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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE RAAD VAN BESTUUR  
 
 

WONEN 
 

 aankopen 

1.1 principiële beslissing tot aankoop 

- Ieper (Elverdinge) – Sint-Jorisstraat 
Grondruil goedgekeurd 
 
 

 uitrustingswerken 

2.1 vorderingsstaten, facturen en erelonen 

Goedgekeurd: 
 
- Diksmuide – Tuinwijk – infrastructuur, vorderingsstaat 13 
  
- Knokke-Heist – Heulebrug fase 2 – infrastructuur, vorderingsstaat 40, vorderingsstaat 41  
 
- Oudenburg (Westkerke) – Blekerijstraat – infrastructuur, factuur SMF200018898  
 

2.2 overname 

- Diksmuide (Beerst) project Hendrik Consciencestraat fase 1 
Kennisname proces-verbaal van voorlopige oplevering, dd. 30-06-2020, betreffende de omgevingswerken, 
in toepassing van artikel 64 van de Vlaamse Wooncode 
 
- Knokke-Heist project Heulebrug Fase 1 - onderdeel meergezinswoningen en handelsfuncties 
Gedeeltelijke vrijgave van borgstellingen goedgekeurd 
 
 

 verkopen  

Bevestigd: 
 
- gebiedsontwikkeling Suikerfabriek – wonen Suikerpark 

 lot 4   
 appartement A-3.01 69/10.000  
 berging B.A09 4/10.000  
 appartement B-3.04 62/10.000  
 berging B.A11 5/10.000  
 berging B.A12 3/10.000  
 appartement B-4.01 74/10.000  
 appartement B-4.02 46/10.000  
 autostaanplaats P47 11/10.000 
 autostaanplaats P48 15/10.000  
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 appartement A-5.05 74/10.000  
 berging B.A19 3/10.000  
 appartement B-6.02 54/10.000  
 autostaanplaats P62 11/10.000  

 
- Ieper woonproject De Vloei - lot 124  
 
- Knokke-Heist (Heist) woonproject Heulebrug fase 1 - appartement Golfbreker 1/1.1 20/1.000  
 
- Knokke-Heist woonproject Heulebrug fase 2 - lot 4.57, lot 8.23  
 
- Oudenburg woonproject Bellerochelaan - lot 28  
 
- Zedelgem woonproject Oude Trambedding - lot 9, lot 14, lot 15  
 
- Zonnebeke woonproject Walleghemsgoed - lot 26  
 
 
Kennisneming: 
 
- stand van de verkoop in de woonprojecten  
 
 

 varia 

- Poperinge verkaveling Komstraat 
Notaris aangesteld voor de opmaak en het verlijden van de akte verkaveling en de individuele verkoopakten 
 
 
 

ONDERNEMEN 

 onteigeningen 

- bedrijventerrein Sint-Elooi, Zedelgem 
Akteneming lopende procedure 
 
 

 aankoop 

2.1 aankopen 

- Blankenbergsesteenweg deelgebied 7 (SA & GB), Brugge 
Beslist de verwervingsbeslissing in der minne te hernemen op basis van het goedgekeurde onteigeningsplan 
en de recente kadastergegevens 
 
- bedrijventerrein Noord uitbreiding, Tielt: aankoop ondergrondse inname 
Gelet op de noodzakelijkheid van de verrichting ter verwezenlijking van het doel van de vereniging, aan de 
Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties opdracht gegeven tot de verwerving in der minne ten voordele van 
WVI van de hierna vermelde ondergrond en eventueel noodzakelijke bovengrond voor inspectieputten op 
het grondgebied van de stad Tielt voor de realisatie van het bedrijventerrein, kadastraal gekend te Tielt, 2e 
afdeling, Sectie E, nr 679H  
Het betreft een verwerving van algemeen nut. 
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 uitrustingswerken 

3.1 overheidsopdrachten 

- bedrijventerrein Konijnenbos, Gistel: reconversie site Galloo – aanstellen dienstverlener   
Kennisneming van de beslissing van de directie waarvoor deze laatste een mandaat kreeg, in de raad van 
bestuur van 01-07-2020, om een dienstverlener voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan met 
geïntegreerde asbestinventaris aan te stellen.  
Toegewezen opdracht bekrachtigd  
 
- bedrijventerrein Wienerberger, Kortemark: reconversie site Wienerberger – aanstellen 
dienstverlener   
Wegens hoogdringendheid werd tijdens het zomerreces de procedure opgestart voor het aanstellen van een 
dienstverlener voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan met geïntegreerde asbestinventaris. 
Toegewezen opdracht bekrachtigd  
 
- bedrijventerrein De Hille RO uitbreiding, Wingene: infrastructuurwerken  
Kennisneming van de beslissing van de directie waarvoor deze laatste een mandaat kreeg, in de raad van 
bestuur van 01-07-2020, om in kader van de openbare procedure voor de infrastructuurwerken op het 
bedrijventerrein De Hille RO uitbreiding te Wingene 
Goedgekeurd gunningsverslag en toegewezen opdracht bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Sint-Elooi II, Zedelgem: aanstellen dienstverlener   
Kennisneming van de beslissing van de directie waarvoor deze laatste een mandaat kreeg in de raad van 
bestuur van 01-07-2020 om een dienstverlener voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan met 
geïntegreerde asbestinventaris aan te stellen. 
Toegewezen opdracht bekrachtigd  
 
- bedrijventerrein Sint-Elooi II, Zedelgem: aanduiding ondernemer sloopwerken 
Procedure via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor de aanduiding van een 
ondernemer sloopwerken voor het uitvoeren van de sloopwerken van twee woningen en aanhorigheden 
inclusief verhardingen, bijhorend bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria en lijst van aan te 
schrijven ondernemers sloopwerken goedgekeurd 
 

3.2 bevel tot aanvang  

- bedrijventerrein Huffeseele uitbreiding, Tielt 
Gegeven bevel om de uitvoering van de inrichtings- en beplantingswerken aan te vatten op 06-07-2020 
bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Ringaert LO en RO (Roeselaarseweg), Torhout 
Gegeven bevel om de uitvoering van de inrichtings- en beplantingswerken fase 1 aan te vatten op 06-07-
2020 bekrachtigd 
 

3.3 vorderingsstaten, ereloonnota’s en facturen 

Goedgekeurd: 
 
- Oost, Beernem - staat 8, inrichtings- en beplantingswerken  
 
- Moerkerkebrug LO, Damme - staat 6, inrichtings- en beplantingswerken  
 
- Reconversie site Galloo, Konijnenbos, Gistel - factuur grondmechanisch onderzoek  
 
- Z3 Industrielaan (Zandberg), Ingelmunster - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Autohandelszone Minerva, Izegem - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
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- Toor, Ledegem - staat 3, infrastructuurwerken 
  
- Toor, Ledegem - factuur aanleg waterleidingsnet, factuur capaciteitsmeting  
 
- Vierschaere uitbreiding, Ledegem - ereloonnota veiligheidscoördinatie-ontwerp  
 
- Vierschaere fase III uitbreiding, Ledegem - staat 1, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Menen-West, Menen, factuur plaatsen dakgoten en riolering Veldstraat 74  
  
- Haandeput LO, Meulebeke - staat 1, inrichtings- en beplantingswerken  
 
- De Briekhoek, Moorslede - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Rodenbach Zuid, Oostkamp -  staat 8, archeologisch vervolgonderzoek - staat 9, archeologisch  
vervolgonderzoek  
 
- De Gouden Appel, Oostrozebeke - staat 5, inrichtings- en beplantingswerken fase 2  
  
- Posterij Zone D, Pittem - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Posterij Zone D, Pittem - staat 5, inrichtings- en beplantingswerken fase 2  
 
- Krommebeek, Roeselare - 10% aannemingssom, 6de schijf na voorlopige oplevering van de woning - 5% 
aannemingssom, 7de schijf na voltooiing woning  
 
- Ovenhoek Zone C, Roeselare - staat 6, inrichtings- en beplantingswerken fase 1  
 
- Ovenhoek Zone D, Roeselare - kredietnota sleufkorting LS-, OV-, MD- en MS-net  
 
- Zone 2 (Bundingstraat), Ruiselede - ereloonnota bij definitieve oplevering  
 
- Zone 2 (Bundingstraat), Ruiselede - staat 7, inrichtings- en beplantingswerken fase 1  
 
- Zone 2 (Bundingstraat), Ruiselede - staat 5,  inrichtings- en beplantingswerken fase 2  
 
- De Rootputten, Staden - staat 1, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Industrieterrein II (Slableed), Veurne - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Noord uitbreiding GRB, Tielt - ereloonnota hydronautstudie  
 
- Suikerfabriek, Veurne - staat 4, infrastructuurwerken bedrijventerrein en waterhuishoudkundige werken - 
staat 5, infrastructuurwerken bedrijventerrein en waterhuishoudkundige werken 
 
- Fleterna, Vleteren - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Transvaal, Waregem - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- De Hille Noord RO, Zuid RO & LO, Wingene - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- De Hille RO uitbreiding, Wingene - offerte aanleg waterleidingsnet  
 
- Flandria, Wingene - staat 2, groenonderhoud parkmanagement  
 
- Zangersbos, Zedelgem - staat 2, groenonderhoud parkmanagement 
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3.4 overname 

- bedrijventerrein Pilkem RO uitbreiding, Ieper: definitieve oplevering infrastructuurwerken 
Proces-verbaal van definitieve oplevering, dd. 06-07-2020 betreffende de infrastructuurwerken op het 
bedrijventerrein Pilkem RO uitbreiding te Ieper en de vrijgave van het saldo van de gewone borgsom 
goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Krommebeek, Roeselare: voorlopige oplevering bouwen van een woning 
Beslissing bekrachtigd 
 

 verkoop 

- opgemeten percelen:  negende deellijst 2020 - akteneming 
 
- verkochte percelen: tiende deellijst 2020 - akteneming 
 
- bedrijventerrein Industriepark Oost, Beernem: vestiging DeBaTo bvba 
Gelet op de in de verkoopakte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Tintersweghe LO, Blankenberge: vestiging bvba Hexagon  
Gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop mits de WVI-verkoopvoorwaarden zoals 
opgenomen in de basisakte worden gerespecteerd. Detailhandel en verhuring aan derden zijn niet 
toegelaten. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Blauwe Toren, Brugge: vestiging Ivan Knockaert-Annemie Provoost 
Gelet op de hoogdringendheid van het dossier werd reeds goedkeuring verleend aan de voormelde inbreng 
van het tijdelijk vruchtgebruik in de verbonden vennootschap mits de WVI-verkoopvoorwaarden 
gerespecteerd blijven. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Moerkerkebrug, Damme: vestiging de heer Dries Berkers 
Gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan zijn recht van voorkoop en terugkoop. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Fabriekweg, Ichtegem: vestiging bvba Tuinen Mijlle 
Gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan het recht van terugkoop mits de WVI-verkoopvoorwaarden worden 
gerespecteerd.  
Beslissing bekrachtigd 
 
 
- bedrijventerrein BPA Herenweg, Knokke-Heist: vestiging nv MOCO 
Gelet op de in de initiële akte opgenomen behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan het 
opstalrecht en verzaakt aan het recht van terugkoop mits de toepassing van de voorwaarden van WVI 
gegarandeerd blijven. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Lindeke Fase III, Ledegem: vestiging Electro & Light Systems BV 
Gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop op voorwaarde dat de WVI-
verkoopvoorwaarden gerespecteerd blijven. 
Beslissing bekrachtigd 
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- bedrijventerrein Klephoek, Moorslede: vestiging nv DESA International (voorheen bvba Desatex) 
Gelet de termijn van 20 jaar binnen dewelke de goedkeuring van WVI tot doorverkoop en verhuring is vereist 
inmiddels is verstreken en gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn, werd reeds 
goedkeuring verleend aan de doorverkoop en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop op 
voorwaarde dat de WVI-verkoopvoorwaarden die op het goed rusten gerespecteerd blijven. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Noord, Roeselare: vestiging nv W.A. Invest 
Gelet op de hoogdringendheid van het dossier en gelet op de verbondenheid tussen W.A. Invest bvba en 
Ameel Candy World nv werd reeds goedkeuring verleend aan het voormelde lichten van de aankoopoptie 
door W.A. Invest en werd verzaakt aan het recht van terugkoop. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Wijnendale RO uitbreiding, Roeselare: vestiging de heer en mevrouw Depovere-
Decruy 
Gelet op de in de initiële verkoopakte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan 
de schenking op voorwaarde dat de WVI-verkoopvoorwaarden die op het goed rusten gerespecteerd blijven. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Zone 2, Ruiselede: vestiging Transvu bvba 
Gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
verhuring van de bedrijfswoning op voorwaarde dat er een conciërge-opdracht wordt opgenomen in het 
huurcontract en een kopie van het huurcontract aan WVI wordt overgemaakt vóór 30-09-2020. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Zone 2, Ruiselede: vestiging de heer Deschrijver, mevrouw Van Brabant en bvba 
Wouter Bouwt 
Gelet op de hoogdringendheid van het dossier werd reeds goedkeuring verleend aan de voormelde 
overdracht en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop op voorwaarde dat de WVI-
verkoopvoorwaarden die op het goed rusten gerespecteerd blijven. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- Ambachtelijke Zone, Torhout: vestiging de heer en mevrouw Smessaert-Danneels 
Gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop. 
Beslissing bekrachtigd 
 
 
- bedrijventerrein Pontstraat Uitbreiding, Wervik: vestiging bvba Hexagon Development Pro 
Gelet op de in de initiële akte voorziene behandelingstermijn werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop mits de WVI-verkoopvoorwaarden zoals 
opgenomen in de basisakte worden gerespecteerd. Detailhandel en verhuring aan derden is niet toegelaten. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Vaartstraat, Wielsbeke: vestiging Frasal nv 
Gelet op de in de initiële akte opgenomen behandelingstermijnen werd reeds goedkeuring verleend aan de 
doorverkoop en verzaakt aan het recht van terugkoop op voorwaarde dat de bijzondere voorwaarden 
gerespecteerd blijven. 
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein Flandria, Wingene: vestiging BV NBCI (voorheen Tegelbedrijf Nuyttens bvba) 
Gelet op situatie van BV NBCI en gelet de hoogdringendheid van het dossier werd reeds uitzonderlijk 
akkoord verleend aan de verkoop van de tréfonds  
Beslissing bekrachtigd 
 
- bedrijventerrein ‘t Konijnenbos, Gistel: vestiging de heer Mekredij Akmakejiam 
Doorverkoop goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestiging de heer en mevrouw Clarisse-Devrome 
Doorverkoop goedgekeurd mits de WVI-verkoopvoorwaarden die op het goed rusten gerespecteerd blijven 
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- bedrijventerrein Kleine Weg (Ringzone) Uitbreiding, Ingelmunster: vestiging nv Bouw- en 
houtonderneming Verstraete 
Doorverkoop goedgekeurd mits de WVI-verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in de basisakte worden 
gerespecteerd 
 
- bedrijventerrein Oost Uitbreiding, Menen: brandweerkazerne: stad Menen  
Voorgesteld opstalrecht ten aanzien van Hulpverleningszone Fluvia goedgekeurd mits de WVI-
verkoopvoorwaarden die op het goed rusten gerespecteerd blijven 
 
- bedrijventerrein Plassendale III, Oostende: vestiging Pleisterwerken Delrue JP 
Doorverkoop goedgekeurd op voorwaarde dat de WVI-verkoopvoorwaarden die op het goed rusten 
gerespecteerd blijven 
 
- bedrijventerrein Haven deel 1, Roeselare: vestigingen Schramme bv en Aannemingen Penninck 
Ruil goedgekeurd op voorwaarde dat de geruilde gronden voor wat betreft de toepassing van de 
stedenbouwkundige voorschriften als één geheel worden beschouwd met de percelen die reeds in eigendom 
zijn van de verkrijgers, ook de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de zakelijke rechten goedgekeurd op 
voorwaarde dat de WVI-verkoopvoorwaarden gerespecteerd blijven 
 
-bedrijventerrein Haven Zuid, Roeselare: vestiging bvba Wallim en bvba Mezegoed 
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 9-01-2009 heeft de raad van bestuur akte genomen 
van deze overdracht 
 
- bedrijventerrein Beveren - Onledebeek, Roeselare: vestiging Delamsteel bvba 
Uitstel verleend aan de start van de bouwwerken op voorwaarde dat de omgevingsvergunningaanvraag 
vóór eind 2020 wordt ingediend bij de vergunningverlenende overheid en de economische activiteit vóór 
eind 2022 wordt aangevat 
 
- bedrijventerrein Ovenhoek Zone C, Roeselare: vestiging G-Works bvba 
Uitgestelde start van de bouwwerken goedgekeurd op voorwaarde dat de economische activiteit vóór 22-
12-2021 wordt aangevat 
 
- bedrijventerrein Ovenhoek Zone C, Roeselare: vestiging de heren Geert en Patrick  Deceuninck  
Uitstel verleend voor het starten van de bouwwerken mits de bouwwerken vóór 27-07-2022 worden 
aangevat en de economische activiteit vóór 27-07-2023 wordt aangevat 
 
- bedrijventerrein Monnikenhoek LO, Veurne: vestiging Misstika bvba 
Eén jaar uitstel verleend aan de start van de bouwwerken, dit is tot 29-03-2021 op voorwaarde dat de 
economische activiteit vóór 29-03-2023 wordt aangevat 
 
- bedrijventerrein Zone I, Veurne: vestiging POM 
Doorverkoop goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Bootweg, Wervik: vestiging bvba Devadder 
Gelet op de verbondenheid van de vennootschappen, goedkeuring verleend aan de partiële splitsing en 
inbreng en verzaakt aan het recht van terugkoop, mits de toepassing van de voorwaarden van WVI 
gegarandeerd blijven 
 
- bedrijventerrein Vaarstraat, Wielsbeke: DL Chemicals 
Gelet meer dan 50% van de totale oppervlakte van de percelen in eigendom van DL Chemicals door hen 
zelf in gebruik wordt genomen, terbeschikkingstelling principieel goedgekeurd, zijnde een deel van het 
bedrijfsgebouw op lot 2, voor een termijn van maximum 5 jaar, dit is tot 1-09-2025, in afwachting van een 
eigen volledige ingebruikname.  
Elke effectieve terbeschikkingstelling dient aan WVI voor goedkeuring te worden voorgelegd in kader van 
de economische activiteit van de huurder. 
 
- bedrijventerrein De Hille Zuid LO, Wingene: vestiging Judeva bvba 
Terbeschikkingstelling aan Corneel BV voor een maximumtermijn van 5 jaar, zijnde tot 1-08-2025, 
goedgekeurd 
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- bedrijventerrein BPA AZ Verrekijker, Wingene: vestiging de heer Deganck en mevrouw 
Verscheure 
Doorverkoop goedgekeurd 
 
 

 varia 

- bedrijventerrein Moerkerkebrug, Damme (Moerkerke): aanstellen raadsman – privatief gebruik 
bufferzone voor openen poort 
Goedkeuring verleend om K-Law aan te stellen om de belangen van WVI te behartigen 
 
- bedrijventerrein Ostend Airport Business Park, Oostende 
Beslist: 
1 WVI verleent een principiële optie tot erfpacht aan de LOM; 
2 WVI en LOM beslissen telkens in synergie over concrete vestigingsaanvragen, kaderend in het 

masterplan, in functie van het effectief in erfpacht geven van de betrokken percelen en dit aan de 
geldende voorwaarden van het moment van de concrete aanvraag; 

3 WVI zal samen met de LOM een MOU afsluiten met de LEM met betrekking tot deze gefaseerde uitgifte 
via erfpacht aan de LOM en vervolgens het in concessie geven door de LOM aan de LEM; 

WVI is bereid zijn in eigendom zijnde, maar nog niet uitgeruste gronden, binnen de luchthavengebonden 
bestemmingszone in overleg met de LOM en met de LOM als contractpartij verder te laten ontwikkelen en 
zich bovendien ter beschikking te stellen om de verwerving middels het overheidsinstrumentarium terzake 
van de daarnaast nog nodige gronden voor de realisatie van het masterplan, te realiseren 
 
- gunning dienstverlener voor ‘Deelopdracht: Juridische vorm voor energiegemeenschap op Tielt-Noord’ 
binnen het BISEPS-project 
Deelopdracht 5 toegewezen  
 
 
 

GEBIEDSONTWIKKELING 
 

 Suikerfabriek, Veurne: dodeli jk arbeidsongeval 

Kennisneming 
 
 

 Suikerfabriek, Veurne: Suikerwater 

Beslist een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de projectoproep ANB ‘Natuur in je buurt 2020 
– type A’ voor inrichtingswerken conform het natuurbeheerplan ‘Suikerwater’ 

 

 Kazerne, Sijsele 

 
Op 15-07-2020 werden voor het tijdelijk gebruik van de site volgende overeenkomsten afgesloten: 
 domaniale concessie tussen Defensie en WVI  
 gebruiksovereenkomst tussen WVI en stad  

 
Overeenkomsten bekrachtigd 
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RUIMTELIJKE PL ANNING,  GIS,  MOBILITEIT 
 
- Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten 
 
- Intergemeentelijke OmgevingsAmbtenaar (IGOA)  
Samenwerkingsovereenkomst KDV IGOA-WVI goedgekeurd 
 
- WinVorm 
Kennisneming programmawijziging  
 
- GISCO overleg 10-09-2020 in OC De Schouw te Lichtervelde 
Kennisneming agenda  
 
 
 

MILIEU,  NATUUR,  KLIMAAT EN ENERGIE 
 
- Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten, adviesverlening 
omgevingsvergunning en  stand van zaken Vlaamse energielening – werkjaar 2020 
 
- regio-overleg milieu - digitaal overleg op 22-09- 2020 - thema luchtkwaliteit 
Kennisneming agenda 
 
- Europees project DELIVER 
Deelname van WVI aan het DELIVER project goedgekeurd 
 
 
 

VARIA 
 

 vervangen server- infrastructuur 

Vervanging van de server-infrastructuur goedgekeurd 
 
 

 kantorensite WVI 

Kennisneming van de stand van zaken 
 
 


