WVI INFO °3.2018
Driemaandelijkse nieuwsbrief | 19de jaargang | juli 2018

Jaaroverzicht 2017:
terugblik op een
uitmuntend werkjaar

04.

ECONOMISCHE DYNAMIEK
ONDERSTEUNEN

06.

GEMEENTEN
ENERGIEZUINIGER
MAKEN

08.

INZETTEN OP
KERNVERSTERKENDE
PROJECTEN

10.

NIEUWE INITIATIEVEN
HELPEN GROEIEN
EN BLOEIEN

2.

VOORAF
Op 24 mei vond in Langemark-Poelkapelle de algemene vergadering
van WVI plaats. Daar werd de tweede editie van het inspiratiemoment
WVI BOOST aan gekoppeld: de West-Vlaamse sociale media strateeg
Nadja Desmet nam het publiek mee in de wondere wereld van de
sociale media en gaf waardevolle tips & tricks om ze efficiënt in te
zetten.
Op de algemene vergadering werd gewoontegetrouw ook het jaarverslag voorgesteld. Op de volgende pagina’s leest u de belangrijkste
resultaten die we in 2017 op de diverse werkvelden hebben gerealiseerd. We willen u op het hart drukken om er toch ook even het volledige jaarverslag bij te nemen, dat u kunt nalezen op www.wvi.be. Dat
jaarverslag steekt dit jaar immers in een fris kleedje, met een beeldende lay-out en bondige en vlot leesbare teksten. Nieuw en handig is
ook het overzicht van alle WVI-activiteiten per gemeente.
Zoals u verder kunt lezen, heeft WVI het in 2017 uitstekend gedaan,
zowel inhoudelijk als financieel. Iedereen die aan die uitmuntende resultaten heeft meegewerkt – onze vennoten, onze bestuursorganen
en onze medewerkers – willen we van harte bedanken.
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Veel leesplezier – en voor alle lezers een prettige vakantie!
Geert Sanders | algemeen directeur
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2017: een
uitmuntend werkjaar
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2017 was een uitmuntend jaar voor
WVI. We brachten een recordaantal
bedrijfskavels op de markt en ook op
onze andere werkvelden zetten we
uitstekende resultaten neer. Door onze
statuten aan te passen aan het nieuwe
decreet Lokaal Bestuur zijn we meteen
ook gewapend voor de toekomst.

B

De algemene vergadering
van WVI, op 24 mei 2018
in Langemark-Poelkapelle.

egin 2017 trad Kris Declercq, burgemeester van Roeselare, aan als nieuwe voorzitter
van WVI. Hij beloofde in te zetten op continuïteit en innovatie: als publieke dienstverlener
zou WVI blijven opereren als het verlengstuk van
de gemeente. Die missie hebben we in 2017 meer
dan ooit waargemaakt, in onze diverse rollen: als
toonaangevend vastgoedontwikkelaar, als kennisen expertisecentrum dat de gemeenten bij steeds
meer opdrachten terzijde staat, als gangmaker van
intergemeentelijke samenwerkingsvormen.

pakket van 130 hectare voor bedrijfsruimte mag bestemmen. Daar kan nog extra bedrijfsruimte bijkomen,
als de Provincie concrete terreinvoorstellen uitwerkt.
De Vlaamse Regering stemde in met de vraagberekening van de Provincie, die WVI vanuit haar grondige
terreinkennis met realistische cijfers kon stofferen.

DYNAMIEK NIET FNUIKEN

Publiek private samenwerking (PPS) speelt ook bij
woonprojecten een rol. Samen met gemeenten,
OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en
private actoren realiseren we een gezonde mix van
betaalbare kavels en sociale koop- en huurwoningen.
We spelen alert in op de evolutie naar compactere
woonvormen, vaak in inbreidingsgerichte en kernversterkende projecten. Alles samen heeft WVI in 2017
61 woonentiteiten op de markt gebracht.

De economische dynamiek in West-Vlaanderen blijft
groot. Daaraan komt WVI tegemoet door ondernemers
snel percelen ter beschikking te stellen. Vorig jaar
hebben we maar liefst 84 hectare grond verkocht, aan
132 bedrijven. Dat is twee keer zo veel als in 2016.
Door samen te werken met private actoren kunnen
we snel een kwalitatief aanbod van bedrijfsverzamelgebouwen creëren, die aantrekkelijk zijn voor kleine
ruimtevragers op de markt.

Meer dan ooit profileert WVI zich als
een slanke en daadkrachtige organisatie

SLIMMER SAMENWERKEN

Als we die economische dynamiek niet willen fnuiken,
moeten we tijdig genoeg bedrijfsruimte kunnen aanbieden. Veel wordt daarom verwacht van het nieuwe
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Een meevaller is intussen dat de Provincie West-Vlaanderen een reserve

WVI heeft een ruim dienstverleningsaanbod uitgebouwd, onder meer in domeinen als stedenbouw, GIS,
mobiliteit, milieu, natuur, klimaat en energie. Zo zetten
we sterk in op de transitie naar klimaatneutraliteit en
groene warmte. In al die werkvelden blijven we ook

>

Ondernemen

Economische
dynamiek
ondersteunen
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innoveren en slaan we bruggen tussen de gemeente
en Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s. Om
onze kennis en expertise optimaal in te zetten, is samenwerking met de gemeenten cruciaal. WVI denkt
creatief mee over slimme oplossingen. Om personeel
te delen kan een groep gemeenten voortaan samen
met WVI een kostendelende vereniging (KDV) oprichten. In dat geval is de dienstverlening vrijgesteld van
btw. WVI heeft al enkele KDV’s op de sporen gezet en
staat klaar om op nieuwe vragen van gemeenten in te
spelen. In 2017 werd WVI ook partner in de regionale
dienstverlenende verenigingen Midwest en Westhoek.
VOORTREKKER IN AFSLANKING

Eind 2017 keurde de Vlaamse Regering het decreet
Lokaal Bestuur goed. Dat moet onder meer het
aantal lokale politieke mandaten en bestuursleden
drastisch verminderen. Als eerste intercommunale
in Vlaanderen past WVI zich aan dat nieuwe decreet
aan. De buitengewone algemene vergadering van WVI
keurde een statutenwijziging goed, die voorziet in een
afgeslankte raad van bestuur. Vanaf 2019 worden
de 54 West-Vlaamse gemeenten vertegenwoordigd
door 15 bestuurders, aangevuld met drie leden van de
oppositie. De drie regio’s – Noord-West-Vlaanderen,
Midwest en Westhoek – krijgen elk vijf mandaten met
gemeentelijke bestuurders toegewezen. Belangrijk is
ook dat de Provincie West-Vlaanderen uit WVI treedt,
al blijven we natuurlijk nauw met elkaar samenwerken.
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De afslanking stelt WVI natuurlijk voor uitdagingen:
om te waarborgen dat alle lokale besturen zich nauw
bij WVI betrokken blijven voelen, willen we de banden
versterken en de informatiedoorstroming nog verbeteren. Tegelijk profileren we ons meer dan ooit als
een slanke, efficiënte en daadkrachtige organisatie,
die gemeenten helpt om beleidsdoelen te formuleren
en te realiseren.

Als toonaangevende speler in WestVlaanderen zorgt WVI voor een behoorlijk
gespreide en gediversifieerde voorraad
van betaalbare bedrijventerreinen.
Prijsverantwoord, ruimtezuinig en
duurzaam werken staat voorop, zowel
in de ontwikkeling als in het beheer.

I

n ontwikkeling. In 2017 werkte WVI
aan 45 projecten, samen goed voor
een bruto-oppervlakte van 571,2 hectare. Belangrijke realisaties waren
er in Beernem, Wingene, Roeselare
en Ruiselede.
Aan- en verkoop. In 2017 bedroeg de
bruto aangekochte oppervlakte 23,6 hectare, waarvan 1,9 hectare terugkopen. Het
aankoopvolume blijft dalen, in vergelijking
met 2014-2015. De verkoop lag dan weer
fors hoger dan in de voorbije 10 jaar: WVI
verkocht 83,8 hectare aan 132 bedrijven

Naar vitale en circulaire bedrijventerreinen. WVI loopt voorop in de transitie
naar circulaire bedrijventerreinen, waar
afvalstoffen maximaal worden hergebruikt
en groene energie wordt opgewekt en
gedeeld. Voor alle nieuwe bedrijventerreinen geldt een CO2-neutraliteitsverplichting.
Daardoor beheren we intussen 24 CO2neutrale bedrijventerreinen. Daarnaast
zetten we maximaal in op energieuitwisseling en op de gezamenlijke productie van
duurzame energie. Zo verkennen we de
haalbaarheid van warmtenetten. Een voorbeeld is het bedrijventerrein ovenhoek die
WVI in Roeselare realiseert. Ze werd duurzaam ingeplant, vlak bij de verbrandingsoven van Mirom, die restwarmte levert aan
een grootschalig warmtenet.

op 39 bedrijventerreinen. Dat hoge cijfer
bewijst de sterke economische dynamiek
in ons werkingsgebied. Dankzij de destijds
besliste planningsinitiatieven en de alerte
opstelling van WVI konden we veel ondernemers een plaats bieden, maar de vraag
naar ruimte blijft sterk groeien.
Voorraad. Eind 2017 hadden we
583,2 hectare grond in portefeuille, waarvan 62,8 hectare vrij beschikbaar. Om op
(middel)lange termijn een ijzeren voorraad op te bouwen, zijn dringend nieuwe
planningsprocessen nodig. Die worden
onder meer verwacht van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (BRV), dat momenteel op stapel staat.
Eind 2017 heeft de Vlaamse Regering
ingestemd met de vraag van de Provincie
West-Vlaanderen om gebruik te kunnen
maken van het reservepakket bedrijventerreinen. Die reserve – 1400 hectare
voor heel Vlaanderen – was opgenomen in
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
De Provincie mag nu maximaal 130 hectare als bedrijfsruimte bestemmen. Daar
kan nog extra bedrijfsruimte bijkomen, als
de Provincie daarvoor concrete terreinvoorstellen uitwerkt. De aanvraag van de
Provincie werd overigens gestoffeerd door
WVI: dankzij onze grondige terreinervaring
konden we een realistische prognose van
de toekomstige ruimtevraag uitwerken.

Bedrijventerreinbeheer. Om de duurzame kwaliteit en de uitstraling van de
vestigingslocatie te vrijwaren, reiken we
steden en gemeenten een toolbox met
flexibele instrumenten aan. We waken
erover dat de bedrijven de verkoopsvoorwaarden naleven. Waar ze dat wensen,
coördineren we gezamenlijke activiteiten
zoals groenonderhoud enz. Het bewegwijzeringssysteem werd in 2017 verder uitgerold. Op vraag van het bestuur houden onze
parkmanagers een extra oogje in het zeil op
het openbaar domein: na een terreinbezoek
maken we een inventarisrapport op, dat een
revitaliseringsproject kan inspireren.
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Duurzaam ruimtegebruik. Samen
met POM West-Vlaanderen en Leiedal
heeft WVI sterk ingezet op de activering
van onderbenutte sites. De eigenaars van
voor bedrijvigheid bestemde, maar niet
ingevulde zones werden aangemoedigd
om ze te activeren. Van januari 2013 tot
maart 2017 werd zo 82,4 hectare
bedrijventerreinen geactiveerd.

100

95

90

90

80

84

80
71

70

70

73

60

60
56

50

50

54

40

40

20

Revitalisering. WVI beschikt over een
geïntegreerde strategie om oude bedrijventerreinen een nieuwe schwung
te geven. Zo wordt de Rozendaalstraat
op het bedrijventerrein Ieperleekanaal
in Ieper opnieuw ingericht, en krijgt
het openbaar domein van het bedrijventerrein Noord-Ede in Bredene
een facelift. WVI legt overigens een
reconversie- of revitaliseringsfonds
aan om zulke revitaliseringsprojecten
te ondersteunen en de last voor de
gemeente te verlagen.
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EVOLUTIE GRONDVERKOOP BEDRIJVENTERREINEN 2007-2017
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Koepelproject. In 2016 lanceerde het
Agentschap Innoveren en Ondernemen
(VLAIO) een oproep om samenwerking
tussen bedrijven op bedrijventerreinen
te ondersteunen. WVI diende met
de gemeenten Beernem, Diksmuide,
Izegem, Lichtervelde, Tielt en Zedelgem
een koepelproject in. Het doel: bedrijven
terreinmanagement introduceren,
samen met de bedrijven en gemeenten.
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De grondverkoop haalde in 2017 recordcijfers:
een bewijs van de sterke economische dynamiek.

Milieu, natuur, energie en klimaat

6.

Gemeenten
energiezuiniger
helpen maken
WVI fungeert als gangmaker voor
gemeenten die een lokaal energie- en
klimaatbeleid op poten zetten. Erg
belangrijk blijven daarnaast deskundig
eerstelijnsadvies en inhoudelijke
ondersteuning bij allerlei milieudossiers
en natuurstudies.
Milieu. WVI volgt de snel evoluerende milieuregelgeving op de voet, verkent subsidie-opportuniteiten en
bezorgt de gemeenten eerstelijnsadvies. Zo hebben
we in 2017 43 milieuvergunningsaanvragen geadviseerd. Van de 25 mer-screenings die we opmaakten,
kregen er al 18 een ontheffing. WVI geeft ook technisch en juridisch advies bij milieuklachten. In 2017
behandelden we bezwaren van drie gemeenten.
Vanaf 2018 verenigt en vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning, de
verkavelings- en de de milieuvergunning. Voor de milieuaspecten kunnen gemeenten dossier per dossier
beslissen om met WVI samen te werken. In 2017 werd
een intergemeentelijke toezichthouder aangeworven
om voor enkele gemeenten in de regio Midwest het
toezicht op de omgevingsvergunning te coördineren.
We blijven ook werk maken van duurzaam bouwen en
duurzame stedenbouw. In het pilootproject De Vloei
(Ieper) maakt WVI deel uit van het toetsteam dat ontwerpen van particuliere bouwers adviseert.
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Natuur. WVI verleent eerstelijns- en expertadvies
op het gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling,
flora- en vegetatiekunde en landschapsarchitectuur.

WVI werkt ook mee aan gemeente-overschrijdende
studies. Die reiken voorbeelden aan van waardevolle
natuur waaruit gemeenten kunnen putten. Zo werkt
WVI mee aan de landschappelijke en natuuraspecten
van een beheerplan voor het beschermde stadsgezicht Damme. Voor het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) werd een beheerplan afgerond voor zeven
gebieden tussen Diksmuide en Veurne. Nog in opdracht van ANB maakten we vijf natuurbeheerplannen
op voor evenveel duingebieden in Koksijde, Nieuwpoort
en Middelkerke-Westende.
Burgemeestersconvenant. In 2015 engageerden
32 steden en gemeenten uit het WVI-werkingsgebied
zich in het Burgemeestersconvenant. Ze werken samen in vier groepen, die door WVI worden begeleid.
Elke groep moest een duurzaam energieactieplan
opmaken, die de Europese Commissie in 2017 heeft
goedgekeurd. Elk van de vier plannen bevat ook regionale acties, waarvan WVI er een aantal trekt.

Alle energieactieplannen
werden door de Europese
Commissie goedgekeurd

Vlaamse Energielening. WVI fungeert als Energiehuis
voor de Vlaamse Energielening. De bijzondere
doelgroep omvat mensen uit kansengroepen. WVI
werkt samen met het OCMW van de deelnemende
gemeenten om deze groep extra sociale en
technische begeleiding te bieden. In 2017 werden
in totaal 246 dossiers goedgekeurd, waarvan 28
voor de bijzondere doelgroep. Het totale ontleende
bedrag bedraagt 1,85 m
 iljoen euro.
Technisch energieadvies. WVI ondersteunt
gemeenten die hun inwoners stimuleren om hun
woningen energiezuiniger te maken. Zo voeren we
thermografische scans uit om gepersonaliseerd
energieadvies te kunnen geven. In een pilootproject in
Roeselare onderzoeken we of we dat energieadvies
ook op het niveau van de straat of de wijk kunnen
organiseren. Daarnaast helpen we gemeenten om
hun patrimonium energiezuiniger te maken en er
hernieuwbare energie te implementeren.

Doen door te zien. WVI neemt deel aan het
Interreg Vlaanderen-Nederland-project See2Do!,
dat particulieren en gemeenten warm wil maken
voor energierenovatie. Dat gebeurt volgens het
principe ‘doen door te zien’. Met thermografische
scans – waarvoor WVI een geavanceerde
thermische camera heeft aangekocht – wordt het
reële energieverlies in woningen en gebouwen
aangetoond. Daarnaast worden energiebesparende
technieken en best practices gedemonstreerd.
WVI werkt het project uit in Lo-Reninge, Kortemark
en Oostkamp.
In het Europese project BISEPS (Business Clusters
Integrated Sustainable Energy PackageS) werkt
WVI samen met binnen- en buitenlandse partners
om op bestaande bedrijventerreinen middelgrote
hernieuwbare energie-installaties te introduceren.
WVI spoort op de bedrijventerreinen van Roeselare
en Lichtervelde hernieuwbare energieclusters op.

Thermografische scans tonen
reële energieverliezen aan.

WVI maakte onder meer een
beheerplan op voor zeven
natuurgebieden tussen
Diksmuide en Veurne.

7.

Wonen

8.

Inzetten op kern
versterkende projecten
WVI speelt in op de evolutie naar compactere, duurzamere
en steeds vaker ook inbreidingsgerichte woonprojecten.
Een gezonde mix van betaalbare kavels en sociale koopen huurwoningen staat voorop.

N

ieuwe accenten. WVI zet actief in
op de realisatie van duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woonprojecten. Dat pakken we tegelijk pragmatisch
en stapsgewijs aan. Vennoten die woonprojecten willen realiseren, begeleiden we
in het hele traject. Nieuwe beleidsaccenten
zijn: stads- en dorpskernvernieuwingsprojecten, renovatie van het verouderde woningpatrimonium en duurzame woonprojecten in of dicht bij de kernen. Ook zetten
we steeds vaker in op publiek-private
samenwerking (PPS).

deel verkocht voor de bouw van 28 appartementen. Alles samen heeft WVI in 2017
dus 61 woonentiteiten (kavels en appartementen) op de markt gebracht.

Aan- en verkoop. In 2017 kon WVI
1,5 hectare aankopen in zes projecten.
De voorraad realiseerbare terreinen
bleef nagenoeg onveranderd: eind 2017
bedroeg hij 143 hectare. In 2017 verkocht
WVI 33 kavels aan kandidaat-kopers,
goed voor 1,4 hectare uitgeruste bouwgrond. Daarnaast werd voor het project
Heulebrug in Knokke-Heist het grondaan-

De prijs van bouwgrond blijft licht toenemen, maar hangt sterk af van de regio. In
2017 varieerde hij van 130 euro per m²
in Heuvelland tot gemiddeld 300 euro per
m² in Knokke-Heist. De trend om alsmaar
kleiner te bouwen, op kleinere percelen,
zet zich door. Door de strengere bouwen energienormen heeft nieuwbouw het
relatief moeilijk.

Voor het project Heulebrug heeft WVI
in 2017 een online platform ontwikkeld
waarop de toewijzing van de percelen ‘in
real time’ kan worden gevolgd. Zodra een
kavel in optie is genomen, wordt het op de
overzichtskaart ingekleurd, zodat kandidaat-kopers in een oogopslag de beschikbare kavels kunnen zien.

Inbreidingsgericht. De WVI-aankopers
prospecteren gericht naar inbreidings
gerichte projecten. Die kunnen leegstaande of verwaarloosde sites omtoveren
tot woonprojecten die buurten en wijken
revitaliseren. Een voorbeeld daarvan is het
project Ter Beke in Ruiselede: samen met
de gemeente vormde WVI de vroegere site
van een vleesverwerkend bedrijf om tot
een kernversterkend project met 9 compacte bouwkavels. In Wervik realiseert WVI
dan weer een kernversterkende verkaveling op vroegere sportterreinen, met een
betaalbaar aanbod van 38 vrije kavels.
De Vlaamse overheid zal ongetwijfeld
nieuwe impulsen geven om inbreidingsgericht te bouwen en te verkavelen. WVI
staat de gemeenten bij om zulke compacte
projecten kwalitatief in te vullen, in samenwerking met de privésector en sociale
bouwmaatschappijen of als projectregisseur in opdracht van de gemeente.

EVOLUTIE VERKOOP WOONENTITEITEN
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In 2017 verkocht WVI 61 woonentiteiten, waarvan
28 appartementen in het project Heulebrug in Knokke-Heist.

Ruimtelijke planning en mobiliteit

Samen
oplossingen
uitdokteren

9.

Als kwaliteitsvol studie- en adviesbureau
begeleidt en realiseert WVI een steeds
bredere waaier van plannen en studies. We
laten de gemeenten delen in onze expertise
en dokteren samen efficiënte oplossingen uit.

B

eleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Momenteel staat het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen in de steigers, dat het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen moet vervangen. De grote
lijnen werden eind 2016 uitgezet in een
Witboek, waarover ook gemeenten zich
konden uitspreken. WVI begeleidde de
regio’s Midwest en Westhoek om via een
denk- en overlegproces een discussienota
op te maken, die werd overgemaakt aan
de Vlaamse Regering.

analyseren. De workshopformule voegt
daar als extra dimensie interactie aan toe:
experts en stakeholders brainstormen
samen met de gemeentelijke administratie
over visies, concepten en ontwerpen. De
methodiek levert creatieve resultaten op
én de gemeente kan al meteen feedback
geven. In 2017 werd de formule gehanteerd voor een nieuwe woonontwikkeling
in Zuienkerke en in Hooglede voor diverse
strategische zones in de kern van Gits.

Visievorming en beleidsuitvoering. Zoals
elk jaar heeft WVI ook in 2017 weer een resem plannen opgemaakt: structuurplannen
voor Moorslede, Oudenburg en Damme,
75 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, de afbakening van het kleinstedelijke gebied Tielt, verkavelingsplannen, stedelijke woonprojecten, inrichtingsplannen
en reconversiestudies voor bedrijventerreinen, beeldkwaliteitsplannen enz.

Expertondersteuning. Gemeenten die
geen eigen stedenbouwkundig ambtenaar
hebben, kunnen die functie laten invullen
door een expert van WVI. Zo zijn sinds
midden 2015 stedenbouwkundigen van WVI
aan de slag voor de gemeenten Vleteren en
Kortemark. In andere gemeenten delen we
onze expertise bij complexe dossiers of als
de stedenbouwkundige dienst versterking
nodig heeft. In 2017 maakten onder meer
Tielt en Lo-Reninge gebruik van dit systeem.

Stedenbouwkundig ontwerp. WVI heeft
veel ervaring met ontwerpend onderzoek
om de potenties van sites te verkennen.
Dat doen we door de context, de kenmerken en de plus- en minpunten grondig te

Kennisdeling. Via diverse fora en platformen maakt WVI werk van kennisdeling:
een driemaandelijks atrium voor gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren,
WinVorm, het platform voor vernieuwen-

de thema’s in ruimtelijke kwaliteit, het
Kennisplatform Openbare Verlichting en
het Kennisplatform over de toekomst
van parochiekerken.
Mobiliteit. De Vlaamse overheid creëert
15 vervoersregio’s waarin lokale overheden en andere partners samen een
mobiliteitsplan uitwerken. Voortaan kunnen de gemeenten dus zelf de mobiliteit
in hun regio sturen. De Westhoek was
een van de proefregio’s. Eind 2016 werd
daar de vervoerregioraad opgestart die
een nieuw voorstel uittekende voor het
kernnet en het aanvullend net. WVI werkte eraan mee en wordt ook betrokken
bij de vervoerregio’s Brugge, Oostende
en Midwest.
Vernieuwend was de aanpak van het doorgaand zwaar verkeer in Kortemark en
buurgemeenten. Veel gemeenten proberen
dat verkeer uit hun woonkernen te weren,
maar een intergemeentelijke aanpak werkt
efficiënter. WVI werkte diverse scenario’s
uit en legde die aan de betrokken gemeenten voor. Dat leverde een consensus op
om binnen twee zones tonnagebeperkingen in te voeren.

10.

Andere werkvelden en samenwerking

Nieuwe initiatieven
helpen groeien en bloeien
G

De samenwerking tussen
gemeenten verkent nieuwe
sporen. WVI volgt de evolutie
op de voet. We blijven ook
inzetten op de samenwerking
met Noord-Frankrijk en op
Europese projecten.

IS. WVI biedt consultancy op
maat aan: onder meer in Gistel en
Blankenberge adviseert een expert
de gemeentelijke GIS-werkgroep. Voor
het project Digitale Stedenbouwkundige
Informatie (DSI) van de Vlaamse overheid
ondersteunen we gemeenten met een kennisplatform. Tegelijk bieden we gemeenten
aan om hun plandocumenten in te scannen
of te digitaliseren. Alle gemeenten van
Midwest hebben we begeleid om een van
de DSI-pilootregio’s te worden voor Ruimte
Vlaanderen. Daarnaast voeren we allerlei
inventarisatie- en digitalisatieopdrachten
uit. Vier keer per jaar organiseren we
een bijeenkomst voor gemeentelijke
GIS-verantwoordelijken.
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Aankooponderhandelingen. In opdracht
van de gemeente voert WVI aankooponderhandelingen met eigenaars en pachters.
Zo zorgen we ervoor dat aankopen en
pachtregelingen sneller worden gerealiseerd, zodat infrastructuurprojecten van

de gemeente geen vertraging oplopen. In
2017 heeft onze aankoopdienst in 37 dossiers onderhandelingen gevoerd.
Regionaal. Doordat gemeenten steeds
meer complexere taken op hun bord krijgen, zien ze brood in hechtere samenwerking over de gemeentegrenzen heen. Zulke
samenwerkingsinitiatieven wil WVI actief
ondersteunen en faciliteren. Daarvoor
hebben we ook een Kennisplatform opgericht, voor raadsleden, bestuurders
en ambtenaren.
Veel gemeenten vinden het handiger om
personeel te delen dan voltijds eigen
personeel in te zetten. Daarvoor kan een
groep gemeenten voortaan samen met
WVI een kostendelende vereniging (KDV)
oprichten. In dat geval is de dienstverlening vrijgesteld van BTW. In 2017 heeft WVI
kostendelende verenigingen op de sporen
gezet voor onder meer informatiebeheer,
omgeving, handhaving en GIS.

De Kostendelende
Verenigingen (KDV's)
hebben de wind in de zeilen

WVI verleende o.a. ondersteuning bij het project
Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI).
We bieden gemeenten aan om plandocumenten
in te scannen of te digitaliseren.

11.

Sinds jaar en dag ondersteunt WVI het
burgemeestersoverleg in de regio’s
Westhoek, Midwest en Oostende-Brugge.
Deze regiowerking werd versterkt met de
oprichting van de projectbureaus. Ze fungeren als aanspreekpunt en relatiebeheerder voor WVI, die als gangmaker bij operationele en uitvoerende projecten fungeert.
Grensoverschrijdend. WVI blijft een voortrekker in de samenwerking met de buren
uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. Dat
gebeurt in twee Europese Groeperingen
voor Territoriale Samenwerking (EGTS).
Voor de EGTS Eurometropool betekende
2017 een nieuwe start. De werkzaamheden concentreren zich op drie thema’s:
economische ontwikkeling, opleiding en
werk, en de verankering van duurzame
ontwikkeling in de Eurometropool.
De EGTS West-Vlaanderen/FlandreDunkerque-Côte d’Opale werkt al langer in
vier thematische werkgroepen: water, eco-

nomie, ruimte en sociale en culturele cohesie. In 2017 werd verder ingezet op communicatie, zowel intern als voor de inwoners
van de grensregio. WVI stelt een halftijdse
communicatiemedewerker ter beschikking.
Europees. Gemeenten hebben heel wat te
winnen bij Europese samenwerking. Met
Europese subsidies kunnen ze projecten
realiseren die anders misschien buiten
bereik waren gebleven. Momenteel lopen
See2Do!, een begeleidingstraject om aan
te zetten tot energierenovatie, en BISEPS,
over de introductie van hernieuwbare
energietechnologieën op bestaande bedrijventerreinen. Drie andere projecten
zijn goedgekeurd. SLIC – Interreg 2 Zeeën
onderzoekt financieringsvormen voor
slimme openbare verlichting. In PentaHelix
– Horizon 2020 zal WVI gemeenten begeleiden bij de uitvoering van hun energieactieplannen. En Transmobil wil werk
maken van een betere mobiliteit in de
Frans-Vlaamse grensregio.

Gebiedsontwikkeling

Buurtparticipatie
versterkt betrokkenheid
Als verlengstuk van de
gemeente zet WVI haar
brede kennis en expertise
in als regisseur voor
gebiedsontwikkeling. Samen
met de gemeente nemen we
zo ambitieuze projecten op.

K
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azerne Sijsele. In opdracht van
de stad Damme werkten we verder
aan de reconversie van de vrijgekomen kazerne in Sijsele. De oude m
 ilitaire
basis moet een verrassende nieuwe
wijk worden, waarin recreatie, creatief

ondernemen en toekomstgericht wonen
met elkaar worden verweven.
Na een selectieprocedure via de Oproep
WinVorm wezen WVI en Stad Damme een
ontwerper aan die voor de site een ontwikkelingsconcept zal opmaken. Tijdens een
publieksmoment kon de lokale bevolking
alvast met de ontwerpers, WVI en de Stad
Damme in dialoog gaan. Met de wensen en
suggesties die dat inspraakmoment heeft
bovengespit, zullen de ontwerpers maximaal rekening houden. WVI begeleidt nu
de verdere uitwerking.
Suikerfabriek Veurne. De 47 hectare grote
Suikerfabriek-site in Veurne wordt door WVI
omgevormd tot een nieuw stadsdeel. Het
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masterplan voorziet in een woonwijk, een
natuurgebied en ruimte voor bedrijvigheid.
Het woonproject, ‘Suikerpark’ gedoopt,
en het bijbehorende stadspark besloot
WVI te realiseren via een publiek-private
samenwerking (PPS). Projectontwikkelaar
ION werd aangewezen om het project te
realiseren, bijgestaan door een internationaal dreamteam. De eerste spadesteek is
gepland voor najaar 2018. Intussen krijgt de
site tijdelijke invullingen om het Suikerpark
nu al te activeren, samen met de stad en
de inwoners. Dat moet de lokale verankering stimuleren. Voor de bedrijvenzone en
het aangrenzende natuurpark werd het
terrein intussen verder bouwrijp gemaakt.
In 2017 kregen de natuurbekkens hun
definitieve vorm.
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