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Op de jaarlijkse algemene vergadering op 26 mei in Zedelgem (Aartrijke) 
stelde WVI het jaarverslag 2015 voor. Naar goede gewoonte vatten we dat in 
deze WVI-info beknopt voor u samen. Natuurlijk kunt u op onze website ook 
het volledige jaarverslag nalezen en downloaden.

Ook in 2015 zijn we erin geslaagd om de missie die in onze baseline vervat 
zit – gemeentes linken – waar te maken: als vastgoedontwikkelaar die in onze 
provincie de toon zet, als kennis- en expertisecentrum dat de gemeentes 
voor steeds meer opdrachten terzijde staat, en als gangmaker van nieuwe 
regionale en intergemeentelijke samenwerkingen.

Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de goede resultaten 
die WVI in 2015 heeft gerealiseerd – onze vennoten, onze bestuursorganen 
en onze medewerkers – willen we hier van harte bedanken.

Veel leesplezier – en alvast een deugddoende vakantie!

Geert Sanders | algemeen directeur
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p de volgende pagina’s leest u meer over de 
evoluties en de resultaten in onze diverse 
werkvelden. Hier schetsen we alvast enkele 

grote krachtlijnen.

VASTGOEDONTWIKKELING

In het domein van de vastgoedontwikkeling blijven 
we investeren ten voordele van onze vennoten. We 
zorgen voor een behoorlijk gespreide en gediversifi-
eerde voorraad van duurzame, energievriendelijke en 
betaalbare bedrijventerreinen. Greenfields blijven we 
ontwikkelen, maar daarnaast zetten we in op de revi-
talisering van bestaande sites. In 2015 hebben we ge-
werkt aan de realisatie van 762 hectare bedrijfsgrond, 
verspreid over 62  bedrijventerreinen. Blikvangers 
waren de nieuwe bedrijventerreinen autohandels-
zone Minerva Izegem, Fleterna Vleteren, Flandria 
Wingene en Polderhoek Zonnebeke. Verdeeld over een 
 35-tal terreinen konden we 72 bedrijven huisvesten. 
De vraag naar kleinere perceeloppervlakten en dus 
naar lokale zones blijft groot.

Als ontwikkelaar van woonprojecten speelt WVI met 
succes in op de trend naar meer compacte, energie-
zuinige en duurzame projecten op kleinere kavels. Een 
gezonde mix van betaalbare kavels en sociale koop- en 
huurwoningen blijft het hoofddoel. Het spreidings-

2015: de krachtlijnen

Samenwerkingen 
ondersteunen  
en  organiseren

WVI blijft in West-Vlaanderen de toon 
zetten als kwaliteitsvolle en duurzame 
projectontwikkelaar en als kennis- 
en expertisecentrum. In 2015 kwam 
de groeiende samenwerking tussen 
gemeenten hoog op de agenda. 
WVI wil die mee helpen organiseren 
en structureren.

O patroon evolueert verder naar een concentratie- en 
verdichtingspatroon. Daarom zetten we ook in op de 
reconversie van verlaten bedrijfsruimten en op inbrei-
dingsgerichte projecten.

KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM

In 2015 heeft WVI zich verder geprofileerd als 
  kennis- en expertisecentrum voor de leefomgeving, 
in de ruime zin van het woord: ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, mobiliteit, klimaat, milieu, natuur, energie, 
GIS enzovoort. Voor gemeenten die in die domeinen 
Europees willen samenwerken, hebben we in 2015 een 
dienstverleningspakket ontwikkeld.

Steeds vaker begeleidt WVI de gemeenten bij com-
plexe taken die voortvloeien uit nieuwe regelgeving 
rond ruimte- en milieugebonden materies. Zo delen we 
onze stedenbouwkundige expertise met gemeenten. 
Dat geldt ook voor alles wat te maken heeft met het 
Geografisch Informatiesysteem (GIS).

De jongste jaren krijgt het klimaat- en energiebeleid 
veel aandacht. In 2015 ondertekenden 32 gemeenten 
in ons werkingsgebied – mee onder impuls van WVI – 
het Burgemeestersconvenant. Ze engageerden zich 
ertoe om tegen 2020 de CO

2
-uitstoot op hun grond-

gebied met minstens 20 procent te  verminderen. 

De algemene 
vergadering van WVI, 
op 26 mei in Zedelgem 
(Aartrijke)
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Ondernemen

Vraag naar 
kleinere 
percelen blijft

WVI is ook erkend als lokale entiteit voor de Vlaamse 
Energielening (het voormalige FRGE), die goedko-
pe groene leningen aan particulieren verstrekt. In 
2015 werden er 387 dossiers goedgekeurd – een 
stijging van 33 procent – voor een bedrag van 
2,75 miljoen euro. 

IN-HOUSEREGELING

Vanaf 2015 voldoet WVI aan de voorwaarden die de 
EU heeft opgelegd voor de in-houseregeling. Daardoor 
zijn opdrachten die gemeenten aan de WVI gunnen 
niet meer onderworpen aan de regelgeving voor 
overheidsopdrachten. De gemeente kan de opdracht 
dus rechtstreeks aan WVI gunnen, wat sneller en 
 efficiënter verloopt.

REGIONALE PROJECTBUREAUS

WVI ondersteunt al langer de burgemeesterscon-
ferentie in de regio’s Westhoek, Roeselare-Tielt en 
Brugge. In 2015 kwam daar de regio Oostende bij. 
Intussen zijn we gestart met projectbureaus in elk 
van de drie regio’s: Westhoek, Roeselare-Tielt en 
Oostende-Brugge. Ze fungeren als aanspreekpunt 
en relatiebeheerder voor WVI. In de projectbu-
reaus speelt WVI de rol van gangmaker bij opera-
tionele en uitvoerende projecten, en dan vooral bij 
vernieuwende opdrachten. 

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKEN

In 2015 kwam intergemeentelijk samenwerken hoog 
op de agenda. Veel gemeenten zien brood in meer sa-
menwerking over de gemeentegrenzen heen. WVI volgt 
die evolutie van nabij op. Samenwerkingsinitiatieven 
vanuit de gemeenten willen we ondersteunen en facili-
teren. Daarvoor hebben we onder meer een specifiek 
kennisplatform opgericht. We hebben bijvoorbeeld ook 
een financieel vereveningsmodel uitgewerkt voor ge-
meenten die hun taakstelling voor bedrijventerreinen 
gezamenlijk willen realiseren. 

Nieuwe mogelijkheden om personeel te delen werden 
verkend, onder meer in domeinen zoals informatievei-
ligheid, ICT, preventie en werftoezicht. Lokale besturen 
willen die personeelsleden bij voorkeur kostendelend 
via WVI aan het werk zetten, eventueel door kosten-
delende verenigingen op te richten. Dat spoor wordt 
verder onderzocht. De raad van bestuur van WVI is 
ingegaan op het verzoek van gemeenten in de regio’s 
Westhoek en Midwest om de oprichting van regionale 
dienstverlenende verenigingen te begeleiden. Een 
protocol over de taakverdeling tussen de centrale WVI 
en de regio-intercommunales zal worden uitgewerkt.

Op de markt van de bedrijventerreinen blijft 
WVI toonaangevend in West-Vlaanderen. 
We zorgen voor een behoorlijk gespreide en 
gediversifieerde voorraad van duurzame, 
energievriendelijke en betaalbare 
bedrijventerreinen.

IN ONTWIKKELING

In 2015 werkte WVI aan 62 projecten, 
samen goed voor een bruto-oppervlakte 
van bijna 762 hectare. Blikvangers waren 
onder meer de nieuwe bedrijventerrei-
nen autohandelszone Minerva Izegem, 
Fleterna Vleteren, Flandria Wingene en 
Polderhoek Zonnebeke.

AAN- EN VERKOOP

In 2015 bedroeg de bruto aangekoch-
te oppervlakte 53,7 hectare, waarvan 
3,9 hectare terugkopen. WVI blijft een 
actief terugkoopbeleid voeren om on-
benutte gronden te activeren. Het aan-
koopvolume ligt al enkele jaren vrij hoog, 
doordat een aantal bestemmingstrajecten 
werd afgerond.

Authohandelszone Minerva in Izegem
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De verkoop bedroeg ongeveer 29 hectare 
voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Verdeeld 
over een 35-tal terreinen werden 72 be-
drijven gehuisvest. De vraag naar kleinere 
percelen – en dus naar lokale bedrijventer-
reinen – blijft groot, onder meer doordat 
ondernemers snellere investeringsbeslis-
singen nemen. Bij de verkoop werken we 
daarom voor een aantal terreinen ook met 
opties: het bedrijf krijgt daardoor zeker-
heid dat het bedrijfsgrond kan verwerven. 
Zodra de terreinen bouwrijp zijn, kan het 
meteen beginnen bouwen.

VOORRAAD

Onze beschikbare voorraad kon opnieuw 
worden uitgebreid. Om op (middel)lange 
termijn een ijzeren voorraad op te bouwen, 
zijn nieuwe planningsprocessen nodig, 
 onder meer in het nieuwe Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen (BRV). Ook moet 
proactief worden gezocht naar opportuni-
teiten voor reconversieprojecten.

Intussen wordt de ontwikkeling van bedrij-
venterreinen alsmaar complexer: het ver-
wervingstraject, het archeologische onder-
zoek en de aanleg van nutsleidingen wegen 
zwaar op de doorlooptijd en de kostprijs. 
Om te vermijden dat de ontwikkelingskosten 
ontsporen, zet WVI daarom nog sterker in 
op kostenefficiëntie, zeker nu de subsidies 
van de Vlaamse overheid voor de ontwikke-
ling van greenfields zijn weggevallen.

UITGIFTEBELEID

WVI zet maximaal in op een bedrijfsvrien-
delijk en -ondersteunend uitgiftebeleid: we 

proberen de noden van de bedrijven snel 
te capteren en spelen daar met adequate 
oplossingen snel op in. Zo hebben we in 
2015 opnieuw enkele projectzones gede-
finieerd, waar projectontwikkelaars ge-
bouwen kunnen realiseren voor specifieke 
economische sectoren. In Ingelmunster, 
Vleteren en Zedelgem trekt WVI bedrijfs-
verzamelgebouwen op, waar bedrijven die 
weinig ruimte vragen één of meerdere 
kleinere modules casco kunnen aankopen 
en zelf kunnen inrichten. 

DUURZAME KWALITEIT

Als voortrekker in Vlaanderen blijft 
WVI haar strategie voor duurzame 
bedrijventerreinen actualiseren en 
verbeteren. Al in 2014 was besloten 
om in de verkoopvoorwaarden van alle 
nieuwe bedrijventerreinen de CO

2
-

neutraliteitsverplichting op te nemen, zo-
dat alle bedrijven er groene stroom ver-
bruiken. In 2015 gingen vijf CO

2
-neutrale 

bedrijventerreinen in verkoop: Izegem 
Autohandelzone Minerva, Ieper Pilkem, 
Wingene Flandria, Wervik Menenstraat 
Noord en Beernem Industriepark Oost. 
Dat brengt het totale aantal op 19. 
Door energieadvies te verlenen voor 
bouwplannen en technische installaties 
helpen we de bedrijven om die CO

2
-

neutraliteitsverplichting na te leven. 

BEDRIJVENTERREINBEHEER

Om de duurzame kwaliteit – en dus me-
teen ook de uitstraling van de vestigings-
locatie – te vrijwaren, zien we er op toe 
dat de bedrijven de verkoopvoorwaarden 

naleven. We adviseren de bouwplannen en 
geven energieadvies om de bedrijven te 
helpen hun CO

2
-neutraliteitsverplichting 

na te leven. Waar dat gewenst is, coördi-
neren we gezamenlijke activiteiten zoals 
groenonderhoud, cameratoezicht, enz. 
Na een evaluatie werd het bewegwijze-
ringssysteem in 2015 bijgestuurd. Onze 
technisch parkmanagers volgen tijdens 
de bouwfase allerlei technische beheers-
aspecten op. Ook op bestaande bedrij-
venterreinen zoeken ze de dialoog met 
bedrijven en denken ze oplossingsgericht 
met hen mee. 

REVITALISERING

WVI beschikt over een vernieuwende stra-
tegie om de revitalisering van oude bedrij-
venterreinen geïntegreerd aan te pakken. 
Voor Heernisse in Diksmuide werd het 
reconversieproject intussen opgeleverd. 
In opdracht van de stad Ieper werkten we 
een reconversiestudie uit voor het bedrij-
venterrein Ieperleekanaal. Op het bedrij-
venterrein in Pittem wordt een gescheiden 
riolering aangelegd. 

GLASTUINBOUWZONE

Na een intensief voorbereidingstraject 
startte WVI eind 2015 het uitgiftetraject 
op van de duurzame glastuinbouwzone 
in Roeselare. Vlak bij de verbrandings-
installatie van MIROM en de REO-veiling 
wordt een gebied van zowat 30 hectare 
duurzaam ontwikkeld voor grootschalige, 
geclusterde glastuinbouwbedrijven die 
gebruik zullen maken van de restwarmte 
van MIROM.

EVOLUTIE GRONDAANKOOP BEDRIJVENTERREIN 2011-2015
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Wonen 

Compacte 
en inbreidings   gerichte 
 projecten
Ook in het werkveld wonen houdt WVI de 
vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen. 
We realiseren compactere, duurzamere en vaak ook 
inbreidingsgerichte woonprojecten. Een gezonde 
mix van betaalbare kavels en sociale koop- en 
huurwoningen blijft een hoofddoel.

AAN- EN VERKOOP

In 2015 kon WVI 5,15 hectare aankopen 
in 8 projecten. Daarmee blijft de aankoop 
in hetzelfde tempo doorgaan: minder 
hectaren, maar meer mogelijkheden om 
compacter te gaan bouwen op sites die 
nauwer aansluiten bij de kern. De voor-
raad realiseerbare terreinen bedraagt 
144 hectare, 3 hectare minder dan in 
2014. De prijs van de bouwgrond blijft de 
jongste jaren hoog. Ook de ‘verapparte-
mentisering’ drijft de grondprijs op. Dat 
verklaart mee de tendens naar kleinere 
percelen. 

In onze eigen projecten verkochten we 
50 kavels in 22 projecten: een daling, hoe-
wel lenen voor een eigen huis nog nooit 
zo goedkoop was. Daarnaast werden ook 
19 appartementen verkocht in het project 
Heulebrug in Knokke-Heist. Om op vraag 

van onze besturen de sociale mix op peil 
te houden, verkochten we aan sociale 
bouwmaatschappijen bouwgrond voor 
35 woonentiteiten. Eind 2015 hadden we 
135 uitgeruste kavels in voorraad. 

INBREIDINGSGERICHT

Het spreidingspatroon verschuift naar 
een concentratie- en verdichtingspatroon. 
Daarom blijft WVI inzetten op verlaten 
bedrijfsruimten en op kernversterking. 
Voor de site Ter Beke in Ruiselede werd de 
sloop afgerond en werd een verkavelings-
vergunning afgeleverd. In Izegem hebben 
we met het stadsbestuur de invulling be-
sproken van het project Lavani.

DUURZAAMHEID

Duurzame projecten pakt WVI tegelijk 
pragmatisch en gradueel aan. We streven 
naar betaalbare projecten die verschil-

6.6.

lende woontypologieën in een natuurlijk 
kader integreren, met respect voor be-
staande groen- en waterelementen. Voor 
De Lange Thuyn in Blankenberge werd het 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) definitief 
vastgesteld. De ambitienota legt de nadruk 
op water, groen, energie, traag verkeer 
en beeldkwaliteit. Ook in Staden (De Twee 
Hofsteden) is een RUP opgestart dat ho-
gere duurzaamheidsambities nastreeft. 

In de duurzame stadsuitbreiding De Vloei 
in Ieper krijgen de wegen en het blauw-
groen netwerk stilaan vorm. In het project 
Schaerdeke in Lo-Reninge omvat de verka-
veling een mix van sociale huur- en koop-
woningen (16), te realiseren door IJzer en 
Zee. Een privépartner realiseert op 11 ka-
vels zongerichte en compacte woningen 
die een architecturale eenheid zullen vor-
men. Op 20 kavels kunnen kopers van WVI 
een eigen compacte woning realiseren. 
Het project omvat ook een gracht om het 
hemelwater te bufferen en een park.

PUBLIEKE WOONPROJECTEN

WVI blijft gemeentebesturen en OCMW’s 
begeleiden om bouwprojecten te realise-
ren voor bejaarden, alleenstaanden en 
kleine gezinnen. Onze vennoten blijven 
graag met WVI samenwerken om hun 
aanbodbeleid met een eigen woonpatri-
monium te kunnen ondersteunen. In 2015 
werd volop gebouwd in vier projecten, in 
De Panne, Ieper (2) en Waregem, samen 
goed voor 41 woningen. Eind 2015 had WVI 
aan de besturen al 322 woonentiteiten ter 
verhuring overgedragen.

6.6.

EVOLUTIE VERKOOP WOONENTITEITEN 2005-2015
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VISIEVORMING EN BELEIDSUITVOERING

Het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan 
(GRS) vormt de basis voor een gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). 
In 2015 werkten we aan 84 gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan 
er 19 werden goedgekeurd. In opdracht 
van de Provincie West-Vlaanderen maakt 
WVI een provinciaal ruimtelijk uitvoerings-
plan op voor de afbakening van het klein-
stedelijke gebied Tielt. Veel aandacht ging 
ook naar verkavelingsplannen, stedelijke 
woonprojecten, inrichtingsplannen en re-
conversiestudies voor bedrijventerreinen. 
Voor Gits en Gistel werkten we een ruim-
telijk kwaliteitsbeleid uit.

WVI heeft veel ervaring met stedenbouw-
kundig ontwerpend onderzoek om de po-
tenties van sites te onderzoeken. In 2015 
werd die methodiek gehanteerd voor sites 
in Oostkamp, Hooglede, Sijsele (recon-
versie kazerne) en Mesen (begraafplaats 
en kernontwikkeling).

Als voorbereiding op het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen had de Vlaamse 
 overheid tien pilootregio’s geselecteerd. 
WVI heeft met de regio’s Midwest en 
Westhoek – die niet als pilootregio waren 
gekozen – hetzelfde denk- en overleg-
proces gelanceerd als de tien officiële 
regio’s. De resultaten daarvan worden ook 
verwerkt in het witboek. Bovendien werden 

Ruimtelijke planning en mobiliteit 

Een kwaliteitsvol 
 studie- en   
adviesbureau
Op het gebied van ruimtelijke ordening en mobiliteit 
blijft WVI zich profileren als een kwaliteitsvol studie- 
en adviesbureau, dat een steeds bredere waaier van 
plannen en studies begeleidt en uitwerkt. We stellen 
de gemeenten ook onze technische kennis en onze 
experts ter beschikking.

Midwest en Westhoek intussen gekozen 
om mee te denken over niet-agrarische 
 activiteiten in voormalige hoeves.

PAROCHIEKERKEN

Steeds meer kerken worden onvoldoende 
gebruikt, terwijl de gemeenten wel de zwa-
re beheers- en onderhoudskosten blijven 
torsen. Dat zet veel gemeenten ertoe aan 
na te denken over andere bestemmingen. 
In 2013-2015 begeleidde WVI een PDPO-
project om suggesties voor de her- of 
nevenbestemming van parochiekerken om 
te zetten in ontwerpend onderzoek en con-
crete scenario’s. In 18 dossiers hebben 
we onderzocht of de voorstellen technisch 
en financieel haalbaar waren. Die aanpak 
heeft de Vlaamse overheid geïnspireerd 
om begin 2016 voor heel Vlaanderen een 
projectbureau Herbestemming Kerken 
op te richten.

EXPERTONDERSTEUNING

Door de snel evoluerende regelgeving wor-
den de dossiers die de gemeenten te ver-
werken krijgen alsmaar complexer. Steeds 
vaker springen we bij om gemeentes op 
stedenbouwkundig vlak te ondersteunen 
en te begeleiden. Gemeenten die geen 
eigen stedenbouwkundig ambtenaar heb-
ben, kunnen die functie laten invullen door 
een expert van WVI. Zo hebben Kortemark 
en Vleteren elk een ruimtelijk planner van 
WVI in dienst, voor twee dagen per week. 

In andere gemeenten delen we onze ex-
pertise bij complexe dossiers of als de 
stedenbouwkundige dienst versterking no-
dig heeft.

WINVORM

Met deze vormingsreeks spannen 
vijf partners zich al 15 jaar in om ruim-
telijke kwaliteit in West-Vlaanderen op 
de kaart te zetten, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Het platform ontstond in 2000 
als een gezamenlijk initiatief van WVI en 
Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen, 
de Vlaamse Landmaatschappij en de 
Vlaams Bouwmeester. Samen blijven 
ze timmeren aan een netwerk om des-
kundigheid rond ruimtelijke kwaliteit op 
te bouwen en te verspreiden. Tijdens 
de druk bijgewoonde lustrumviering 
werd teruggeblikt op de realisaties 
en werd ook de eerste WinVormkaart 
voorgesteld, met 100 projecten uit alle 
64 West-Vlaamse gemeenten.

MOBILITEIT

In 2015 begeleidde WVI acht gemeenten 
bij de herziening van hun mobiliteitsplan. In 
Koekelare is dat traject al uitgemond in een 
vernieuwd en uitgediept plan. Daarnaast 
werkte WVI aan verkeersstudies voor 
Oostrozebeke (dorpskernvernieuwing), 
Lo-Reninge en Kortemark (zwaar ver-
voer), Torhout (fietspaden) en Roeselare 
(bewegwijzering bedrijvenzones).

Inrichtingsplan bedrijvenpark Beveren – Onledebeek (Roeselare)
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Roeselare-Tielt en Brugge-Oostende. In 
het jubileumjaar 2015 werden 4 over-
legmomenten georganiseerd. WVI heeft 
twee intergemeentelijke milieu- en duur-
zaamheidsambtenaren in dienst die in vier 
gemeenten actief zijn. In 2015 ging één 
intergemeentelijke ambtenaar voltijds over 
naar de gemeente Langemark-Poelkapelle.

NATUUR

WVI verleent eerstelijns- en expertad-
vies op het gebied van natuurbeheer en 
-ontwikkeling, flora- en vegetatiekunde 
en landschapsarchitectuur. In 2015 ging 
veel aandacht naar historisch-ecologisch 
onderzoek in Het Zwin, in opdracht van 
de Provincie West-Vlaanderen – een 
boek over de rol die herders en scha-
pen speelden in het natuurbeheer is 
intussen klaar. Daarnaast waren er ge-

MILIEU

WVI volgt de snel evoluerende milieu-
regelgeving op de voet en bezorgt de 
gemeenten eerstelijnsadvies. In 2015 
hebben we 58 milieuvergunningsaanvra-
gen geadviseerd. Van de 11 mer-scree-
nings die we opmaakten kregen er al acht 
een ontheffing. 

We blijven ook werk maken van duurzaam 
bouwen en duurzame stedenbouw. In het 
pilootproject De Vloei in Ieper werd begon-
nen met de uitvoering: de leefstraten, het 
groenblauwe netwerk, de leefstraten en 
de deeltuinen van de eerste fase werden 
al aangelegd. 

Sedert 1995 organiseert WVI regionaal 
overleg voor de gemeentelijke milieuver-
antwoordelijken in de regio’s Westhoek, 

8.

Milieu, natuur, energie en klimaat

Lokaal klimaatbeleid  
op de sporen gezet
Deskundig eerstelijnsadvies en inhoudelijke 
ondersteuning bij milieudossiers en natuurstudies 
blijven belangrijk, maar ook klimaat en energie staan 
hoog op de agenda. WVI fungeert als gangmaker 
voor gemeenten die werk willen maken van een lokaal 
energie- en klimaatbeleid.

8.

meenteoverschrijdende studies voor het 
uitgebreide Zwin, de Westkustpolders, 
de Damse Vaart, de duinen in Duinkerke-
Westende en het duinengebied 
Koksijde-Nieuwpoort-Middelkerke.

KLIMAAT EN ENERGIE

Zowel in het bestrijden van klimaatveran-
dering – mitigatie – als in het beheersen 
van de gevolgen ervan – adaptatie – krij-
gen de gemeenten een belangrijke rol. WVI 
staat hen bij om een lokaal energie- en kli-
maatbeleid te ontwikkelen. In 2015 hebben 
we een klimaatdeskundige aangeworven. 
Met energiedoorlichtingen en haalbaar-
heidsonderzoeken ondersteunen we ge-
meenten die hun woonpatrimonium en hun 
gemeentelijke infrastructuur energiezuinig 
willen maken. 

Eind 2014 hadden 62 West-Vlaamse 
gemeenten een verklaring ondertekend 
waarin ze zich engageren voor een lokaal 
klimaatbeleid. Voor bijna de helft van deze 
gemeenten vormde dat engagement een 
opstap naar het Burgemeestersconvenant. 
WVI startte een traject op om gemeen-
ten daarvoor te enthousiasmeren. In juni 
2015 hebben uiteindelijk 32 steden en 
gemeenten het Burgemeestersconvenant 
ondertekend. Door zich ertoe te verbin-
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Met WVI als gangmaker 
hebben 32 steden 
en gemeenten het 
Burgemeestersconvenant 
 ondertekend.

Milieu, natuur, energie en klimaat

Lokaal klimaatbeleid  
op de sporen gezet

den de CO
2
-uitstoot op hun grondgebied 

tegen 2020 met minstens 20 procent te 
verminderen, dragen ze hun steentje bij 
aan de strijd tegen de klimaatverandering. 
WVI biedt onder meer begeleiding bij de 
opmaak van het energieactieplan en het 
uitvoeren van de acties.

VLAAMSE ENERGIELENING

Sedert 1 mei 2011 neemt WVI de rol van 
Lokale Entiteit op voor het federale Fonds 
ter Reductie van de Globale Energiekost 
(FRGE). Dat verleent particulieren in aan-
gesloten gemeenten goedkope leningen 
voor energiezuinige ingrepen – een nieuwe 
condensatieketel, een zonneboiler, een 
warmtepomp, dakisolatie enz. In 2015 werd 
het FRGE-fonds geregionaliseerd tot de 
Vlaamse Energielening. Er werden 387 dos-
siers goedgekeurd, voor een bedrag van 
2,75 miljoen euro. 

WVI voert ook thermografische scans uit 
bij particulieren die zo’n groene lening aan-
gaan om te bekijken welke energie-ingrepen 
het meeste rendement opleveren. Op maat 
van de woonsituatie geven we dan geperso-
naliseerd energieadvies. In een pilootproject 
in Roeselare bekijken we momenteel of we 
dat energieadvies ook op het niveau van de 
straat of de wijk kunnen organiseren.

9.

WVI maakte een advies op over het inzaaien van 
klaprozen, in het kader van de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog.
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AANKOOPONDERHANDELINGEN

In 2015 onderhandelde de WVI-aankoopdienst met 
succes over de aankoop van 50 hectare voor bedrij-
venterreinen en 5,16 hectare voor woonprojecten. 
In regie voor de gemeenten nam de aankoopdienst 
13 onderhandelingsopdrachten op, onder meer voor 
fietspaden, groenzones, sportvelden, dienstencen-
trum en lokale infrastructuur. Een deel daarvan werd 
al afgerond. De aankopers zorgen ervoor dat de 
aankopen en pachtregelingen sneller worden gereali-
seerd, zodat infrastructuurprojecten van de gemeen-
te geen vertraging oplopen.

GIS

Voor steeds meer verplichtingen die de Vlaamse 
overheid hen oplegt, maken gemeenten gebruik 
van GIS. Op vraag van zes gemeenten in de regio 
Roeselare-Tielt heeft WVI een intergemeentelijke 
GIS-coördinator aangeworven. Die is voltijds bij WVI in 
dienst, maar verdeelt zijn inzet over vaste werkdagen 
in elk van de zes gemeenten. WVI biedt ook consul-
tancy op maat: een expert adviseert de gemeentelijke 
GIS-werkgroep bij beleidskeuzes. In 2015 maakte 
Gistel van dat aanbod gebruik. We begeleiden de ge-
meenten onder meer bij de opmaak van hun Register 

Onbebouwde Percelen (ROP) en bij de voorbereiding 
op de  omgevingsvergunning, die digitaal zal moeten 
worden behandeld. 

Met het project Digitale Stedenbouw kundige 
Informatie (DSI) wil de Vlaamse overheid stedenbouw-
kundige gegevens digitaal ontsluiten. Gemeenten moe-
ten hun plannen digitaliseren en op het DSI-platform 
ontsluiten voor stakeholders en gebruikers. WVI werkte 
een ondersteuningspakket uit, zette in Midwest een 
pilootproject op, scant zo nodig lokale plandocumenten 
in of digitaliseert ze.

REGIONAAL

WVI verzorgt het secretariaat van het burgemeesters-
overleg in de regio’s Brugge, Roeselare-Tielt en de 
Westhoek en sinds 2015 ook in de regio Oostende. 

In de regio’s Midwest en Westhoek is het burge-
meestersoverleg uitgegroeid van een forum voor 
afstemming en ervaringsuitwisseling tot een forum 
dat nadenkt over nauwere samenwerking en hoe die 
kan worden gestructureerd. In Midwest werd be-
sloten om na te denken over een juridische entiteit 
om die samenwerking te structureren. Die entiteit 
zou intergemeentelijk personeel kunnen aanwerven, 
expertise delen, gezamenlijke aankopen organiseren, 
en participeren aan Vlaamse en Europese projecten. 
Ook in de Westhoek bestaat de behoefte aan een in-
tergemeentelijke entiteit met rechtspersoonlijkheid, 
voor het aanwerven van gespecialiseerd personeel, de 
inkanteling van bestaande samenwerkingsverbanden 
en de regionale projectontwikkeling. 

Om ervaringen en inzichten rond intergemeentelijk 
samenwerken te delen, heeft WVI een Kennisplatform 

Andere werkvelden en samenwerking

Samenwerkingen 
inspireren en 
 ondersteunen
WVI begeleidt gemeenten die 
samenwerken om taken kostenefficiënter 
aan te pakken. We blijven ook inzetten 
op Europese samenwerking, die 
vernieuwende initiatieven van gemeenten 
kan inspireren en versterken.

10.10.



opgericht. Twee à drie keer per jaar kunnen raads-
leden, bestuurders, ambtenaren en medewerkers er 
van gedachten wisselen over de kansen die interge-
meentelijk samenwerken hun biedt. 

GRENSOVERSCHRIJDEND

In 2015 werden de bestuursorganen vernieuwd 
van zowel de Eurometropool als de EGTS West-
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Voor 
de Eurometropool beschrijft de strategie 2014-2020 
de 11 uitdagingen waarop de grensoverschrijdende 
regio wil focussen. WVI neemt mee de leiding op zich 
van ambitie 4, ‘ontwikkelen van grensoverschrijdende 
bedrijventerreinen en het gezamenlijk gebruik van 
voorzieningen’. Daarnaast neemt WVI deel aan de 
stuurgroepen van zeven andere ambities. De EGTS 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale 
zette in 2015 in op de rationalisering van werking 
en activiteiten, de ontwikkeling van een communica-
tiestrategie en de indiening van Interreg V projecten.

EUROPEES

Voor de Europese samenwerking was 2015 een over-
gangsjaar. Een aantal projecten uit de programmape-
riode 2007-2013 liep af, terwijl de operationele pro-
gramma’s voor 2014-2020 pas medio 2015 worden 
goedgekeurd. Projectoproepen volgen nu een 2-staps 
procedure. Eerst wordt een conceptnota ingediend. Als 
het Europees programma de conceptnota goedkeurt, 
mag een volledige projectaanvraag worden ingediend. 
WVI was in de eerste projectoproepen partner in zes 
conceptnota’s. De conceptnota’s voor See2Do! (een 
begeleidingstraject om woningeigenaars aan te zetten 
tot energierenovatie) en BISEPS (over de introductie 
van hernieuwbare energietechnologieën op bestaande 
bedrijventerreinen) werden intussen goedgekeurd.

WVI heeft een 
Kennisplatform 
opgericht om inzichten 
rond intergemeentelijk 
samenwerken te delen.

WVI
www.wvi.be

BARON RUZETTELAAN 35
8310 BRUGGE

T +32 50 36 71 71
E wvi@wvi.be
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Gebiedsontwikkeling 

WVI als  projectregisseur
Als verlengstuk van het 
lokale bestuur zet WVI haar 
brede kennis en expertise 
in om gemeenten bij te 
staan als regisseur voor 
gebiedsontwikkeling. Dat doen 
we onder meer in Damme 
(kazerne Sijsele) en Veurne 
(Suikerfabriek).

HELDERE ROLVERDELING

Als de gemeente een site wil ontwikkelen of 
herbestemmen komen daar allerlei factoren 
bij kijken: de visie van de gemeente, de ver-
wachtingen van inwoners, plannen van de 
eigenaars, de verdeling van kosten en ba-

ten, meerwaarden en risico’s, de duurzaam-
heidsambities en de wensen van stakehol-
ders, het procesverloop … Als regisseur zet 
WVI een helder traject en proces uit, waarin 
elke actor een duidelijke rol krijgt. Dat staat 
borg voor een vlot procesverloop en een 
kwalitatief eindresultaat.

In opdracht van de stad Damme werkten 
we verder aan de reconversie voor de 
vrijgekomen kazerne in Sijsele. In 2015 liep 
het traject verder voor de herziening van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Damme. Parallel daarmee zal een ruimtelijk 
uitvoeringsplan worden opgemaakt. Daarin 
wordt het gebied van 19 hectare een recon-
versiezone met drie deelzones: 9,5 hectare 
bedrijvigheid, 3,5 hectare voor wonen en 
6 hectare voor groen en recreatie.

VANUIT EIGEN GRONDPOSITIE

WVI kan die regisseursrol ook opnemen 
voor gronden waarvan ze zelf eigenaar 
is. Op de Suikerfabrieksite in Veurne 
werkte WVI verder aan omvorming van 
de vroegere fabriek tot een duurzaam 
nieuw stadsdeel met een gemengde ste-
delijke ontwikkeling. Het woongedeelte en 
parkgebied werd in gedeelde projectont-
wikkeling met private promotoren (PPS) 
gegoten. Momenteel buigt een jury zich 
over de voorstellen van de drie geselec-
teerde projectontwikkelaars. WVI zelf 
realiseert het bedrijventerrein met het 
bijbehorend natuurpark. In juni werd een 
deel van het park feestelijk geopend: WVI 
realiseerde er het beheer- en natuure-
ducatief centrum Suikerklontje en een 
ecologisch volkstuinpark.


