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De buitengewone algemene vergadering heeft op 28 februari 
een nieuwe raad van bestuur aangeduid. Met de nieuwe sterke 
en enthousiaste bestuurders willen we onze intercommunale de 
komende jaren nog meer slagkracht geven. We kijken ernaar uit!

In deze WVI-info zoomen we in op de natuur op de Suikerfabriek-
site in Veurne. Met een uitgekiend natuurbeheerplan willen we 
de zeldzame water- en moerasvogels beschermen en tegelijk de 
omwonenden volop van de natuur laten genieten.

Energie en klimaat blijven hoog op de agenda. We stellen het 
Europese project TERTS voor, dat handelaars en kleine dienst-
verleners warm wil maken voor de energietransitie, en denken na 
over de nieuwe taken die WVI als Energiehuis op het bord krijgt.

WVI blijft – in naam van onze gemeenten – een voortrekkersrol spelen 
in de samenwerking met de Noord-Franse buren. We belichten enkele 
blikvangers, van projecten om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
bij elkaar te brengen of overstromingsrisico’s te beheersen, tot 
het zeer geslaagde IJzerfeest, dat mensen aan weerszijden van 
de schreve samen doet feesten, sporten en genieten.
 

Geert Sanders | algemeen directeur
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Nieuwe raad van bestuur

Samen gaan 
we ervoor!
WVI heeft de 54 nieuw aangeduide 
vertegenwoordigers van onze 54 gemeenten-
vennoten verwelkomd, die meteen een nieuwe 
raad van bestuur hebben benoemd. Die zal 
onze intercommunale de komende zes jaar 
met veel enthousiasme verder vormgeven.

De nieuwe raad van bestuur werd benoemd tijdens een 
bijzondere algemene vergadering op 28 februari in Brugge. 
Hij telt 15 stem gerechtigde leden, 5 per regio. Zoals 

het statutair vastgelegde genderquotum dat bepaalt, telt hij 
5 vrouwen.

VERLENGING VOORGESTELD

De 15 stemgerechtigde leden worden aangevuld met 3 leden uit 
de oppositie, met raadgevende stem. Daarvoor hadden diverse 
gemeenten kandidaten voorgedragen. Overeenkomstig de 
statuten werden de kandidaten benoemd die waren voorgedragen 
door de gemeenten-vennoten met de meeste aandelen: de steden 
Ieper, Brugge en Izegem.

Intussen hebben de nieuwe bestuurders zich gebogen over het 
jaarverslag van het voorbije jaar en hebben ze het evaluatie-
rapport bestudeerd dat WVI voor de periode 2013-2018 heeft 
opgemaakt. 

De maximale duur van de dienstverlenende vereniging is voor 
WVI statutair vastgelegd op 18 jaar. Die periode loopt eind 2019 
af. De nieuwe bestuurders hebben de algemene vergadering 
– die eind juni bijeen zal komen – voorgesteld om de duurtijd 
van de  intercommunale met een nieuwe periode van 18 jaar te 
verlengen. Het strategisch plan met de ambities voor 2019-2025 
en verder vindt u op onze website: www.wvi.be/nl/publicaties.

WVI ON TOUR

Nu een nieuwe bestuursperiode van start is gegaan, zet WVI 
extra in op de communicatie met de nieuwe bestuursploegen. 
Een opvallend initiatief is ‘WVI on tour’: een delegatie van WVI 
brengt een bezoek aan de nieuwe colleges van burgemeester en 
schepenen in ons werkingsgebied. Samen maken we een stand 
van zaken op van alle lopende dossiers en bekijken we hoe we de 
dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op wat de gemeente 
nodig heeft.

voor regio Oostende-Brugge
• Kurt Claeys, schepen Oostende

• Jurgen Content, 

schepen Blankenberge

• Dirk De fauw, 

burgemeester Brugge

• Gauthier Defreyne, 

burgemeester Gistel

• Sandy Vanparys, raadslid Torhout

voor regio Midwest
• Kris Declercq, 

burgemeester Roeselare

• Rita Demaré, 

burgemeester Hooglede

• Caroline Maertens, 

schepen Izegem

• Luc Vannieuwenhuyze, 

burgemeester Tielt

• Dirk Verwilst, 

burgemeester Meulebeke

voor regio Westhoek
• Christof Dejaegher, 

burgemeester Poperinge

• Peter Roose, 

burgemeester Veurne

• Emmily Talpe,  

burgemeester Ieper

• Toon Vancoillie, 

schepen Kortemark

• Ingrid Vandepitte, 

schepen Zonnebeke

met raadgevende stem
• Katrien Desomer,  

raadslid Ieper

• Justine Hollevoet,  

raadslid Izegem

• Geert Van Tieghem, 

raadslid Brugge

De nieuwe raad van bestuur

De nieuwe raad van bestuur is samengesteld als volgt:

ONDERVOORZITTER

PETER ROOSE

VOORZITTER

KRIS DECLERCQ

ONDERVOORZITTER

KURT CLAEYS
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Natuurbeheerplan voor Suikerwater in Veurne

Een biotoop 
voor de water-
rietzanger
WVI heeft een natuurbeheerplan opgemaakt i.s.m. 
Stad Veurne en Natuurpunt voor het 15 hectare grote 
natuurgebied op de Suikerfabrieksite, dat Suikerwater 
werd gedoopt. Met het plan willen we de natuurwaarden – 
vooral de water- en moerasvogels – maximaal beschermen 
en tegelijk omwonenden volop van de natuur laten genieten.

Het natuurgebied op de Suiker-
fabrieksite omvat bezinkings-
bekkens met water, rietkragen en 

ruigten. Van oudsher trekt het gebied 
water- en moerasvogels aan, waarvan er 
sommige Europees beschermd zijn, zoals 
de geoorde fuut of de bruine kiekendief. 
Ook vogels op doortocht worden er waar-
genomen, zoals de waterrietzanger, die in 
het voorjaar vanuit Afrika komt. Als meest 
bedreigde kleine zangvogel in Europa 

is de waterrietzanger internationaal 
beschermd.

BROEDENDE VOGELS BESCHERMEN

In het natuurbeheerplan staat het behoud 
van de kenmerkende moeras- en water-
vogels dan ook als hoofddoel voorop. Om 
uitdroging van de bekkens te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat het gebied het 
jaar rond genoeg water krijgt, wordt onder 
meer hemelwater van de bedrijfsdaken 

Bij de opmaak van het natuurbeheerplan 

werd Natuurpunt Westhoek als partner 

betrokken. Norbert Roothaert is al sinds 

1977 erg goed met het gebied vertrouwd: 

‘Ik heb even de som gemaakt: in die ruim 

40 jaar heb ik op de site 106.000 vogels 

geringd en heb ik 203 verschillende 

vogelsoorten waargenomen, waarvan 

er hier 72 ook hebben gebroed. Een deel 

van de site wordt straks woongebied 

en bedrijventerrein, met onvermijdelijke 

Natuurpunt als partner

en het woonproject Suikerpark vertraagd 
naar het natuurgebied afgevoerd. Op de 
5 hectare die met riet is begroeid, zal 
gefaseerd worden gemaaid, zodat de 
vogels er zowel vers als overjaars en dood 
riet aantreffen.

In 2020 worden met middelen uit het 
Fietsfonds twee bovenlokale functionele 
fietspaden aangelegd, waaraan ook lus –
vormige wandelpaden aantakken. Delen 

Kaart – natuurstreefbeeld uit natuurbeheerplan WVI

Norbert Roothaert

gevolgen voor de vogels, maar we zijn 

erg blij dat we 15 hectare natuur hebben 

kunnen behouden. Het natuurbeheerplan 

is het resultaat van jarenlang nauw 

samenwerken en overleggen met WVI. 

Onze prioriteit was om voor de water- 

en moerasvogels een optimale biotoop 

te vrijwaren. Het beheerplan waarborgt 

dat, en we zijn blij dat we ook bij de 

monitoring en de evaluatie betrokken 

zullen worden.’
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van het pad zullen niet toegankelijk zijn 
tijdens het broedseizoen. Voor vogellief-
hebbers is WVI op zoek naar subsidies voor 
twee kijkhutten, die ze kunnen bereiken 
zonder de broedende vogels te verstoren.

WOONTORENS IN VERKOOP

De verkoop van de Skyflats ging officieel 
van start in Furnevent op 17 januari. Deze 
exclusieve appartementen maken deel 
uit van de twee Suikertorens die dit jaar 
worden gebouwd in het nieuwe stads-
deel Suikerpark. De Skyflats op de zevende 
en achtste verdieping van de twee Suiker-
torens zullen een panoramisch zicht bieden 
op zowel de kust en de polders als de stad.

De twee woontorens tellen acht verdie-
pingen en staan op een sokkel met ruimte 
voor horeca en winkels, waar de Stad 
Veurne ook een casco ruimte zal kopen 
voor de huisvesting van de stedelijke 
academie muziek en woord. Naast de 
Skyflats, worden er ook comfortabele 
parkflats en startflats aangeboden. In de 
twee Suikertorens komen 68 apparte-
menten. De Skyflats zullen met hun hoogte 
van meer dan dertig meter de hoogste 
appartementen in Veurne worden.

De commerciële lancering in Furnevent 
lokte een tweehonderdtal geïnte-
resseerden. Ze kregen een virtuele 
3D-rondleiding door het Suikerpark en 
konden een grote houten maquette van het 
stadsdeel bekijken. 

De infrastructuurwerken voor de 1ste 
fase van het woonproject zijn in maart 
begonnen. Van de grond gebonden 
woningen (Brikkerij 1 en 2) in de 
Suikerbietstraat is intussen zowat 60 
procent verkocht. Naar verwachting zullen 
de eerste bewoners hun woning in de 
zomer van 2020 kunnen betrekken. Voor 
de kopers van de flats in de Suikertorens 
wordt dat vermoedelijk eind 2021. De 
verkoop van de eerste fase gaat zo vlot 
dat we nu al werk willen maken van de 
tweede fase in het woonproject.

BEDRIJVENTERREIN AL VOLZET

Voor het 16 hectare grote bedrijven terrein 
zijn de grondverzetwerken nagenoeg 
voltooid. Ook zijn de dijken aangelegd 
die de bedrijven zullen scheiden van het 
natuurgebied. Momenteel maken we het 
bestek op voor de infrastructuurwerken 
van het bedrijventerrein, die als alles 

Kaart – natuurstreefbeeld uit natuurbeheerplan WVI De zeldzame geoorde fuut 
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meezit nog dit jaar van start zullen gaan. 
De bedoeling is dat de bedrijven na de 
zomer van 2020 kunnen bouwen.

Een clausule in de verkoopvoorwaarden 
spoort de bedrijven aan om hun dak –
oppervlakte te benutten voor zonne-
energie. Doen ze dat niet zelf, dan verkrijgt 
WVI na vier jaar de optie om de niet 
benutte dakoppervlakte te exploiteren. De 
koper verleent WVI daarvoor dan het recht 
van opstal. De Stad Veurne steunt volop de 
ambities van WVI om maximaal in te zetten 
op hernieuwbare energie.

Het bedrijventerrein is intussen volzet. 
Samen met het stadsbestuur bekijkt 
WVI de optie om op een restperceel een 
bedrijfsverzamelgebouw te realiseren, om 
tegemoet te komen aan de ruimtevraag 
van kleinere bedrijven.

Meer info | Björn Denecker | b.denecker@wvi.be |  

Eric Cosyns | e.cosyns@wvi.be |  

Patrick Zutterman | p.zutterman@wvi.be | 050 36 71 71

  nummering 
bekkens

  open water (ae)

  open water 
met rietkragen 
(ae + mr)

  rietland (mr)

  struweel en 
opslag van alle 
aard (sz)

  soortenrijk 
permanent 
cultuurgrasland 
op dijken

  slikplaatjes

  mesofiel hooiland 
(hu)

  knotbomen (kb)

  houtkant (kb)

   doornstruweel 
(sp)
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Ook de tertiaire sector kan zijn steentje bijdragen aan de 
energietransitie. In het Europese project TERTS onderzoekt 
WVI mee hoe de sector energie-efficiënter kan werken en zijn 
CO²-uitstoot kan reduceren. 

Europees project TERTS

Energietransitie? 
Voor de bakker!

De tertiaire sector – horeca, winkels, 
dienst verleners – is erg divers 
en kleinschalig. Campagnes rond 

energietransitie slagen er niet zo gemak-
kelijk in om hen te bereiken. Anderzijds 
hebben ervaringen en metingen in het 
Burgemeestersconventant 2020 ons 
geleerd dat in de tertiaire sector nog veel 
energiewinst te behalen valt.

ENERGIESCAN

Met het Europese project TERTS – willen 
we dat  onbenutte potentieel aanboren, 
samen met partners in Nederland en 
Vlaanderen. We mikken op de sectoren 
horeca, detailhandel, bakkers, slagers, 
kappers en andere kleine zaken en 
kantoren. 

In de gemeenten Knokke-Heist, 
Blankenberge, Oostkamp en Jabbeke 
zetten we samen met het gemeente-
bestuur een communicatietraject op, om 
handelaars en dienstverleners over het 
project te informeren. Ze kunnen bij ons 
een energiescan aanvragen, die we vooral 
gebruiken om hen te informeren over hoe 
hun zaak energie-efficiënter kan worden 
gemaakt. Ze bespreken de scan met de 
intergemeentelijke energiecoach van WVI, 
die hen meteen enkele ‘quick wins’ voor-
stelt: aanpassingen en investeringen die 
zichzelf op korte termijn terugverdienen. 
Die ‘quick wins’ kunnen zowel over de 
gebouwschil gaan als over de gebruikte 
toestellen, installaties en technieken.

Willen de handelaars een stap verder 
gaan, dan stelt onze energiecoach hen 

 innovatieve technieken voor. De kennis-
partners in TERTS stellen momenteel een 
lijst van zulke innoverende technieken op. 
Als de handelaars en dienstverleners erin 
willen investeren, ontzorgt de energie-
coach hen zo goed mogelijk en wordt hun 
investering voor de helft terugbetaald via 
TERTS. De bedoeling is om aan weers-
zijden van de Nederlands-Vlaamse grens 
minstens 25 bedrijfjes te vinden die een 
innovatieve techniek willen toepassen.

Eind vorig jaar is WVI in de vier gemeenten 
begonnen met de energiescans. De reac-
ties van handelaars en dienstverleners 
zijn positief – ze appreciëren vooral dat 
de WVI-energiecoach ongebonden advies 
geeft, zonder commerciële doeleinden.

WVI IS PROJECTLEIDER

TERTS staat voor Transitie in Energie via 
een Regierol t.o.v de Tertiaire Sector en 
is een project in het Interregprogramma 
Vlaanderen-Nederland. Het budget 
bedraagt bijna 3,5 miljoen euro, waarvan 
Interreg de helft voor zijn rekening neemt. 
TERTS loopt nog tot 30 september 2021. 
WVI is projectverantwoordelijke. De part-
ners in Vlaanderen en Nederland zijn 
KU Leuven (Technologiecampus Gent), 
Universiteit Gent, Technische Universiteit 
Eindhoven, Gemeente Goes, Interleuven, 
Stad Brugge, Gemeente Middelburg, 
Stichting Avans en Kunstencentrum Vooruit.

‘We weten dat 48% van 
de CO²-uitstoot in onze 
gemeente afkomstig is 
van gezinnen, 34% van 
vervoer en 15% van de 
tertiaire sector. Via de 
Woonwinkel bereiken we 
de gezinnen al, maar we 
willen ook handelaars 
en dienstverleners 
warm maken voor 
energietransitie. We 
zijn erg blij dat we via 
WVI en TERTS ook een 
intergemeentelijke 
energiecoach voor 
handelaars kunnen 
inzetten.’

Els Roelof,  

schepen Oostkamp



Steeds meer bedrijfsgebouwen met uitstraling

Kwaliteit als statement
Een verheugende vaststelling: steeds meer 
bedrijven hechten belang aan de uitstraling 
van hun bedrijfsgebouwen en maken werk 
van architecturale kwaliteit. Daar zijn allerlei 
verklaringen voor.

In de ontwerpfase van een bedrijven terrein werken 
we voorschriften uit die de duurzame kwaliteit op 
perceelsniveau moeten garanderen. Zeker voor 

strategische zichtlocaties nemen we ook bepalingen 
op over architecturale kwaliteit. De voorschriften 
zitten als bijlage bij de verkoopakte. In de uitgiftefase 
gebruiken we ze als toetssteen om de plannen van de 
individuele bedrijven te adviseren. Zo kunnen we de 
vooropgestelde ambities – ook inzake architectuur en 
beeldkwaliteit – blijven bewaken.

VISITEKAARTJE

Tot voor kort waren die voorschriften broodnodig om 
bedrijfsleiders voor  kwaliteit te sensibiliseren en voor 
hun gebouwen niet te kiezen voor de beruchte platte 
grijze doos. De jongste tijd merken we een cultuur-
omslag. Steeds vaker kiezen bedrijfsleiders zelf voor 
architectuur die functioneel én kwaliteitsvol is. Meteen 
verschuift ook de rol van WVI. Vroeger moesten we 
vooral sensibiliseren en overtuigen, met de voor-
schriften als stok achter de deur. Nu adviseren we 
vooral, om de plannen nog beter te maken.

Voor die evolutie zijn allerlei verklaringen te bedenken. 
Onze West-Vlaamse bedrijven gaan de internationale 
concurrentie aan met kwaliteit als verkoops argument. 
Ze beseffen dat ze dat kwaliteitsimago kunnen 
versterken met de uitstraling van hun bedrijfsgebouw: 
het gebouw wordt zo een statement waarmee ze 
zichzelf en hun product in de markt zetten. Het wordt 
een visitekaartje voor klanten, leveranciers en de 

 omgeving. Om de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk 
te gebruiken, spoort WVI bedrijven aan om te kiezen 
voor hoogbouw. Die is veel zichtbaarder dan pakweg 
een platte loods, wat bedrijven stimuleert om zo’n 
gebouw enkele aantrekkelijke toetsen mee te geven.

PROFILEREN MET DUURZAME KWALITEIT

Daar komt bij dat zeker in Vlaanderen een echte 
‘war for talent’ woedt. Bedrijven beseffen dat ook 
een aangename, aantrekkelijke werkomgeving een 
argument kan zijn om waardevolle medewerkers 
aan te trekken. Met hun kwaliteitsvol bedrijfsgebouw 
onderstrepen ze hoe creatief, attractief innovatief 
hun bedrijfscultuur is – zo wordt het meteen ook een 
visitekaartje voor potentiële medewerkers.

In tijden van algemene bezorgdheid over het klimaat 
beseffen bedrijven bovendien dat het zo zijn voordelen 
heeft om zich te profileren als duurzaam en klimaat-
bewust. Dat heeft gevolgen voor wat en hoe gebouwd 
wordt: bovenop de architecturale kwaliteit kiezen 
bedrijven bijvoorbeeld voor groendaken of gesloten 
energiecircuits.

Dat kwaliteitsdenken wordt zeker ook gestimuleerd 
door de inspanningen die WVI levert om het openbaar 
domein op onze terreinen aantrekkelijk te maken en 
te houden. We investeren bijvoorbeeld in groen, in 
bufferzones, in recreatiepaden én we maken werk van 
parkmanagement, om de duurzame kwaliteit van de 
omgeving op peil te houden. 

Meer info | Johan Proot | j.proot@wvi.be |  

Patrick Zutterman | p.zutterman@wvi.be | 

050 36 71 71

Het grafisch ontwerp-
bureau MAISTER nam op het 

bedrijventerrein Ovenhoek 
(Roeselare) zijn intrek in 
The Pink Building. Wie de 

voordeur binnenstapt, 
komt in een jungleachtige 

binnentuin terecht. 7.
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Extra taken voor WVI als Energiehuis

Energie-expertise 
voor 32 gemeenten
Voor 32 van onze gemeenten-vennoten fungeert 
WVI als Energiehuis. We blijven energieleningen 
verstrekken, maar krijgen er een takenpakket bij: 
voortaan fungeren we ook als energieloket, waar we 
inwoners informeren, begeleiden en ontzorgen bij de 
energetische renovatie.

Sinds 2011 verstrekt WVI leningen aan inwo-
ners van de deelnemende gemeenten die 
hun woning energiezuiniger willen maken. 

Sinds 1 januari 2019 mogen we alleen nog renteloze 
leningen verstrekken, aan mensen uit de prioritaire 
sociale doelgroep. Dat doen we voor 32 gemeenten 
in ons werkingsgebied. Voor gemeenten in de regio 
Westhoek fungeert de DVV Westhoek als Energiehuis. 
De Stad Brugge en de Stad Oostende organiseren hun 
Energiehuis zelf.

BEGELEIDEN EN ONTZORGEN

De Vlaamse overheid heeft de Energiehuizen extra 
taken toebedeeld. Vlaanderen kent immers heel wat 
premies en leningen om de energiefactuur te doen 
dalen en om energierenovaties te stimuleren. Vaak 
schort het echter aan informatie en begeleiding. 

De Vlaamse overheid wil daar de Energiehuizen voor 
inzetten. Voortaan organiseren ze voor elke deel-
nemende gemeente een energieloket, waar inwoners 
terechtkunnen met hun energievragen. Ze moeten 
informeren, adviseren en de inwoners begeleiden 
bij hun energierenovaties. Daar komt heel wat bij 
kijken: energiedoorlichting, renovatieadvies, opvragen 
offertes, ondersteunen bij renovatiewerken enz. Die 
dienstverlening moeten de Energiehuizen waarborgen 
in elke stad of gemeente in hun werkingsgebied.

De Vlaamse overheid laat de Energiehuizen ruimte om 
te bekijken hoe ze die taken precies zullen aanpakken. 
Ze kunnen ook samenwerken met partners zoals het 
Steunpunt duurzaam bouwen, de Woonwinkels of 
Energiesnoeiers. In elk geval moeten ze ervoor zorgen 
dat de inwoners  duidelijk weten bij wie ze moeten zijn. 
Ze moeten ook lacunes en overlappingen vermijden. In 
het voorjaar formuleert elk Energiehuis een voorstel 
voor het Vlaams Energieagentschap. Na onderhande-
lingen mondt dat voorstel uit in een samenwerkings-
overeenkomst op maat.

EXPERTISELOKET

WVI heeft grondig nagedacht over de invulling van 
de nieuwe opdracht en heeft die op 12 maart ook al 
besproken met de beleidsgroep van het Energiehuis, 
waarin elke deelnemende gemeente vertegen-
woordigd is. 

Veel gemeenten hebben een woon winkel of een 
woonloket, waar inwoners ook met energievragen 
terechtkunnen. In ons voorstel blijft dat het eerste-
lijnsloket voor eenvoudige en oriënterende vragen 
en door verwijsinformatie. Als aanvulling voorziet 
het Energiehuis dan in een expertise loket. Dat ener-
gieloket behandelt energievragen grondig en uitvoerig 
en staat in voor begeleiding en onderzoek. Inwoners 
kunnen er terecht op afspraak, voor de sociale 
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Momenteel bouwt het bedrijf een ontmantelingshal op de 
luchthaven van Oostende. De hal wordt verankerd in een 
betonnen verharding, waarvan WVI de aanleg prefinanciert. 

Tegelijk geven we een perceel van 1,2 hectare in erfpacht aan de 
LOM Oostende-Brugge, die de luchthaveninfrastructuur beheert en 
Aerocircular de nodige ruimte ter beschikking zal stellen.

In de ontmantelingshal wil Aerocircular straks 25 vliegtuigen per 
jaar uit elkaar halen, wat op termijn 35 directe jobs  oplevert. Het 
bedrijf heeft de ambitie om voor de vliegtuigeigenaars de hoogste 
return uit de ontmanteling te halen: onderdelen gaan terug naar 
toeleveranciers van vliegtuigbouwers of krijgen een nieuwe 
bestemming, en voor restmaterialen zoals aluminiumlegeringen 
worden toepassingen met een maximale economische meer-
waarde gezocht; een prototype van circulaire economie

Meer info | Johan Proot | j.proot@wvi.be |  

Patrick Zutterman | p.zutterman@wvi.be | 050 36 71 71

WVI prefinanciert 
ontmantelingshal 
Aerocircular

Passagiersvliegtuigen aan het eind van hun 
levensloop ontmantelen en de onderdelen 
tot het laatste schroefje een tweede leven 
geven: dat is de ambitie van de Oostendse 
start-up Aerocircular. WVI wil dit voorbeeld 
van circulaire economie maximale 
ontplooiingskansen geven.

doelgroep denken we ook aan huisbezoeken. Het 
energieloket zal ook  telefonisch, digitaal en via Skype 
bereikbaar zijn.

Voor het energieloket zetten we onze deskundigen in, 
met expertise op het gebied van leningen, thermo-
grafie, offertebeoordeling, energetische door lichting, 
ontzorging, HVAC-installaties en hernieuwbare 
energietechnieken.

SAMENWERKING EN SYNERGIE

Het Energiehuis heeft ook een coördinerende taak. 
Met de partners willen we het informatie- en onder-
steuningsaanbod, dat her en der versnipperd zit, 
beter op elkaar afstemmen en coherenter en duide-
lijker maken voor de burger. Waar dat nodig is, zullen 
we nieuwe communicatiematerialen, infomomenten of 
begeleidingstrajecten opzetten.

Door voor deze nieuwe werking capaciteit samen te 
brengen, kunnen we de burger beter en grondiger 
ondersteunen. De inzet op onafhankelijk specialistisch 
advies neemt drempels voor renovatie weg.

Meer info | Ann Tack | a.tack@wvi.be |  

050 36 71 71

Render van de 
ontmantelingshal op de 
luchthaven in Oostende, 
waarin Aerocircular straks 
25 vliegtuigen per jaar uit 
elkaar wil halen.
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Grensoverschrijdende samenwerking

De banden 
aanhalen
WVI blijft inzetten op de samenwerking met 
de buren uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. 
Dat doen we in twee Europese Groeperingen 
voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de 
Frans-Belgische grens. Enkele blikvangers.

EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

De EGTS Eurometropool blijft zich concentreren op 
drie prioritaire assen:

 − economische ontplooiing, met focus op digitale 
ontwikkeling en ‘smart cities’

 − werkgelegenheid en opleiding, om vraag en aanbod 
aan beide zijden van de grens beter op elkaar af te 
stemmen

 − duurzame ontwikkeling, transport en mobiliteit.

Een blikvanger was ‘Het Blauwe Park van de 
Eurometropool’. Het blauw slaat op het netwerk van 
rivieren, kanalen en beken dat de regio dooradert en 
dat mensen over de grenzen heen kan samenbrengen 
om werk te maken van een groene ruimte als verbin-
dingsplaats voor bewoners – het park. Dat project 
werd voorgesteld met een boek en een cartografische 
website. Die moeten organisaties en burgers infor-
meren en nauw bij het project betrekken. 

De Eurometropool engageert zich in Interreg 
V-projecten die de grensoverschrijdende arbeids-
markt beter willen ontsluiten. Zo wil het Europese 
project Grenzeloos Competent de mismatch tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio 
verkleinen. De partners willen een brede waaier van 
actoren informeren over de jobmogelijkheden aan 
weerszijden van de grens en geïnteresseerde werk-
zoekenden opleiden.

Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)

WEST-VLAANDEREN/ 

FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D’OPALE

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte 
d’Opale werkt sinds 2015 rond vier kernthema’s: water, 
economie, ruimte, en sociale en culturele cohesie. 

Mageteaux. De werkgroep Water concentreert zich 
op het Interreg-project Mageteaux, dat de water-
afvoer tijdens hoogwater in de Moeren wil verbeteren 
en zo de wateroverlast in de Frans-Vlaamse kustzone 
te beperken. Daarvoor is het nodig om het water van 
het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes 
tijdelijk in beide richtingen te laten afwateren, zowel 
in de richting van Nieuwpoort als in de richting van 
Duinkerke. Daartoe wordt een noodpompgemaal 
gebouwd op de Speievaart in Veurne om water van 
de Binnen- en BuitenMoeren over te pompen naar 
het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Op de site van de 
4 Ecluses in Duinkerke wordt een schuif gebouwd 
tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire, wat 
voor bijkomende afwateringscapaciteit zorgt.

Grenzeloos Competent. De werkgroep Economie 
grijpt dit Interreg-project onder meer aan om werk-
zoekenden uit Noord-Frankrijk warm te maken voor 
een job in West-Vlaanderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
door ontdekkingsdagen te organiseren, niet alleen 
voor werkzoekenden, maar ook voor consulenten 
die hen begeleiden. Tijdens zo’n ontdekkingsdag 



11.Kennisplatform 
Intergemeentelijke 
Samenwerking

Het thema van het Kennisplatform op 19 februari 
in Ieper was ‘Delen is het nieuwe vermenig-
vuldigen’. Gastspreker was professor Filip De 

Rynck (UGent), die toelichtte hoe gemeenten kunnen 
omgaan met uitdagingen op bovenlokale schaal. Hij 
liet zien hoe de bestuurskracht van de gemeente 
steeds meer onder druk komt. Gemeenten reageren 
daarop door vrijwillige samenwerkingsverbanden aan 
te gaan maar die stuiten op grenzen en zijn niet altijd 
efficiënt. Tegelijk maakt de Vlaamse overheid een 
gebiedsgerichte omslag en is de kans groot dat ze ook 
samenwerkingen zal opleggen. De vervoerregio’s zijn 
een prototype van een nieuwe ontwikkeling, waarin 
groepen van gemeenten als medebeheerder optreden 
voor Vlaamse taken en bevoegdheden. Professor 
De Rynck schetste ten slotte enkele scenario’s waarin 
die groeiende – vrijwillige en opgelegde – samen-
werking gestalte kan kriijgen.

Het Kennisplatform was het eerste in de nieuwe 
bestuursperiode – meteen een goede gelegenheid 
voor de gemandateerden om kennis te maken en de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in hun 
regio te leren kennen.

Meer info | De presentaties die op het Kennisplatform werden gegeven, 

vindt u hier: www.wvi.be/nl/werkvelden/kostendelend-werken/ 

kennisplatform-intergemeentelijk-samenwerken

Gemeenten werken steeds vaker met elkaar 
samen. Om ervaringen en inzichten uit te 
wisselen, heeft WVI een Kennisplatform 
opgericht, een inspiratie- en netwerkmoment 
dat twee keer per jaar wordt georganiseerd. 
Het Kennisplatform vindt bij beurtrol in de 
drie regio’s plaats.

Het jaarlijkse IJzerfeest langs de IJzer 
tussen Houtkerque en Roesbrugge brengt 

inwoners uit de grensregio samen.

werd onder meer de agrovoedingssector in de regio 
Roeselare bezocht.

Transmobil. Voor de werkgroep Ruimte blijft de 
vervoersarmoede in de grensregio een heet hang-
ijzer. Het Interreg-project Transmobil verkent in 
de Westhoek en de Noord-Franse plattelandsregio 
oplossingen om de fiets en het openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken. Zo worden in enkele stations 
deelfietsen uitgerold en wordt de formule van de 
dorpshub onderzocht: een knooppunt waar mensen 
een huurfiets, een deelauto of de bus kunnen nemen. 
Als die hub wordt gecombineerd met sociale dienst-
verlening en een winkelpunt, versterkt hij tegelijk ook 
de sociale cohesie.

Feest! Samenwerking stoelt niet alleen op structuren 
en projecten, maar ook op ontmoetingen tussen 
mensen. Daarom organiseert de werkgroep Sociale 
en Culturele Cohesie sinds 2017 een IJzerfeest: 
een jaarlijks grensoverschrijdend evenement langs 
de IJzer tussen Houtkerque en Roesbrugge. Op het 
programma staan gratis kajaks, vlottenbouw, een 
‘Bootje-trek’-wedstrijd, wandelingen en een smokkel–
tocht, naast muzikale randanimatie met lokale 
artiesten. De derde editie vindt plaats op 1 september: 
een aanrader!

Meer info | Katarina De Fruyt | k.defruyt@wvi.be | 050 36 71 71
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Op de duurzame glastuinbouwzone in 
Roeselare zal tomatenteler Franky Galle 
uit Ingelmunster een serrecomplex van 
10 hectare bouwen. Intussen is tomatenteler 
Tomco bvba uit Ardooie al flink opgeschoten 
met de realisatie van zijn serres, die 
eveneens 10 hectare beslaan. Daarmee is 
de glastuinbouwzone meteen volzet.

Glastuinbouwzone 
Roeselare is volzet

De glastuinbouw ziet zijn dynamiek vaak afgeremd 
door een tekort aan vestigings- of uitbreidings-
mogelijkheden. Daarom besloot de Vlaamse 

overheid glastuinbouwzones te bestemmen, waar 
tuinbouwers op basis van een globaal inrichtings-
plan geclusterd kunnen worden. Zulke zones geven 
groentelers rechtszekerheid, zodat ze volop kunnen 
investeren en op een efficiënte schaal internationaal 
kunnen concurreren. Tegelijk krijgt de sector kansen 
om te verduurzamen, onder meer door gebruik te 
maken van hernieuwbare energie. In West-Vlaanderen 
werden glastuinbouwzones bestemd in Oudenburg en 
Roeselare.

STRAKS OOK AQUACULTUUR?

Langs de Rijksweg in Roeselare ontwikkelde WVI in 
opdracht van het stadsbestuur een 30 hectare grote 
glastuinbouwzone. Telers kunnen er de energievoor-
ziening van hun WKK-installaties aanvullen met rest-
warmte van de MIROM-verbrandingsoven. Ook de nabij-
heid van de REO Veiling is een grote troef. De veiling 
realiseert op het terrein trouwens een gemeenschap-
pelijke logistieke deelsite voor beide tomatentelers, wat 
hun transportkosten zal drukken. Op de site is ook een 
verblijf voor seizoenarbeiders gepland.

Momenteel wordt bekeken of de glastuinbouw kan 
worden aan  gevuld met duurzame aquacultuur. Dat zou 
een gesloten kringloop creëren: de visbassins worden 
dan verwarmd met restwarmte van de serres, terwijl 
de tuinbouwers het nutriëntenrijke rest water van de 
viskweker kunnen gebruiken.

Meer info | Johan Proot | j.proot@wvi.be |  

Patrick Zutterman, p.zutterman@wvi.be | 050 36 71 71 

‘Roeselare moet de Food Valley van Vlaanderen 
worden. Met de nieuwe glastuinbouwzone 
zetten we die ambitie kracht bij en maken 

we meteen duidelijk dat we 
de tuinbouw een duurzame 
en klimaatneutrale toekomst 

willen geven.’

burgemeester Kris Declercq


