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RAAD VAN BESTUUR

BESLISSINGEN

20 JUNI 2018

 
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 AFW 
Christof Dejaegher bestuurslid A A 
Franky Dereeper bestuurslid A A 
Peter Gelaude bestuurslid A A 
Mathijs Goderis bestuurslid A A 
Dany Hollevoet bestuurslid A AFW 
Lieven Huys bestuurslid A A 
Bart Kindt bestuurslid A AFW 
Els Kindt bestuurslid A A 
Luc Lierman bestuurslid A AFW 
Bieke Moerman bestuurslid A A 
Frederik Noë bestuurslid A A 
Jessy Salenbien bestuurslid A VO 
Toon Vancoillie bestuurslid A AFW 
Nadine Vandaele bestuurslid A AFW 
Jean Vandecasteele bestuurslid A A 
Geert Vanden Broucke bestuurslid A A 
John Van Hollebeke bestuurslid A A 
Marc Vanlerberghe bestuurslid A A 
David Van Moerkercke bestuurslid A A 
Marie-Anne Verlende bestuurslid A Volmacht aan Luc Vanparys 
Joseph Verschoore bestuurslid A A 
Alain Wyffels bestuurslid A VO 
 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 A 
Ann Vander Bauwede adviserend  A 
Piet Vandermersch adviserend  A 
Katleen Winne adviserend  A 
Geert Sanders algemeen directeur  A 
Patrick Zutterman directeur  VO 
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERG ADERING 
 
 
 

VOORLOPIGE BENOEMING NIEUWE BESTUURDER AANDELEN A 
 
- benoeming van de heer Frederik Noë (aandelen A) 
 
 
 

WONEN 

 aankopen 

- Kennisneming stand van de aankopen van gronden in 2018 
 

 uitrustingswerken 

2.1 ramingen 

goedgekeurd: 
 
- Tielt project Kasteelstraat – nutsvoorzieningen, aanleg waterleiding  
  
- Brugge (Assebroek) project Sint-Trudo - archeologisch onderzoek 
 

 verkopen 2018 

Kennisneming:  
  
-  verkoop aan particulieren (uitgeruste grond)  
 
- verkoop bouwkavels aan niet-particulieren (uitgeruste grond) 
 
- verkoop appartementen / handelsgelijkvloers aan particulieren 
 
- verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond) 

 
- verkopen aan instellingen 
 
- verkopen aan gemeenten 
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ONDERNEMEN 

 onteigeningen 

- RUP Albrecht Rodenbachstraat, Oostkamp: voorlopig onteigeningsbesluit 
 
Beslist: 
 
Artikel 1:  Het onteigeningsbesluit, bevattende het door de WVI opgemaakte onteigeningsplan en 

projectnota, wordt voorlopig vastgesteld.  
Artikel 2:  Over te gaan tot:  

• de onderhandelingsronde, althans voor zoveel als mogelijk, zoals bepaald in artikel 15 
en 16 van het onteigeningsdecreet en hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit van 27 
oktober 2017; 

• de organisatie van een openbaar onderzoek, als bepaald in de artikelen 17 t.e.m. 23 
van  het onteigeningsdecreet en hoofdstuk 4 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 
2017. 

Artikel 3:  Daarna het dossier over te maken aan de gemeente Oostkamp met verzoek 
overeenkomstig artikel 9.2 van het onteigeningsdecreet de WVI tot onteigening te 
machtigen. 

 
- bedrijventerrein RUP Bootweg, Wervik: aanstelling advocaat voor onteigening 
Beslissing van directiecomité in zitting dd. 28-03-2018 om een advocaat aan te stellen voor de juridische 
begeleiding van de onteigeningsprocedure bekrachtigd 
 
 

 grondaankoop 

Akteneming:  
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde aankopen 
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde terugkopen 
 
 

 uitrustingswerken 

- bedrijventerrein Ovenhoek D (West Zuid), Roeselare: verplaatsen MS-kabels en wegname bovengronds 
net 
Offerte en ontwerpbundel inzake het verplaatsen van de bestaande MS-kabels en de wegname van het 
bovengronds net in de Veldbosstraat goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Ovenhoek zone D (West Zuid), Roeselare: aanleg elektriciteit-, gas- en openbaar 
verlichtingsnet  
Bundel inzake de aanleg van het elektriciteits-, gas- en openbare verlichtingsnet voor het bedrijventerrein 
Ovenhoek zone D te Roeselare goedgekeurd en beslist deze bundel voor verdere goedkeuring en het 
bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan verbonden algemene kosten 
- in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 
16-05-2007 – over te maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
 
- bedrijventerrein Roeselaarseweg GRB en GLB, Torhout: aanleg waternet 
Offertebundel inzake de aanleg van het waterbedelingsnet op de bedrijventerrein Roeselaarseweg GRB en 
GLB te Torhout goedgekeurd 
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- bedrijventerrein Roeselaarseweg GRB en GLB, Torhout: aanleg elektriciteit-, gas- en openbaar 
verlichtingsnet 
Offertebundel inzake de aanleg van het elektriciteit-, gas- en openbare verlichtingsnet voor het 
bedrijventerrein Roeselaarseweg GRB en GLB te Torhout goedgekeurd 
 
 

 grondverkoop 

Akteneming:  
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen 
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond 
 
- voorlopig overzicht in 2018 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur 
 
- voorlopig overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen aan openbare besturen 
 
 
 

GEBIEDSONTWIKKELING 
 
- reconversie kazerne Sijsele, Damme: onteigeningsmachtiging 
 
Beslist: 
 
Artikel 1:  De aanduiding van WVI als onteigenende instantie voor de in het onteigeningsplan 

horende bij het gemeentelijk RUP Reconversie kazerne Sijsele begrepen onroerende 
goederen te aanvaarden; 

Artikel 2:  Aan de bevoegde Vlaamse Minister om een gemotiveerd ministerieel besluit te verzoeken 
dat:  
• het onteigeningsplan goedkeurt; 
• beslist dat het algemeen nut de inbezitneming vereist van de te verwerven onroerende 

goederen aangegeven op het onteigeningsplan horende bij het gemeentelijk RUP 
Reconversie kazerne Sijsele; 

• dat de WVI als onteigenende instantie wordt aangeduid met bevoegdheid tot 
gerechtelijk onteigening over te gaan als bepaald in het decreet van 24-02-2017 
betreffende de onteigening voor het algemeen nut. 

 
 
 

RUIMTELIJKE PL ANNING EN MOBILITEIT  
 
Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten 
 
 
 

MILIEU,  NATUUR,  KLIMAAT EN ENERGIE 
 
Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten, lopende Vlaremdossiers en stand van 
zaken Vlaamse energielening (overzicht werkingsjaar 2018) 
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REGIEOPDRACHTEN 
 
Kennisneming nieuw toegekende opdrachten 
 
 
 

REGIONALE WERKING 
 
- interlokale vereniging Westhoekpersoneel:  jaarverslag 2017 goedgekeurd 
 
- Interlokale vereniging Associatie Midwest: jaarverslag 2017 goedgekeurd 
 
 
 

AKTENEMING VERSLAGEN 
 
- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité 
 
- akteneming verslagen vergaderingen regionale comités 
 
 
 

VARIA 
 
- saldo provinciale cofinanciering 
Betaling van het saldo van de cofinanciering goedgekeurd 
 
- uittreding provincie 
Stand van zaken toegelicht. 
Een extra raad van bestuur wordt voorlopig ingepland op woensdag 12 september 2018 om 18.30 uur 
 
 
 
 


