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WOORD VOORAF
De transformatie naar een klimaatbestendige samen
leving en toenemende digitalisering stellen steden, ge
meenten en regio’s voor grote (toekomstige) maatschap
pelijke uitdagingen op het vlak van ruimte, mobiliteit, 
wonen, ondernemen, natuur, milieu, klimaat en energie. 
Het bevolkings aantal in steden neemt toe  met oog voor 
elke regio afzonderlijk, onze maatschappij wordt steeds 
diverser en onze leefomgeving staat onder voortdurende 
druk  zowel in het stedelijk gebied als in de open ruimte. 
Tegelijkertijd zorgen deze veranderingen voor innovatieve 
oplossingen om de kwaliteit en leefbaarheid in steden, ge
meenten en regio’s te verbeteren. Slim gebruik van deze 
ontwikkelingen is een randvoorwaarde om (lokale) maat
schappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Er komen verschillende transities op de samenleving af en 
meer dan eens wordt van steden en gemeenten verwacht 
hierin een (leidende) rol te nemen. Zo moeten we bouwen 
aan een klimaatbestendige leefomgeving met levendige 
steden en gemeenten, professionele werklocaties, een 
veerkrachtige open ruimte en een toekomstbestendige 
mobiliteit. Ook de energietransitie stelt ons voor een  flinke 
uitdaging met in haar kielzog de circulaire eco nomie die 
vraagt om een sterke focus op innovatie. Centraal staat 
de digitale transitie die ons uitdaagt te experimenteren. 
Tot slot mogen we ook de bestuurlijke transitie niet uit 
het oog verliezen. Om als stad, gemeente of regio het uit
gebreide takenpakket te kunnen blijven  uitvoeren, is het 
van groot belang om de bestuurskracht te versterken, 
en te organiseren rond bovenstaande maatschap pelijke 
transities en uitdagingen. 

In de overgang naar deze toekomstbestendige samen
leving heeft WVI als dienstverlenende vereniging een rol 
te spelen, en moet ze haar verantwoordelijkheid op nemen. 
We willen onze lokale besturen maximaal begeleiden en 
onder steunen in deze transities waarbij samenwerking 
over de gemeentegrenzen heen, met bedrijfs wereld, 
kennis centra, middenveld en burger, een sleutelrol 

speelt. Het is aan WVI om de noden en verwachtingen van 
haar lokale besturen te identificeren en analyseren, ge
paste oplossingen en antwoorden te vinden zodoende het 
transitieproces te stimuleren en zelfs te versnellen. 

Samen met onze lokale besturen willen we deze transities 
ondersteunen en versnellen, door aan de kar te trekken, 
initiatieven een duw in de rug te geven met bijgestelde 
wetgeving en gerichte steun, of door de juiste partners 
rond de tafel te verzamelen. Ruime kennis en expertise 
maakt WVI de uitgelezen partner om lokale besturen te 
begeleiden en ondersteunen in deze overgang naar een 
toekomstbestendige samenleving. 

Als dienstverlenende vereniging wil WVI de komende zes 
jaar samen met onze lokale besturen ook verder evolu
eren/investeren naar/in een open, meer wendbare en 
eigen tijdse organisatie waarbij we optimaal blijven in
spelen op de behoeften van onze stakeholders en doel
groepen. Door hierbij te kiezen voor een geïntegreerde 
benadering kunnen we onze medewerkers gerichter en 
efficiënter inzetten met het oog op de uitvoering van onze 
kerntaken:
• Als projectontwikkelaar staan we garant voor de 

realisatie van kwaliteitsvolle en duurzame ruimte om 
te ondernemen en kwalitatief wonen

• Als kennispartner (studiebureau en advies en 
kennis centrum) stellen we onze kennis en expertise 
rond ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, 
klimaat,  energie, grensoverschrijdende en Europese 
samenwerking ter beschikking van onze gemeenten

Een organisatie is pas wendbaar wanneer alle medewer
kers van top tot vloer mee het heft in handen nemen om de 
ambities waar te maken. Flexibiliteit, durf en samenwer
king – zowel intern als extern – zijn de sleutels tot succes 
in een snelle, onzekere, complexe en vage wereld (VUCA). 
Zo willen we (toekomstige) transities sneller uitvoeren en 
beter inspelen op de omstandigheden. 
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VISIE EN MISSIE
WVI is een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
 opgericht in 1964 onder de vorm van een  dienstverlenende 
vereniging conform het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017. Als verlengstuk van de lokale besturen 
ondersteunen we hen bij het vervullen van hun taken. Ze 
zijn immers bevoegd voor een brede waaier aan thema’s 
die het belang van hun inwoners moeten dienen. Voor die 
thema’s kunnen ze eigen besluiten en reglementen opstel
len. Gemeenten voeren ook taken uit die worden opgelegd 
door de Vlaamse en federale overheid. Voor sommige 
 taken kunnen gemeenten ook samenwerken.

WVI wil als dienstverlenende vereniging deze bundeling 
van krachten verder ondersteunen zowel bij de uitvoering 
van de taken die hogere overheden hen opleggen als bij de 
uitvoering van de taken die ze zelf uitkiezen. Zo  ini tiëren, 
faciliteren en organiseren we (inter gemeentelijke) 
samen werking op diverse domeinen gaande van het 
realiseren van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijven
terreinen en woonprojecten tot studiebureau en advies 
en kennis centrum rond ruimtelijke planning, mobiliteit, 
 milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en 
 Europese samen werking. 

 J VISIE

WVI wil, als verlengstuk van de lokale besturen, de West
Vlaamse regio’s mee helpen uitbouwen tot ideale streken 
om te wonen, te werken en te (be)leven.

• verlengstuk: hulpinstrumenten; vertrekkend 
vanuit de kracht van de lokale besturen, vanuit 
een lokale sturing; de beleidsbeslissingen blijven 
in eerste instantie bij onze deelnemers van het 
samenwerkingsverband

• lokale besturen: in eerste instantie de gemeente
besturen, maar ook politiezones, brandweer
zones, autonome gemeentebedrijven, kerk
besturen,… worden hiertoe gerekend

• de West-Vlaamse regio’s: binnen ons werkings
gebied onderscheiden zich de regio Westhoek 
(arrondissementen Veurne, Ieper en Diksmuide), 
de regio Midwest (arrondissementen Roeselare 
en Tielt), de Oostendse regio (arrondissement 
Oostende) en de Brugse regio (arrondissement 
Brugge) die soms apart, soms samen genomen 
worden; ook de kustregio wordt soms als een 
eigen regio beschouwd

• ideale streken: een streek, een regio met een 
optimale leefkwaliteit voor alle burgers, waar het 
algemeen welzijn centraal staat en waar het goed 
is om op duurzame wijze te wonen, te werken en 
te leven
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 J MISSIE

De missie omschrijft de bestaansreden van WVI en duidt 
aan wat de concrete bijdrage van WVI zal zijn bij het tot 
stand komen van het ideaalbeeld uit de visie. 
Het is de missie van WVI om de gemeenten te onder
steunen bij het streven naar en bevorderen van een duur
zame en veilige woon, werk en leefomgeving. De missie 
geeft een antwoord op de vraag: wat is onze permanente 
opdracht en deze steunt op drie pijlers:

• LOKALE BESTUREN ONDERSTEUNEN BIJ DE UIT-
VOERING VAN HUN TAKEN

WVI wil de lokale besturen helpen om uit te groeien tot 
excellente overheden door hen te ondersteunen bij be
leidsvoorbereiding en uitvoering. Zo begeleiden we elke 
gemeente om hun specifieke beleidsdoelstellingen te rea
liseren. Lokale besturen zijn binnen hun eigen gemeente
grenzen immers bevoegd voor tal van thema’s die het be
lang van hun inwoners dienen. 

Het verstrekken van ‘shared services’ of ‘gedeelde 
 diensten’ aan lokale besturen is van het begin steeds een 
van de basisdoelstellingen van onze dienstverlenende 
vereniging geweest, tot op heden vooral met de focus op 
welbepaalde kerntaken zoals projectontwikkeling, ruimte
lijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, 
grensoverschrijdende en Europese samenwerking. Er 
komen steeds meer opdrachten bij (verbreding) en be
staande opdrachten worden uitgebreider en complexer 
(verdieping). Zo heeft WVI recent haar statutaire doel
stellingen verruimd, zodat we lokale besturen nog beter 
kunnen ondersteunen bij de uitvoering van bestaande 
en/of nieuwe uitdagingen en taken zoals aankoop, ar
chivering, cultuur, financiën, juridische en technische 
 ondersteuning, vrije tijd en welzijn. Via een kostendelende 
vereniging kunnen gemeenten gezamenlijk personeel te
werkstellen, onder meer op het vlak van informatieveilig
heid, ICT, preventie en werftoezicht. 

• SAMENWERKING TUSSEN LOKALE BESTUREN 
INITIËREN, ORGANISEREN EN STRUCTUREREN

Woonbehoeften, mobiliteitsvraagstukken, water
problematieken en andere uitdagingen  stoppen niet aan 
de gemeentegrens. Waar gedeelde diensten de indivi
duele gemeente als object heeft, gaat het hier om meer
dere gemeenten. Voor het realiseren van lokale taken en 
opdrachten zijn lokale besturen immers aangewezen op 
(vrijwillige) intergemeentelijke samenwerking. Hoe meer 
taken en bevoegdheden gemeenten hebben en hoe dy
namischer gemeenten zijn, hoe meer intergemeentelijke 
samen werking op dit niveau nuttig en soms ook noodza
kelijk is. 

Als partner van lokale besturen voor gemeentegrens
overschrijdend overleg en de uitvoering van gemeen
schappelijke projecten, kan WVI verschillende rollen ver
tolken: van facilitator van het overleg, over expert, tot 
uitvoerder van projecten. 
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• REGIO’S ONDERSTEUNEN BIJ DE ONTWIKKELING 
VAN HUN STREEK (STREEKONTWIKKELING)

WVI wil haar regio’s verder ondersteunen bij de ont
wikkeling van hun streek door antwoorden te bieden op 
(toekomstige) maatschappelijke uitdagingen op vlak van 
 ruimte, mobiliteit, wonen, ondernemen, natuur, milieu, 
klimaat en energie. Uiteraard steeds in samenspraak 
met de verschillende streekactoren (overheid, kennis
instellingen, middenveld en burgers).

Een sterke regionale samenwerking biedt immers volop 
mogelijkheden. Voor de individuele steden en gemeenten, 
de regionale organisaties, maar vooral voor de regio. 
Het gaat op dit taakniveau over beleidsmatige of project
matige vormen van overleg en realisaties tussen gemeen
ten (politici en/of ambtenaren) die kunnen leiden tot be
tere coördinatie en samenwerking tussen gemeenten en 
tot afstemming van hun beleid. 

Sommige vraagstukken stoppen niet aan de gemeente
grens en vragen per definitie een bovenlokale aanpak. De 
gemeenten kiezen voor deze uitdagingen dus best voor 
een geïntegreerd beleid op regionaal niveau met bijvoor
beeld een gemeenschappelijke toekomstvisie rond één van 
de maatschappelijke uitdagingen. Zo versterken gemeen
ten elkaar binnen de regio, en primeert de regioidentiteit 
boven de lokale identiteit. 

WVI begeleidt tal van regionale dossiers waarbij de ge
meenten omwille van hun ambities, omwille van hun be
voegdheden en/of omwille van hun politiek belang on
misbare partners zijn. Dat kunnen initiatieven zijn die 
ontstaan vanuit de spontane bottomup dynamiek tussen 
lokale besturen (interbestuurlijk), vaak in interactie met 
het maatschappelijk middenveld (interlokaal), binnen een 
grensoverschrijdende context. Soms zijn deze initiatieven 
door hun aard interbestuurlijk. De federale overheid, de 
Vlaamse overheid en/of het provinciebestuur zijn dan be
trokken partij of initiatiefnemer. WVI fungeert als instru
ment bij uitstek voor interbestuurlijke samenwerking bin
nen onderhandelde, afgelijnde taakstellingen en met een 
responsabilisering van lokale besturen op het vlak van 
uitvoering.  
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MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES 
ONZE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST,  
2025 EN VERDER

De wereld verandert in hoog tempo. Als we spreken van 
transities dan hebben we het over maatschappelijke 
omwentelingen die leiden tot fundamentele onomkeer
bare veranderingen: het weefsel van de samenleving en 
de structuur van de economie verandert, en er zijn dis
ruptieve technologische doorbraken. Wereldwijde trends 
brengen tal van nieuwe maatschappelijke uitdagingen met 
zich mee; denk maar aan de (negatieve) bevolkingsgroei, 
de (versnelde) vergrijzing en de verstedelijking en het 
file probleem. Telkens met bijzondere aandacht voor het 
DNA van elk van onze regio’s. De klimaatverandering, de 
digitalisering, het mobiliteitsvraagstuk en tal van socio 
economische factoren hebben een enorme impact op hoe 
we in de toekomst zullen wonen, werken en (be)leven. 

Deze maatschappelijke uitdagingen stellen ons voor opga
ven, maar vormen ook kansen. De cruciale vraag is hoe we 
deze uitdagingen kunnen aangrijpen om onze samenleving 
te versterken. Voor burgers zijn ze een uitnodiging tot 
betrokkenheid in de ontwikkeling van een veiligere, duur
zamere en gezondere samenleving. Voor bedrijven zijn 
ze de markten van de toekomst, voor ambitieuze onder
nemers een perspectief op nieuwe waardecreatie. Voor 
lokale besturen vormen maatschappelijke uitdagingen een 
mogelijkheid en een oproep om zich in een nieuwe rol te 
profileren. Soms is dat als participant en ondersteuner, 
vaak als regisseur van een gezamenlijke aanpak, en soms 
als ondernemende voortrekker. Maatschappelijke uitda
gingen vragen in onze tijd om een lokaal bestuur dat met 
kennis van zaken weet te inspireren en te motiveren, rol
vast is en een consistent beleid voert.

11

s
tr

a
te

g
is

c
h

 p
la

n
 W

V
I 

2
0

1
9

-2
0

2
5



12



1. TRANSITIE NAAR EEN KLIMAATBESTENDIGE LEEFOMGEVING
We willen zorg dragen voor de toekomstige genera
ties, zodat ook zij het even goed zouden hebben als wij. 
Klimaat verandering heeft merkbaar impact op landelijk en 
stedelijk gebied: op de openbare ruimte van gemeenten, 
de private ruimte van bedrijven en bewoners, maar ook 
op bijvoorbeeld landbouwgebieden en natuurgebieden. 
Omgaan met klimaatverandering en daarop inspelen met 
maatregelen die helpen om onze leefomgeving klimaatbe
stendig te maken is een van de belangrijkste uitdagingen 
voor de toekomst. 

Een ruimtelijk beleid, dat duurzamer en efficiënter om
springt met de reeds ingenomen en nog open ruimte, is 
essentieel voor de toekomst van (West)Vlaanderen. Een 
geïntegreerde benadering van deze ruimtelijke vraag
stukken is van cruciaal belang.

Midden 2018 werd de strategische visie van het 
 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd dat 
de krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling 
in Vlaanderen voor de komende decennia, en geldt als 
opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV). Het BRV wil dit veranderingsproces naar het stop
zetten van bijkomend ruimtebeslag mogelijk maken, eer
der dan steeds open ruimte in te palmen. Het is de eerste 
stap in het ‘omgevingsdenken’ waarbij ruimte en milieu op 
een geïntegreerde manier worden benaderd. 

We moeten werk maken van een evenwichtig ruimtelijk 
ontwikkelingsverhaal waarbij maximaal wordt ingezet op 
een beter samenspel tussen open en bebouwde ruimte. 
De transitie naar een duurzame leefomgeving begint in 
onze steden en gemeenten waarbij grote stappen kunnen 
gezet worden richting klimaatneutraliteit en bestendig
heid als wezenlijk onderdeel van ruimtelijke (her)ontwik
kelingen.
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Ziegler | Branderhorst
stedenbouw en architectuur
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 J LEVENDIGE STEDEN EN GEMEENTEN

De toekomst van elke stad of gemeente ligt in levendige 
kernen. Maar hoe versterk je nu de stads of dorpskern? 
Hoe vang je de woonbehoefte op binnen het bestaand 
 bebouwd weefsel? Hoe beperk je het aantal kilometers 
met de wagen? Hoe voorkom je leegstand? Hoe integreer 
je meer groen en water in de kern? En kan je hernieuw
bare energie een plaats geven? Hoe kan je jouw stad of 
gemeente klimaatbestendig inrichten? Hoe spring je om 
met waardevol patrimonium?  En behoud van de genius 
loci? 

Het ruimtelijk rendement verhogen • Het versterken van 
kernen betekent dat we meer doen met minder ruimte 
zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit. We zetten 
hierbij in op intensiveren, verweven, hergebruiken en tij
delijk ruimtegebruik. We concentreren ontwikkelingen op 
plekken waarbij de nabijheid van (basis)voorzieningen zo
als scholen, stads en winkelcentra, crèches, … aanwezig 
is, evenals zacht en collectief vervoer (locaties met een 
hoge knooppuntwaarde). Door op deze plekken ook in te 
zetten op  groenblauwe netwerken kunnen kwalitatieve en 
veerkrachtige ruimtes worden gecreëerd, die zowel aan
genaam zijn om in te wonen, werken en recreëren alsook 
bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatwijziging. 

Inbreiding, reconversie en hergebruik • Door sterker in 
te zetten op verdichting, herbestemming of hergebruik 
van de bestaande bebouwing, zowel in stads en dorps
kernen als op bedrijventerreinen, kunnen we zuiniger en 
intensiever omgaan met de beschikbare ruimte om te wo
nen, te werken en te (be)leven. Verdichting, herbestem
ming of hergebruik vergt steeds maatwerk. Gemeenten 
kunnen het verschil maken door via ontwerpend onder
zoek zelf werk te maken van het bepalen van de ruimte
lijke randvoorwaarden voor strategische plekken, zodat 
(private) ontwikkelingen ook meerwaarde leveren naar 
de maatschappij toe. Verdichting en inbreiding moeten 
context gevoelig en slim gebeuren, met oog voor ontpit

ting, het openhouden van ruimte en groenblauwe door
adering.

Wonen in de kern • Via bovenstaande principes maken 
we wonen in de stads of dorpskern meer aantrekkelij
ker waar we minder afhankelijk worden van de auto. Het 
aanbod aan betaalbare woningen moet worden verhoogd 
met oog op de bestaande en toekomstige tendensen op 
vlak van bevolkingssamenstelling (meer ouderen, kleine
re gezinnen, …). Zo verkennen en stimuleren we nieuwe 
en creatieve woonvormen zoals kangoeroewonen, zorg
wonen en cohousing, zodat tegemoet gekomen wordt aan 
de woonwensen van diverse gezinsvormen: van alleen
staanden en grote (nieuw samengestelde) gezinnen tot 
starters. 

Ondernemen in de kern • Ondernemers trekken steeds 
vaker weg uit de kern van gemeente, maar een bedrijvige 
handelskern vormt juist de motor van de gemeente. We 
begeleiden gemeenten om proactief ruimte voor bedrijvig
heid in de kern te creëren met de nadruk op een bredere 
functiemenging en flexibilisering, zodat de bedrijvigheid 
behouden blijft, gestimuleerd en gecreëerd wordt. Bij
voorbeeld in leegstaande gebouwen waar zo innovatie en 
(re)creatieve activiteiten tot bloei kunnen komen. Naast 
reguliere bedrijvigheid wordt hier dan ook ingezet op 
ruimte voor kunstenaars, creatieve (co) working space, 
popup stores of zelfs (woon)werkateliers. Een ware 
ontmoetingsplaats voor jong & oud, bewoner & onder
nemer, … Afhankelijk van de potenties wordt de handels
kern verweven of uitgebreid met bedrijvigheden die zich 
kunnen inpassen in het fijnmazige net van die kern: een 
multifunctionele zone. Een goed vergunningenbeleid ge
koppeld aan een consistent en doelgericht handhavings
beleid zorgen voor een minimale belasting voor het milieu 
en voorkomen de hinder voor de omgeving.
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Klimaatbestendige steden en gemeenten • Een kern
versterkende ruimtelijke ordening vormt de basis voor 
klimaat bestendige steden en gemeenten. We moeten 
onze samenleving en natuurlijke systemen aanpassen 
aan de klimaatverandering (adaptatie). Klimaatbestendig 
betekent dat we onze weerbaarheid en veerkrachtigheid 
tegen de negatieve effecten van klimaatverandering zo
als overstromingen, droogte, hitte, erosie en verlies aan 
biodiversiteit moeten vergroten. Zo ondersteunen we 
onze steden en gemeenten ten volle in de lokale aanpak 
van de klimaatproblematiek en helpen hen deze transitie 
in te gaan. Een goede vertrekbasis is de uitvoering van 
de door de gemeenteraad goedgekeurde duurzame 
energieactieplannen, maar we loodsen jouw gemeente 
ook doorheen de opmaak van de nieuwe reeks klimaat
actieplannen ‘Burgemeestersconvenant 2030’ met inbe
grip van klimaatbestendig en waterrobuust (her)ontwik
kelen. 

ENKELE VOORBEELDEN

1. BEGELEIDEN BIJ RUIMTEVRAAG EN LOCATIE
KEUZE

2. ACTIEVE EN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN 
GEBIEDSONTWIKKELING

3. KERNVERSTERKING DANKZIJ SCAN OP MAAT EN 
ONTWERPEND ONDERZOEK

4. WONEN IN DE KERN DANKZIJ INBREIDING, HER
GEBRUIK EN NIEUWE WOONVORMEN 

5. ONDERNEMEN IN DE KERN 

6. INWISSELEN EN UITRUILEN VAN BESTEMMINGEN 

7. INBEDDEN VAN NIEUWE WERKLOCATIES IN HUN 
CONTEXT INCLUSIEF EEN GEÏNTEGREERDE 
 BENADERING VAN DE INRICHTING 

8. VISIEVORMING ROND MOBILITEIT, BEELD
KWALITEIT, ERFGOED, VOORZIENINGEN

9. KLIMAATBESTENDIG ONTWERPEN EN ONTWIK
KELEN

10. ACTIEVE EN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN 
KLIMAATACTIEPLANNEN 2030

11. ONDERSTEUNING BIJ BODEMSANERING VAN 
ADVIES TOT NAZORG

12. BEPALEN KNOOPPUNTWAARDE EN NABIJHEID 
VAN VOORZIENINGEN

13. ADVIESVERLENING EN TOEZICHT OP VERGUN
NINGSAANVRAGEN TER VOORKOMING VAN 
MILIEUVERONTREINIGING EN HINDER VOOR DE 
OMGEVING

14. BEMIDDELEN BIJ MILIEUKLACHTEN
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 J PROFESSIONELE WERKLOCATIES

Reconversie en verdichting van bestaande bedrijven
terreinen is een must, alsook het heractiveren en/of ver
weven van on(der)benutte gronden en verouderde of ver
laten sites (brownfields). Zij bieden een unieke kans om 
te zoeken naar een nieuw evenwicht met de omringende 
infrastructuur en het stedelijk weefsel.

Gericht locatiebeleid • Ondernemen zit in het DNA van 
onze provincie. Om deze economische groei te behouden 
en stimuleren, moeten we blijven werken aan een gunstig 
ondernemersklimaat met aandacht voor fysieke ruimte en 
mobiliteit. Uitgangspunten daarbij zijn gericht en door
dacht verweven en bundelen van functies en activiteiten 
en een goed gebruik en beheer van de bestaande voor
zieningen en infrastructuur. Via een gericht locatiebeleid 
worden economische activiteiten gelokaliseerd aan infra
structurele knooppunten (weg, spoor, water), en bieden 
we meteen ook opportuniteiten om gebruik te maken van 
de alternatieve vervoersmodi. 

Uitbreiding • Op bestaande en toekomstige bedrijven
terreinen kunnen bijkomende volumes worden gecreëerd 
door de bouwdiepte te optimaliseren, te bundelen, te 
schakelen of te stapelen, denk maar aan een extra bouw
laag op een bedrijfsgebouw. 

Multifunctioneel • Het functioneel indelen van bedrijven
terreinen evolueert. De vraag naar hoogwaardige en 
multifunctionele locaties  die via verschillende vervoers
wijzen te bereiken zijn  groeit pijlsnel, zowel vanuit de 
werkgever, de werknemer als omwonenden. Denken we 
aan het verweven van eco nomische activi teiten met wo
nen en handel, maar ook andere functies zoals extra wa
terberging voor de regio, onderdeel van een (recreatief) 
groenblauw netwerk, fiets- en wandelpaden, etc. Tevens 
hebben we steeds meer aandacht voor het optimalise
ren van het ruimtegebruik op huidige en toekomstige 
bedrijventerreinen door hergebruik, compact bouwen, …  

Performant beheer • Om de duurzame kwaliteit en de uit
straling van onze vestigingslocaties te vrijwaren, reiken 
we een gereedschapskist aan  met ‘tools’ die variëren van 
bewegwijzering, cameratoezicht en collec tief groenon
derhoud tot het begeleiden van bedrijven om de CO

2
neu

traliteitsverplichting na te leven. Park management 2.0 
wil die gereedschapskist nog uitbreiden. WVI blijft immers 
permanent aanwezig op haar bedrijven terreinen, ook als 
ze in publiekprivate samenwerking worden ontwikkeld: 
we zorgen ervoor dat ze aantrekkelijke vestigingslocaties 
blijven.

Bedrijventerreinen zijn door hun schaalgrootte uiter mate 
geschikt om energie uit te wisselen tussen bedrijven 
onder ling alsook in te zetten op de (gezamenlijke) produc
tie van hernieuwbare energie. WVI gaat bij de realisatie 
van nieuwe bedrijventerreinen op zoek naar mogelijke op
portuniteiten en faciliteert duurzame energieprojecten 
op bestaande bedrijventerreinen. Via bedrijventerrein
management kan tot slot intensief worden samengewerkt 
met de stad/gemeente, de bedrijven op het terrein en WVI 
als beheerder om de noden en behoeften bespreekbaar te 
maken en aan te pakken.

ENKELE VOORBEELDEN 

1. MULTIMODALE BEDRIJVENTERREINEN

2. BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN

3. VERDICHTING EN CREATIE VAN HET BEDRIJVEN
TERREIN ‘OP VERDIEP’

4. MULTIFUNCTIONELE WERKLOCATIES EN WOON/
WERKEN

5. TECHNISCH PARKMANAGEMENT: AANWEZIG
HEID OP HET TERREIN
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 J VEERKRACHTIGE OPEN RUIMTE

Open ruimte • Open en groene ruimte in (West)
Vlaanderen is essentieel voor onze samenleving. Hierbij 
denken we niet alleen aan zee, strand, bos en polder, 
maar ook aan parken en tuinen. Zo worden niet enkel de 
natuurwaarden en biodiversiteit gewaarborgd, maar het 
is ook de ruimte waar de mens ontspant, rust vindt en kan 
recreëren. Groene open ruimten in en aan de rand van de 
stad of gemeente dragen tevens bij aan de levenskwali
teit en het welzijn van huidige en toekomstige generaties: 
ze verbeteren de luchtcirculatie en beperken de hinder 
van fijn stof en andere emissies. We willen de groene 
ruimte in de kern versterken, alsook bestaande bos en 
natuurgebieden, we werken aan een verhoging van de 
bio diversiteit, het creëren van robuuste groene klimaat
buffers en ecologische netwerken.

Groenblauwe aders • Door de open groene ruimte te ver
binden, ontstaat een groenblauw netwerk - een fijnmazig 
netwerk van waterlopen en natuurlijke structuren  dat de 
open en bebouwde ruimte overspant. Doordacht en geïn
tegreerd stedenbouwkundig ontwerp bij iedere opgave en 
ruimtelijk vraagstuk fungeert als hefboom om kansen voor 
groenblauwe dooradering op het terrein af te dwingen.

Multifunctioneel • De inrichting van de open ruimte dient 
daarenboven multifunctioneel te zijn, zoals waterpartijen 
die het regenwater bufferen, een biotoop voor planten 
en dieren creëren en de temperatuur tijdens de zomer
maanden milderen. Harde bestemmingen zoals bedrijven
terreinen, woonontwikkelingen, scholensites, …  kunnen 
belangrijke schakels zijn om deze groenstructuren te 
verbinden en bijgevolg waardevol voor de biodiversi
teit.  Harde  bestemmingen kunnen zo deel uitmaken van 
een fijnmazig groenblauw netwerk binnen de ruimere 
 omgeving.  

ENKELE VOORBEELDEN

1. OPMAAK LOKALE OF REGIONALE VISIE VOOR 
EEN GROENBLAUWE DOORADERING 

2. DOORDACHTE ONTHARDINGSTRAJECTEN VAN 
BESTAANDE INFRASTRUCTUUR T.V.V. 

• GROENBLAUWE NETWERKEN EN GROEN 
SPEELWEEFSEL 

3. VERHOGEN BIODIVERSITEIT OP HET OPEN
BAAR DOMEIN, OP BEDRIJVENTERREINEN EN IN 
WOONPROJECTEN

4. EXPERTONDERSTEUNING INZAKE NATUUR
ONTWIKKELING, NATUURBEHEER, 
LANDSCHAPS ARCHITECTUUR, FLORA EN 
VEGETATIEKUNDE 

5. ONTWIKKELEN NATUURVISIES/MASTER
PLANNEN

6. OPMAAK BEHEERPLANNEN (BERMEN, BOS, 
PARK, LANDSCHAP, NATUURGEBIED)
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 J TOEKOMSTBESTENDIGE MOBILITEIT

Duurzaam • De mobiliteitstransitie vraagt om een ingrij
pende trendbreuk. Mobiliteit zoals we die vandaag kennen, 
zal er in de toekomst volledig anders uitzien. Mobiliteit in 
haar ruime betekenis (van fysieke en virtuele mobiliteit, 
transportmiddelen en communicatietechnologieën) heeft 
aandacht voor de veranderde reisbehoefte, het door
dacht inzetten van nieuwe technologieën en dit alles op 
een duurzame manier.

Basisbereikbaarheid • Vernieuwing in mobiliteit is on
omkeerbaar verbonden met basisbereikbaarheid als 
mobiliteits principe. Lokale besturen zullen een proactieve 
rol spelen om het openbaar vervoer en andere, aanvul
lende vormen van collectief vervoer in hun gemeenten en 
bij uitbreiding de regio op een goede manier uit te rollen. 
Een gecoördineerde aanpak van de mobiliteitsproblema
tiek over de gemeentegrenzen heen is vaak essentieel om 
resultaten te realiseren. Hier spelen de vervoersregio’s 
een uitgelezen rol waarbij de optimale samenwerking tus
sen de verschillende vervoersmodi zoals trein, tram, bus, 
taxi en fiets worden uitgetekend en afgestemd op een 
regionale schaal alsook aandacht heeft voor vervoer op 
maat. Bovendien wordt het Transit Oriented Development 
(TOD)principe in de toekomst geïntegreerd in de mobi
liteitsvisie waarbij ruimtelijke ontwikkelingen ook mobili
teitsvriendelijk zijn. Hierbij wordt gezocht naar de beste 
locatie voor elke functie.

Slim • Doordachte keuzes waarbij ruimtelijke ordening en 
mobiliteit in samenhang worden bezien, dragen bij aan een 
efficiënter bereikbaarheidssysteem. Verbindingen tussen 
fysieke infrastructuur en digitale mogelijkheden zijn van 
groot belang om het netwerk te optimaliseren. Dit alles 
vraagt om meer en andere samenwerking met andere 
overheden, bedrijfsleven, kennis en onderzoeksinstel
lingen en maatschappelijke organisaties. Centraal staat 
telkens slimme mobiliteit waarbij de transportbehoefte 
en transportmiddel perfect op elkaar worden afgestemd.

ENKELE VOORBEELDEN

1. VAN (BOVEN)LOKALE NAAR REGIONALE VISIE
VORMING IN DE VERVOERREGIORADEN

2. WOONPROJECTEN REALISEREN OP BASIS VAN 
HET STOPPRINCIPE 

3. FIJNMAZIG TRAGEWEGEN EN 
FIETSSNELWEGEN NET: VAN VISIE TOT UITVOE
RING 

4. FIETSVERKEER/DEELMOBILITEIT STIMULEREN 

5. SLIMME LOGISTIEK DANKZIJ REGIO HUBS EN 
CITY/REGIO DEPOTS

6. FUTUREPROOF BEDRIJVENTERREINEN MET 
MODERNE INFRASTRUCTUUR

7. OPTIMALISEREN VAN LOCATIE BEDRIJVEN
TERREINEN (INCL. FUNCTIEMENGING EN VER
DICHTING) VOOR MEER DUURZAME MOBILITEIT

8. TOEPASSING VAN HET TRANSIT ORIENTED 
 DEVELOPMENT (TOD)PRINCIPE
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2. ENERGIETRANSITIE
Europa 2030/2050 • De energietransitie naar een de
centraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam energie
systeem is gaande. De 20/20/20doelstellingen werden 
aangescherpt. De Europese Commissie streeft met haar 
strategische langetermijnvisie naar een bloeiende, mo
derne, concurrerende en klimaatneutrale economie te
gen 2050. Zo wil ze 80 tot 95% minder broeikasgassen 
uitstoten in vergelijking met 1990; Als eerste tussenstap  
moet de Europese Unie tegen 2030 minstens de uitstoot 
van broeikasgassen met 40% terugdringen, de energie
efficiëntie met 27% verhogen en het aandeel hernieuw
bare energie tot 27%. 

Energie-efficiëntie • De gebouwensector is verantwoor
delijk voor het grootste aandeel aan broeikasgasemissies 
in Vlaanderen. We blijven dan ook volop inzetten op ener
gie-efficiëntie. Het energieverbruik van het (bestaand) 
woning en gebouwenpatrimonium moet in de toekomst 
drastisch beperkt worden  door beter te isoleren en 
alternatieve verwarmingstechnieken te implementeren 
(efficiëntere boilers installeren, warmtepompen inscha
kelen, …) Energiezuinig renoveren vraagt een doordacht 
plan van aanpak. Zowel huishoudens, de tertiaire sector, 
KMO’s, grote industrie als de overheid leveren een in
spanning, want de nietverbruikte kWh is nog steeds de 
goedkoopste en de groenste. 

Hernieuwbare energie • Gemeenten kunnen een belang
rijke rol spelen om de marktintroductie van hernieuwbare 
energie te versnellen. Een duurzame energiehuishouding 
vereist het inzetten van een slimme mix van hernieuwbare 
energiebronnen. Momenteel blijven teveel daken onbenut 
voor de productie van zonneenergie, gaat veel rest
warmte op vandaag verloren en moeten de mogelijkheden 
van windturbines meer onderzocht worden. 

Naast het bestaand woning en gebouwen patrimonium, 
liggen ook belangrijke potenties bij onze bedrijven

terreinen. Door hun schaalgrootte zijn ze uitermate 
geschikt om energie uit te wisselen tussen de bedrij
ven onderling, maar kunnen ze ook  (gezamenlijk) her
nieuwbare energie produceren. WVI zet volop in op het 
creëren van hernieuwbare energieclusters. Zo worden 
nieuwe bedrijventerreinen ontworpen als hernieuw
bare energiehubs waarbij de productie en consumptie 
van hernieuw bare energie (zon, wind, warmte, … ) slim 
op elkaar worden afgestemd. Via de actieve participatie 
van de bedrijven, burgers  en omgeving in de uitbouw van 
deze hernieuw bare energieproductiehubs wordt maat
schappelijk draagvlak gecreëerd. Voor de bestaande 
bedrijventerreinen worden modellen ontwikkeld die de 
energie transitie faciliteren. Zo zullen programma’s wor
den opgezet die per bedrijventerrein de potenties van 
hernieuwbare energieproductie in kaart brengen, aange
vuld met projecten die deze potenties helpen realiseren, 
in cocreatie en participatie met de bedrijven, bewoners 
en omgeving. WVI gaat de klimaatuitdaging aan door in 
te zetten op een maximale transitie van haar bedrijven
terreinen naar hernieuwbare energiehubs.
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Klimaatneutrale steden & gemeenten • De lokale be
sturen zullen de komende jaren grote stappen vooruit 
moeten zetten om het energiesysteem koolstofarmer 
en efficiënter te maken. We dienen hierbij maximaal in te 
zetten op het vertragen van klimaatverandering (mitiga
tie) door het energieverbruik drastisch te verminderen, 
de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO

2
) te reduceren 

en over te stappen op duurzame energiebronnen (meer 
zelfvoor zienend). Als de resterende uitstoot gecompen
seerd wordt met bijvoorbeeld de aanplant van bossen, dan 
wordt een organisatie, dienst of product klimaatneutraal. 
Er is dan geen negatieve invloed meer op het klimaat.

ENKELE VOORBEELDEN

1. GEMEENTEN/KMO’S ONDERSTEUNEN BIJ HET 
NEMEN VAN KLIMAATNEUTRALE MAATREGELEN

2. ENERGIEHUIS ALS UNIEK ENERGIELOKET

3. (COLLECTIEVE) RENOVATIES BEGELEIDEN VIA

•  ONTZORGING DOOR BENOVATIECOACH

•  PROJECTCOÖRDINATIE

4. CO
2
NEUTRALE BEDRIJVENTERREINEN ONTWIK

KELEN TOT HUBS VAN DUURZAME ENERGIE VIA   

•  RESTWARMTERECUPERATIE (HEATNET 
READY)

• WATERSTOF

• WINDENERGIE

• ZONNEENERGIE / ZONNEDELEN

5. OPMAAK  WARMTEZONERINGSPLANNEN

6. ENERGIEMAKELAAR KOPPELT AANBIEDERS EN 
VERBRUIKERS VAN WARMTE

7. THERMOCAR ZET BEWONERS AAN TOT RENO
VATIE

8. KWETSBARE GROEPEN ONTZORGEN BIJ 
 RENOVATIE VIA DE VLAAMSE ENERGIELENING

9. REGIOVISIE ENERGIELANDSCHAP
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3. CIRCULAIRE ECONOMIE ALS TRANSITIE
Van lineair tot circulair • Een toekomstbestendige, veel
zijdige en klimaatvriendelijke economie is van vitaal belang 
voor onze steden en gemeenten. Zo moet volop worden 
ingezet op een flexibel en innoverend klimaat waarin ge
meente en ondernemers snel kunnen inspelen op veran
derende omstandigheden. Onze lineaire economie moet 
evolueren naar een circulaire: een economie die uitgaat 
van het hergebruik van producten en grondstoffen en het 
behoud van natuurlijke hulpbronnen. De transitie naar een 
groenere en duurzamere economie is reeds gaande, en 
wordt ondersteund door maatschappelijke trends en ont
wikkelingen zoals

• veranderend klantgedrag: nieuwe generatie 
klanten en consumenten geven de voorkeur aan 
toegang tot gebruik boven bezit

• technologie: ontwikkelingen volgen elkaar in een 
snel tempo op dankzij talrijke technologische door
braken zoals digitalisering, 3Dprinting, mobiel, 
sensortechnologie, het Internet of things (IoT) 
en onlinedeelplatformen geven de maatschappij 
toegang tot nieuwe mogelijkheden

• grondstofschaarste (incl. klimaatverandering): 
de toenemende consumptie van een groeiende 
wereldbevolking leidt tot een schaarste aan 
natuurlijke hulpbronnen. Grondstoffen, zoals fos
siele brandstoffen, kunnen aan het huidige tempo 
niet blijven worden ontgonnen. Bovendien leidt het 
gebruik ervan tot uitstoot van broeikasgassen.

Think global, act local • De weg naar een meer circulaire 
economie  een systeem waarin welvaart, welzijn, econo
mie en ecologie met elkaar in balans zijn  kan dus voor
delen opleveren, denken we aan een verminderde druk op 
het milieu, een verbeterde leveringszekerheid van grond
stoffen, een betere concurrentiepositie en het kan bijdra

gen aan innovatie, groei en banen. Lokale besturen kun
nen de bestaande dynamiek rond de kringloop economie 
versterken en versnellen door een geïntegreerde aanpak, 
waarbij we niet alleen focussen op bepaalde elementen 
zoals materialen, maar ook het ganse systeem in be
schouwing nemen. De circulaire economie van de toe
komst: lokaal, met hergebruik centraal en zonder afval.

Circulair ruimtegebruik • Desondanks het feit dat Vlaan
deren volgebouwd lijkt, is er veel ruimte die leeg staat of 
een sterke onderbenutting kent. We moeten in eerste in
stantie dan ook inzetten op het reactiveren en hergebruik 
van deze beschikbare ruimte. Ook meervoudig ruimte
gebruik (door de tijd) is een mogelijkheid. WVI helpt de 
gemeenten leegstand, onderbenutting en potenties tot 
meervoudig en/of tijdelijk ruimtegebruik in kaart te bren
gen en een visie te ontwikkelen om deze ruimten terug 
in te zetten voor de opvang van maatschappelijke noden, 
eerder dan opnieuw bijkomende ruimte aan te snijden.

Circulaire bedrijventerreinen • WVI staat mee aan het 
roer bij de transitie naar circulaire bedrijventerreinen. 
Bij de inrichting is het belangrijk om vanuit de keten te 
denken. Vooraf dient de vraag gesteld te worden wat we 
op een bedrijventerrein willen realiseren: hoe kunnen 
we er dan voor zorgen dat de transportbewegingen mi
nimaal zijn en dat we afvalstromen kunnen hergebruiken 
op hetzelfde bedrijventerrein? Bij de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen houden we tijdens de ontwerp en ont
wikkelingsfase van onze infrastructuur al rekening met de 
toekomstige evoluties die we onderkennen (bijv. in functie 
van de circulaire of herbruikbare weg/het kunnen ont
vangen van zelfrijdende logistiek, …), maar ook bij recon
versie moet de mogelijkheid gecreëerd worden om bijv. 
warmte en elektriciteit onderling uit te wisselen, water
beheer te organiseren, het opwekken van hernieuwbare 
energie door en voor het bedrijventerrein, … 
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Circulair bouwen • Toekomstige bedrijfsgebouwen & 
infra structuur moeten ontworpen worden met het oog 
op een grotere flexibiliteit en aanpasbaarheid. Gebouwen 
die door hun ontwerp gemakkelijk opnieuw in te richten, 
te renoveren of te demonteren zijn, zullen de hoeveel
heid afval doen verminderen, de levensduur van het ge
bouw zal toenemen en de materialen aan het einde van de 
levens duur zullen kunnen worden gerecupereerd. WVI wil 
be drijven, via een aangepaste infrastructuur, stimuleren 
om meer circulair te gaan werken: van circulair bouwen 
tot het herdenken van (interne) processen.  

ENKELE VOORBEELDEN

1. CIRCULAIR ONTWERPEN EN BOUWEN

2. AFVAL VERMIJDEN DOOR OPTIMAAL  
(HER)GEBRUIK VAN GRONDSTROFFEN VIA

• MATERIALENINVENTARIS

• HET IN KAART BRENGEN VAN DE 
GOEDERENSTROOM / FINANCIËLE STROOM

3. BEGELEIDEN BIJ DE AANLEG VAN CIRCULAIRE 
INFRASTRUCTUUR, OPENBAAR DOMEIN 

4. CIRCULAIR AANBESTEDEN

5. DETECTEREN VAN KANSEN IN FUNCTIE VAN 
HERGEBRUIK, MEERVOUDIG EN TIJDELIJK 
RUIMTE GEBRUIK IN DE KERNEN

CIRCULAIRE 
ECONOMIE

31

s
tr

a
te

g
is

c
h

 p
la

n
 W

V
I 

2
0

1
9

-2
0

2
5



32



4. DIGITALE TRANSITIE
Digitalisering • De digitale transitie die onze tijd ken
merkt, biedt nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.  Denken 
we aan realtime informatievoorziening aan gebruikers 
( geconnecteerde mobiliteit, voertuigdelen, toeris tische 
informatie, bewonersinformatie, energieverbruik, …), 
het beheer van verkeersstromen, de communicatie met 
en tussen burgers (deeleconomie, …). Tegelijkertijd 
wordt een nieuwe realiteit gecreëerd, die grote flexibi
liteit en wendbaarheid vraagt voor de manier waarop 
we werken, samenwerken, diensten verlenen en onder
nemen. Het  bestuur, de stad en de gemeente van morgen 
zetten maximaal in op digitalisering zonder de traditionele 
dienstverlening uit het oog te verliezen om efficiënter en 
duurzamer te besturen, en  beter samen te werken met 
burgers, onder nemingen, kenniscentra en het midden
veld. Zo begeleidt WVI haar gemeenten bij de overstap 
naar digitale dienstverlening via DSI, DBA en (mobile) GIS.  

Smart Cities • Inspelen op digitalisering is één zaak, maar 
de data die door de digitale ontwikkelingen ter beschikking 
komen, moeten ook aangewend worden om te evolueren 
naar een slimme stad. Onder de vlag van ‘smart cities’
gaan steden en gemeenten op zoek naar innovatieve op
lossingen waarbij ( nieuwe) technologieën, het Internet of 
Things (IoT) en de bijhorende datastromen de mogelijkheid 
bieden het contact met de bedrijfswereld, kenniscentra, 
middenveld en burgers te versterken, effectiever te wer
ken en de dienstverlening te optimaliseren, en zo effectief 
een meerwaarde creëren. De uitdaging bestaat erin data 
te verzamelen, te delen, te koppelen en te combineren die 
nuttig kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen van lokale 
besturen. Met de juiste analytische informatie, kan men 
immers beter onderbouwde beslissingen nemen. Slimme 
steden en gemeenten gebruiken zo data en digitalisering 
om  diverse behoeften en functies te verbinden in functie 
van hun dienstverlening, maar het spreekt voor zich dat 
de noden in elke stad of gemeente anders zijn. Elke stad 

of gemeente heeft haar eigen kijk op het begrip ‘slimme 
stad’.

Smart City-Concepten • WVI ondersteunt haar steden en 
gemeenten actief op het vlak van ‘smart city’concepten. 
We zetten maximaal in op het vergaren, delen en toepas
sen van kennis en ervaring  waarbij onze ontwikkelingen 
fungeren als proeftuinen. Elke vraag is maatwerk. Slimme 
steden en gemeenten kunnen zo aan datagedreven be
leidsvorming doen en hebben meer operationele controle. 

ENKELE VOORBEELDEN

1. KENNISPLATFORM ROND SMART CITY 
 CONCEPTEN

2. BEGELEIDEN GEMEENTEN IN OVERSTAP NAAR 
DIGITALE DIENSTVERLENING VIA O.A.

• DIGITALE STEDENBOUWKUNDIGE 
INFORMATIE (DSI)

• DIGITALE BOUWAANVRAAG (DBA)

• (MOBILE) GEOGRAFISCH 
INFORMATIESYSTEEM (GIS)

3. BEGELEIDEN BIJ DATASTRATEGIE 

4. BEGELEIDEN BIJ EFFICIËNT EN VEILIG DATA
BEHEER (INFORMATIEVEILIGHEID)

5. ONTSLUITEN VAN WVIDATA IN FUNCTIE VAN 
BELEIDS ONDERSTEUNING

6. BASISINFRASTRUCTUUR IMPLEMENTEREN OP 
NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN VOOR SLIMME 
VOORZIENINGEN (DATACAPTATIE VOOR SLIMME 
LOGISTIEK, ENERGIEBEHEER, …)
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5. BESTUURLIJKE TRANSITIE
Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen. Ze 
krijgen alsmaar meer taken en verantwoordelijk heden. 
Om het uitgebreide takenpakket uit te kunnen voeren, is 
het van groot belang om de bestuurs kracht te verster
ken, en te organiseren rond deze maatschappelijke uitda
gingen. De Vlaamse Regering zal waarschijnlijk een aantal 
krachtlijnen formuleren om het bestuurlijk landschap te 
vereenvoudigen en de efficiëntie te verhogen. WVI volgt 
deze evolutie en tendensen van nabij op: intensieve sa
menwerking tussen twee of meer gemeenten, of een 
groep van gemeenten die zich omvormt van een informeel 
samenwerkings verband tot een dienstverlenende vereni
ging, maar ook nieuwe pistes worden onder de loep ge
nomen. 

Regionaal • Steden en gemeenten kiezen alsmaar meer 
voor samenwerking in uiteenlopende vormen: van het 
delen van ambtenaren of infrastructuur tot gezamenlijke 
projecten en het oprichten van een regionale dienstverle
nende vereniging. Samenwerking loont om de bestuurs
kracht te verhogen. Lokale besturen worden steeds meer 
geconfronteerd met uitdagingen, die vaak de gemeente
grenzen overstijgen. In combinatie met beperkte finan-
ciële middelen en extra regel geving van de centrale over
heden, kiezen gemeenten voor meer samenwerking met 
één of meerdere buren. WVI ondersteunt de regionale 
werking van haar gemeenten. Zo geeft WVI vorm aan het 
burgemeestersoverleg in de regio’s en worden experten 
in diverse beleids domeinen ingezet binnen de project
bureaus: Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende. Een 
sterke regionale samenwerking biedt immers volop mo
gelijkheden. Het spreekt voor zich dat de inzet verschilt 
van regio tot regio, waarbij WVI hoofdzakelijk het stimu
leren van kennisuitwisseling in en tussen de regio’s tot 
doel heeft.

Grensoverschrijdend • De grensoverschrijdende samen
werking met NoordFrankrijk geldt als interbestuurlijke 

proeftuin. Samenwerken met verschillende bestuurs
lagen over de grenzen heen is een behoorlijke uitdaging. 
We blijven onze wederzijdse kennis en ervaring uitwis
selen, maar volgen het  juridisch kader rond Europese 
Groe pering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de 
voet en be kijken hoe we onze rol als WVI maximaal kunnen 
 invullen. 

Participatie • De lokale bestuursstijl zal in de  komende 
legislatuur sterk beïnvloed worden door de toename van 
burgerparticipatie en initiatieven van burgers en burger
organisaties die inzetten op cocreatie. Sinds 2005 is 
participatie wettelijk verplicht. Aan de hand van systema
tische overlegmomenten met betrokken actoren en ad
viesraden gaven lokale besturen afgelopen jaren vorm aan 
participatie, maar burgers,  bedrijven en sociale organi
saties uit het middenveld kunnen als gebruiker betrokken 
worden bij alle fasen van een beleidscyclus: voorbereiding 
– besluit vorming – uitvoering – evaluatie. Een participatie
traject opzetten, begeleiden en succesvol afronden ver
eist kennis en ervaring. Elk traject is maatwerk.
Aanvullend kan via burger begrotingen een deel van het 
gemeentelijke investeringsbudget rechtstreeks aan (bur
ger)initiatieven worden toegewezen of kan de inbreng uit 
burgerpanels in de gemeentelijke besluit vorming geïnte
greerd worden (op structurele en/of projectgebonden 
basis).

ENKELE VOORBEELDEN

1. DEELNAME AAN INTERBESTUURLIJKE PROEF
TUINTRAJECTEN

2. BEGELEIDEN EN UITVOEREN VAN EEN 
PARTICIPATIE TRAJECT VAN A TOT Z 

3. OPMAAK REGIONALE BELEIDSINSTEEK MIDWEST 
EN WESTHOEK VOOR ONTWERP BRV

4. BEGELEIDEN VERVOERREGIO’S
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WVI ALS ORGANISATIE
WVI blijft inzetten op een open en wendbare organisatie. 
Zo ondernemen we acties op korte en lange termijn rond 
deze 7 pijlers: klantgerichte & toegankelijke dienstverle
ning, slim, communicatie, participatie, meten is weten, 
personeel en financieel. Zo willen we WVI klaarstomen tot 
een flexibele, performante en enthousiaste organisatie 
om de gestelde doelen te realiseren. 

• KLANTGERICHT & TOEGANKELIJK
Voor een dienstverlenende organisatie zijn klantgericht
heid en toegankelijkheid belangrijke begrippen. We stellen 
de klant centraal, met een mooi woord ‘Customer Centri
city’, waarbij hij of zij via diverse kanalen (website, email, 
sociale media, brief, telefoon, onthaal, fysiek loket of vir
tueel loket) in contact komt met WVI. Elk kanaal dient toe
gankelijk (laagdrempelig) te zijn en dezelfde klantgerichte 
dienstverlening te geven.

De toegang behoort vlot te zijn, zowel in tijd als in ruimte. 
We zetten nog meer in op het behoud en de optimalisatie 
van onze fysieke loketdienstverlening. Dankzij een verre
gaande automatisatie en digitalisatie (ter ondersteuning 
van de integratie en samenwerking tussen diensten) zal 
ook onze online aanwezigheid nog verder worden uitge
breid ten voordele van onze stakeholders, zodoende onze 
bereikbaarheid sterk te verhogen. Ze zullen mee vorm 
geven aan een eenvoudige, geïntegreerde en multikanaal 
dienstverlening. 

ENKELE VOORBEELDEN

1. DIGITALE PARKMANAGER

2. ENERGIELOKET 

3. DIGITAAL INFORMATIEPLATFORM

4. OPTIMALISEREN BESTAANDE KANALEN 

• SLIM
De samenleving dwingt ons om anders na te denken over 
leven, leren en werken. Slimme organisaties buigen deze 
(nieuwe) maatschappelijke uitdagingen om tot een kracht 
van het bedrijf. Zo integreren we technologische ontwik
kelingen en toepassingen in onze werking, maar denken 
we ook na over de toepasbaarheid van deze technologieën 
en de manier waarop deze de medewerkers en processen 
beter kunnen ondersteunen. Ze worden pas slim als ze 
effectief een meerwaarde opleveren voor de organisatie.

ENKELE VOORBEELDEN

1. DIGITALE PARKMANAGER

2. INTRANET

37

s
tr

a
te

g
is

c
h

 p
la

n
 W

V
I 

2
0

1
9

-2
0

2
5



• COMMUNICATIEF
Als organisatie werken we voortdurend aan het verbete
ren van onze externe als interne communicatie. Daarbij 
dragen we open en transparante communicatie hoog in 
het vaandel door op regelmatige basis informatie uit te 
wisselen met onze stakeholders. 

ENKELE VOORBEELDEN

1. WVI BOOST

2. WEBSITE

3. NIEUWSBRIEVEN (WVI INFO & EZINE)

4. SOCIALE MEDIA

5. ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING KENNIS
PLATFORMEN 

6. WOON EN ONDERNEMERSLOKET

• PARTICIPATIEF
Participatief werken betekent dat je in de dagelijkse wer
king van een organisatie mensen op het terrein meer 
ruimte geeft om zelf beslissingen te nemen. Het hiërar
chische model maakt al langer plaats voor een werk
methode waarbij leidinggevenden coachen. Ze bespreken 
duidelijk ‘wat’ ze verwachten van medewerkers, maar 
‘hoe’ ze iets doen, vult men zelf in. Zo voelt iedereen zich 
verantwoordelijk voor de resultaten, en zijn medewerkers 
meer gemotiveerd. 

ENKELE VOORBEELDEN

1. THEMATISCHE WERKGROEPEN

2. WVI CONNECT: INFORMEEL ONTMOETINGS
MOMENT

3. TEAMBUILDING 

• METEN IS WETEN
Monitoring en evaluatie zijn instrumenten om de kwaliteit 
van onze dienstverlening te bewaken en te versterken. 
Zo vragen we steevast feedback, zodat de inhoud en de 
informatie maximaal aansluit bij de behoeften en verwach
tingen van onze stakeholders.

ENKELE VOORBEELDEN

1. MOBISCAN (INTERN)
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• PERSONEEL
WVI opereert in een competitieve werkomgeving waarbij 
het personeel in contact komt met een breed spectrum 
aan stakeholders: gemeenten, ondernemers, burgers, 
publieke en private actoren, etc. Zo maakt het personeel 
wel degelijk het verschil in een dienstverlenende organi
satie. De juiste persoon op de juiste plaats zetten en de 
efficiëntie van onze diensten verhogen, is en blijft een be
langrijke uitdaging.

WVI stelt in al haar initiatieven en acties volgende kern
waarden voorop: duurzaamheid, innovatief, kwaliteits
gericht, flexibel, samenwerking en integriteit - om de 
gestelde doelen te kunnen realiseren. Een performant 
personeelsbeleid laat ons toe om deze kernwaarden te 
blijven uitdragen. Om in de toekomst kwalitatieve mede
werkers te blijven vinden en te behouden is het belangrijk 
dat WVI zich verder profileert als aantrekkelijke werk-
gever. Hiervoor willen we een aantal speerpunten uitwer
ken:

GEPASTERE ARBEIDSVOORWAARDEN BIEDEN
De profielen die we zoeken zijn gegeerd en vaak ook 
schaars. Onze medewerkers beschikken niet alleen over 
gedegen kennis, maar ook over een ruim netwerk, wat 
hen waardevol maakt. In deze ‘war for talent’ moeten we 
anticiperen op wat de arbeidsmarkt biedt. Loonoptimali
satie en werkflexibiliteit hoeven evenwel niet noodzakelijk 
een hogere kost voor de organisatie te betekenen. 

MEDEWERKERS STIMULEREN HUN LOOPBAAN UIT TE 
BOUWEN BINNEN DE ORGANISATIE
Een loopbaan uitbouwen kan niet alleen via promotie of 
functiewijziging. We willen onze medewerkers voorna
melijk blijven uitdagen binnen hun functie. Zo willen we 
maximaal investeren in de (persoonlijke) groei van onze 
mensen door levenslang leren voorop te stellen. We wil
len hen stimuleren uptodate te blijven van trends binnen 
hun vakdomein alsook technologie  waardoor ze hun ex
pertise uitbouwen en ook op lange termijn optimaal inzet
baar blijven. 

WELZIJN EN WERKBAARHEID OP HET WERK 
FACILITEREN
Om toe te laten dat onze mensen blijven groeien, moe
ten ze zich goed voelen in hun werkomgeving. Het is be
langrijk om oog hebben voor een adequate balans tussen 
uitdaging en werklast. Dit onder meer door rekening te 
houden met de levensfase van het personeelslid en een 
evenwichtige worklife balance, … Autonomie, feedback 
en ondersteuning zijn hierin sleutelelementen. De fysieke 
en psychosociale gezondheid van een medewerker speelt 
een belangrijke factor in de productiviteit en het welbevin
den op het werk.  

• FINANCIEEL
Voor de uitvoering en realisatie van het strategisch plan 
zijn ook financiële middelen nodig. WVI streeft hierbij naar 
een gezonde financieringsmix dankzij de inzet van onze ei
gen middelen, het actief zoeken van Vlaamse en Europese 
subsidies voor pilootprojecten, het bundelen van (finan
ciële) krachten via een kostendelende vereniging en onze 
middelen uit winstgevende diensten en projecten. 
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