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RAAD VAN BESTUUR 
BESLISSINGEN 

18 OKTOBER 2017                        

 

 A = AANWEZIG   VO = VERONTSCHULDIGD  AFW = AFWEZIG  

NAAM FUNCTIE AANDELEN STATUS 

    

Kris Declercq voorzitter A A 

Luc Vanparys ondervoorzitter A A 

Patrick Arnou bestuurslid A A 

Wally Corneillie bestuurslid A A 

Wim Declercq bestuurslid A A 

Christof Dejaegher bestuurslid A A 

Franky Dereeper bestuurslid A A 

Peter Gelaude bestuurslid A A 

Mathijs Goderis bestuurslid A A 

Dany Hollevoet bestuurslid A A 

Lieven Huys bestuurslid A A 

Bart Kindt bestuurslid A A 

Els Kindt bestuurslid A VO 

Luc Lierman bestuurslid A AFW 

Bieke Moerman bestuurslid A A 

Marc Mus bestuurslid A A 

Jessy Salenbien bestuurslid A VO 

Toon Vancoillie bestuurslid A AFW 

Nadine Vandaele bestuurslid A A 

Jean Vandecasteele bestuurslid A VO 

Geert Vanden Broucke bestuurslid A AFW 

John Van Hollebeke bestuurslid A A 

Marc Vanlerberghe bestuurslid A A 

David Van Moerkercke bestuurslid A A 

Marie-Anne Verlende bestuurslid A AFW 

Joseph Verschoore bestuurslid A A 

Alain Wyffels bestuurslid A A 

 Eric De Keyser ondervoorzitter B A 

 Simon Bekaert bestuurslid B A 

 Anthony Dumarey bestuurslid B A 

Lies Laridon bestuurslid B A 

Hans Mommerency bestuurslid B AFW 

Luc Vannieuwenhuyze bestuurslid B AFW 

Ann Vander Bauwede adviserend  A 

Piet Vandermersch adviserend  A 

Katleen Winne adviserend  A 

Geert Sanders algemeen directeur  A 

Patrick Zutterman directeur  A 
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING  

 

 

 

VOORLOPIGE BENOEMING NIEUWE BESTUURDER AANDELEN A  

 

- benoeming van de heer Mathijs Goderis (aandelen A) 

 

 

 

WONEN  

 aankopen 

- stand van de aankopen van gronden in 2017 - kennisneming 

 

 

 uit rustingswerken  

2.1 ramingen 

Goedgekeurd: 

 

- Lichtervelde project De Stegen Akker 

Ontwerpdossier infrastructuur van dd. 25-11-2016 en aandeel van WVI in de raming voor de 

infrastructuurwerken goedgekeurd 

 

Ramingen voor nutsvoorzieningen goedgekeurd: 

 

- Beernem project Bloemendale fase 2 - aanleg openbare verlichting, aanleg waterleidingsnet, aanleg ICS, 

aanleg telecommunicatie 

 

- Knokke-Heist project Heulebrug fase 2 - offerte uitvoeren bijbehorende werken, vervangen opzetstukken 

openbare verlichting  

 

- Oudenburg project Bellerochelaan - aanleg elektriciteit, aardgas, kabeldistributie en openbare verlichting, 

offerte - aanleg waterleidingsnet, offerte  

 

- Poperinge project Appelgoedje – infrastructuur, aanleg waterleidingsnet 

 

 

 verkopen  

Kennisneming: 

 

- verkoop aan particulieren (uitgeruste grond)  

 

- verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond) 

 

- verkopen aan instellingen 

 

- verkopen aan gemeenten 
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ONDERNEMEN  

 onteigeningen 

- PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille, Wingene: onteigeningsmachtiging en erkenning 

hoogdringendheid 

Beslist om: 

 

Artikel 1: de aanduiding van WVI als onteigenende macht voor de in het onteigeningsplan 

‘Regionaal bedrijventerrein De Hille’ begrepen en nog te verwerven onroerende goederen, 

nl. de innemingen 23 en 30, te aanvaarden; 

Artikel 2:  aan de bevoegde Vlaamse minister om een ministerieel besluit te verzoeken waarbij: 

 beslist wordt dat de voorgenomen onteigening van algemeen nut is; 

 en dat de realisatie ervan hoogdringend is en de onmiddellijke inbezitneming van 

de innemingen 23 en 30 onontbeerlijk is; 

 dat de WVI als onteigenende macht wordt aangesteld met bevoegdheid de 

onteigening te vervolgen overeenkomstig de wet van 26 juli 1962. 

 

- bedrijventerrein RUP Bootweg, Wervik: definitieve vaststelling 

Beslist om: 

Artikel 1: het onteigeningsplan definitief vast te stellen; 

Artikel 2: aan de bevoegde Vlaamse minister om een gemotiveerd ministerieel besluit te verzoeken 

waarbij: 

 het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende 

goederen die staan aangeduid op het onteigeningsplan; 

 de wet van 26-07-1962, gewijzigd bij de wet van 07-07-1978, betreffende de 

rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene 

nutte, inzonderheid het artikel 5, toepasselijk wordt gesteld voor de onroerende 

goederen begrepen in het onder artikel 1 genoemde plan; 

 WVI wordt aangeduid als onteigenende macht voor de onroerende goederen 

begrepen in het onder artikel 1 genoemde plan. 

 

 

 grondaankoop 

- overzicht in 2017 gerealiseerde aankopen  

Akteneming van de in de loop van het jaar 2017 gerealiseerde aankopen  

 

 

 uit rustingswerken  

- bedrijventerrein De Middelpolder RO, Middelkerke: nutsvoorzieningen  

Raming voor nutsvoorzieningen, offerte aanleg waternet, goedgekeurd 

   

- bedrijventerrein De Middelpolder RO, Middelkerke: infrastructuurwerken  

Ontwerpbundel inzake de infrastructuurwerken goedgekeurd 

 

- bedrijventerrein Middelpolder RO, Middelkerke: aanleg elektriciteits-, aardgas-, kabeldistributie- en 

openbaar verlichtingsnet 

Kennisneming van de door het directiecomité goedgekeurde bundel  

 

- bedrijventerrein Roeselaarseweg GLB + GRB, Torhout: infrastructuurwerken  

Bekrachtiging van de door het directiecomité goedgekeurde ontwerpbundel en de gegeven opdracht aan 

het studiebureau om de opdracht te publiceren 
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- Dienstenzone Lobeek, Wielsbeke: infrastructuurwerken  

Bekrachtiging van de door het directiecomité goedgekeurde bundel 

 

- bedrijventerrein Ovenhoek Zone D (West Zuid), Roeselare: aanleg elektriciteit-, gas- en openbaar 

verlichtingsnet 

Goedkeuring van deze bundel  
 

- bedrijvenpark Beveren-Krommebeek (NO), Roeselare: aanleg waterbedelingsnet 

Kennisneming van de door het directiecomité goedgekeurde bundel  

 

 

 grondverkoop 

- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde verkopen - akteneming 

 

- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond - akteneming 

 

- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur - akteneming 

 

- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde verkopen aan openbare besturen - akteneming 

 

 

 

RUIMTELIJKE PLANNING EN MOBILITEIT  

 

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten 

 

 

 

MILIEU ,  NATUUR ,  KLIMAAT EN ENERGIE  

 

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten, Vlaremdossiers en stand van zaken Vlaamse energielening 

(werkingsjaar 2017) 

 

 

 

REGIEOPDRACHTEN  

 

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten 

 

 

 

 

 

REGIONALE WERKING  

 

- deelname WVI in DVV Westhoek 

Motiveringsnota, bestuursplan, ondernemingsplan en ontwerpstatuten goedgekeurd en beslist deel te 

nemen aan de dienstverlenende vereniging Westhoek. Deze toetredingsbeslissing wordt conform het 

decreet intergemeentelijke samenwerking ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.  
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- deelname WVI in DVV Midwest 

Motiveringsnota, bestuursplan, ondernemingsplan en ontwerpstatuten goedgekeurd en beslist deel te 

nemen aan de dienstverlenende vereniging Midwest. Deze toetredingsbeslissing wordt conform het decreet 

intergemeentelijke samenwerking ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.  

 

 

 

HALFJAARLIJKSE BALAN S EN RESULTATENREKENING  

 

Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening goedgekeurd 

 

 

 

BEGROTING 2018  

 

Beslist, na kennisname, de begroting 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone 

algemene vergadering 

 

 

 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 21  DECEMBER 2017  

 

Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van donderdag 21-12-2017 in   

Eernegem (Ichtegem) 

 

 

 

AKTENEMING VERSLAGEN  

 

- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité 

 

- akteneming verslagen vergaderingen regionale comités 

 

 

 

VARIA  

 

- mandaat commissaris 2018-2020 

 Toewijzing van mandaat aan Walter Hosten bvba goedgekeurd en beslist die aan de algemene vergadering 

voor te leggen 

 

- vergaderkalender 2018 – kennisneming 
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- deelname WVI aan samenwerkingsovereenkomsten zelfstandige groepering van personen zonder 

rechtspersoonlijkheid 

Deelname en beheer door WVI aan volgende zelfstandige groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid 

goedgekeurd: 

1. Kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst omgeving (ondersteuning op het vlak van 

omgevingsbeleid, dit gaat over de bestaande intergemeentelijke milieu-ambtenaar en  

stedenbouwkundige ambtenaren) 

2. Kostendelende vereniging GIS-coördinator (bestaande intergemeentelijke GIS-coördinator) 

3. Kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving 

(ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van het omgevingsvergunningen en handhavingsbeleid) 

4. Kostendelende vereniging intergemeentelijk informatiebeheer (ondersteuning en coördinatie op vlak 

van ICT, inclusief informatieveiligheid) 

5. Kostendelende vereniging ruimtelijke planning 

 

 


