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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE RAAD VAN BESTUUR  
 
 

WONEN 
 

 uitrustingswerken 

1.1 overheidsopdrachten 

- Pittem project Plaatsmolenweg 
Aanbestedingsverslag van de ontwerper dd. 28-01-2021 goedgekeurd en de uitvoering van de 
infrastructuurwerken binnen de verkaveling Plaatsmolenweg te Pittem toegewezen aan de laagste 
regelmatige inschrijver 
 
- project Staden De Twee Hofsteden: aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator-ontwerp 
Opdracht voor zowel perceel 1: opmaken van het ontwerp en opvolging van de infrastructuurwerken en 
perceel 2: veiligheidscoördinatie-ontwerp toegewezen 
 

1.2 ramingen 

Volgende ramingen voor nutsvoorzieningen worden goedgekeurd: 
 
- Pittem project Plaatsmolenweg - aanleg gas, elektriciteit en openbare verlichting, offerte - aanleg 
waterleiding, offerte - aanleg ICS, offerte - aanleg telecommunicatie, offerte 
 

1.3 vorderingsstaten, facturen en erelonen 

Goedgekeurd: 
 
- Brugge – Michel van Hammestraat -  infrastructuur, ereloonnota 20212050  
 
- Diksmuide – Tuinwijk – infrastructuur, vorderingsstaat 15  
 
- Ichtegem – Vossebeekstraat – infrastructuur, factuur 0098233661  
 
- Tielt – Kanegemstraat 40 - verhuur – nazicht elektrische installatie, factuur F2021-002  
 

1.4 verrekening 

- Oostkamp project Walstraat 
Verrekening nummer 1 in meer voor diverse meerwerken goedgekeurd 
 
 

 verkopen 2021 

Volgende verkopen bevestigd: 

- Middelkerke woonproject Oostendelaan: lot 8, lot 47  
 
- Oostkamp woonproject Walstraat-Walhof: lot 7  
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- Oudenburg woonproject Bellerochelaan: lot 25  
 
- Poperinge woonproject Terenburgseweg: lot 6  
 
- Vleteren woonproject Hendrik Deberghstraat fase 2: lot 5  
 
Volgende verhuur bevestigd: 
 
- alleenstaande woning gelegen in Tielt, Kanegemstraat 40: huurcontract tot en met 31-12-2023  
 
Kennisneming: 
 
- stand van de verkoop in de woonprojecten 2021 
 
 

 varia 

- Poperinge project Watou – gebroeders Faesstraat: bestek oproep promotoren 
Beslist om over te gaan tot het organiseren van een open oproep tot samenwerking met promotoren voor 
het bouwen van 4 woningen op gronden, eigendom van WVI. Het betreft de kavels 19 t.e.m. 22. 
Goedkeuring verleend aan het bestek voor het verlenen van een promotiecontract  
 
 

ONDERNEMEN 
 

 aankoop 

1.1 nieuwe projecten 

Kennisneming stand van zaken 
 

1.2 aankopen 

- RUP Steengoed uitbreiding, Oudenburg 
 Met het oog op het in opmaak zijnde RUP Steengoed uitbreiding en gelet op de noodzakelijkheid van de 
verrichting ter verwezenlijking van het doel van de vereniging, beslist om over te gaan tot de verwerving van 
de percelen gelegen te Oudenburg, 1e afdeling, sectie B, kadastrale nummers 25A, 30A, 10H3, 31, 32, 33 
en 26A 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: tussentijdse evaluatie 
Kennisneming  
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestiging nv Robosoft 
Beslist over te gaan tot uitoefening van het terugkooprecht en daartoe de nodige procedures op te starten 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestiging bv Fiey & Co 
Beslist over te gaan tot uitoefening van het terugkooprecht en daartoe de nodige procedures op te starten 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestiging de heer Koen Van Laere (Borval. Tec nv) 
Beslist over te gaan tot uitoefening van het terugkooprecht. 
 
- bedrijventerrein Zone II, Ingelmunster 
Beslist nu reeds over te gaan tot terugkoop van de grond zodra formeel wordt bevestigd en/of vastgesteld 
dat de economische activiteit op de site wordt stopgezet. Hiertoe wordt beslist om een schrijven aan Bekaert 
nv te richten waarbij Bekaert zal worden verzocht om de intenties m.b.t. de economische activering van de 
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site kenbaar te maken, en waarbij WVI reeds aangeeft het terugkooprecht te zullen uitoefenen bij stopzetting 
van de bij akte bepaalde economische activiteit. 
Advocatenkantoor KPMG Law aangesteld voor de juridische begeleiding daarvan.  
 
 
 

 uitrustingswerken 

2.1 overheidsopdrachten 

- bedrijventerrein Wienerberger, Pittem: aanstellen dienstverlener voor de opmaak van een 
sloopopvolgingsplan 
Opdracht toegewezen 
 
- bedrijventerrein Moerkerkebrug LO, Damme: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Procedure voor de aanduiding van een aannemer beplantingswerken voor het uitvoeren van bovenvermelde 
werken, bijhorend bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria en lijst van aan te schrijven 
aannemers beplantingswerkeng goedgekeurd 

 
- bedrijventerrein Pilkem uitbreiding, Ieper: groenonderhoud terreinbeheer 2021 
Procedure voor de aanduiding van een aannemer beplantingswerken voor het uitvoeren van bovenvermelde 
werken, bijhorend bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria en lijst van aan te schrijven 
aannemers beplantingswerkeng goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein De Kalkaert LO, Middelkerke: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Procedure voor de aanduiding van een aannemer beplantingswerken voor het uitvoeren van bovenvermelde 
werken, bijhorend bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria en lijst van aan te schrijven 
aannemers beplantingswerkeng goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Onledebeek, Beveren Roeselare: groenonderhoud terreinbeheer 2021 
Procedure voor de aanduiding van een aannemer beplantingswerken voor het uitvoeren van bovenvermelde 
werken, bijhorend bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria en lijst van aan te schrijven 
aannemers beplantingswerkeng goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Rademakers, Lissewege Brugge: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Oude Barriere, Diksmuide: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Ieper Businesspark, Ieper: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Z3 Industrielaan, Ingelmunster: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Minerva, Izegem: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Ten Barne, Koekelare: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
- bedrijventerrein Vierschaere uitbreiding f3, Ledegem: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
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- bedrijventerrein Zone 1 Mortelput, Lichtervelde: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Grensland uitbreiding, Menen: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Oost uitbreiding, Menen: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein De Briekhoek, Moorslede: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Kromme Elleboog, Oostende: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Posterij Zone D, Pittem: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Sappenleen uitbreiding, Poperinge: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein De Rootputten, Staden: groenonderhoud terreinbeheer 2021 
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Ter Eike, Staden: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Brugsesteenweg Zuid, Veurne: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Industrieterrein II, Veurne: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Fleterna, Vleteren: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Transvaal, Waregem: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Menenstraat Noord, Wervik: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
 
- bedrijventerrein De Hille Noord RO, Zuid LO & RO, Wingene: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
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- bedrijventerrein Flandria, Wingene: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Zangersbos, Zedelgem: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Polderhoek, Zonnebeke: groenonderhoud terreinbeheer 2021  
Verlenging opdracht voor de periode van 1 jaar met ingang vanaf 01-03-2021 voor de uitvoering van het 
groenonderhoud parkmanagement goedgekeurd 
 

2.2 vorderingsstaten, ereloonnota’s en facturen 

Goedgekeurd: 
 
- De Spie, Brugge - factuur infiltratieproeven  
 
- Site Wienerberger, Kortemark - factuur vrijmaken site  
 
- Monnikenhoek RO & LO, Veurne - eindstaat 26 bis deel I, infrastructuurwerken - eindstaat 26 deel II, 
infrastructuurwerken 
  
- Suikerfabriek, Veurne - ereloonnota 50% bij uitvoering dossier infrastructuurwerken en waterhuishouding, 
ereloonnota 50% bij uitvoering dossier fietspaden  
 

2.3 overname 

- bedrijventerrein Oost, Beernem: definitieve oplevering inrichtings- en beplantingswerken  
Proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 04-02-2021, betreffende de inrichtings- en beplantingswerken 
in het bedrijventerrein Oost te Beernem en vrijgave van het saldo van de gewone borgtocht goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Huffeseele Uitbreiding, Tielt: voorlopige oplevering inrichtings- en beplantingswerken  
Proces-verbaal van voorlopige oplevering dd. 17-02-2021, betreffende de inrichtings- en 
beplantingswerken in het bedrijventerrein Huffeseele uitbreiding  te Tielt en de vrijgave van de helft van de 
gewone borgtocht goedgekeurd 
 
 

 verkoop 

- opgemeten percelen: tweede deellijst 2021 - akteneming 
 
- verkochte percelen: derde deellijst 2021 – akteneming 
 
- bedrijventerrein Tintersweghe LO, Blankenberge: vestiging bvba Hexagon  
Doorverkoop goedgekeurd mits de WVI-verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in de basisakte worden 
gerespecteerd. Detailhandel en verhuring aan derden is niet toegelaten. 
 
- bedrijventerrein Noord Ede, Bredene: vestiging Verelst-Dedecker 
Verhuring van de woning goedgekeurd op voorwaarde dat er een conciërge-opdracht wordt opgenomen in 
het huurcontract. 
 
- bedrijventerrein Blauwe Toren, Brugge: vestiging de heer en mevrouw Marechal-Theuninck  
Verkoop niet goedgekeurd 
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- bedrijventerrein Herdersbrug, Brugge: vestiging nv Algemene Bouwonderneming Joris Verhaeghe 
Opstalrecht en bijhorende erfdienstbaarheden goedgekeurd  mits de toepassing van de voorwaarden van 
WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van het 
WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zittingen dd. 10-06-2020 en 1-
07-2020 
 
- bedrijventerrein Rademakers (Kazerne Lissewege), Brugge: vestiging bvba Frébo 
Terbeschikkingstelling goedgekeurd tot uiterlijk 31-12-2021 
 
- bedrijventerrein Rademakers (Kazerne Lissewege), Brugge: vestiging Frébo dakwerken 
Doorverkoop principieel goedgekeurd mits de toepassing van de voorwaarden van WVI gegarandeerd 
blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van het WVI-
bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zittingen van 10-06-2020 en  
1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Moerkerkebrug, Damme: vestiging bvba Baele Nick 
Uitstel verleend voor het starten van de bouwwerken mits de economische activiteit vóór 19-06-2022 wordt 
aangevat 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestiging nv Immo Dehaeck 
Doorverkoop goedgekeurd mits de toepassing van de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits 
het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals 
goedgekeurd door de raad van bestuur in zittingen dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestiging bv Struxura 
Gelet de termijn van 15 jaar binnen dewelke de goedkeuring van WVI voor dergelijke transacties is vereist 
inmiddels is verstreken, verzaakt aan zijn recht van terugkoop op voorwaarde dat de WVI-
verkoopvoorwaarden die op het goed rusten gerespecteerd blijven en mits het respecteren en naleven van 
de maatregelen en voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van 
bestuur, in zittingen dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
- 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 Zandberg, Ingelmunster: vestiging nv Solid Construct 
Overdracht en verdere verhuring goedgekeurd op voorwaarde dat de vennootschapsrechtelijke 
verbondenheid tussen de nieuw op te richten vennootschap en nv Gebr. Holvoet blijft bestaan, de toepassing 
van de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en de maatregelen en voorwaarden van het WVI-
bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen dd. 10-06-2020 en 1-07-
2020, gerespecteerd en nageleefd worden 
 
- bedrijventerrein Noord (Mandeldal), Izegem: vestiging bvba PLC 
Bedongen fusie goedgekeurd mits de toepassing van de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en 
mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer 
zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Vierschaere Fase II, Ledegem: dagvaarding 
K Law aangesteld om de belangen van WVI te verdedigen 
 
- bedrijventerrein Vierschaere fase II (Fabriekslaan 2), Ledegem: vestiging Beeuwsaert Construct en BSM 
Partiële splitsing en inbreng goedgekeurd mits de toepassing van de voorwaarden van WVI gegarandeerd 
blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van het WVI-
bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zittingen van 10-06-2020 en 1-07-
2020 
 
 
- bedrijventerrein De Kalkaert LO, Middelkerke: vestiging bvba Interieur Vanesch 
Gelet meer dan  50% van het bedrijfsgoed voor de eigen activiteiten van bvba Interieur Vanesch in gebruik 
is genomen, terbeschikkingstelling van 100 m² voor een maximum verhuurtermijn van 5 jaar (dit is tot 1-11-
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2025) goedgekeurd, waarna de totaliteit van het bedrijfsgoed voor de eigen economische activiteiten door 
bvba Interieur Vanesch dient te worden aangewend 
 
- bedrijventerrein Noordvaart, Nieuwpoort: vestiging de heer en mevrouw De Ceulaerde-Vertenten  
Doorverkoop goedgekeurd op voorwaarde dat de WVI-verkoopvoorwaarden die op het goed rusten 
gerespecteerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van het WVI-
bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen dd. 10-06-2020 en  
1-07-2020 
 
- Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek, Roeselare: Eutraco nv 
Werkwijze goedgekeurd: 
 aankoop van de grond door een vennootschap van MG Real Estate; 
 realisatie van een logistiek gebouw + HQ op maat van Eutraco nv door MG Real Estate; 
 huurovereenkomst op lange termijn (20 jaar) zonder vroegtijdige verbrekingsmodaliteiten 

 
- bedrijventerrein Beveren-Wijnendale RO Uitbreiding, Roeselare: vestiging nv Lapyck 
Gelet op de verbondenheid, terbeschikkingstellingen goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de vergunningverlenende overheid voor wat de economische activiteit van Maurox nv betreft 
 
- bedrijventerrein Monnikenhoek RO (Proostdijkstraat), Veurne: vestiging bvba Mavanco Invest 
Uitstel verleend voor het starten van de bouwwerken tot uiterlijk begin mei 2021 op voorwaarde dat de 
economische activiteit vóór eind 2022 wordt aangevat 
 
- bedrijventerrein Zone 1, Veurne: vestiging bv Intal 
Gelet de termijn van 15 jaar binnen dewelke de goedkeuring van WVI tot doorverkoop is vereist inmiddels 
is verstreken, verzaakt aan zijn recht van terugkoop mits goedkeuring door de vergunningverlenende 
overheid betreffende de geplande economische activiteit 
 
- bedrijventerrein Zone I, Veurne: vestiging Mamo bvba 
Terbeschikkingstelling van 50% van de bedrijfsoppervlakte voor een maximale termijn van 5 jaar (dit is tot 
eind februari 2026), principieel goedgekeurd. Elke effectieve terbeschikkingstelling dient aan WVI voor 
goedkeuring te worden voorgelegd in kader van de economische activiteit van de huurder 
 
- bedrijventerrein Kanaalzone West, Wielsbeke: beheer ‘t Saspark 
Geen goedkeuring verleend aan de verkoop gelet de koper geen eigen economische activiteit op het goed 
zal uitoefenen 
 
- bedrijventerrein De Arend, Zedelgem: vestiging nv Bevertrans 
Gelet op de verbondenheid van de vennootschappen, inbreng ingevolge partiële splitsing goedgekeurd, mits 
de toepassing van de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van 
de maatregelen en voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van 
bestuur, in zittingen dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
 

 varia 

- ruimte voor ondernemen 
Kennisneming van het voorstel van samenwerking met betrekking tot het proces ruimte voor ondernemen  
 
- bedrijventerrein Chartreuse, Brugge 
Teneinde een kader te kunnen hebben om in functie van individuele vestigingsaanvragen een evaluatie te 
maken van de bestemmingsconformiteit, inbreng van externe juridisch-stedenbouwkundige expertise 
goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Plassendale II fase II, Oudenburg 
Beslist om - gelet op de financiële belangen - via een door WVI aangestelde aannemer en op kosten van 
WVI het opgegraven bouwafval met gecontroleerde afzeving van hechtgebonden asbest op het 
aangrenzend WVI-perceel te laten verwijderen 
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- zonne-energieprojecten op bedrijfsdaken: verkoopvoorwaarden 
Toevoeging aan de verkoopvoorwaarden dat een bedrijf toestemming van WVI nodig heeft om een derde 
partij in te schakelen voor het plaatsen van een zonne-energie-installatie op het dak, anders dan voor het 
eigen verbruik, goedgekeurd. De aanpassing waarbij de termijn verminderd wordt van 4 jaar na 2 jaar, 
vervalt. Deze aanpassing gaat in met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021. 
 
 

GEBIEDSONTWIKKELING 
 
- Site Suikerfabriek, Veurne: omgevingswerken Suikerwater 
Bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria goedgekeurd 
 
 

RUIMTELIJKE PL ANNING,  GIS,  MOBILITEIT 
 
- Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten en lezingenprogramma WinVorm 2021  
 
 

MILIEU,  NATUUR,  KLIMAAT EN ENERGIE 
 
- Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten en adviesverlening 
omgevingsvergunning 
 
- Vlaamse energielening – werkjaar 2021  
Kennisneming stand van zaken 
 
- Energieloket – werkjaar 2021 
Kennisneming totale aantal behandelde energievragen 
 
- samenwerkingsovereenkomst WVI – De Woonwinkel 
Samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd 
 
 

VARIA 
 
- raad van bestuur op 10-03-2021 om 9 uur via zoom 
Kennisneming 


