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RAAD VAN BESTUUR

BESLISSINGEN

19 DECEMBER 2018

 
A = AANWEZIG   VO = VERONTSCHULDIGD  AFW = AFWEZIG 

NAAM FUNCTIE AANDELEN STATUS 
    
Kris Declercq voorzitter A VO 
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 VO 
Dany Hollevoet bestuurslid A A 
Lieven Huys bestuurslid A A 
Bart Kindt bestuurslid A A 
Els Kindt bestuurslid A VO 
Luc Lierman bestuurslid A A 
Bieke Moerman bestuurslid A A 
Frederik Noë bestuurslid A A 
Jessy Salenbien bestuurslid A VO 
Toon Vancoillie bestuurslid A VO 
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 John Van Hollebeke
Joseph Verschoore bestuurslid A A 
Alain Wyffels bestuurslid A Volmacht aan David Van 

Moerkercke 
 Eric De Keyser ondervoorzitter B A 
 Simon Bekaert bestuurslid B A 
 Anthony Dumarey bestuurslid B AFW 
Lies Laridon bestuurslid B A 
Hans Mommerency bestuurslid B VO 
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  A 
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERG ADERING 
 
 

WONEN 

 aankopen 

Kennisneming stand van de aankopen van gronden in 2018 
 
 

 uitrustingswerken 

2.1 ramingen  

Goedgekeurd: 
 
- Langemark-Poelkapelle project Schiethoek - aanleg OV, gas en elektriciteit, aanleg ICS  
 
- Poperinge project Komstraat: infrastructuurwerken 
Het directiecomité besliste, in zitting dd. 24-10-2018, zijn goedkeuring te verlenen aan het bijhorend bestek 
met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria en deze ter bekrachtiging voor te leggen aan de raad van 
bestuur. 
Beslissing bekrachtigd 
 
 

 verkopen 2018 

Kennisneming: 
 
-verkoop bouwkavels 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 
 
 

ONDERNEMEN 

 onteigeningen 

- reconversie Kazerne Sijsele, Damme: onteigeningsmachtiging 
Beslist om de motivering van de noodzaak van het doel van de onteigening zoals opgenomen in het herziene 
GRS van de Stad Damme toe te voegen als addendum aan haar besluit van 20-06-2018 houdende: 
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:  
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• 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. 

 
- RUP Albrecht Rodenbachstraat, Oostkamp: definitief onteigeningsbesluit 
Beslist:  
Artikel 1 
Het onteigeningsbesluit, opgesteld overeenkomstig artikel 28 van het Decreet betreffende onteigening voor 
het algemeen nut en de onderstaande bijlagen die er integraal deel van uitmaken, wordt definitief 
vastgesteld:  
 Het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota, goedgekeurd en voorlopig 

vastgesteld door de Raad van Bestuur van de West-Vlaamse Intercommunale op 20-06-2018; 
 De beslissing van de Raad van Bestuur van de West-Vlaamse Intercommunale van 20-06-2018 tot het 

indienen van een verzoek van machtiging tot onteigening bij de gemeente Oostkamp; 
 De machtiging tot onteigening, verleend op 22-11-2018 door de gemeente Oostkamp. 

Artikel 2 
Het definitief onteigeningsbesluit zal samen met zijn bijlagen binnen de 15 werkdagen per beveiligde zending 
worden overgemaakt aan de te onteigenen partijen. 
Artikel 3 
Een uittreksel van het definitief onteigeningsbesluit zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  
 
 

 grondaankoop 

- overzicht in 2018 gerealiseerde aankopen - akteneming 
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde terugkopen – akteneming 
 
 

 uitrustingswerken 

- bedrijventerrein Hostede uitbreiding, Alveringem: aanleg elektriciteitsnet 
Het directiecomité heeft in zitting dd. 28-11-2018, zijn goedkeuring verleend aan de bundel en beslist deze 
ter bekrachtiging voor te leggen aan de raad van bestuur. 
Beslissing bekrachtigd 
 
 

 grondverkoop 

- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen - akteneming 
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond - akteneming 
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur - akteneming 
 
- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen aan openbare besturen - akteneming 
 
 
 

RUIMTELIJKE PL ANNING EN MOBILITEIT  
 
Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten 
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MIL IEU,  NATUUR,  KLIMAAT EN ENERGIE 
 
Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten, lopende Vlaremdossier en stand van 

zaken Vlaamse energielening (overzicht werkingsjaar 2018) 

 
 

REGIEOPDRACHTEN 
 
Kennisneming nieuw toegekende opdrachten 
 
 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
 
De  buitengewone algemene vergadering vindt plaats op donderdag 28 februari 2019 om 18.30u in centrum 
d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek (Brugge) – kennisneming van de agendapunten 

 
 

AKTENEMING VERSLAGEN 
 
 

VARIA 
 
- uurlonen 2019 vastgesteld 
 
- code van goed bestuur goedgekeurd 
 
 


