik en Wielsbeke.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het
aantal Vlarem-dossiers voor de periode 2013-2018:
JAAR

DOSSIERS

2013
2014
2015
2016
2017
2018

56
39
56
45
42
75

4
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MILIEUHANDHAVING

Als uw gemeente te maken krijgt met een milieuklacht, kan
WVI advies verlenen op zowel technisch als juridisch vlak.
WVI neemt hierin een bemiddelende rol op.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het
aantal klachtenbehandelingen voor de periode 2013-2018:
JAAR

DOSSIERS

2013
2014
2015
2017

1
1
2
1

WVI beschikt sinds februari 2018 ook over een intergemeentelijke 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

DUURZAME WOON- EN LEEFOMGEVING

In het pilootproject De Vloei in Ieper heeft WVI de gemeente
begeleid bij een drievoudige doelstelling: de realisatie van
een integrale duurzame stadsuitbreiding ‘De Vloei’; het
begrip duurzame stedenbouw concretiseren, erover sensibiliseren en er een draagvlak voor creëren en tenslotte
de leerervaringen bundelen als richtlijn voor toekomstige
projecten. Voor de duurzame wijk De Vloei werd een ambitienota en beeldkwaliteitsplan opgemaakt, deze werden
vertaald in een verkavelingsplan en infrastructuurplan,
een energiestudie en waterstudie werden uitgevoerd, een
groenbeheerplan en communicatieplan werden opgesteld.
De ervaringen opgedaan bij dit pilootproject werden gebundeld in een gebruiksvriendelijke “leidraad duurzaam woon-

project” en een handboek “duurzame kwaliteit woonprojecten” als intern toetsingskader voor WVI-medewerkers,
Om de architecturale, stedenbouwkundige en duurzaamheidsambities van de wijk te implementeren werd een toetsteam in het leven geroepen dat elk bouwdossier voorafgaandelijk aan de aanvraag tot omgevingsvergunning adviseert
en de bouwheer en architect sensibiliseert. Ondertussen
werd ca. 40% van de loten binnen het project geadviseerd.
Ook Stad Roeselare kreeg ondersteuning bij de opmaak van
een ambitienota voor een duurzaam woonproject.

J

EXPERTONDERSTEUNING VAN GEMEENTELIJKE
DIENSTEN

Gemeenten die geen eigen milieuambtenaar hebben kunnen die functie laten invullen door een intergemeentelijke
milieuambtenaar van WVI. Zo heeft WVI sinds het begin van
deze eeuw een IGMA werkzaam in de gemeenten Houthulst
en Langemark-Poelkapelle, en een voor Lo-Reninge en Vleteren. In 2015 ging een intergemeentelijke milieuambtenaar
voltijds werken voor Langemark-Poelkapelle.

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 regio’s
Westhoek, Midwest en Brugge-Oostende.
WVI nam ook deel aan diverse overlegfora:
• Provinciale Minaraad
• VLINTER | Werkgroep Milieu
• Vlario | Werkgroep 4
• Het Vlaams Transitienetwerk voor Duurzaam Wonen en
Bouwen
• Algemene Bekkenvergadering Brugse Polders
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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 natuurbeleid? 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.

WVI | 2013-2018
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NATUURSTUDIES

We staan gemeenten bij in het uitvoeren van natuuronderzoek 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 waaruit
de gemeenten kunnen putten.

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. Daarnaast maken we ook samen met de gemeente werk van sensibilisering en concrete natuuracties via infoavonden, opleidingen of het begeleiden van excursies.

J

KENNISDELING

Via het regionaal overleg voor de gemeentelijke milieuverantwoordelijken informeerde WVI de gemeenten periodiek
rond natuur. WVI nam ook deel aan diverse overlegfora:
• adviescommissie Bosreservaten Houtvesterij Brugge
• adviescommissie Natuurinrichtingsproject
Schuddebeurze
• beheercommissie Schobbejakshoogte
• beheercommissie Rode Dopheidereservaat

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal gemeentelijke en gemeentegrensoverschrijdende natuurstudies voor de periode 2013-2018:
Opdrachtgever
ANB

Bosgroep Houtland
Brugge
Damme
Diksmuide
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Gistel
Heuvelland
Hooglede
Inagro
Inverde
Knokke-Heist

Kortemark

KULAK
Lo-Reninge
Moorslede
Natuurpunt
Provincie West-Vlaanderen

Projectnaam
Beheerplan VNR Paddegat-Klemskerke en lage Moere van Meetkerke (Oostkustpolders)
Monitoring heideherstelproject in Vloethemveld
Beheerplan voor de Westkustpolders
Masterplan en juridische basis ter bescherming duinen Duinkerke-Westende (Life-project)
Binnenduinen Knokke
Beheerplan duinen Koksijde Nieuwpoort Middelkerke
Ecosysteemvisie Vlaamse Kust
Ondersteuning monitoring Zwin
Bosbeheerplan De Wapenaar te Beernem
Inventarisatie graslanden speelbosjes Brugge
Bosbeheerplan kleine bossen Brugge
Beheersplannen voor het beschermd stadsgezicht, Sint-Janshospitaal en OLV-kerk te Damme
Lezing wegbermen en excursie
Beheerplan beschermd landschap Oudlandpolders van Lampernisse
Bermbegeleiding
Landschapsbeheerplan Kemmelberg
Onderzoek locaties graslandbeheer
Advies aan Inagro
Excursie en les Damme en Knokke
Natuuradvies ecologische bijentuin
Beheerplan duinen Willemspark
Adviesverlening beheer bijentuin Paulusstraat
HPG golf Knokke
Natuurbeheerplan Willemspark
Beplantingsplan Stadsrandbos
Binnenduinen De Landsheer
Bermbeheerplan Kortemark
Nota vogelrichtlijngebied
Best passende beoordeling fietspad doorheen vogelrichtlijngebied Handzamevallei
Gastles natuurbeheer
Gastles natuurbehoud
Bermbeheerplan Lo-Reninge
Omgevingsinrichting en beheer Mariënstede - Rosarium - ‘t Torreke - chirobosje Dadizele
Natuurbeheerplan ‘Ons Park’
Lezing De Broeken van de Ijzer en de Handzame vallei
Lessenreeks hagen en heggen
Voorstel voor het ecologisch opwaarderen van het kanaal Bossuit-Kortrijk en omgeving
Etno-ecologische studie voor het Zwin - interview deel 1
Wandeling Zwinbosjes
Voorbereidende studie voor het project Etno-Ecologie voor het Zwin - interview deel 2
Etno-ecologische studie over de herders en de schaapskudden in de Zwinstreek - publicatie
Monitoring van de vegetaties van de Damse Vaart 2015
Gidsen slik en schor het Zwin
Lay-out van de publicatie: ‘Schapen en herders in de Zwinstreek’
Etno-ecologiestudie in de Zwinstreek - Zwininterviews deel 3
Monitoring Damse Vaart 2016
Begeleiding vorming Gidsen
Ontwikkelen boekje over rozen
Monitoring Damse Vaart - verleningsopdracht
Monitoring Damse Vaart 2018

Opdrachtgever
Provincie West-Vlaanderen

Projectnaam
Inventarisatie Grootseminarie 2018
Plantenwandeling voor de gidsen van het Zwin
Onderzoek naar en neerschrijven van de agrarische en gastronomische identiteit van de
Zwinstreek
Regionaal Landschap Westhoek Lezing conferentie te Belle thema Bocage
Regionaal landschap
Advies bij aanleg van een wilgencollectie voor het Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels
Westvlaamse Heuvels
Staden
Bermbeheer: begeleiding inventarisatienamiddag
Inventarisatie graspleinen
Vlaams Nederlandse
Monitoring Zwin uitbreiding (NL)
Scheldecommissie
Vleteren
Bermbeheerplan Vleteren
VLM
Monitoring ruilverkavelingsprojecten ‘s Heerwillemskapelle en Stuivekenskerke
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KLIMAAT EN ENERGIE
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 grensoverschrijdend 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
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KLIMAAT- EN ENERGIEBELEID

Om het thema klimaat bij iedere gemeente op de agenda te
plaatsen, besloten WVI en de Provincie West-Vlaanderen
een engagement met en voor de gemeenten op te stellen. In
dit engagement geven WVI en de provincie aan sterker in te
zetten op klimaat. Lokale besturen erkennen hun rol binnen
het thema, het belang om multidisciplinair te werken en de
nood aan acties op het terrein. Het engagement werd op 1
december 2014 door 62 van de 64 West-Vlaamse gemeenten plechtig ondertekend tijdens een evenement in Oostende. Dit engagement vormde voor bijna de helft van deze
gemeenten een opstap naar het Burgemeestersconvenant
2020. Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarbij lokale overheden zich vrijwillig engageren om
minder CO2 uit te stoten tegen 2020 dan in het referentiejaar 2011.

selen en betere resultaten te behalen. Begin juli 2017 werd
de 5 duurzame energieactieplannen voor 29 West-Vlaamse
gemeenten officieel goedgekeurd door Europa.
•
•

•

•

•

In 2015 ondertekenden 29 van de 54 gemeenten-vennoten
van WVI het Burgemeestersconvenant met als kers op de
taart de goedkeuring van hun duurzame energieactieplannen tijdens de gemeenteraden in december 2016. Onder
impuls van WVI kozen zij ervoor om deze uitdaging samen
met de buurgemeenten aan te gaan. Dat stelt hen in staat
efficiënter te werken, kennis te bundelen, ideeën uit te wis-

6

verbindingsgebied Kust-Houtland (met De Haan,
Ichtegem en Oudenburg)
lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (met
Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, KnokkeHeist, 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.

Elk van de energieactieplannen bevat naast individuele acties ook groepsacties, waarvan WVI er een aantal trekt.
We zetten de acties op, zoeken middelen en begeleiden de
gemeenten bij de uitvoering. Een aantal acties worden uitgewerkt binnen de Europese projecten See2Do! (Renovatie-

DIENSTVERLENING

traject bij woningen), Biseps (duurzame energietechnologieën op bedrijventerreinen) en Terts (energie-efficiëntie
en hernieuwbare 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.
WVI neemt binnen het Burgemeestersconvenant het engagement als Territoriaal Coördinator op. Zo verbinden we
ons tot het ondersteunen van de gemeenten die het convenant hebben ondertekend of wensen te ondertekenen.

TECHNISCH ENERGIEADVIES

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de energietechnische expertiseondersteuning:
OPDRACHTGEVER

PROJECTNAAM

Ruiselede
Oudenburg
Beernem
Zuienkerke
Diksmuide

Opmaak energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen
Opmaak energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen
Haalbaarheidsonderzoek hernieuwbare energie voor een kerkgebouw
Opmaak energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen
Opmaak energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen

J

RENOVATIEBEGELEIDING

Het energiezuinig maken van het bestaande woonpatrimonium vormt een grote uitdaging voor de gemeenten. WVI onderzoekt en werkt initiatieven uit die gemeenten helpen bij de verbetering van het bestaande woonpatrimonium.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de renovatieprojecten in de periode 2013-2018:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

Roeselare
Provincie West-Vlaanderen en
Roeselare
Roeselare
Lo-Reninge, Kortemark, Oostkamp

IWT proeftuin duurzame renovatie ‘samen bouwen een aan duurzame (t)huis
Opbrengstgarantie van energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede

Roeselare
Roeselare
Ingelmunster, Jabbeke, KnokkeHeist, Oostrozebeke, Zuienkerke
Blankenberge, Jabbeke, KnokkeHeist, Oostkamp
Middelkerke
Diksmuide
Poperinge
Veurne

Opbrengstgarantie bij woningen van het SVK (Sociaal verhuurkantoor)
Europees project See2do! – particulieren stimuleren om in te zetten op energierenovatie
door energieverlies zichtbaar te maken met thermografie en door ontzorging
Projectcoördinatie bij renovatie van een OCMW woning en inzet als kijkwoning
Kwaliteitsscreening van meergezinswoningen en begeleiding bij de renovatie
Ter beschikking stellen van een intergemeentelijke renovatiecoach
Europees project Terts – energieoptimalisatie in de dienstensector via een regierol
Straatrenovatie
Straatthermografie Pervijze
Straatthermografie Proven
Straatthermografie Houtem
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Als opvolger voor het Burgemeestersconvenant 2020 lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030. Het vernieuwde convenant integreert mitigatie en adaptatie in één instrument.
De ondertekenende gemeenten engageren zich om de CO2emissies 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 ondersteuning van de gemeenten bij de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zal een belangrijk aandachtspunt worden.

J

BEDRIJFSONDERSTEUNING

WVI ondersteunt ook bedrijven bij de energietranstie. In de periode 2013-2018 werden volgende projecten opgestart:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

Blankenberge, Jabbeke, KnokkeHeist en Oostkamp
Roeselare en Lichtervelde

Europees project Terts – energieoptimalisatie in de dienstensector via een regierol

Meedere

J
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Europees project BISEPS – op zoek naar synergiën tussen bedrijven op energetisch vlak
en conceptontwikkeling voor middelgrote duurzame energietechnologieën
Uitvoeren van 14 REG-scans op bouwplannen van kandidaat kopers op CO2-neutrale
bedrijventerreinen van WVI

VAN FRGE NAAR VLAAMSE ENERGIELENING TOT ENERGIEHUIS

In 2006 besliste de federale regering om de energiefactuur
van de gezinnen op een structurele manier te doen dalen.
Dankzij de oprichting van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) kon iedere particulier die in een
aangesloten gemeente woont een goedkope lening krijgen
voor energiebesparende ingrepen. In 2010 besliste WVI om
de rol van lokale entiteit op te nemen, en zo voor de aangesloten gemeenten de behandeling van deze leningen te verzorgen en te coördineren.
De sociaal zwaksten vormen voor het FRGE een bijzondere
doelgroep. Mensen uit de kansengroepen wonen vaak in
woningen die allesbehalve energiezuinig zijn en kampen dan
met torenhoge energiefacturen. Energiebesparende investeringen zijn dan ook erg welkom, maar voor deze groep
ook vaak te hoog gegrepen. Dankzij de FRGE-lening komen
zulke investeringen binnen hun bereik. WVI werkte hiervoor
samen met het OCMW van de deelnemende gemeenten om

periode

aantal
deelnemende
gemeenten
populatie
burgers
aantal
goedkeurde
kredieten

deze groep mensen extra sociale en technische begeleiding
te bieden. WVI voerde gratis energiescans uit om te komen
tot de meest kosteneffectieve energiebesparende maatregelen. Verder werd begeleiding voorzien bij het zoeken naar
een aannemer, bij het opvolgen van de werkzaamheden en
het opvragen van eventuele subsidies en steunmaatregelen. In mei 2011 ging de lokale entiteit WVI van start voor
een werkingsgebied van 434.613 inwoners verspreid over
29 gemeenten. In december 2012 werd het werkingsgebied
van WVI uitgebreid met de gemeente Pittem en in 2013 met
de gemeenten Dentergem en Torhout.
Op 1 januari 2015 werd het FRGE-fonds geregionaliseerd
tot de Vlaamse Energielening. De energielening is analoog
met het voormalige FRGE-fonds. WVI treedt voortaan op als
Energiehuis, en is erkend voor de regio Brugge-Oostende
en Midwest: we coördineren en verzorgen de behandeling
van energieleningen voor de 32 aangesloten gemeenten.

1ste werkjaar 2de werkjaar 3de werkjaar verlenging 3de
werkjaar
01-05-2011 01-08-2012 01-08-2013 01-08-2014
tot
tot
tot
tot
31-12-2014
31-07-2012 31-07-2013 31-07-2014
29
32
32
32

4de werkjaar 5de werkjaar 6de werkjaar 7de werkjaar
01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017 01-01-2018
tot
tot
tot
tot
31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018
32
32
32
32

434 613

467 872

467 872

467 872

467 872

483 782

488 543

440

265

288

88

388

416

201

22

32

34

20

29
22
24
gemiddeld
aantal
kredieten/mnd
Doelgroep15,68%
17,36%
19,10%
percentage
(min. 11,60%) (min. 11,69%) (min. 11,69%)
totaal
€
€
€
ontleende
3 085 787
1 799 919
2 045 867
bedrag
gemiddeld ont7 013
6 792
7 104
leende bedrag

23,86%
(min. 11,69%)

488 543
677
(+73 nog goed
te keuren in
2019)
56

19,07%
21,15%
13,93%
26,59%
(min. 11,69%) (min. 11,69%) (min. 11,69%) (min. 11,69%)

€
659 442

€
2 729 412

€
2 870 778

€
1 420 747

€
5 552,930

7 494

7 035

6 901

7 068

8 202

J

KENNISDELING

WVI organiseert (in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en Leiedal) het kennisplatform lokaal klimaatbeleid
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
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PROJECT- EN PROCESREGIE
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 bedrijfssites) vrij waarbij reconversie zich opdringt, maar gemeenten zijn niet altijd eigenaar.

PROJECTREGIE

Gemeenten zijn belangrijke bouwheren voor publieke infrastructuur binnen diverse domeinen zoals welzijn, cultuur,
sport en recreatie, administratie, hulpverlening, etc. Toch
ontbreekt het hen vaak aan gespecialiseerde kennis en ervaring om dergelijke projecten op te zetten en tot een goed
einde te brengen.
WVI beschikt over de nodige ervaren medewerkers en expertise 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 organiseren we architectuurwedstrijden die u zullen helpen bij het
maken van keuzes. We zoeken vervolgens naar de meest geschikte projectontwikkelaar en begeleiden het uitvoeringsontwerp. 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 programma gericht, maar doorgaans op een combinatie. De
kwaliteit van het openbaar domein is steeds een prioriteit.
WVI beschikt over stedenbouwkundigen, ingenieur-architecten, landschapsarchitecten,... die snel en efficiënt een
multifunctioneel team vormen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal projecten in projectregie voor de periode 2013-2018:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

Damme
De Haan
De Panne
Diksmuide
Heuvelland
Ieper

sociale verkaveling Spermalie
Sociaal Huis
Veurnestraat 72
politiezone Polder
Oud Gemeentehuis
Korte Meersstraat
sociale verkaveling Wieltje
reconversie brouwerijsite
De Zevensprong
Slijpstraat (onderdeel van De Zevensprong)
Buurthuis
Walstraat
’t Vogeltje
kleiputten Egem
Gitsestraat
Nieuw Abeele West
Kortrijkstraat
begeleiding i.k.v herbestemming OLV Geboortekerk Schuiferskapelle
Kerkdreef
bedrijfsgebouw OCMW
opmaak parochiekerkenplan
opmaak parochiekerkenplan

Kortemark
Mesen

Oostkamp
Poperinge
Pittem
Roeselare
Tielt
Waregem (Beveren-Leie)
Zedelgem
Zuienkerke
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OPROEP & SELECTIE WINVORM

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 invulling en ambitieniveaus begeleidt de gemeente deze (her)
ontwikkeling gericht vanuit haar rol als procesregisseur.

De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die gebaseerd 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.

Door onze brede expertise en uitgebreide ervaring in gebiedsontwikkeling, binnen eigen projectontwikkeling (ruimtelijke ordening, milieu, natuur, ...) en de ondersteuning van
gemeenten in projectregie, heeft WVI een sterke reputatie
opgebouwd om de gemeente in haar traject van procesregisseur bij te staan.

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 opdrachtgeverschap. De Selectie WinVorm, de light-versie, is bedoeld voor
kleinere, minder complexe opdrachten waarbij de ontwerpers 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 de periode 2013-2018 de Oproep of Selectie WinVorm
jaarlijks georganiseerd, waarbij volgende opdrachten uit
het werkingsgebied van WVI volgens deze procedure worden toegewezen:
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PROJECTNAAM

2013

Nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang, Poelkapelle

OW

Ideeëntuinen Mauritspark, Nieuwpoort
Masterplan woonzorgcampus St-Rembert, Torhout
Nieuwbouw van een starterscentrum, Waregem
Nieuwbouw van een sociaal woningbouwproject - Frans Halsplein Bredene
Nieuwbouw van een sociaal woningbouwproject - Golvenstraat Oostende
Nieuwbouw kantoorgebouw Inagro, Beitem
Masterplan Capellegoed Ledegem
Masterplan woonwijk Wervik
Sociaal huis Langemark
Kinderopvang WZC Lacourt Oostende
Masterplan Izegem
Bedrijfsverzamelgebouw Ingelmunster
Militaire begraafplaats Hooglede
Masterplan Nieuwmunster
Woningen Cosynmolen Adinkerke
Stationsplein Snaaskerke
Schuilhuisje Watou
Buitenruimte Doornpanne Koksijde
Veiligheidsgebouw Knokke-Heist
Proosdijzaal Ieper
BKO Kortemark
Sociaal Huis Kortemark
Site Eikeldreef Pittem
Groene Draad-Tramstatie Roeselare
Strategisch onderzoek Rumbeke
Ter Hand Wervik
BKO/Voetbalkantine Westrozebeke
Park Ter Walle Menen
Masterplan Villa Sara Zarren

OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
SW
SW
SW
OW
OW
OW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
OW
OW
SW

2014

2015

OCMW Langemark-Poelkapelle, gemeentebestuur en de vrije basisschool
Poelkapelle
Agentschap voor Natuur en Bos
Provincie West-Vlaanderen
POM West-Vlaanderen
CVBA De Oostendse Haard
CVBA De Oostendse Haard
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ledegem
Stad Wervik
Gemeente Langemark-Poelkapelle
Stad Oostende
Stad Izegem
WVI
Gemeente Hooglede
Gemeente Zuienkerke
Gemeente De Panne
Stad Gistel
Stad Poperinge
IWVA
Gemeente Knokke-Heist
Kerkraad St Maartenskathedraal
Gemeente Kortemark
Gemeente Kortemark
Gemeente Pittem
Stad Roeselare
Stad Roeselare
Stad Wervik
Gemeente Staden
AGB Woonbedrijf Menen
Gemeente Kortemark

2016

2017

2018

Stad Diksmuide
CVBA De Oostendse Haard
Gemeente Lichtervelde
Gemeente Ichtegem
Gemeente Wingene
Gemeente Lo-Reninge
Gemeente Vleteren
Kerkraad Bikschote
Provincie West-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen
Stad Izegem
Stad Tielt
Stad Ieper
Gemeente Kortemark
Stad Poperinge
Gemeente Oostrozebeke
WVI
Provincie West-Vlaanderen
Stad Menen
Stad Nieuwpoort
CVBA De Oostendse Haard
Stad Oostende
Gemeente Koksijde
Gemeente Ruiselede
Gemeente Ichtegem
Stad Ieper
Stad Oostende
Natuurpunt vzw
Gemeente Ichtegem
Stad Roeselare
Provincie West-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Gemeente Koksijde
Gemeente Houthulst

PROJECTNAAM
OC Pervijze
Vervangingsbouw sociale woningen Oostende
Jeugdhuis Lichtervelde
Sporthal Ichtegem
Masterplan Wingene
Gasthuis Lo
Gemeentehuis Vleteren
Bikschote herbestemming kerk
Masterplan Nieuwpoort
Masterplan Dadipark
Site strobbe Izegem
Kanegem Tielt
Zwembad Ieper
Masterplan Kortemark
Bellewijk Poperinge
Masterplan Oostrozebeke
Kazerne Sijsele
Provinciaal Hof Brugge
Technische dienst Menen
Onthaalgebouw Nieuwpoort
Groenzicht Bredene
Uitkijkpunt Oosteroever
Uitkijkpunt Hoge Blekker Koksijde
Uitkijkpunt Doomkerke
Uitkijkpunt Ichtegem
Site openluchtzwembad Ieper
Uitkijkpunt Tuinen van Stene
Uitkijkpunt Blankenberge
Jeugdcentrum Eernegem
Uitkijkpunt Bergmolenbos Roeselare
Verdichting wonen Westende
Bouwen op de dijk Blankenberge
Speelzone Handzame
Visserijmuseum Oostduinkerke
Uitkijkpunt Knokkebrug Houthulst

SW
OW
OW
SW
SW
SW
SW
OW
OW
OW
OW
OW
SW
SW
SW
SW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
OW
SW
OW
OW
OW
OW
SW
SW
SW
OW
OW
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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.
OPDRACHT IN REGIE

J

PERMANENTE RAPPORTERING

Onze aankopers zorgen ervoor dat de aankopen en pachtregelingen sneller worden gerealiseerd, zodat infrastructuurprojecten 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.

Voordat de opdracht start, zitten we samen om de aanpak
en de werkwijze te bespreken en eventuele lokale gevoeligheden 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.

De gemeente kan deze onderhandelingsopdracht rechtstreeks 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.

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 gemeenteraad 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 onderhandelingen in der minne vastlopen, dan kan WVI ook bijstand verlenen voor gerechtelijke onteigeningen.
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal (actieve) aankooponderhandelingen voor de periode
2013-2018:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

STATUS

Bredene

Parkbos
verkoopdossier: Zedelgem Gentweg
aankopen Frontzate Yzerdijk
afkoppeling oppervlaktewateren
Boterhallen
Denecker
fietspad Klerkenstraat - N301
fietspad Rousdammestraat
fietspaden Pervijze: N35 Pervijzestraat-N302 Schoorbakkestraat
kerkhof Woumen
Noordvesten-Beerstblote
PRUP Esenweg
randparking Beerstblotestraat
Ringweg
Sleestraat
verbindingsweg Kapellestraat-Yzerdijk
fietspad Gitsebergstraat
7° Geniestraat
fietspad Esenstraat
grondverwerving zijtak Iepersteenweg
herinrichting kruispunt Stokstraat-Jonkershovestraat Houthulst
inlijven Paardedreef in private eigendom in openbaar domein
uitwijkingsstroken Merkem
Mispelaarbeek
Costenoble regie
fietspad Kortemarkstraat
doorgang tussen ‘s Gravenwal, Motemeerslaan en Wilgenlaan
fietspad Koekelarestraat
gemeentedepot
Kloosterwegel
ontsluiting Edewallebos
oude bedding Groenestraat
Schoolwegel
Sneppestraat
Steenstraat Rogier Vanneste
toegangsweg Ruidersberg (gemeentelijk natuur- en ontwikkelingsplan)
verbinding Tuinwijk - Begraafplaats
verwerven onroerende goederen alternatief fietspad N35
Vladslostraat, Hogestraat, Steenstraat en Werkenstraat
voetweg/fietsdoorsteek naar de zorgsite gemeente / OCMW
wandellus Kortemark deelgemeente Werken
woning Stationsstraat 60
dorpskernvernieuwing
rioleringswerken Gistelhofstraat, Galgestraat en Klerkenstraat
Callewaertlaan 68
Damwegel
Drielindenbeek
garagebox Essestraat Lichtervelde
Huwijnsbeek
oude uitweg sportcentrum

voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
actief
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
actief
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
actief
actief
actief
actief
voltooid
voltooid
actief
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief

Diksmuide
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Hooglede
Houthulst

Ingelmunster
Koekelare
Kortemark

Langemark-Poelkapelle
Lichtervelde

Mesen
Meulebeke
Middelkerke

Nieuwpoort
Oostkamp

Pittem

Ruiselede

Staden
Tielt
Veurne
Wervik

Wingene

Zedelgem

PROJECTNAAM

STATUS

Rosaliastraat
uitbreiding WZC- aankoop site Denys
Waterhoenbeek
doorsteek Kerkhof
Gentstraat
fietspaden
renovatie Slijpe
wegenis-en rioleringswerken Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid
fietspad Ramskapellestraat
rioleringswerken Brugse Poort
doorsteek Kortrijksestraat-Splethaghestraat
Fabiolalaan
fiets-en voetgangersverbinding Meulestee
fietspad Beverhoutstraat
heraanleg Poelstraat
Kortrijksestraat 174
riolering Stuiverstraat Hazelaarstraat
verbindingsweg Molenstraat
Waardamme schooltje
aankoop en verkoop restpercelen
Multi-Bazar
Sint-Jozefstraat
Verhulstenstraat
woning Joos de ter Beerstlaan
fietspad Wingenesteenweg
parking Brandstraat Doomkerke
Pietakkerstraat
Toekomstlaan 22
Horafrost - grondruil
verbreding Sint Amandsstraat Tielt
De Haenelaan 50A
Kerkhofstraat
recreatiedomein Wervikstraat
RUP Wervikstraat Lot 3
bijkomende gronden rusthuis ter hoogte van Blekreke (Mandelbeek)
fietspad Beernemsesteenweg Wingene
hoek Galgen-/Egemsestraat
fiets-en wandelpad tussen Halfuurdreef en Kloosterstraat
fietspad Diksmuidse Heirweg
fietspad Noordstraat
garagestraat De Lane
heraanleg Moubekestraat
Merkenveld
oude trambedding Zedelgem

actief
voltooid
actief
voltooid
actief
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
actief
voltooid
voltooid
voltooid
actief
voltooid
actief
voltooid
voltooid
voltooid
actief
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
voltooid
actief
voltooid
actief
voltooid
voltooid
actief
voltooid
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INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKEN
Gemeenten krijgen alsmaar meer en alsmaar complexere taken op hun bord. Veel gemeenten zien brood in meer samenwerking 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.

FLEXIBEL DELEN VAN PERSONEEL

Sinds 2002 ondersteunt WVI haar gemeenten bij het delen
van personeel. Met ingang van 1 juli 2016 werd de btw-wetgeving 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 vereniging (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 samenwerkingsovereenkomst 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 contractueel en dus tijdelijk van aard. Van de deelnemende gemeenten verwachten we een structureel engagement van
minstens 4 jaar.
De KDV is een flexibele constructie: in principe kan voor elke
personeelsvraag een samenwerkingsovereenkomst worden 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 preventieadviseur. 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 ontwikkelingen rond intergemeentelijk samenwerken organiseert WVI een kennisplatform. Raadsleden, bestuurders,
ambtenaren en medewerkers kunnen er van gedachten
wisselen over de kansen die intergemeentelijk samenwerken hen biedt.

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 opzetten, 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 Eurometropool 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 Midwestoverleg; onderzoek hoe intergemeentelijk samenwerken rond
preventie en bescherming op het werk in de regio BruggeOostende; ...
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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 verdiepen 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).

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

J

J

EUROPEES

Gemeenten kunnen heel wat winnen bij Europese samenwerking: 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.

De legislatuur 2013-2018 omvatte 2 Europese programmaperiodes nl. van 2007 tot 2013 en van 2014 tot 2020. Om
die reden werden in de voorbije legislatuur 4 lopende projecten afgewerkt die in de vorige legislatuur opgestart werden. In de huidige programmaperiode werden 12 projecten
ingediend waarvan er 7 werden goedgekeurd die eind 2018
nog allemaal in uitvoering waren.

VLAAMS
Projecten die afgewerkt werden:

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 bedrijventerreinverenigingen, 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: infrastructuur, opmaak van een (nieuw) mobiliteitsplan of de
gehele/gedeeltelijke herziening ervan, ...
Departement Omgeving: het oplossen van ruimtelijke
knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein via strategische projecten, ...
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM):
circulaire economie
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): infrastructuur
(riolering en waterzuivering), ...
Etc

•

2014

•

2015

Future Cities
ACE
manage+
Sintropher

De projecten die goedgekeurd werden en in uitvoering zijn:
•

2016

See2Do!
BISEPS

•

2017

SLIC
Transmobil

•

2018

SOLARISE (consultancy voor de
gemeente Middelkerke)
PentaHelix
TERTS
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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 budgetopbouw, zodat de regels van het gekozen programma
gerespecteerd worden.

Een overzicht van de budgetten van de goedgekeurde projecten in de programmaperiode 2014-2020, is te vinden in onderstaande tabel.
PROJECT

PROGRAMMA

BUDGET €

EUROPA €

See2Do!
BISEPS
TRANSMOBIL
SLIC
SOLARISE
PentaHelix
TERTS

VLANED
2 Zeeën
FR-WAL-VL
2 Zeeën
2 Zeeën
H 2020
VLANED
Totaal

387 141,10
434 474,65
321 846,87
402 637,50
30 000,00
222 375,00
362 346,00
2 160 821,12

193 570,55
260 684,79
160 923,43
241 582,50
0,00
222 375,00
181 173,00
1 260 309,27

J
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SEE2DO! – INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND

Dit project wil de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen – privé en publiek – verbeteren door renovaties te stimuleren, promoten en ondersteunen om een daling van de
CO2-uitstoot te realiseren. Het gevolgde principe is “Doen
door Zien” of “See2Do!”. Thermografie en ontzorging spelen
hierin een belangrijke rol. WVI werkt in dit project samen
met de stad Lo-Reninge en de gemeenten Oostkamp en Kortemark.
Het project werd op 14-03-2016 goedgekeurd en loopt van
01-05-2016 tot 29-02-2020 (inclusief een verlenging van
10 maanden die in december 2018 goedgekeurd werd).
Realisaties tot nu toe:
• Luchtfoto Lo-Reninge: er werd overgevlogen op 12
januari 2017, de luchtfoto was klaar in juni. Er werd een
opleiding gegeven over de interpretatie van de foto aan
mensen van WVI en Lo-Reninge. Een informatiemoment
voor de inwoners vond plaats in oktober 2017.
• Straatscans (met de thermocar) en bijhorende
informatiemomenten Lo-Reninge, Oostkamp en
Kortemark.
• Een intensieve communicatiecampagne begeleidde het
traject van lucht- en straatthermografie met als doel
zoveel mogelijk woningscans te kunnen uitvoeren.
• Woningscans Lo-Reninge en Oostkamp.
• Lanceren van de door het project ontwikkelde “mijn
warm huis” tool, waarin via een webapplicatie inwoners
van Lo-Reninge, Oostkamp en Kortemark een eerste
zicht kunnen krijgen op de nodige renovatiestappen in
de eigen woning. Een doorverwijsfunctie kan naar het
begeleidingstraject leiden.
• Samenwerking met Impakt vzw om een gestandaardiseerde aannemerspoule aan te kunnen bieden aan
verbouwers.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROVINCIE € GEMEENTEN € PARTNERS €
30 200,00
39 102,72
0,00
40 263,75
0,00
0,00
0,00
109 566,47

J

49 700,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
63 600,00
143 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 556,00
74 556,00

WVI €
113 670,55
134 687,14
160 923,44
120 791,25
0,00
0,00
43 017,00
573 089,38

BISEPS – INTERREG 2 ZEEËN

Het project wil het gebruik van middelgrote duurzame energietechnologieën op bedrijventerreinen stimuleren via een
vraaggestuurde aanpak vanuit de KMO’s. Energiesystemen
op bedrijventerreinen worden geoptimaliseerd en synergiën tussen bedrijven worden gezocht om de koolstofemissies te verlagen en KMO’s te vergroenen en concurrentiëler
te maken. Er wordt ook nagedacht over hoe de individuele
bedrijven ontzorgd kunnen worden door het aanbieden van
slimme toepassingen en combinaties van bestaande oplossingen in geïntegreerde duurzame energiepakketten op bedrijventerreinniveau.
Het project werd op 29-02-2016 goedgekeurd en loopt van
01-05-2016 tot 30-04-2020.
Realisaties tot nu toe:
• Regelmatig overleg met Roeselare en Lichtervelde en
events om het project bij de bedrijven bekend te maken.
• Input leveren voor de ontwikkeling van het BISEPSmodel = een model dat aangeeft welke hernieuwbare energie-installatie best werkt op een bepaald
bedrijventerrein
• 4 cross-border task force meetings (Leiedal, Lens,
Crawley, Oostende): 2016 – 2017 voor kennisdeling
over technische en financiële modellen, over wetgeving, …. Ook nagaan wat de nieuwe Europese Richtlijn
over ‘Local Energy Communities’ kan betekenen voor
WVI en de bedrijventerreinontwikkeling en/of –beheer.
• Er werd voor de bedrijventerreinen in Roeselare in
kaart gebracht waar de grote gas- en elektriciteitsverbruikers zitten op basis van algemene data van
Fluvius.
• Bedrijfsbezoeken ter voorbereiding van een vraagaanbodanalyse in Roeselare en Lichtervelde
• Overheidsopdracht voor de uitwerking van business
cases in Roeselare over warmte-uitwisseling via het
raamcontract dat Leiedal, POM en WVI gezamenlijk
aanbesteed hebben
• Overheidsopdracht voor ontzorging inzake zonnepanelen en het uitwisselen van zonne-energie tussen 2
bedrijven
• Overheidsopdracht (juridisch onderzoek) over verkoopsvoorwaarden voor het verplicht maken van het
installeren van zonnepanelen op de daken van de bedrijven: concrete case: bedrijventerrein Roeselaarseweg
Torhout.

TRANSMOBIL – INTERREG
FRANKRIJK-WALLONIË-VLAANDEREN

Samen met de partners van het project ijvert WVI voor een
verbetering van de mobiliteit in de grensoverschrijdende
plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn
voor het gebruik van de eigen wagen. Dat doen we door
nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te reiken, in de eerste
plaats voor de bevolking die geen wagen ter beschikking
heeft. We willen met dit project echter ook mensen bereiken, die openstaan voor een meer duurzame manier van leven, die bereid zijn tot andere vormen van mobiliteit en die
hun afhankelijkheid van de auto willen afbouwen.
Vier zaken staan centraal in het project:
•
de realisatie van een grensoverschrijdend netwerk
van hubs
• de actualisering van de grensoverschrijdende kaart
van het openbaar vervoer
•
oprichten van een kennisplatform grensoverschrijdende mobiliteit
•
de opstart van een grensoverschrijdende
mobiliteitscentrale
Voor de Vlaamse Westhoek zijn 8 gemeenten rechtstreeks
betrokken.
Het project werd op 21-22 september 2017 goedgekeurd
en loopt van 01-04-2018 tot 31-03-2022.
Realisaties tot nu toe:
• Aankoop deelfietsen Poperinge
• Opmaak bestekken voor fietsatelier Veurne – Koksijde
– De Panne
• Opmaak bestekken voor aankoop fietsen en huren
slimme sloten voor deelfietsen Veurne – Koksijde – De
Panne
• Opmaak bestek voor analyse dorpshubs voor Krombeke
(Poperinge), Oost-Vleteren (Vleteren) en Klerken
(Houthulst)
• Opstart van grensoverschrijdende analyse rond
mobiliteit

J

SLIC – INTERREG 2 ZEEËN

SLIC staat voor Smart Light Concepts en gaat over het verduurzamen van de openbare verlichting in verschillende
situaties bv. op een bedrijventerrein, in een woonproject,
langs de wegen, langs fietspaden, nabij natuurgebieden, …
door middel van innovatieve technieken/methodes. Daarnaast wordt een grensoverschrijdend platform openbare
verlichting samengesteld waar de partners ervaringen
uitwisselen over technieken, wettelijke-organisatorische
knelpunten enz. Verder wordt onderzocht hoe duurzame
openbare verlichting gefinancierd kan worden om tot een
bredere uitrol van de innovatieve technieken te komen en
wordt er nagegaan wat de sociale druk is voor deze verlichtingsvormen.
WVI zal op de suikerfabrieksite in Veurne duurzame dynamische slimme openbare verlichting (met camera’s en/of sensoren) installeren op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein en op het fietspad dat langs het bedrijventerrein loopt.
Eventueel wordt ook nieuwe verlichting voorzien langs de
Nijverheidsstraat.
Het project werd op 22-11-2017 goedgekeurd en loopt van
01-01-2018 tot 31-05-2021.
Realisaties tot nu toe:
• Verschillende gesprekken met de stad Veurne en
Eandis om te bepalen welke technologie zal gebruikt
worden
• De opmaak van de concept lichtplan
• Een missie/visietekst voor het grensoverschrijdend
openbaar verlichtingsplatform
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SOLARISE – INTERREG 2 ZEEËN

SOLARISE gaat over het efficiënter gebruiken van zonneenergie opgewekt via de daken van bv. publieke gebouwen.
Het overschot aan opgewekte energie wordt opgeslagen
in batterijen en kan dan bv. laadpalen voor elektrische wagens/fietsen voeden, of gebruikt worden door buurtbewoners. Steden/gemeenten verduurzamen enerzijds hun
patrimonium en stellen anderzijds overschotten ter beschikking van hun burger.
De gemeente Middelkerke is partner in het project en wordt
door WVI ondersteund bij zowel de projectontwikkeling als
de projectuitvoering. WVI is geen partner.
Het project werd op 08-02-2018 goedgekeurd en loopt van
01-03-2018 tot 30-09-2021.
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De gemeente Middelkerke investeert in innovatieve zonnepanelen op de schuur van de erfgoedmolen in Leffinge. De
energie wordt opgeslagen in batterijen om dan te gebruiken
voor elektrische laadpalen en de openbare verlichting in de
buurt waar de molen gelegen is.

J

PENTAHELIX – HORIZON 2020: ONDERZOEK EN
INNOVATIEPROGRAMMA

In het PentaHelix project willen de partners het proces van
het maken van energieactieplannen (SEAP’s) voor het Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2020 evalueren met als doel het proces te verbeteren voor het maken van energie- en klimaatactieplannen (SECAP’s) voor
het Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2030.
PentaHelix betekent dat 5 pijlers betrokken worden in de opmaak en later ook de uitvoering van die plannen. De 5 pijlers
zijn: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en burgers. Doordat deze actoren al vanaf het begin bij de plannen
betrokken worden, zullen ze zich meer betrokken voelen bij
de uitvoering ervan. De actieplannen worden zo opgemaakt
dat elke actor weet voor welke actie hij/zij de verantwoordelijkheid heeft. Op deze manier worden concrete uitvoeringsgerichte actieplannen gemaakt.
Het project werd op 05-02-2018 goedgekeurd en loopt van
01-03-2018 tot 28-02-2021.
Enerzijds zal WVI een deel van de tijd die ze nu steekt in de
begeleiding van de verschillende groepen in de uitvoering
van hun actieplannen hiermee financieren. Daarnaast zal
WVI de groep Klimaatoverleg Midwest + Moorslede begeleiden bij de opmaak van een energie- en klimaatactieplan
2030 volgens de eerder beschreven PentaHelix methode.
Dit plan moet klaar zijn en ingediend zijn bij Europa uiterlijk
1 maart 2020. Na de evaluatie van het proces, wordt een
start gemaakt met het repliceren van de methode in andere
groepen
Realisaties tot nu toe:
• De pilootregio werd gekozen in april 2018
• Een plan van aanpak werd opgemaakt voor het ontwikkelen van het energie- en klimaatactieplan (SECAP)
voor de groep Klimaatoverleg Midwest + Moorslede
tegen 1 maart 2020
• Een aantal overlegmomenten met stakeholders werd al
georganiseerd.

J

TERTS – INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND

TERTS staat voor Transitie in Energie via een Regierol t.o.v.
de Tertiaire Sector. Het project wil energie-efficiëntie en
het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen in een
specifiek omschreven doelgroep nl. horeca, detailhandel
(boutiques, winkels) en kleine zelfstandigen (bakkers, kappers, slagers, boekhoudkantoren, …). Er worden energiecoaches ingezet om de bedrijven bewust te maken van de
mogelijkheden en om ondersteuning te bieden bij te maken
keuzes. In het project zijn een aantal investeringen in innovatieve technieken opgenomen, bv. in Brugge wordt geinvesteerd in het cultuurcentrum De Biekorf en in Gent in
kunstencentrum Vooruit. WVI is projectleider.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het project werd goedgekeurd op 18-09-2018 en loopt van
01-10-2018 tot 30-09-2021.

In 2018 werden al een 10-tal energiescans bij bedrijven uitgevoerd.
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In dit project wil WVI een gezamenlijke actie uit het SEAP
(duurzaam energieactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2020) van de
groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen ondersteunen. WVI werft een energie-coach aan die de beschreven bedrijven zal begeleiden om te komen tot investeringen
in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De gemeenten/steden Oostkamp, Jabbeke, Blankenberge en KnokkeHeist hebben cofinanciering officieel toegezegd.
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PROJECTONTWIKKELING

WONEN
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 cruciaal 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 dorpskernvernieuwingsprojecten, renovatie en vernieuwbouw van het verouderde woningpatrimonium en nieuwe duurzame woonprojecten 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).

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 realisatie 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 voorschriften 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.
WOONPROJECTEN 2013-2018
WVI staat in voor de realisatie van verkavelingen, maar begeleidt steden en gemeenten ook bij publieke (woning)bouwprojecten waarbij we optreden als bouwheer (cf. projectregie). In de periode 2013-2018 werd over de verschillende
stadia van ontwikkeling gewerkt aan de realisatie van 136
woonprojecten.

•

GEMEENTE

OPDRACHT

STAND VAN ZAKEN

Alveringem

verkaveling Montignyplein
verkaveling Zwanestraat
Sprietstraat
verkaveling Bloemendale

gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: stopgezet
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering |
verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering |
verkoop: gerealiseerde projecten, opvolging *
gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrustingswerken: - | verkoop:
stopgezet
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief
opgeleverd | verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrustingswerken: - | verkoop:
-

Ardooie
Beernem

verkaveling Galgenveld

Blankenberge

verkaveling Haverbilken
verkaveling De Craene
verkaveling De Lange Thuyn

Bredene

verkaveling Kop van ‘t Sas
verkaveling Noord Ede

Brugge

Oud gemeentehuis
verkaveling Degrendel
verkaveling Michel van
Hammestraat
verkaveling Sint-Trudo
verkaveling Weidebeek
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GEMEENTE

OPDRACHT

STAND VAN ZAKEN

Damme

projectregie Spermalie

aankoop: - | planning: - | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: in
verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering |
verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: gerealiseerde projecten, opvolging *

verkaveling Stakendijke
verkaveling Stakendijke fase 2
De Haan
De Panne
Dentergem
Diksmuide

Gistel

Heuvelland

70

Hooglede
Houthulst

Ichtegem
Ieper

Izegem

bouwproject Kardinaal
Mercierlaan
bouwproject Oosthoek Noord
verkaveling Eugeen Van
Maldeghemstraat
verkaveling Hendrik
Consciencestraat fase 1
verkaveling Hendrik
Consciencestraat fase 2
verkaveling Tuinwijk

gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief
opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: -

aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: aanbesteed |
verkoop: verkaveling Steenbakkerstraat gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Vaartstraat
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
verkaveling Baroeneput
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
Bassevillestraat
stopgezet
verkaveling Blauwpoort fase 1 aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
verkaveling Blauwpoort fase 2 aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
bouwproject Bloementuil
gerealiseerde projecten, opvolging *
Oud Gemeentehuis
stopgezet
Willebeek
stopgezet
verkaveling Kleine
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak |
Stadenstraat
verkoop: Jonkershove - Toekomststraat stopgezet
verkaveling Sint
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleLaurentiusstraat
verd | verkoop: in verkoop
verkaveling ‘t Vijvertje
aankoop: verkaveling Strooiendorp
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
woonuitbreidingsgebied
stopgezet
Hoogkwartier
verkaveling Achterstraat
aankoop: actief | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak | verkoop:
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 du Parcwijk
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
bouwproject Klooster
gerealiseerde projecten, opvolging *
projectregie Korte
gerealiseerde projecten, opvolging *
Meersstraat
projectregie Rijke Klarenstraat gerealiseerde projecten, opvolging *
projectregie Rijselsestraat
gerealiseerde projecten, opvolging *
bouwproject Ten Borrewalle
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Vannestestraat
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
projectregie Wieltje
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Emelgem Noord
gerealiseerde projecten, opvolging *

GEMEENTE

OPDRACHT

Izegem

verkaveling Klein Harelbeke

Koekelare
Kortemark

LangemarkPoelkapelle

aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
Klein Harelbeke fase 2
bouwproject: actief
verkaveling Kokelarestraat
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: aanbesteed |
verkoop: verlaten bedrijfsruimte Lavani aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: Kapellestraat
stopgezet
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
verkaveling Ter Heide
aankoop: - | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: verkaveling Tramstraat
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Zarren Centrum
aankoop: verkaveling Edewallestraat
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: verkaveling Lichterveldestraat aankoop: voltooid | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: Donkerweg
stopgezet
verkaveling Lange Molenstraat
verkaveling Papaverweg
verkaveling Poelkapellestraat
verkaveling Schiethoek

Ledegem

verkaveling Boomlandstraat

Lichtervelde

verkaveling Boomlandstraat
fase 2
verkaveling Sint Eloois
Winkelstraat
verkaveling De Stegen Akker

Lo-Reninge

Nieuwstraat
verkaveling Kapitein
Fremaultstraat
verkaveling Schaerdeke

Menen

verkaveling Geluwestraat

Mesen
Middelkerke

Moorselestraat
bouwproject Deleustraat
verkaveling Oostendelaan

Oostkamp

verkaveling Liematestraat
bouwproject Felix
Timmermansplein
verkaveling Leegtestraat
verkaveling Vrijgeweidestraat
bouwproject Walstraat

Oostrozebeke
Oudenburg

verkaveling Kriekestraat
verkaveling Olieberg
verkaveling Bellerochelaan
verkaveling Blekerijstraat

aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: aankoop: actief | planning: ontwerp | uitrustingswerken: - | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrustingswerken: - | verkoop:
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering |
verkoop: stopgezet
gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: uitverkocht
stopgezet
gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: opgestart
gerealiseerde projecten, opvolging *
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: opgestart
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: -
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Oudenburg

verkaveling Pardoenstraat

Pittem

Poperinge
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Roeselare

Ruiselede

Staden

Tielt

Torhout

Veurne
Vleteren

Waregem
Wervik
Wielsbeke

STAND VAN ZAKEN

aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: verkaveling Vervlotenweg
stopgezet
bouwproject Kauwstraat
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Plaatsmolenweg
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: verkaveling Ter Ooigem
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgele- Oostbuurt
verd | verkoop: uitverkocht
verkaveling Appelgoedje
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: opgestart
verkaveling Boomgaardstraat aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
Disbos
stopgezet
gronden OCMW
stopgezet
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 Sint-Andrieshof
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Terenburgseweg
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
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: verkaveling Bruggestraat
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: verlaten bedrijfsruimte Ter
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleBeke
verd | verkoop: in verkoop
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 Glasstraat
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Waterhof
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: bouwproject Effilaar
gerealiseerde projecten, opvolging *
Hoogmolenweg
stopgezet
verkaveling Kasteelstraat
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: aanbesteed |
verkoop: verkaveling Klokkestraat
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Bollestraat
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: verkaveling De Moertjes
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrustingswerken: - | verkoop:
Suikerfabriek
actief
verkaveling Groenerf
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: verkaveling Hendrik
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleDeberghstraat fase 1
verd | verkoop: uitverkocht
verkaveling Hendrik
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: in uitvoering |
Deberghstraat fase 2
verkoop: opgestart
bouwproject Kerkdreef
planning: vergund
verkaveling Hellestraat
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustingswerken: in opmaak |
verkoop: bouwproject De Maalderij
gerealiseerde projecten, opvolging *
De Maurissensstraat
stopgezet

GEMEENTE

OPDRACHT

Wielsbeke

verkaveling Heirweg

Zonnebeke

Zuienkerke

aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
verkaveling Lobeekstraat
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgelefase 2
verd | verkoop: uitverkocht
verkaveling Ter Triest
gerealiseerde projecten, opvolging *
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
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Xaverianenplein
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - | verkoop: fase 2
verkaveling Albertstraat
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustingswerken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
verkaveling Ter Berken
gerealiseerde projecten, opvolging *
verkaveling Dorp
stopgezet
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Zedelgem

STAND VAN ZAKEN

AANKOPEN 2013-2018
In de periode 2013-2018 werd 25 ha aangekocht verspreid
over 39 projecten, waaronder 6 wederinkopen. In de periode 2007-2012 kocht WVI nog ruim 85 ha aan.

•

GEMEENTE

PROJECTNAAM

Beernem
Blankenberge
Brugge

Galgeveld (Sint-Joris)
De Lange Thuyn
Sint-Trudo
Michel van Hammestraat (Assebroek)
Stakendijke fase 2
Tuinwijk
Hendrik Consciencestraat fase 2 (Beerst)
Baroeneput (Dranouter)
Achterstraat (Eernegem)
De Vloei
Bourgondiëstraat (Elverdinge)
du Parcwijk (Vlamertinge)
Papaverweg
Schiethoek
Boomlandstraat
Schaerdeke
Oostendelaan
Leegtestraat
Walstraat
Bellerochelaan
Blekerijstraat (Westkerke)
Pardoenstraat (Westkerke)
Koolskampstraat
Appelgoedje
Boomgaardstraat
Komstraat
Loviestraat
Oude Provenstraat (Watou)
Wijnendalestraat
Ter Beke
De Twee Hofsteden
Hendrik Deberghstraat fase 2 (Oostvleteren)
Hellestraat
Xaverianenplein fase 2
Oude Trambedding (Aartrijke)

Damme
Diksmuide
Heuvelland
Ichtegem
Ieper
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Op heden zijn nog weinig zones van grote omvang beschikbaar of is het niet langer wenselijk om ze aan te snijden. De
nadruk ligt niet meer op aankoop van vele hectaren, maar op
compacte inbreidingsgerichte woonzones.

Langemark-Poelkapelle
Ledegem
Lo-Reninge
Middelkerke
Oostkamp
Oudenburg

Pittem
Poperinge

Roeselare
Ruiselede
Staden
Vleteren
Wervik
Zedelgem
SUBTOTAAL

GEMEENTE

PROJECTNAAM

Gistel
Gistel
Ieper (Vlamertinge)
Izegem
Zedelgem
SUBTOTAAL

Steenbakkerstraat
Vaartstraat
du Parcwijk
Klein Harelbeke
Xaverianenplein fase 1

TOTAAL

OPPERVLAKTE
HA A CA
48 11
52 37
3 76
5 08
45 79
25 11
50 27
36 59
1 83 41
64 73
7
1 41
9 33
2 00 95
29 43
8 35
20 75
1 60 92
1 24
54 76
1 40 45
1 62 33
1 81 87
43 08
3 48
1 34 95
41 13
3 67 27
23 12
17
1 03 75
1 06 70
12 14
92 21
19 01
24 34 07

WEDERINKOPEN
9 88
4 09
4 18
2 80
4 31
25 26
24 59 33

AANTAL
2
1
1
1
1
6

grafiek evolutie grondaankoop 2013-2018

HA
5

0

UITRUSTINGSWERKEN 2013-2018

Na aankoop van de gronden, worden de terreinen bouwrijp
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 archeologisch
onderzoek te worden onderworpen alvorens de gronden
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 opgenomen
in het totale kostenplaatje.

VERKOOP 2013-2018
In de periode 2013-2018 werden 510 percelen bouwgrond
verkocht, gespreid over 41 projecten. Dit cijfer is in lijn met
de vorige legislatuur 2007-2012 toen er 512 percelen werden verkocht.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de
kostprijs van de uitrustingswerken voor de periode 20132018:
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3 383 272
2 663 538
3 836 451
2 987 937
3 397 234
1 788 028
18 056 460

•

Daarenboven werd voor het project Heulebrug in KnokkeHeist het grondaandeel verkocht voor de bouw van 115
woonentiteiten (appartementen/garages). Om op vraag van
onze besturen de sociale mix op peil te houden, verkocht
WVI ook bouwgrond aan sociale bouwmaatschappijen. Dit
verklaart meteen het verschil tussen het aantal verkochte
kavels en het aantal verkochte woonentiteiten.

GEMEENTE

PROJECTNAAM

Beernem
Bredene
Brugge
Damme
Diksmuide
Gistel

Haverbilken
Kop van ‘t Sas
Degrendel fase 2
Stakendijke fase 1
Hendrik Consciencestraat fase 1
Steenbakkerstraat
Vaartstraat
Baroeneput
Blauwpoort fase 2
Sint-Laurentiusstraat
Strooiendorp
Bourgondiëstraat
De Vloei
Du Parcwijk
Vannestestraat
Klein Harelbeke
Heulebrug - appartementen/garages
Heulebrug fase 2
Vinkestraat
Boomlandstraat

Heuvelland
Houthulst
Ieper

Izegem
Knokke-Heist
Langemark-Poelkapelle
Ledegem

AANTAL KAVELS

AANTAL WOONENTITEITEN

5
1
2
11
31
79
9
1
15
3
1
16
6
14
1
16

5
1
2
11
31
79
9
1
25
3
1
16
6
14
1
16
115
70
4
16

70
4
16
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

GEMEENTE

PROJECTNAAM

Ledegem
Lo-Reninge

Tuileboomstraat fase 3
Kapitein Fremaultstraat
Schaerdeke
Geluwestraat
Oostendelaan
Liematestraat
Goed Ter Ooigem
Burgemeester Mahieuplein
Gebroeders Faesstraat
Sint-Andrieshof fase 2
Terenburgseweg
De Vlaschaard
Glasstraat
Feroenstraat
Klokkestraat
Edmond Devloostraat
Heirweg
Lobeekstraat fase 2
Den Hilt
Xaverianenplein
Ter Berken

Menen
Middelkerke
Oostkamp
Pittem
Poperinge

Staden
Tielt
Vleteren
Wielsbeke

76

Zedelgem
Zonnebeke

AANTAL KAVELS

AANTAL WOONENTITEITEN

1
3
21
1
3
4
21
8
3
11
3
34
6
3
7
6
7
15
29
4
19
510

1
3
35
1
3
4
21
20
3
14
3
56
6
3
7
6
11
18
29
4
19
693

wonen

evolutie grondverkoop kavels 2013-2018

grafiek evolutie grondverkoop woonentiteiten 2013-2018

aantal woonentiteiten
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

kaart overzicht verkoop woonprojecten 2013-2018

wonen

VOORRAAD 2018
Eind 2018 hadden we 269 uitgeruste kavels vrij beschik- De totale grondvoorraad aan realiseerbare terreinen bebaar, goed voor 10 ha bouwgrond. Deze sterke toename reikt op 31-12-2018 ca. 136 ha, en nam licht af ten aanzien
(2017-2018) is te verklaren door evolutie
het project
Heulebrug2013-2018
van de voorgaande jaren (2013-2017).
grondvoorraad
in Knokke-Heist dat in totaal 159 kavels via een objectief
toewijzingssysteem op de markt brengt. In 2019 start de Het actuele aanbod aan uitgeruste kavels kan u digitaal
volgende verkooprode voor de nog 84 beschikbare kavels. raadplegen via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen.
Naast de uitgeruste kavels, beschikken we voor het project
Heulebrug ook over een aanbod aan appartementen. Deze
laatste zijn nagenoeg uitverkocht.

•

HA

grafiek evolutie grondvoorraad 2013-2018 (HA)
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GEMEENTE

PROJECTNAAM

Beernem
Beernem (Sint-Joris)
Blankenberge
Bredene
Bredene
Brugge (Assebroek)
Brugge (Assebroek)
Brugge (Assebroek)
Damme (Sijsele)
Diksmuide
Diksmuide (Beerst)
Diksmuide (Beerst)
Gistel
Gistel
Heuvelland (Dranouter)
Heuvelland (Westouter)
Hooglede
Houthulst (Jonkershove)
Houthulst (Klerken)
Ichtegem
Ichtegem (Eernegem)
Ieper
Ieper (Boezinge)
Ieper (Elverdinge)
Ieper (Vlamertinge)
Izegem
Izegem
Izegem
Izegem (Emelgem)
Knokke-Heist (Heist)
Koekelare
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
(Langemark)
Langemark-Poelkapelle
(Poelkapelle)
Ledegem
Ledegem (Sint-Eloois-Winkel)
Lichtervelde
Lo-Reninge (Lo)
Menen
Middelkerke
Moorslede (Dadizele)
Oostkamp
Oostkamp (Ruddervoorde)
Oostkamp (Ruddervoorde)
Oostrozebeke
Oudenburg

Bloemendale
Galgeveld
De Lange Thuyn
Kop van ‘t Sas
Noord Ede
Michel Van Hammestraat
Sint-Trudo
Weidebeek
Stakendijke
Tuinwijk
Hendrik Consciencestraat fase 1
Hendrik Consciencestraat fase 2
Steenbakkerstraat
Vaartstraat
Baroeneput
Blauwpoort
Kleine Stadenstraat
Vinkeniersstraat
Sint-Laurentiusstraat
Brugse Heirbaan
Achterstraat
De Vloei
Vannestestraat
Bourgondiëstraat
Du Parcwijk
Klein Harelbeke
Kokelarestraat
Lavany
Emelgem-Noord
Heulebrug
Ter Heide
Lichterveldestraat
Papaverweg

Oudenburg (Westkerke)
Oudenburg (Westkerke)
Pittem
Pittem
Poperinge
Poperinge

TOTALE
GRONDVOORRAAD
OP 31-12-2018

OPP
VRIJ
BESCHIKBAAR

KAVELS
VRIJ
BESCHIKBAAR

93 76
42 29
8 89 38
27 90
4 42 82
2 02 85
5 46 88
1 75 23
3 75 09
7 29 83
52 24
1 63 10
1 76 04
8 64
27 73
40 49
1 05 22
51 75
51 27
25 28
3 26 83
1 24 73
1 28 64
8 91
12 59
1 04 56
1 61 98
49 83
10 12 93
7 01 61
48 09
4 21 39
9 33

40 76
12 42
19 79
4 09
21 75
16 80
33 69
35 24
43 41
41 54
2 80
2 22 31
-

10
6
3
1
4
3
6
7
11
11
2
1
84
-

Schiethoek

2 05 04

-

-

Boomlandstraat
Tuileboomstraat
De Stegen Akker
Schaerdeke
Geluwestraat
Oostendelaan
Kapelleveld
Walstraat
Civic Centrum
Leegtestraat
Dorp Oost (Kriekestraat)
Bellerochelaan
(Onze-Lieve-Kerk)
Blekerijstraat
Pardoenstraat
Koolskampstraat
Oostbuurt
Appelgoedje
Boomgaardstraat

2 79 43
17 05
2 15 87
1 19 07
2 83
90 59
2 89
31 62
4 47
73 31
32
1 45 25

76 08
36 56
-

12
13
-

70 39
90 62
1 81 87
1 45 07
43 08
1 09 20

56 21

16

PROJECTNAAM

Poperinge
Poperinge
Poperinge
Poperinge (Proven)
Poperinge (Watou)
Roeselare
Roeselare (Beveren)
Roeselare (Beveren)
Ruiselede
Staden
Staden (Oostnieuwkerke)
Staden (Oostnieuwkerke)
Tielt (Schuiferskapelle)
Torhout
Torhout
Vleteren (Oostvleteren)
Wervik
Wielsbeke
Wielsbeke
Zedelgem
Zedelgem
Zedelgem
Zedelgem
Zedelgem (Aartrijke)
Zonnebeke

Komstraat
Loviestraat
Sint-Andrieshof
Terenbrugseweg
Oude Provenstraat
Wijnendalestraat
Kapelhoek
Onledegoedstraat
Ter Beke
De Twee Hofsteden
De Vlaschaard
Waterhof
Brugstokwegel
Bollestraat
De Moertjes
Hendrik Deberghstraat
wonen
Hellestraat
Heirweg-Rijksweg
Lobeekstraat
Xaverianenplein
Magerhille
Snippenlaan
Stadionlaan
Oude Trambedding
Albertstraat

OPP
VRIJ
BESCHIKBAAR

1 34 95
30 54
34 46
1 12 56
3 23 45
75 09
2 56
4 31 49
36 28
10 31 29
2 09 85
1 41 88
1 05
85 30
4 61 51
1 41 17
2 91 41
13 06
18 25
2 10 00
43 45
2 19 80
13 85
1 47 56
2 11 15

88 38
1 28 08
25 73
6 43
9 64
98 40

19
29
8
2
3
18

58 50

-

-

136 47 64

10 20 11

269

evolutie bouwrijpe voorraad kavels 2013-2018

Aanpassingen
TOTAAL

grafiek evolutie bouwrijpe voorraad kavels 2013-2018

aantal kavels
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TOTALE
GRONDVOORRAAD
OP 31-12-2018

GEMEENTE

80

DUURZAAM, KWALITEITSVOL EN BETAALBAAR
WONEN

WVI realiseert duurzame, kwaliteitsvolle en bovenal betaalbare woonprojecten. Projectontwikkeling pakt WVI tegelijk
pragmatisch en gradueel aan. Zo begeleiden we onze vennoten 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 stedelijke gebieden vaak grond in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, 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 samenwerking 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 ongetwijfeld nieuwe impulsen in die richting geven. WVI begeleidt
haar vennoten om compacte projecten kwalitatief in te vullen. 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 deelname aan de lokale woonoverleggen van de gemeenten maken
hier deel van uit, maar ook als facilitator van intergemeentelijke overleggen.
Daarnaast is WVI ook actief in bovenlokale netwerken:
• Vlinter: Werkgroep Wonen

De Vloei Ieper

J

WRAP UP: WONEN IN 2013-2018

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 actoren loont: verdichten, verweven, bereikbaarheid met fiets
en openbaar vervoer, voldoende groene ruimte, zijn hierbij sleutelbegrippen. Een grondgebonden aanbod blijft voor
jonge gezinnen met kinderen nog steeds gegeerd.
Niettegenstaande de lage rente, blijkt er zich toch een tendens af te tekenen, waarbij grotere percelen nog steeds
vlot van de hand gaan, terwijl kleinere percelen - zeker in
het buitengebied - minder snel verkocht worden.
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 oriëntatie en het bodemtype van het perceel. Er wordt daarnaast steeds kleiner gebouwd op kleinere percelen. Door de
strengere bouw- en energienormen heeft nieuwbouw het
relatief moeilijk.
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PROJECTONTWIKKELING

ONDERNEMEN
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
projectontwikkelaar 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.

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

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

BEDRIJVENTERREINEN 2013-2018
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 vestigingsmogelijkheden 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 de periode 2013-2018 werd over de verschillende stadia
van ontwikkeling gewerkt aan de realisatie van 92 projecten verspreid over het werkgebied. Bovendien stond WVI
aan het roer bij de ontwikkeling van 12 bedrijfsverzamelgebouwen en 2 reconversieprojecten.
Voor specifieke doelgroepen zoals logistiek, autohandel,
glastuinbouw, multimodale bedrijven, kantoren, ... ontwikkelt WVI specifieke terreinen.
WVI zet ook projectzones in de markt waar de mogelijkheid
geboden wordt aan private ontwikkelaars om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren.
De hierna opgegeven oppervlaktes zijn richtinggevend. De
bruto oppervlakte is de oppervlakte van het volledige bestemde bedrijventerrein (inclusief bufferzones, waterbuffering, wegen, parking, openbaar domein, ...).
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PROJECTNAAM

BEDRIJVENTERREINEN
Alveringem
Hostede Uitbreiding
Beernem
Lokaal Bedrijventerrein Uitbreiding (Di Coylde)
Beernems Bedrijvenpark
(Industriepark Noord)
Industriepark Oost
Blankenberge Tintersweghe LO
Brugge
De Spie GRB
Chartreuse
Blankenbergsesteenweg GRB
Damme
Bloemisterijstraat (Ex-Kazerne)
Moerkerkebrug
Diksmuide
Ijzer Noord
Gistel
De Kolaard
Houthulst
Lokaal Bedrijventerrein (Uitbreiding
Melanedreef)
Ichtegem
Fabriekweg (Fase III)
Ieper
Reigersburg (Diksmuideseweg)
Hoge Akker Uitbreiding
Ieper Businesspark
Ieperleekanaal (Pilkem)
Ingelmunster Zandberg
Izegem
Sasbrug
Autohandelszone Minerva
Koekelare
Ten Barne
Kortemark
Site Wienerberger
LangemarkLokaal Bedrijventerrein Industriestraat
Poelkapelle
Lokaal Bedrijventerrein Houthulstseweg
Ledegem
Toor
De Vierschaere fase 3
Lichtervelde
Stegen Akker
Kwakkel uitbreiding
Menen
Menen-West (Europoort)
Meulebeke
Haandeput
Middelkerke
De Middelpolder
De Kalkaert
Moorslede
De Briekhoek
Nieuwpoort
Noordvaart 2
Oostkamp
Rodenbach Zuid
Oostrozebeke De Gouden Appel
Regionaal Watergebonden Bedrijventerrein
Lokale Transportzone
Oudenburg
Glastuinbouwzone Oudenburg
Plassendale II fase 2
Pittem
Zone D (Posterijlaan LO)
Poperinge
Sappenleen uitbreiding 2
Roeselare
Glastuinbouwzone
Beveren-Krommebeek (Beveren Noord-Oost)
Ovenhoek Zone D (West Zuid)
Ovenhoek Zone C (West Noord)
Beveren-Wijnendale
Nieuwe Abele Zuid
Iepersestraat

LOKAAL Ha
(Bruto)

REGIONAAL/
GEMENGD Ha
(Bruto)

SPECIFIEK
Ha (Bruto)

BVG Ha
(Bruto)

TOTAAL

1,0
2,3
8,0

1,0
2,3
8,0

8,0
2,2

8,0
2,2
38,3
21,8
29,7
5,0
2,8
7,9
5,9
8,0

38,3
21,8
29,7
5,0
2,8
7,9
5,9
8,0
5,6
53,3
7,6
4,7
9,7
14,0
15,4
4,9
5,0
3,4
5,7
1,0
2,5
6,0
3,5
2,7
70,0
15,0
19,8
5,5
6,6
8,8
6,7
7,6
11,5
2,6
59,2
4,3
5,9
29,2
32,1
46,5
5,9
18,3
14,0
7,6
11,0

5,6
53,3
7,6
4,7
9,7
14,0
15,4
4,9
5,0
3,4
5,7
1,0
2,5
6,0
3,5
2,7
70,0
15,0
19,8
5,5
6,6
8,8
6,7
7,6
11,5
2,6
59,2
4,3
5,9
29,2
32,1
46,5
5,9
18,3
14,0
7,6
11,0

Ruiselede
Staden
Tielt
Torhout

Veurne

Vleteren
Wervik

Wielsbeke

Wingene
Zedelgem
Zonnebeke

PROJECTNAAM

Beveren Onledebeek (Noord-West)
Bundingstraat (Zone 2)
Mol Truco
Noord Uitbreiding GRB
Abeelstraat
GRB Roeselaarseweg
GLB Roeselaarseweg
Bruggestraat
Industrieterrein II (Slableedstraat)
Suikerfabriek
Monnikenhoek LO (Proostdijkstraat)
Monnikenhoek KHZ (Proostdijkstraat)
Monnikenhoek RO (Proostdijkstraat)
Gasthuisstraat
Fleterna
Pontstraat Uitbreiding
Pontstraat Watergebonden
Menenstraat Noord
Bedrijven- en dienstenzone Lobeek
Kanaalzone West
Grote Molstenstraat
Ter Lembeek RO
De Hille RO Uitbreiding
Flandria
Zangersbos
Sint-Elooi zuid
Polderhoek Lokaal Bedrijventerrein
Polderhoek Regionaal Bedrijventerrein

LOKAAL Ha
(Bruto)

REGIONAAL/
GEMENGD Ha
(Bruto)
19,0

SPECIFIEK
Ha (Bruto)

BVG Ha
(Bruto)

19,0
10,9
2,9
38,9
6,0
15,4
8,5
22,2
4,4
15,6
3,2
3,9
19,6
10,0
3,8
1,8
1,9
0,8
8,7
5,7
8,0
9,0
15,0
6,7
5,4
24,6
3,0
3,9

10,9
2,9
38,9
6,0
15,4
8,5
22,2
4,4
15,6
3,2
3,9
19,6
10,0
3,8
1,8
1,9
0,8
8,7
5,7
8,0
9,0
15,0
6,7
5,4
24,6
3,0
3,9

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN
Beernem
BVG
Blankenberge De Riethoek
Damme
Moerkerkebrug
Moorslede
Briekhoek
Ledegem
Vierschaere
Lindeke
Lichtervelde
Stegen Akker
LangemarkHouthulstesteenweg
Poelkapelle
Ingelmunster Ringzone
Veurne
Slableed
Vleteren
Fleterna
Zedelgem
Zangersbos
RECONVERSIEPROJECTEN
Wervik
site Van Rullen
Gistel
site Galloo
TOTAAL

TOTAAL

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

223,5

543,8

1,2
3,2
190,0

0,0

1,2
3,2
957,4
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kaart overzicht projecten gepland of in realisatie
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AANKOOP 2013-2018
Om op langere termijn een antwoord te bieden op de ruimtevragen van ondernemers, kocht WVI in de periode 20132018 bijna 251 ha grond aan, waarvan 226 ha bestemd voor
de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. De overige
25 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 de afgelopen 6 jaar is het aankoopvolume gehalveerd in
vergelijking met de periode daarvoor
(ca 513
ha). nieuwe terreinen/wederinkoop 2013-2018
aankopen:
aandeel

evolutie grondaankoop bedrijventerreinen en terugkopen 2013- 2018
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UITRUSTINGSWERKEN 2013-2018
Na aankoop van de gronden, worden de terreinen bouwrijp gemaakt. Op sommige (verlaten) terreinen moeten
nog panden worden gesloopt. Op terreinen van archeologisch 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 gepaard gaan met deze sloop-, bouw-, infrastructuur- en omgevingswerken alsook archeologie worden mee opgenomen
in het totale kostenplaatje.

•

VERKOOP 2018
De periode 2013-2018 kende opnieuw een goede verkoop
van bedrijfskavels. WVI verkocht in totaal 269 ha grond,
waarvan 14 ha uit terugkopen. Dat brengt de uitgifte voor
2013-2018 op een hoger peil dan de vorige periode 20072012 (200 ha).

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de
kostprijs van de uitrustingswerken voor de periode 20132018:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAAL

11 442 033
11 690 460
2 817 953
7 484 688
12 086 085
10 160 236
58 681 455

•

Dit duidt op een stijgende economische dynamiek in ons
werkingsgebied. Bedrijven blijven zich ontwikkelen en naar
ruimte zoeken. Dankzij de destijds besliste planningsinitia- De Provincie kondigde in 2018 aan dat het traject om intieven en een ad rem ontwikkeling kon WVI een plaats bieden vulling te geven aan de behoefte opgestart zou worden in
aan de vele ondernemers, maar de vraag naar ruimte voor 2019. Het zal zaak zijn om daar snel en op een verstandige
bedrijven blijft groeien. Hoewel WVI sterk inzet op activering manier werk van te maken, zodat de noden in de verschilvan onbenutte gronden kunnen we die vraag onvoldoende lende regio’s snel gelenigd kunnen worden. De werkgeversevolutie grondverkoop bedrijventerreinen 2013-2018
organisaties hebben immers het duidelijke signaal gegeven
invullen.
dat onze bedrijven nood hebben aan bijkomende ruimte om
In 2017 werd samen met de provincie West-Vlaanderen een hun groeiplannen te realiseren.
beleidsnota uitgewerkt op basis van de studie ‘Berekening
van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’
evolutie grondverkoop bedrijventerreinen 2013- 2018 (exclusief terugkopen)
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waarin 430 ha bijkomende bedrijventerreinen werd gevraagd, 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.

VOORRAAD 2013-2018
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 voorraad een essentiële voorwaarde om blijvend invulling te kunnen 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.

88

Door de zeer snelle uitgifte houdt de gerealiseerde,
beschikbare voorraad nooit lang stand. Van zodra de voorraad effectief ontwikkeld is, volgt de uitverkoop van de kavels 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 ruimtebehoefte immers snel kunnen invullen, anders dreigen ze
aangesneden markten weer te verliezen.
De voorraad daalde in de periode 2013-2018 van 653 ha tot
587 ha.

evolutie bruto-voorraad 2013-2018
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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.

90

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 bedrijventerreinen voortdurend bij door continu te actualiseren en
te verbeteren.
•
CO2-NEUTRALE BEDRIJVENTERREINEN
De verkoopvoorwaarden van alle nieuwe bedrijventerreinen
bevatten de CO2-neutraliteitsverplichting. Door energieadvies te verlenen voor bouwplannen en technische installaties helpen we de bedrijven om die CO2-neutraliteitsverplichting na te leven. Zo beheren we in 2018 27 CO2-neutrale
bedrijventerreinen ten aanzien van 9 in 2013.

HERNIEUWBARE ENERGIEHUBS
We zullen moeten samenwerken om de klimaatuitdagingen
effectief aan te pakken. Voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar een hernieuwbare energievoorziening,
liggen belangrijke potenties bij onze bedrijventerreinen.
Door hun schaalgrootte zijn ze uitermate geschikt om energie uit te wisselen tussen de bedrijven onderling, maar kunnen ze ook (gezamenlijk) hernieuwbare energie produceren.
WVI zet volop in op het creëren van hernieuwbare energieclusters. Zo worden nieuwe bedrijventerreinen ontworpen als hernieuwbare energiehubs waarbij de produc-

•

tie en consumptie van hernieuwbare energie (zon, wind,
warmte, … ) slim op elkaar worden afgestemd. Via de actieve participatie van de bedrijven, burgers en omgeving in
de uitbouw van deze hernieuwbare energieproductie-hubs
wordt maatschappelijk draagvlak gecreëerd. Voor de bestaande bedrijventerreinen worden modellen ontwikkeld
die de energietransitie faciliteren. Zo zullen programma’s
worden opgezet die per bedrijventerrein de potenties van
hernieuwbare energieproductie in kaart brengen, aangevuld met projecten die deze potenties helpen realiseren, in
co-creatie 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 hernieuwbare energie-hubs.
In het Europese project BISEPS verkent en stimuleert WVI
mogelijke synergieën tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen van Roeselare en Lichtervelde, zodoende het
duurzaam energiepotentieel optimaal te benutten – een winwin 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 daken kunnen op verschillende manieren duurzaam worden ingezet.
Als daglicht via het dak binnenkomt, is minder verlichting 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 eerste pilootproject uitgewerkt, waarbij de nieuwe voorwaarden inzake zonnepanelen werden geïntroduceerd om van het bedrijventerrein
een energieproductiehub te maken. Het betreft het lokaal
en regionaal bedrijventerrein Roeselaarseweg te Torhout.

WARMTENET
Naast het produceren van hernieuwbare energie, verkennen 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 uitgerold naar de glastuinbouwzone.

•

GLASTUINBOUWZONE
WVI staat ook in voor de ontwikkeling van duurzame bedrijfsterreinen 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) worden
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.

•

WVI | 2013-2018

ACTIVERING & VERWEVING
Een belangrijk aspect van circulair ontwikkelen is het heractiveren en/of verweven van verouderde of verlaten sites.
Zo begeleiden we gemeenten om proactief ruimte voor bedrijvigheid te creëren: bijkomend op bestaande bedrijventerreinen, verweven in de kernen, omkaderd met professionele ondersteuners, in de nabijheid van ondernemingen
die elkaar kunnen versterken, ...

•
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BEDRIJVENTERREINBEHEER

Om de duurzame kwaliteit en de uitstraling van de vestigingslocatie te vrijwaren, breidt WVI haar aanbod rond bedrijventerreinbeheer 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 behandeling van vastgoedtransacties (doorverkopen, verhuringen, …), de bebouwings- en economische activeringsverplichtingen (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.

•

SUPERVISOR
•
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PARKMANAGEMENT 2.0

•
•
•

controle naleven
verkoopvoorwaarden
controle bouwplannen
controle CO2-neutraliteit
behandelen doorverkopen,
terugkopen, wederinkopen

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 CO2-neutrale bedrijventerreinen, bewegwijzering, collectief beheer van publieke zones en technisch
parkmanagement. Het collectieve groenonderhoud van de
bufferzones vormt een belangrijk voorbeeld van doorgedreven beheer.

•

AANSPREEKPUNT
•

aanspreekpunt voor bedrijven met betrekking tot
problemen en behoeften op
het bedrijventerrein

BEHEERDER
BASISPAKKET
• basispakket wordt
opgenomen in de
verkoopvoorwaarden
• bewegwijzering
• afhankelijk van ambitieniveau
bedrijventerrein
• collectief groenbeheer
openbaar domein

FACULTATIEF PAKKET
• projectmatig bedrijventerreinmanagement (BTM)
of
• op vraag van de gemeente
of de bedrijven kunnen extra
initiatieven worden genomen

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 oplossingen te voorzien.
CO2-neutraliteit. Via de CO2-neutraliteitsverplichting, wordt
volop ingezet op de productie en het gebruik van hernieuwbare energie. WVI adviseert en begeleidt hierbij zowel individuele als collectieve initiatieven.
Groenonderhoud. WVI staat in voor het beheer van de openbare groenzones, waarbij de bedrijven bijdragen in de kosten van het onderhoud.
Bewegwijzering & digitale parkmanager. WVI implementeert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform
bewegwijzeringssysteem dat leesbaar en mobiliteitssturend is. Bovendien versterkt een digitale parkmanager per
bedrijventerrein een unieke digitale entrée voor elke ondernemer.

Bedrijventerreinmanagement kan ondersteund worden
door projectsubsidies (VLAIO, …). In 2018 heeft WVI binnen
de 6 gemeenten: Beernem, Diksmuide, Izegem, Lichtervelde, 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 bedrijventerreinvereniging opgericht. Vanuit het goedgekeurd
pendelfondsdossier werd in Lichtervelde een groepsaankoop fietsen en elektrische fietsen georganiseerd. In Diksmuide 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.
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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
onbeschikbare - bedrijfsgrond ligt de oplossing mede bij
het omvormen van reeds bestaande sites. Zo’n brownfieldontwikkeling is een prima alternatief voor greenfieldontwikkeling en heeft als voordeel dat ze ruimte bespaart. Tegelijk
worden verloederde plekken in een bebouwd weefsel weggewerkt.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het
aantal reconversieprojecten in de periode 2013-2018:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

Damme
Gistel
Hooglede
Kortemark
Oostkamp
Pittem
Veurne

Kazerne Sijsele
Site Galloo
Site Lievens
Site De Vlaschaard
Site Olieboomstraat
Site Kleiputten - Egem
Site Suikerfabriek
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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 keren, toch
slaagt WVI erin om dankzij haar multidisciplinaire werking en
een welomschreven methodiek, een nieuwe schwung in een
terrein te brengen.
WVI bekijkt elke situatie afzonderlijk en werkt oplossingsgericht, rekening houdend met de normen die vandaag gelden
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.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het
aantal revitaliseringsprojecten in de periode 2013-2018:
GEMEENTE

PROJECTNAAM

Bredene
Diksmuide
Gistel
Ieper
Pittem

Noord–Ede - zone Steenbakkerijstraat
Heernisse
Konijnenbos
Ieperleekanaal - Rozendaalstraat
Industrielaan
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BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT
PROJECTGEBONDEN
Bovenop haar klassiek of doorgedreven beheer, ondersteunt WVI initiatieven waarbij een samenwerking tussen
de bedrijven onderling, de gemeente en WVI wordt opgezet.
Zo maken we gezamenlijke initiatieven mogelijk die een antwoord bieden op de noden van de bedrijven (bijvoorbeeld
groepsaankopen, beveiliging, veiligheid, beeldkwaliteit, jobbeurzen, opleidingen, …). Dankzij bedrijventerreinmanagement (BTM) bevordert WVI het contact tussen de bedrijven,
de omwonenden en de gemeente.

•

GEREALISEERDE PROJECTEN
BT-MANAGEMENT DOORGEDREVEN BEHEER STANDAARDBEHEER
Alveringem
Ardooie

Hostede: lokaal
Fabriekstraat (Sioen nv): uitbreiding individueel bedrijf
Motestraat: ambachtelijk
Stationsstraat (nv Metafox): uitbreiding individueel bedrijf
Uitbreiding De Zetel bvba: uitbreiding individueel bedrijf
Bedrijvenpark: ambachtelijk

Beernem
BTM Beernem:
Industriepark Oost: lokaal
Blankenberge

Ambachtelijke Zone Uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw:
ambachtelijk
De Riethoek: bedrijfsverzamelgebouw
Noord-Ede: ambachtelijk
Blauwe Toren: regionaal
Herdersbrug: regionaal
Lege Moerstraat (Structo): uitbreiding individueel bedrijf

Bredene
Brugge

Rademakers (Kazerne
Lissewege): reconversie
Transportzone (TZZ): transportzone
Transportzone GPW: transportzone
Transportzone Oost: transportzone
Waggelwater: gemengd regionaal
Zeebrugge (Achterhaven): uitbreiding individueel bedrijf
Ex-Kazerne: reconversie
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Damme
Moerkerkebrug: lokaal
Dentergem
Diksmuide

Oeselgem: ambachtelijk
Riva (Desplenter): uitbreiding individueel bedrijf
BTM Diksmuide:
Heernisse: milieubelastend
Kaaskerke Zuid Lokaal: lokaal
Kaaskerke Zuid Regionaal: revitalisering
Keizershoek (Vinckier): uitbreiding individueel bedrijf
Lekedorpstraat (Pro Arte): uitbreiding individueel bedrijf
Konijnenbos - beheer: milieubelastend
Melanedreef: milieubelastend
‘T Vrijbos: milieubelastend
BPA NR. 4 Ringlaan: ambachtelijk
Fabriekweg: lokaal
Sportcentrum (Bruggestraat): ambachtelijk
Dikkebusweg (Capoen-Elvapo): uitbreiding individueel bedrijf

Gistel
Houthulst
Ichtegem

Ieper
Ieperleekanaal (Pilkem):
regionaal

Ieperleekanaal: gemengd regionaal
Gentweg (Weverij Bogaert): uitbreiding individueel bedrijf
Herstelling Monumenten (Vandekerckhove): uitbreiding individueel bedrijf
Ringzone: lokaal

Ingelmunster

Z3 Industrielaan
(Zandberg): gemengd
regionaal
Zone II: ambachtelijk
AZ Abeele II (Immaura/Abeelimmo): uitbreiding individueel
bedrijf

Izegem
bedrijventerrein
Autohandelszone Minerva:

Bosmolens (Van Canneyt): uitbreiding individueel bedrijf
BTM Izegem:

GEREALISEERDE PROJECTEN
BT-MANAGEMENT DOORGEDREVEN BEHEER STANDAARDBEHEER
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
Ambachtelijke Zone: ambachtelijk
‘t Walletje: ambachtelijk
A.Z. Hovaerestraat: ambachtelijk

Jabbeke
Knokke-Heist
Koekelare
Coudenhove (Ten Barne):
lokaal

Sportcentrum (Decaesstecker): uitbreiding individueel bedrijf
Uitbreiding Conserven Talpe: uitbreiding individueel bedrijf
Voshoek: ambachtelijk
Eeckhoutmolenhoek (AZ Poelkapellestraat): ambachtelijk

LangemarkPoelkapelle

Eeckhoutmolenhoek (AZ Uitbr I): ambachtelijk
Eeckhoutmolenhoek (AZ Uitbr II): lokaal
Houthulstseweg (Dekeyser): uitbreiding individueel bedrijf
Sint-Paulus (Inco): uitbreiding individueel bedrijf
Lindeke BVG: bedrijfsverzamelgebouw
Lindeke: ambachtelijk

Ledegem
Vierschaere fase III: lokaal

Vierschaere: lokaal
Lichtervelde

BTM Lichtervelde:
Kwakkel (Zone II ): ambachtelijk
Mortelput (Zone I): gemengd lokaal
Stegen Akker: ambachtelijk
Stegen Akker: bedrijfsverzamelgebouw
Ambachtelijke zone De Spie: ambachtelijk
Grensland: regionaal
Oost: milieubelastend
Gavershoek: ambachtelijk

Lo-Reninge
Menen
Meulebeke
Haandeput: lokaal
Middelkerke
Moorslede

Nieuwpoort
Oostende
Oostkamp

Oostrozebeke
Oudenburg
Pittem

Zone II: ambachtelijk
De Kalkaert LO: bedrijfsverzamelgebouw
De Kalkaert LO: lokaal
Ambachtelijke Zone De Briekhoek: ambachtelijk
Breulstraat (BPA nr. 2 AZ): ambachtelijk
BVG: bedrijfsverzamelgebouw
Klephoek: ambachtelijk
Uitbreiding Ambachtelijke Zone BPA nr. 2: lokaal
De IJzer (Jachthaven): uitbreiding individueel bedrijf
Noordvaart: lokaal
Stene: milieubelastend
De Leite: ambachtelijk
De Rampe: ambachtelijk
Kampveld: ambachtelijk
Lieverstede: ambachtelijk
Gouden Appel: lokaal
Waelkens: uitbreiding individueel bedrijf
Steengoed: lokaal
Waerebrug (Steelandt): uitbreiding individueel bedrijf
Kasteeldreef (BPA nr. 2): ambachtelijk
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Kortemark

GEREALISEERDE PROJECTEN
BT-MANAGEMENT DOORGEDREVEN BEHEER STANDAARDBEHEER
Posterij Zone D
(Posterijlaan Uitbreiding):
lokaal
Posterij: ambachtelijk
BPA Sappenleen (Uitbreiding I): ambachtelijk
Sappenleen (Uitbreiding II): gemengd regionaal
Sappenleen: milieubelastend
Windmolens:
Betonfabriek Olivier bvba: uitbreiding individueel bedrijf
Beveren Wijnendale Uitbreiding (Rodima nv): uitbreiding individueel bedrijf
Beveren Wijnendale: milieubelastend

Poperinge

Roeselare

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
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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
Zone 1 (BPA AZ Uitbreiding): lokaal

Ruiselede
Zone 2 (GLB
Bundingstraat): lokaal
Staden
Tielt

BPA ‘T Roosleen (Mol): uitbreiding individueel bedrijf
BPA Slachthuis: uitbreiding individueel bedrijf
BTM Tielt:
Huffeseele (West-Vlaams Houtbedrijf): uitbreiding individueel
bedrijf
Noord: gemengd regionaal
Tielt Noord LO BVG: bedrijfsverzamelgebouw
Zuid: milieubelastend
Kwaplassestraat (Verschaeve): uitbreiding individueel bedrijf
Noord Ambachtelijke Zone Uitbreiding II: milieubelastend
Noord Zone E (AZ Uitbreiding II Oude Gentweg): ambachtelijk
Industrieterrein II (Slableedstraat): lokaal
Industrieterrein II: gemengd lokaal

Torhout

Veurne
Monnikenhoek
(Proostdijkstraat): gemengd regionaal

Slableed BVG: bedrijfsverzamelgebouw
Zone 1: milieubelastend
Fleterna BVG - uitgifte: bedrijfsverzamelgebouw

Vleteren
Fleterna: lokaal
Waregem
Wervik

De Brabantstraat GPW: regionaal
Transvaal: reconversie
AZ Menenstraat Geluwe: lokaal

GEREALISEERDE PROJECTEN
BT-MANAGEMENT DOORGEDREVEN BEHEER STANDAARDBEHEER
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
BPA Ambachtelijke Zone Verrekijker: lokaal
De Hille Zuid LO BVG: bedrijfsverzamelgebouw
De Hille: gemengd regionaal

Wingene

Flandria (Hille West): lokaal

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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Uitbreiding Veos: uitbreiding individueel bedrijf
Verrekijker / Dienstenzone - uitgifte: dienstenzone/
kantoorachtigen

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 project ‘Activeringsteams onderbenutte gronden’ met de POM
West-Vlaanderen & Leiedal, zette WVI in op de activering
van onderbenutte sites. Zo werden sinds de start in januari 2013 tot eind van het project in maart 2017 82,4ha
bedrijventerrein geactiveerd.
Samen met de POM West-Vlaanderen en Leiedal werd er in
2018 nagedacht over een verderzetting van de activeringsteams 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 medewerking aan een subsidiedossier ‘planologische ruil’ waarbij
per dossier de planologische ruil van industriegrond volledig
werd uitgewerkt.
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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 eventueel bijgestuurd. Het decreet Ruimtelijke Economie voorziet
trouwens een zeer actieve monitoring van alles wat met bedrijfshuisvesting te maken heeft.
WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora waaronder:
• Vlinter: Werkgroep Bedrijventerreinen
• kennisplatform Lokale Economie
WVI schuift (1x/jaar) mee aan tafel schuiven bij de Ateliers 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.

J

WRAP UP: ONDERNEMEN IN 2013-2018

De periode 2013-2018 kende een zeer goede verkoop van
bedrijfskavels. Dit duidt op een blijvende economische dynamiek in ons werkingsgebied. Dankzij de destijds besliste
planningsinitiatieven en een ad rem ontwikkeling kon WVI een
plaats bieden aan de vele ondernemers, maar de vraag naar
ruimte voor bedrijven stopt niet. We mogen daarbij de economische realiteit van onze snel groeiende en steeds meer
internationaliserende KMO’s niet uit het oog te verliezen.
De ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt bovendien
alsmaar complexer: het verwervingstraject, het archeologische onderzoek en de aanleg van nutsleidingen wegen
zwaar op de doorlooptijd en de kostprijs. Om te vermijden
dat de ontwikkelingskosten ontsporen, zet WVI daarom nog
sterker in op kostenefficiëntie en dus betaalbaarheid voor
de ondernemers.
Hoewel WVI sterk inzet op activering van onbenutte gronden
en op de reconversie van verlaten sites, is het moeilijk om
de totale ruimtevraag op tijd in te vullen. Ook in de toekomst
zal het een uitdaging blijven om voldoende (gevarieerde)
ruimte voor ondernemen tijdig beschikbaar te stellen om
de economische dynamiek een plaats te kunnen geven. De
nieuwe ruimte voor ondernemen die uit het Vlaamse reservepakket zullen kunnen worden aangesproken in combinatie
met een maximale herinvulling van bestaande, verlaten of
onderbenutte sites, zullen een absolute noodzaak zijn.
Afgelopen legislatuur initieerde WVI ook meer samenwerking met private actoren. De realisatie van de bedrijfsverzamelgebouwen via PPS laten bijvoorbeeld toe om snel een
kwalitatief aanbod voor kleine ruimtevragers op de markt
te brengen.
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PROJECTONTWIKKELING

GEBIEDSONTWIKKELING
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 verantwoorde 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 partner 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
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KAZERNE SIJSELE

Samen met de Stad Damme bereidt WVI de reconversie voor
van de vrijgekomen kazerne in Sijsele. De oude militaire basis met een oppervlakte van bijna 19 ha moet metamorfoseren 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 intelligent 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. Ondertussen buigt een team van WVI-experten zich over de
sanering, tijdelijke invullingen, financiële beheersbaarheid,
verwerving, beheer, PPS, ...
www.kwartier51.be
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SUIKERFABRIEK VEURNE

Eind 2007 werd WVI eigenaar van de voormalige Suikerfabriek, 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 ontwikkeling: 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 herinrichting van het natuurgebied Suikerwater (15 ha). Zo verwachten 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 bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden 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 ontmoetingscentrum 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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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 financiële 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).

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 overeenstemming met de beoogde landschaps- en natuurwaarden. WVI
maakte ook een natuurbeheerplan op waarin de toegankelijkheid, de inrichting en het onderhoud van het natuurgebied worden uitgewerkt en vastgelegd.
In 2018 mochten we reeds een aantal tijdelijke invullingen en
activiteiten verwelkomen op de site, zoals de kinderboerderij “Suikerhof”, de paaseierenraap, de Suikercup (WK dorp)
en een kerstmarkt. Er is dus extra nieuw leven op het Suikerpark.
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Voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk met bijhorend
stadspark koos WVI in 2015 voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS). In onze zoektocht naar een private partner lag de lat voor beeldkwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zeer hoog. Het team rond projectontwikkelaar ION
uit Waregem wist ons en Stad Veurne het meest te overtuigen 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 overeenkomsten afgesloten, ontwerpplannen opgemaakt, vergunningen aangevraagd, subsidiemogelijkheden onderzocht, …,
maar ook de beeldkwaliteit en integrale duurzaamheid van
het project werd nauwgezet opgevolgd door WVI. Een externe kwaliteitskamer -aangesteld door WVI- screent permanent 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-creatie, deeleconomie en buurtplatformen. De eerste
bewoners worden verwacht tegen de zomer van 2020.
www.suikerfabriek.be
www.suikerpark.be

WVI | 2013-2018

103

© ION

104

REGIONALE SAMENWERKING
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 verenigingen 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 kennisuitwisseling 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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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 samenwerking 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:
•
•
•
•
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de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek groeperen, structureren en onderbouwen.
de Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden door het creëren
van een eigen aanbod en het beantwoorden 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).

1

REGIONALE SAMENWERKING

WESTHOEK
ALGEMENE VERGADERING WESTHOEKOVERLEG

Het Westhoekoverleg komt jaarlijks 9 maal samen in een algemene vergadering. Tot oktober 2018 fungeerde deze algemene vergadering tevens als het beheerscomité voor de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel, en de beleidsgroep voor Energielening Westhoek. Sinds 1 oktober 2018
werden de activiteiten van de interlokale vereniging 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.
Een uitgebreid verslag over de werking van het Westhoekoverleg kan worden nagelezen op www.westhoekoverleg.
be.

J

DE TOEKOMST VAN PAROCHIEKERKEN IN DE
WESTHOEK

Iedere gemeente in Vlaanderen staat voor de opdracht om
een toekomstvisie voor de parochiekerken op zijn grondgebied uit te werken. Dit vindt zijn oorsprong in de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24
juni 2011 en de Omzendbrief van 30 september 2011 van
Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend
Erfgoed Geert Bourgeois. Vaak ontbreekt een strategisch
beleid dat voor het geheel van de parochiekerken in een stad
of gemeente een toekomstvisie ontwikkelt, laat staan in een
bredere regio. Om te komen tot een dergelijke strategische
visie erkende Minister Bourgeois in 2013 de Westhoekregio
als pilootproject voor de uitdaging een denkoefening op te
starten over de organisatie en toekomst van de parochiekerken. Samen hebben ze 113 kerken op hun grondgebied,
waarvan een derde zich bevindt in dorpen met minder dan
700 inwoners.
Het einddoel van het project was het uitwerken van een parochiekerkenplan voor elk van de gemeenten, dat de goedkeuring van alle betrokken partijen (gemeenten, kerkfabrieken en bisdom) kon wegdragen en dat een voorbeeld kan zijn
voor andere steden en gemeenten. Dat parochiekerkenplan
moest leiden tot een ontwerp van besluit dat door elk van de
gemeenteraden zou worden goedgekeurd.
WVI voerde in opdracht van het Westhoekoverleg deze studie uit en leverde eind 2014 de publicaties op van dit onderzoekstraject voor elke deelnemende gemeente in de Westhoek, met lessen die ook nuttig kunnen zijn voor landelijke
gemeenten buiten de Westhoek.
In 2014 startte WVI samen met Leiedal een project op waarbinnen beide intercommunales een begeleidingstraject
aanboden voor plattelandsgemeenten die initiatieven willen
nemen voor de (gedeeltelijke) herbestemming van parochie-

kerken op hun grondgebied. Dit traject bestond, naast begeleiding door het personeel van WVI en Leiedal en opname
in het kennisplatform parochiekerken, uit de mogelijkheid
om in het kader van een raamcontract beroep te doen op
een ontwerpbureau om suggesties voor herbestemming/
nevenbestemming om te zetten in ontwerpend onderzoek en
de haalbaarheid af te tasten. Aangezien vaak dezelfde vragen naar transformatie werden gesteld, vormde deze begeleiding de basis voor een handleiding met mogelijkheden en
beperkingen, waarbij theoretische transformaties worden
afgetoetst op concrete gebouwen en situaties. Deze cases gaven tevens voeding en input aan de werking van het
kennisplatform parochiekerken.
Deze werking inspireerde ook Vlaanderen. Zo werd in 2016
het projectbureau Herbestemming Kerken opgericht met
trekker Niek De Roo als coördinator. Vlaamse steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf heden een beroep
doen op begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de 107
gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.
WVI | 2013-2018
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DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek opgericht met als doel de samenwerking tussen 17 gemeenten 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 oktober 2018 kwamen de bestaande werkingen geleidelijk aan
in deze vereniging terecht.
Bovendien zal dankzij de oprichting van deze vereniging de mogelijkheid geboden worden om bestaande
samenwerking(en) zo veel mogelijk onder één structuur te
brengen, nieuwe samenwerking(en) en projectontwikkelingen eenzelfde onderdak geven en de mogelijkheid bieden
om op een gedeelde manier invulling te geven aan zeer gespecialiseerde functies. WVI is partner in de regionale DVV
Westhoek.
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REGIONALE SAMENWERKING

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

Het Midwestoverleg werkt met een dagelijks bestuur, clusters en intervisiegroepen en realiseert zo een gedeeld regionaal engagement ter versterking van de deelnemende besturen. De clusters, bestaande uit mandatarissen, werken
beleidsbepalend en worden getrokken door twee tot drie
burgemeesters. De intervisiegroepen opereren op het niveau 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.
WVI is partner van het Midwestoverleg. Deze samenwerking
wordt gefinancierd door de 16 Midwestgemeenten en WVI
via de inzet van de coördinator.
De coördinator van het Midwestoverleg ondersteunt diverse
andere overlegfora zoals onder meer het ExpertiseCentrum
voor Gemeentesecretarissen Roeselare-Tielt en het OCMWvoorzittersoverleg. De coördinator initieert, trekt en volgt
de samenwerkingen, clusters en intervisiegroepen in regio
Midwest op. WVI neemt ook actief deel aan de vergaderingen van RESOC Roeselare-Tielt.
Een uitgebreid verslag over de werking van het Midwestoverleg kan worden nagelezen op http://www.midwest.be.
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DIENSTVERLENENDE VERENIGING MIDWEST

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest opgericht waarbij 16 besturen van de regio MiddenWest-Vlaanderen zich engageren om hun bestuurskracht
te verhogen via een doorgedreven samenwerking. Deze
gedeelde ambities van de besturen Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, 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 algemene vergadering. Naast een aantal redactionele aanpassingen 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 intergemeentelijk personeel via de DVV Midwest tewerkgesteld
worden. De regio beschikt reeds over een archiefteam,
GIS-coördinator, ICT-coördinator en medewerker (in aanwerving) en toezichthouder. Naast taken voor de individuele
besturen, werken deze experts eveneens voor de regio (afstemming 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 samenwerkingsverbanden (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 109
inkanteling opgestart voor een aantal samenwerkingsverbanden. Via de DVV Midwest zal de regio bijvoorbeeld ook
kunnen intekenen op projectoproepen van de hogere overheid. Het is de bedoeling van de besturen om de samenwerking maximaal af te stemmen op de bestuurlijke grenzen van
regio Midwest, zoals deze in de praktijk gegroeid zijn.
WVI | 2013-2018

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.

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 uitgevoerd 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 partner in de regionale DVV Midwest en ondersteunt de werking
door onder meer te voorzien in personeel.
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REGIONALE SAMENWERKING

BRUGGE-OOSTENDE

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. 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 op het opstellen van
een relevante agenda en de verdere opvolging hiervan.

J

BURGEMEESTERSOVERLEG REGIO OOSTENDE

Sinds 2015 is WVI ook actief betrokken bij de ondersteuning van het burgemeestersoverleg regio Oostende tussen
de gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan,
Gistel, Oudenburg en Ichtegem. De opzet en doelstelling van
het burgemeesteroverleg is gelijkaardig aan regio Brugge.
Voor de kustgemeenten bestaat er een apart
burgemeestersoverleg.

J

OVERLEG REGIO BRUGGE-OOSTENDE (ADJUNCT)
ALGEMEEN DIRECTEURS

Vanuit het bestuur van ECG Brugge-Oostende werd in 2015
in deze regio een nieuw initiatief gelanceerd om de algemeen directeurs op periodieke wijze (2 à 3 x / jaar) bijeen
te brengen rond een actueel thema. Hierbij wordt gestreefd
naar kennismaking met de werking van de (gast)gemeente
en OCMW, het aanbrengen van thema’s met een onmiddellijke (praktische) meerwaarde alsook het openstellen van
het forum voor de 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 uit de gemeenten de
voorstellen en initiatieven hierrond concreet uit te werken.

J

RESOC NOORD-WEST-VLAANDEREN

WVI nam in de periode 2013-2018 ook actief deel aan de
vergaderingen van RESOC Noord-West-Vlaanderen.
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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
partner is namens de gemeenten. WVI stond mee aan de basis van de oprichting van beide EGTS: in 2008 werd de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai opgericht, in 2009 de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Beide
EGTS zijn multi-level governance structuren waar alle bevoegde overheden aan beide zijden van de grens aan deelnemen.
Ze streven naar een efficiënte en coherente samenwerking in de meest diverse beleidsdomeinen en ten dienste van de
bevolking.
EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

In 2013 nam de Algemene Vergadering de Strategie 20142020 aan. Deze strategie beschreef de uitdagingen van de
Eurometropool voor de eerstvolgende jaren en baseerde
zich enerzijds op de Europa 2020 strategie en anderzijds op
de evaluatie van de Eurometropool door een extern bureau.
De strategie omvatte drie assen, een socio-economische
as, mobiliteit en bereikbaarheid en de blauwe en groene
metropool, die vertaald werden in elf ambities.
Met het Interreg IV project ‘Invest in Eurometropolis’ werkte de Eurometropool een promotiestrategie en tools uit om
investeerders aan te trekken. In dit kader organiseerde
de Eurometropool in 2013 een netwerkevent op de MIPIM
in Cannes en in 2014 werd een digitaal platform voor het
aantrekken van investeerders gelanceerd. De publicatie in
2013 van de toeristische gids ‘Rijsel, Kortrijk, Doornik –de
Eurometropool’ in de reeks van de lonely planet gidsen, lag
helemaal in de lijn van eerdere acties zoals de toeristische
kaart (2010) en de website visiteurometropolis.eu (2012)
om het toeristisch potentieel van de regio in de kijker te zetten. De Eurometropool engageerde zicht tevens in het grote
Interreg IV cultuurproject ‘300 jaar grens’ dat het verdrag
van Utrecht van 1713 herdacht. De Eurometropool liet de
Franse kunstenaar Thierry Verbeke zijn stempel drukken op
de grenspost van Rekkem/Ferrain, een van de drie grensposten waarrond drie verschillende Franse en Belgische
kunstenaars hebben gewerkt tijdens dit project. Nog in het
kader van ‘300 jaar grens’ organiseerde de Eurometropool
via de website Visualise Eurometropolis een wedstrijd voor
de bevolking: via filmpjes, foto’s en geluidsopnames konden
de inwoners hun visie op de grens delen.
Het grensoverschrijdend openbaar vervoer bleef hoog op
de agenda staan. De Eurometropool zette zich in voor de
promotie en de optimalisering van het aanbod aan treinverbindingen in de driehoek Lille-Kortrijk-Tournai met specifieke aandacht voor de invoering van een vaste dienstregeling
op twee grensoverschrijdende lijnen, het verkorten van de
reistijd en de verkoop van grensoverschrijdende tickets.
In 2013 startte de Eurometropool onder leiding van Architecture Workroom Brussels een denkoefening op met
internationale experts over de het blauwe en groene netwerk van de Eurometropool wat in 2014 zou leiden tot het
concept van de Blauwe Ruimte. In 2015 zette de Eurometropool samen met professor Paola Vigano, een internationaal gerenommeerde architecte en stedenbouwkundige,

de denkoefening verder die uitmondde in een streekontwikkelingsproject voor de regio rond water in al zijn vormen.
Sedert 2010 ondersteunt de Eurometropool activiteiten van
derden met een kwaliteitslabel. De meest bekende en jaarlijkse terugkerende evenementen waren de jobbeurs van de
Eurometropool en het Next Festival.
2016 was een overgangsjaar voor de Eurometropool: een
grondige evaluatie drong zich op gevolgd door een reorgani- 113
satie op elk vlak waarin toenmalig voorzitter Rudy Demotte
het voortouw nam. Een consultatief overlegorgaan zag het
licht ‘le petit bureau’, waarin per deelregio drie verkozenen
zetelen, om het bestuurlijk overleg tussen de deelregio’s
te faciliteren. Een nieuwe directeur van het Agentschap
van de Eurometropool werd aangesteld, Loïc Delhuvenne,
die de opdracht kreeg het Agentschap te reorganiseren
en de Eurometropool 2.0 op de rails te zetten. Eind 2016
kreeg het inhoudelijke project finaal vorm: de activiteiten
werden georganiseerd rond drie prioritaire assen, onderverdeeld in zeven acties en twee transversale activiteiten.
Economische ontplooiing met focus op digitale ontwikkeling; opleiding en werk; duurzame ontwikkeling, mobiliteit en
transport vormen voortaan de ruggengraat van de Eurometropool 2.0.
WVI | 2013-2018
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In uitvoering van de nieuwe strategie organiseerde de Eurometropool in 2017 en 2018 een Smart Cities Forum, respectievelijk in Euratechnologies in Rijsel en Hangar K in Kortrijk.
In 2018 werd Digital Eurometropolis boven de doopvont gehouden: Hangar K, Euratechnologies en Quartier Numérique
van Wallonie Picarde ondertekenden een samenwerkingsakkoord. De Eurometropool trok in 2018 naar het Smart City
World Congress in Barcelona ter promotie van Digital Eurometropolis.
De Eurometropool heeft zich geëngageerd in drie Interreg
V projecten voor een betere arbeidsmobiliteit en arbeidsmarktintegratie: ‘Grenzeloos Competent’, ‘Grenzeloos Tewerkstellen’ en ‘Act’Emploi’. Ook het leren van de buurtaal
staat centraal bij de Eurometropool: in 2018 ging het Interreg V microproject ‘Talata’ van start waardoor twaalf lagere

en middelbare scholen jumelages aan kunnen gaan waarbij
taal centraal staat. De Eurometropool wil ook de proeftuin
worden voor grensoverschrijdend duaal leren: daartoe
werd een proefproject ingediend in het kader van b-solutions gelanceerd door DG Regio. Dit project werd in 2018
goedgekeurd. Tenslotte ondersteunt de Eurometropool een
grensoverschrijdend netwerk van docenten en hogescholen en universiteiten dat educatieve partnerships voor ogen
heeft.
De Eurometropool blijft zich verder inzetten voor betere
openbaarvervoerverbindingen en organiseerde in 2017 en
2018 vijf energiebezoeken waarbij de deelnemers kennis
kunnen maken met innoverende praktijken op vlak van energie. In 2018 werd ‘Het Blauwe Park van de Eurometropool’
officieel gelanceerd voor het grote publiek om de burger
aan te moedigen actief deel te nemen aan initiatieven of zelf
initiatief te nemen in het kader van het Blauwe Park. Nog
in 2018 werd het boek ‘Het Blauwe Park van de Eurometropool’ gepubliceerd en de cartografische website online
gebracht.
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DE EGTS WEST-VLAANDEREN
FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D’OPALE

In 2015 keurde de Algemene Vergadering een actieplan
goed dat de prioriteiten vastlegde voor de volgende jaren.
Dit actieplan houdt rekening met krachtlijnen van het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen (20142020) waarbij de EGTS de opdracht kreeg om het Interreg V
programma ten volle te benutten voor de uitvoering van zijn
acties. De thematische werkgroepen werden dientengevolge gereorganiseerd in vier werkgroepen: water, ruimte,
economie en sociale en culturele cohesie. In 2016 keurde
de Algemene Vergadering een communicatiestrategie goed
waarbij alles draait om de werkwoorden ontmoeten, kennen en begrijpen. Aanvankelijk werd sterk ingezet op het
zichtbaar en toegankelijk maken van de EGTS door de creatie van communicatietools en -kanalen. Vervolgens kon de
aandacht verlegd worden naar het in de kijker stellen van de
activiteiten en het netwerk van de EGTS.
De werkgroep water werkte onafgebroken verder aan een
concrete oplossing voor het verbeteren van de waterafvoer
bij hoogwater in de grensoverschrijdende regio van de Moeren om aldus het overstromingsrisicio te beperken. Na de
nodige haalbaarheidsstudies van de oplossing voorgesteld
door de Franse en Vlaamse waterbeheerders, werd een
draaiboek uitgewerkt voor concrete uitvoering. Dit resulteerde in het Interreg V project ‘Mageteaux’ dat van start
ging in 2016 en loopt tot 2020. De oplossing bestaat erin
om het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal
de Furnes tijdelijk zowel in de richting van Frankrijk als in
de richting van België te laten afwateren. Daartoe worden
twee nieuwe kunstwerken gebouwd. Een noodpompgemaal
op de Speievaart pompt een deel van het water van de Moeren naar het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Een schuifconstructie tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire
op de site van de 4 Ecluses in Duinkerke creëert een bijkomende afvoermogelijkheid van het kanaal NieuwpoortDuinkerke naar zee in Duinkerke. Om deze gedeelde af-

watering mogelijk te maken moet de Frans-Belgische
overeenkomst van 1890 en zijn aanhangsel van 1968 die de
afwatering van de Moeren regelt, gewijzigd worden en stellen de waterbeheerders een samenwerkingsovereenkomst
op die het concrete beheer van de gedeelde afwatering
detailleert. Deze werkzaamheden worden ook aangegrepen
om de bevolking van de grensoverschrijdende regio bewust
te maken van de gevolgen van de klimaatverandering. Een
eerste geslaagd publieksevent hieromtrent vond plaats in
juni 2018 in het Groot Moerhof in Adinkerke. Voorts publiceerde de werkgroep water in 2013 een tweetalige watergids die een volledig overzicht geeft van het waterbeheer in
de bekkens van de IJzer en de Aa, inclusief kaartmateriaal
en noodnummers.
De werkgroep ruimte organiseerde op gezette tijden grensoverschrijdende studiedagen rond ruimtelijke thema’s. De
opzet is telkens pragmatisch: er wordt vertrokken vanuit
concrete voorbeelden, zoals de Suikerfabriek in Veurne
of Le Grand Large in Duinkerke, om beleidsmakers en medewerkers wegwijs te maken in de ruimtelijke planning in
Frankrijk en Vlaanderen. In 2014 stelde de EGTS onder
ruime persbelangstelling in het station van Adinkerke de
‘grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer’
voor. Deze viertalige kaart geeft een volledig overzicht van
het spoor-, bus- en tramnet in West-Vlaanderen en NoordFrankrijk met een gids voor het gebruik van het openbaar
vervoer. In 2017 publiceerde de werkgroep onder de noemer ‘de ruimtelijke ordening geordend’ een praktische
tweetalige gids over de ruimtelijke planning in Vlaanderen en
Frankrijk. De werkgroep ruimte engageerde zich verder in
twee Interreg V projecten ‘Partons 2.0’, dat participatieve
oplossingen wil aanreiken voor het verdwijnen van publieke
en commerciële dienstverlening in de grensoverschrijdende
plattelandsregio en ‘Transmobil’, dat nieuwe mobiliteitsoplossingen verkent voor de vervoersarmoede in de Franse
en Vlaamse Westhoek. Beide projecten werden opgestart in
2018 en lopen over vier jaar. Binnen de context van Partons
2.0 organiseerde de EGTS in 2018 samen met Vormingplus
een eerste van drie uitstappen ‘Dorpen bij buren’: Franse en
Vlaamse inwoners trekken er gezamenlijk een dag op uit om
kennis te maken met burgerinitiatieven ter bevordering van
de sociale cohesie binnen hun dorp of streek. In het kader
van het project Transmobil bouwt de EGTS aan een grensoverschrijdend kennisplatform voor mobiliteit.
De werkgroep economie stelde in 2013 de resultaten voor
van een grensoverschrijdend onderzoek uitgevoerd door
HOWEST en ISCID bij 450 agrovoedingsbedrijven dat peilde
naar diverse aspecten van grensoverschrijdend ondernemen en organiseerde in samenwerking met VOKA een
bezoek voor West-Vlaamse ondernemers aan de gasterminal in Duinkerke. De EGTS heeft zich geëngageerd in
twee Interreg V projecten voor een betere arbeidsmobiliteit en arbeidsmarktintegratie: ‘Grenzeloos Competent’ en
‘Grenzeloos Tewerkstellen’ (2016-2020).
De EGTS begeleidde de beiaardiers uit Noord-Frankrijk en
West-Vlaanderen in 2013 en 2014 bij de organisatie van ‘het
grensoverschrijdend beiaardfestival’. Hoogtepunten waren
de tango-avond in de Brugse stadshallen, de optredens van
de leerlingen van een dansschool uit Nieuwpoort op de tonen

In september 2017 organiseerde de EGTS voor de eerste
maal het ‘grensoverschrijdende IJzerfeest’. Het nieuwe publieksevent dat plaats vond op en langs de IJzer in Roesbrugge en Houtkerque was succesvol en in 2018 werd
een tweede editie georganiseerd. De EGTS werkte hiervoor nauw samen met Poperinge, Houtkerque en Franse
en Vlaamse plaatselijke verenigingen en dienstverleners.
Bootje Trek op de IJzer in Roesbrugge, een smaakwandeling, de IJzer en omgeving ontdekken van Roesbrugge tot
Houtkerque en terug met natuurgidsen, een smokkeltocht
op de grens, kajakken, vlotten bouwen, vele Fransen en Vlamingen konden het erg smaken.
VICORO of het Vlaams interbestuurlijk coördinerend overleg
ruimtelijke planning zorgt voor gestructureerde Vlaamse
afstemming inzake Noord-Franse planningsdossiers met
een ruimtelijke impact op de West-Vlaamse gemeenten. Het

wordt gecoördineerd door de West-Vlaamse gouverneur
en is samengesteld uit medewerkers van de administraties
ruimtelijke ordening van het Vlaamse gewest, de provincie
West-Vlaanderen, Leiedal en WVI. WVI staat in voor de opvolging van de dossiers voor de gemeenten uit de grensarrondissementen Ieper en Veurne.
WVI engageerde zich in 2013 en 2014 in het Interreg IV project ‘TERCO’ dat werkte rond ruimtelijke visievorming op
het platteland voor het grondgebied van de EGTS met focus op de Franse en Vlaamse Westhoek. WVI organiseerde
meerdere grensoverschrijdende vormingsdagen, zoals
bijvoorbeeld over de toekomst van de parochiekerken en
coördineerde de actualisering van de grensoverschrijdende
socio-economische atlas. WVI initieerde de projectmontage
van het Interreg V project ‘Transmobil’ dat van start ging
in 2018. Heel concreet staat WVI in voor de begeleiding
van de West-Vlaamse gemeenten bij de realisatie van het
grensoverschrijdende netwerk van hubs. Hubs zijn centrale
punten 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 een lokale kruidenier, een co-workingplek, … 115
De afgelopen jaren haalde WVI de banden aan met de buren uit de regio van St-Omer. In 2015 organiseerde WVI
een teambuildingsdag in Brugge voor de collega’s van het
Agence d’Urbansime van St-Omer. In 2016 werd kennis
gemaakt met de werking en de projecten van WVI, gevolgd
door een terreinbezoek en een onthaal in Vleteren en Ieper.
In 2017 organiseerden WVI en het Agence van St-Omer een
werkbezoek in Roeselare voor een Franse delegatie onder
leiding van François Decoster, burgemeester van St-Omer.

WVI | 2013-2018

van de beiaard en de mobiele beiaard die op zes verschillende plaatsen op de dijk concerteerde. In het kader van het
Interreg IV project ‘300 jaar grens’ werkte de EGTS samen
met Kamagurka om de grenspost van Adinkerke langs het
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in de kijker te plaatsen. Kamagurka tekende en schilderde in 2013 gedurende een maand
in zijn bootatelier langs de Duinkerkekeiweg en toverde de
grenspost om tot een blijvend kunstwerk, een vrije interpretatie van de Franse kunstenaar Henri Rousseau, le
Douanier. Tijdens zijn verblijf organiseerde de EGTS samen
met Kamagurka een optreden van ‘Kamagurka en friends’ in
het Groot Moerhof in Adinkerke. In 2014 stonden de EGTS,
de Provincie West-Vlaanderen en het Departement du Nord
samen in voor de realisatie van een reportage over de grens
met Kamagurka, een ongedwongen kennismaking met de
mensen, hun eigenheden en gewoonten uit de grensregio.
Nog in het kader van ‘300 jaar grens’ organiseerde de EGTS
in samenwerking met Vormingplus vier ontdekkingsdagen
‘Buurten bij buren’ waarbij Fransen en Vlamingen samen de
hort opgingen om de meest diverse aspecten van het leven
van alledag in de grensoverschrijdende regio opnieuw te
ontdekken.
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AFKORTINGEN

ANB
AV
AWV
BAV
BEN
BISY
BRV
CBS
CRM
DBA
DSI
EGTS
GIS
GISCO
GSA
GRB
GRS
HA
HRM
ILV
KDV
KMO
MER
MOW
OCMW
POM
PPS
PRS
RESOC
RSV
RUP
SHM
VLAIO
VLINTER
VLM
VMM
VVSG
WINVORM
W&Z

Agentschap voor Natuur en Bos
Algemene Vergadering
Agentschap Wegen en Verkeer
Buitengewone Algemene Vergadering
Bijna-energieneutraal
Bedrijven Informatie en Signalisatiesysteem
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
College van Burgemeester en Schepenen
Customer Relationship Management
Digitale Bouwaanvraag
Digitale Stedenbouwkundige Informatie
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
Geografisch Informatiesysteem
GIS-coördinatie door overleg
Gemeentelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar
Grootschalig Referentiebestand
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Hectare
Human Resources Management
Interlokale Vereniging
Kostendelende Vereniging
Kleine of Middelgrote Onderneming
Milieueffectrapportage
Mobiliteit en Openbare Werken
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
Publiek-Private Samenwerking
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen
Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingintercommunales
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
West-Vlaanderen in Vorm
Waterwegen en Zeekanaal

