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De traditionele algemene vergadering van WVI stak dit jaar in een fris nieuw 
kleedje. Op 18 mei organiseerden we in Ingelmunster de eerste editie van WVI 
BOOST: een gesmaakt ontmoetings en inspiratiemoment waarop we onze 
gemeentes laten kennismaken met nieuwe trends en uitdagingen voor de 
lokale besturen. De focus lag op ‘smart cities’ – hoe digitale tools slimme en 
innoverende oplossingen aanreiken. 

Gewoontegetrouw werd op de algemene vergadering ook het jaarverslag 
voorgesteld. Even traditiegetrouw brengen we er in het zomernummer van 
WVIinfo een samenvatting van. Op de volgende pagina’s leest u de belangrijk
ste resultaten die we in 2016 op de diverse werkvelden hebben gerealiseerd. 
Het volledige jaarverslag kunt u natuurlijk nalezen op www.wvi.be.

Voor WVI is 2016 een uitstekend jaar geweest, zowel inhoudelijk als financieel. 
Iedereen die aan die goede resultaten heeft meegewerkt – onze vennoten, 
onze bestuursorganen en onze medewerkers – willen we daarom van harte 
bedanken.

Veel leesplezier – en voor alle lezers een prettige vakantie!

Geert Sanders | algemeen directeur



ind december 2016 nam Luc Vanparys na een 
mandaat van 18 jaar afscheid als voorzitter van 
WVI. De nieuwe voorzitter, Kris Declercq, burge

meester van Roeselare, wil inzetten op continuïteit en 
innovatie: “Het DNA van WVI zal niet veranderen, maar 
we moeten wel ons profiel blijven vernieuwen”, zei hij 
in het januarinummer van WVIinfo. “De grote kracht 
van WVI is dat we als het verlengstuk van de gemeente 
opereren: als publieke dienstverlener is WVI niet ge
richt op commerciële belangen, maar op het belang 
van de gemeente.”

BETROKKENHEID

De belangen van de gemeentes stonden ook in 2016 
voorop. Het blijft onze missie om onze gemeen
tenvennoten maximaal te ondersteunen bij de 
taken die ze opnemen om hun woon, werk en leef
omgeving te verbeteren. We investeren in woon en 
bedrijfsvastgoed dat we ten voordele van onze lokale 
besturen ontwikkelen en als kwaliteitsvol studie 
en adviesbureau hebben we intussen een solide 
reputatie opgebouwd. 

De nauwe betrokkenheid van de gemeenten ligt ons na 
aan het hart: we maken werk van transparante com
municatie en in 2016 zijn we in elke gemeente die het 
wenste, langsgegaan voor een tour d’horizon van alle 
lopende projecten.

RUIMTEVRAAG BLIJFT GROOT

Op de markt van de bedrijventerreinen zijn we toon
aangevend in WestVlaanderen. WVI blijft dé gangma
ker voor de duurzame, energievriendelijke en betaal
bare bedrijventerreinen van de toekomst. De vraag 
naar ruimte voor bedrijven blijft sterk groeien. Hoewel 
WVI sterk inzet op activering van onbenutte gronden 
kunnen we die vraag onvoldoende invullen. De hoop 
blijft dat het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
toch nog mogelijkheden zal bieden voor de sterke 
WestVlaamse economie.

Uit een analyse die WVI aan een extern bureau heeft 
uitbesteed, blijkt dat we de afgelopen 10 jaar 4000 
geregistreerde aanvragen van bedrijfsleiders hebben 
gekregen om een perceel op een bedrijventerrein 
aan te kopen. Het werkelijke aantal geïnteresseerde 
aanvragers ligt nog hoger: veel bedrijfsleiders vul
len immers geen aanvraagfiche in omdat ze weten 
dat er toch geen beschikbare percelen zijn. Alleen 
al de 4000 geregistreerde aanvragen zijn goed voor 
1100 hectare, dus gemiddeld 110 hectare per jaar. 
In de afgelopen 10 jaar heeft WVI slechts 265 hectare, 
dus gemiddeld 26,5 hectare per jaar kunnen reali
seren, bij gebrek aan een ijzeren voorraad. Hadden 
we die wel gehad, dan hadden we de economie en 
de werkgelegenheid in onze provincie nog forsere 
 impulsen kunnen geven.
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Ook in 2016 heeft WVI haar missie 
om gemeentes te linken volop 
waargemaakt: als vastgoedontwikkelaar 
die in onze provincie de toon zet, als 
kennis en expertisecentrum dat de 
gemeentes bij steeds meer opdrachten 
terzijde staat, en als gangmaker 
van regionale en intergemeentelijke 
samenwerkingen.

Tijdens de eerste editie 
van WVI BOOST op 18 mei 
in Ingelmunster werd 
ook het jaarverslag 
toegelicht. 



Ondernemen

Vraag blijft 
groeien
Als toonaangevende speler in West
Vlaanderen zorgt WVI voor een behoorlijk 
gespreide en gediversifieerde voorraad van 
betaalbare bedrijventerreinen. Duurzaamheid 
staat voorop, zowel in de ontwikkeling als 
in het beheer.

IN ONTWIKKELING

In 2016 werkte WVI aan 53 projecten, sa
men goed voor een brutooppervlakte van 
ruim 727 hectare. Belangrijke realisaties 
waren er in Beernem, Wingene, Roeselare 
en Ruiselede.

AAN- EN VERKOOP

In 2016 bedroeg de bruto aangekochte op
pervlakte 35,6 hectare, waarvan 1,9 hec
tare terugkopen. De verkoop bedroeg 
ongeveer 42 hectare voor nieuwe bedrijfs
vestigingen. Verdeeld over een 50tal ter
reinen werden 133 bedrijven gehuisvest. 
Daarmee klimt de verkoop weer naar het 
niveau van de periode 20082009.

4.

W
VI

IN
FO

 3
.2

01
7

Als ontwikkelaar van woonprojecten spelen we in op 
de evolutie naar steeds compactere, energiezuinige 
en duurzame projecten op kavels van 250 tot 450 m². 
We begeleiden gemeenten om inbreidingsgerichte 
projecten kwaliteitsvol in te vullen. Een gezonde mix 
van betaalbare bouwkavels en sociale koop en huur
woningen blijft de leidraad. 

EXPERTISE- EN KENNISPLATFORM

WVI heeft zich de voorbije jaren sterk geprofileerd 
als expertise en kennisplatform voor kwaliteit en 
duurzaamheid in de leefomgeving. We leveren studies 
en advies op het gebied van ruimtelijke ordening, 
mobiliteit, milieu, natuur, klimaat en energie. In al die 
werkvelden blijven we bovendien innoveren. We hel
pen onze gemeentes ook op weg naar de Vlaamse 
en Europese subsidies die ze op die domeinen kun
nen krijgen. Doordat WVI voldoet aan de Europese 
inhouseregeling zijn opdrachten die gemeentes aan 
WVI willen gunnen niet meer onderworpen aan de 
wetgeving op overheidsopdrachten. De toekenning van 
opdrachten verloopt daardoor sneller en efficiënter – 
een sterke troef.

NIEUWE SAMENWERKINGEN

In elk van de drie regio’s – Westhoek, RoeselareTielt 
en OostendeBrugge – werkt WVI voortaan met een 
projectbureau. Dat fungeert als aanspreekpunt en als 
gangmaker van vernieuwende opdrachten. WVI denkt 
creatief mee over slimme oplossingen, op allerlei nieu
we terreinen. Zo zetten we mee de schouders onder 
het intergemeentelijk delen van personeel. Nieuwe 
mogelijkheden worden in kaart gebracht, onder meer 
op het vlak van informatieveiligheid, ICT, preventie en 
handhaving. Daarvoor onderzoekt WVI het denkspoor 
van de kostendelende vereniging, nu zelfstandige 
groepering voor personen genoemd.

De intergemeentelijke samenwerking blijft intussen 
volop in beweging. WVI wil samenwerkingsinitiatieven 
vanuit de gemeenten zo efficiënt mogelijk ondersteu
nen en faciliteren. In de Westhoek en Midwest wordt 
de oprichting voorbereid van regionale dienstverle
nende verenigingen. WVI wil graag mee in die nieuwe 
samenwerkingsverbanden stappen.

BELEIDSCONTEXT

Volop in beweging is ook de bestuurlijke context waar
in WVI actief is. De Vlaamse regering had in 2016 het 
decreet intergemeentelijke samenwerking gewijzigd. 
In lijn met het decreet heeft WVI haar statutaire doel
stellingen verruimd, geactualiseerd en accurater om
schreven. Belangrijk is ook dat de provincies uiterlijk 
tegen 2018 moeten uittreden. Intussen kijkt WVI met 
belangstelling uit naar het vernieuwd decreet Lokaal 
Bestuur dat momenteel in opmaak is. 

>

Groene energie wordt een prioriteit bij de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.



VOORRAAD

De vraag naar bouwrijpe percelen – met 
name ook op lokale bedrijventerreinen – 
blijft groeien, onder meer doordat onder
nemers snellere investeringsbeslissingen 
nemen. Als dienstverlener speelt WVI 
optimaal op die dynamiek in: we schuiven 
het uitgiftetraject maximaal naar voren, 
zodat het bedrijf zeker is dat het zich op 
het bedrijventerrein kan vestigen.

Door de zeer snelle uitgifte houdt de be
schikbare voorraad nooit lang stand. Om 
op (middel)lange termijn een ijzeren voor
raad op te bouwen, zijn nieuwe plannings
processen nodig, onder meer in het nieu
we Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). 
Onze snel groeiende kmo’s, die steeds 
vaker internationale markten opzoeken, 
moeten hun ruimtebehoefte immers snel 
kunnen invullen, anders dreigen ze aange
sneden markten weer te verliezen. 

UITGIFTEBELEID

WVI zet maximaal in op een bedrijfsvrien
delijk en ondersteunend uitgiftebeleid: we 
profileren ons als accountmanager voor 
de bedrijven en loodsen het juiste bedrijf 
naar het juiste terrein. Nieuwe uitdagingen 
pakken we aan met creatieve oplossingen. 
Zo hebben we in 2016 projectzones voor 
grootschalige detailhandel gedefinieerd 
op het bedrijventerrein Monnikenhoek in 
Veurne en op de kmozone in Oostende. We 
realiseren een bedrijfsverzamelgebouw in 

Ingelmunster en bereiden nieuwe dossiers 
voor in Moorslede, LangemarkPoelkapelle 
en Blankenberge.

DUURZAME KWALITEIT

WVI streeft naar circulaire bedrijven
terreinen, waar afvalstoffen maximaal 
worden hergebruikt en energie wordt 
gedeeld. De verkoopvoorwaarden van alle 
nieuwe bedrijventerreinen bevatten de CO

2


neutraliteitsverplichting. Met vijf nieuwe 
CO

2
neutrale bedrijventerreinen in 2016 

komt het totale aantal op 23. Door energie
advies te verlenen voor bouwplannen en 
technische installaties helpen we de bedrij
ven om die CO

2
neutraliteitsverplichting na 

te leven. In het Europese project BISEPS zal 
WVI op de bedrijventerreinen van Roeselare 
en Lichtervelde hernieuwbare energie
clusters opsporen en faciliteren.

BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT

Om de duurzame kwaliteit en de uitstraling 
van de vestigingslocatie te vrijwaren, zet 
WVI in op bedrijventerreinmanagement, 
het duurzaam beheer van bedrijventer
reinen. We waken erover dat de bedrijven 
de verkoopwaarden naleven en zien on
der meer toe op vastgoedtransacties op 
het terrein. Waar bedrijven dat wensen, 
coördineren we gezamenlijke activiteiten 
zoals groenonderhoud, cameratoezicht 
enz. Het bewegwijzeringssysteem werd 
in 2016 verder uitgerold: op 30 bedrijven
terreinen werden samen 50 inkomzuilen 

en infoborden geplaatst. Onze technisch 
parkmanagers volgen tijdens de bouwfase 
allerlei technische beheeraspecten op. Ook 
op bestaande bedrijventerreinen zoeken 
ze de dialoog met bedrijven en denken ze 
oplossingsgericht met hen mee. 

KOEPELPROJECT

In 2016 lanceerde het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een 
nieuwe oproep om samenwerking tus
sen bedrijven op bedrijventerreinen te 
ondersteunen. WVI diende samen met de 
gemeenten Beernem, Diksmuide, Izegem, 
Lichtervelde, Tielt en Zedelgem een koepel
project in. Samen met de bedrijven en ge
meenten wil WVI op de betrokken bedrijven
terreinen bedrijventerreinmanagement 
introduceren. In elke gemeente wordt een 
ondernemersraad gevormd, met WVI, de 
gemeente en geïnteresseerde bedrijven. 
Die moet dan uitgroeien tot een actieve 
bedrijventerreinvereniging. 

REVITALISERING

In opdracht van de stad Ieper heeft WVI 
een reconversiestudie uitgewerkt voor het 
bedrijventerrein Ieperleekanaal. In 2016 
ging alvast het nieuwe beeldkwaliteitsplan 
in uitvoering voor de Rozendaalstraat, een 
van de hoofdontsluitingswegen. WVI legt 
overigens een reconversie of revitalise
ringsfonds aan om revitaliseringsprojec
ten mee te ondersteunen en de last voor 
de gemeente te verlagen.
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In Oostkamp zet WVI innovatieve 
methodes in om de ruimtelijke 
toekomstvisie te verkennen.W
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6.

Ruimtelijke planning en mobiliteit

Expertise 
 delen
WVI blijft zich profileren als een 
kwaliteitsvol studie en adviesbureau, dat 
een steeds bredere waaier van plannen 
en studies begeleidt en uitwerkt. We laten 
de gemeenten ook delen in onze expertise.

VISIEVORMING EN BELEIDSUITVOERING

Zoals elk jaar heeft WVI ook in 2016 weer een resem 
plannen opgemaakt: gemeentelijke ruimtelijke uitvoe
ringsplannen, een provinciaal ruimtelijk uitvoerings
plan voor de afbakening van het kleinstedelijke gebied 
Tielt, verkavelingsplannen, stedelijke woonprojecten, 
inrichtingsplannen en reconversiestudies voor 
bedrijven terreinen, beeldkwaliteitsplannen enz. 

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

WVI heeft veel ervaring met stedenbouwkundig ont
werpend onderzoek om de  potenties van sites te 
onderzoeken. In 2016 werd die methodiek gehanteerd 
voor sites in Sijsele (reconversie kazerne) en Wervik 
(nieuw te ontwikkelen zones in Leiekant, met o.a. 
een 3Dsimulatie). 

Een blikvanger is de ‘visie 2030’ van Oostkamp, 
waarmee de gemeente wil anticiperen op toekomstige 
uitdagingen. WVI werd aangesteld om het ruimtelijke 
aspect van de visie uit te werken. We kozen voor een 
‘geïntegreerd ontwerpend onderzoek’, een creatieve 
onderzoeksmethode waarmee diverse ideeën kunnen 
worden verkend. WVI stelde een groep experts samen 
die tijdens cocreatieve workshops voorstellen ontwik
kelde, samen met de  gemeentelijke administratie.

EXPERTONDERSTEUNING

Gemeenten die geen eigen stedenbouwkundig amb
tenaar hebben, kunnen die functie laten invullen door 
een expert van WVI. In andere gemeenten delen we 

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

Als voorbereiding op het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen had de Vlaamse overheid in 2014 tien 
pilootregio’s geselecteerd. WVI heeft met de regio’s 
Midwest en Westhoek – die niet als pilootregio wa
ren gekozen – hetzelfde denk en overlegproces 
gelanceerd als de tien officiële regio’s. De resultaten 
daarvan werden mee verwerkt in het Witboek, dat eind 
2016 werd voorgesteld. Beide regio’s werden gekozen 
om mee te denken over nietagrarische activiteiten in 
voormalige hoeves. WVI begeleidde hen daarbij.
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Voor het RUP Leiekant van de stad 
Wervik maakte WVI 3Dsimulaties. 
Het RUP wil het stadscentrum weer 
naar het water oriënteren.

onze expertise bij complexe dossiers of als de steden
bouwkundige dienst versterking nodig heeft. Die 
ondersteuning boden we ook bij het project Digitale 
Stedenbouwkundige Informatie (DSI) van de Vlaamse 
overheid. We zetten een kennisplatform op en boden 
gemeenten aan om hun plandocumenten in te scan
nen of te digitaliseren. In de regio Midwest was WVI 
voor 6 gemeenten trekker van de intergemeentelijke 
GIScoördinatie. De 6 gemeenten stapten samen 
in DSI en waren zo een van de pilootregio’s voor 
Ruimte Vlaanderen.

MOBILITEIT

Vernieuwend was de aanpak van het doorgaand 
zwaar verkeer in Kortemark en buurgemeenten. 

Aanpak van het doorgaand zwaar verkeer in Kortemark.

Veel individuele gemeenten proberen dat verkeer 
uit hun woonkernen te weren, maar een interge
meentelijke aanpak kan voor efficiëntere oplossin
gen zorgen. WVI werkte diverse scenario’s uit en 
legde die aan de betrokken gemeenten voor. Dat 
leverde een consensus op om tonnagebeperkingen 
in te voeren binnen twee zones. Samen met de 
gemeenten heeft WVI flyers ontwikkeld waarmee 
de bedrijven hun chauffeurs en toeleveranciers 
kunnen informeren. 

Daarnaast begeleidde WVI gemeenten bij de her
ziening van hun mobiliteitsplan en maakten we 
verkeersstudies op voor Moorslede, Kortemark, 
Oostrozebeke, Oostkamp en Roeselare.
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Wonen

Compacte en inbreidings
gerichte projecten

D

WVI realiseert compactere, duurzamere en steeds 
vaker ook inbreidingsgerichte woonprojecten. Een 
gezonde mix van betaalbare kavels en sociale koop 
en huurwoningen blijft het doel. 

e prijs van bouwgrond blijft licht 
toenemen. Er wordt kleiner ge
bouwd op kleinere percelen. Door de 

strengere bouw en energienormen heeft 
nieuwbouw het relatief moeilijk. Aankopers 
van WVI prospecteren gericht naar inbrei
dingsgerichte projecten. 

AAN- EN VERKOOP

In 2016 kon WVI 5,72 hectare aankopen 
in vier projecten in Ichtegem, Poperinge, 
Oudenburg en Heuvelland, telkens in ker
nen en met veel kansen om compacter 
te bouwen. De voorraad realiseerbare 
terreinen bleef nagenoeg onveranderd en 
bedraagt 145 hectare. 

In onze eigen projecten verkochten we 
71 kavels in 19 projecten. Daarnaast wer
den ook 25 appartementen verkocht in het 
project Heulebrug in KnokkeHeist. Om op 
vraag van onze besturen de sociale mix op 
peil te houden, verkochten we aan sociale 

bouwmaatschappijen bouwgrond voor 
28 woonentiteiten. Alles samen heeft WVI 
109 woonentiteiten op de markt gebracht. 
Eind 2016 hadden we 147 uitgeruste 
 kavels in voorraad. 

INBREIDINGSGERICHT

Het spreidingspatroon verschuift naar 
een concentratie en verdichtingspatroon. 
Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(BRV) zal ongetwijfeld nieuwe impulsen 
in die richting geven. WVI zal de vennoten 
bijstaan om zulke compacte projecten 
kwalitatief in te vullen.

Op de site van het vroegere vleesverwer
kend bedrijf Ter Beke in Ruiselede zijn de 
infrastructuurwerken gestart. Het terrein 
biedt ruimte voor 9 compacte bouwkavels.

DUURZAAMHEID

Duurzame projecten pakt WVI tegelijk 
pragmatisch en gradueel aan. 

Sleutelwoorden zijn betaalbaarheid, di
verse woontypologieën en respect voor 
bestaande groen en waterelementen. In 
2016 ontwikkelden we een beknopte en 
vlot hanteerbare versie van het handboek 
‘duurzame woonprojecten’.

Voor De Lange Thuyn in Blankenberge 
werden het beeldkwaliteitsplan en de 
ambities voor open grachten, sociale 
mix en verkeersluwheid vastgelegd. Ook 
in Staden (De Twee Hofsteden) werd de 
screeningsnota opgesteld, met hogere 
duurzaamheidsambities. In het project 
Schaerdeke in LoReninge kunnen kopers 
van WVI op 20 kavels een eigen compacte 
woning realiseren. Daarnaast realiseert 
een privépartner 11 bijkomende woningen. 
In de duurzame stadsuitbreiding De Vloei in 
Ieper wordt de verkoop op gang getrokken. 
De partners spraken af om alleen projec
ten op te starten die de energetische am
bities op het terrein waar helpen maken.

PUBLIEKE WOONPROJECTEN

WVI blijft gemeentebesturen en OCMW’s 
begeleiden om bouwprojecten te realise
ren voor bejaarden, alleenstaanden en 
kleine gezinnen. Dat stelt onze vennoten in 
staat om hun aanbodbeleid met een eigen 
patrimonium te ondersteunen. In 2015 
werd volop gebouwd in drie projecten, 
in Ieper (2) en in Waregem, samen goed 
voor 32 woningen. Eind 2016 had WVI aan 
de besturen al 354 woonentiteiten ter 
 verhuring overgedragen. 

In het project Schaerdeke in LoReninge wordt het 
hemelwater  opgevangen in een gracht die slingert 
langs het park. 
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WVI fungeert als gangmaker voor gemeenten 
die werk willen maken van een lokaal energie en 
klimaatbeleid. Erg belangrijk blijven daarnaast 
deskundig eerstelijnsadvies en inhoudelijke 
ondersteuning bij milieudossiers en natuurstudies.

Milieu, natuur, energie en klimaat

Impulsen voor 
 lokaal  klimaatbeleid

MILIEU

WVI volgt de snel evoluerende milieu
regelgeving op de voet en bezorgt de 
gemeenten eerstelijnsadvies. Het Vlarem
eerstelijnsadviesloket richt zich op de 
regelgeving voor milieuvergunningen. 
In 2016 hebben we 44 milieuvergun
ningsaanvragen geadviseerd. Van de 
23 merscreenings die we opmaakten 
kregen er al 15 een ontheffing. 

We blijven ook werk maken van duurzaam 
bouwen en duurzame stedenbouw. In het 
pilootproject De Vloei in Ieper werden in de 
eerste fase het groenblauwe netwerk, de 
leefstraten en de deeltuinen aangelegd. WVI 
maakt deel uit van het toetsteam dat ont
werpen van particuliere bouwers adviseert.

Sedert 1995 organiseert WVI regionaal 
overleg voor de gemeentelijke milieuver
antwoordelijken in de regio’s Westhoek, 
RoeselareTielt en BruggeOostende. In 
2016 werden 4 overlegmomenten georga
niseerd. WVI heeft een intergemeentelijke 
milieu en duurzaamheidsambtenaar in 
dienst voor de gemeenten LoReninge 
en Vleteren.

NATUUR

WVI verleent eerstelijns en expert
advies op het gebied van natuurbeheer 
en ontwikkeling, flora en vegetatiekunde 

en landschapsarchitectuur. Voorbeelden 
zijn bermbeheerplannen in LoReninge 
en Kortemark, een parkbeheerplan voor 
Dadizele en gemeenteoverschrijdende 
studies voor het uitgebreide Zwin en de 
Westkustpolders. Historischecologisch 
onderzoek over de Zwinstreek leverde een 
rijk geïllustreerd boek op over Herders, 
schapen en natuurbeheer in de Zwinstreek 
(te koop bij de provincie WestVlaanderen).

BURGEMEESTERSCONVENANT

In 2015 engageerden 35 steden en 
gemeenten uit het WVIwerkingsgebied 
zich ertoe om tegen 2020 20 procent 
minder CO

2
 uit te stoten dan in 2011. De 

meeste gemeenten besloten die uitda
ging samen met buurgemeenten aan te 
gaan. Zo ontstonden vier groepen die 
door WVI worden begeleid. Elke groep 
moest een duurzaam energieactieplan 
opmaken, met acties om de doelstelling 
van het Burgemeestersconvenant te 
realiseren. Om daarvoor input te verza
melen, zette WVI een participatietraject 
op met de gemeenten, stakeholders 
en adviesraden. 

Eind 2016 werden de energieactieplannen 
door de diverse gemeenteraden bespro
ken en goedgekeurd. Elk van de vier plan
nen bevat regionale acties, waarvan WVI 
er een aantal trekt. 

VLAAMSE ENERGIELENING

WVI treedt op als Energiehuis voor de 
Vlaamse Energielening. Een bijzondere 
doelgroep zijn mensen uit kansengroepen, 
die vaak in allesbehalve energiezuinige wo
ningen wonen en met torenhoge energie
facturen kampen. In 2016 werden in totaal 
362 dossiers goedgekeurd, waarvan 76 
voor de bijzondere doelgroep. Het totale 
ontleende bedrag bedraagt bijna 2,9 mil
joen euro. WVI voert ook thermo grafische 
scans uit om op maat van de woon situatie 
gepersonaliseerd energieadvies te geven. 
In een pilootproject in Roeselare onder
zoeken we of we dat energieadvies ook 
op het niveau van de straat of de wijk 
kunnen organiseren.

SEE2DO!

Daarnaast neemt WVI deel aan het 
Interreg VlaanderenNederlandproject 
See2Do!, dat particulieren en gemeenten 
warm wil maken voor energierenovatie. 
Dat gebeurt volgens het principe ‘doen 
door te zien’. Het reële energieverlies in 
woningen en gebouwen wordt zichtbaar 
gemaakt met thermografische scans. 
Daarvoor heeft WVI een geavanceerde 
thermische camera aangekocht. 
Daarnaast worden energiebesparende 
technieken en best practices gedemon
streerd. WVI werkt het project uit in 
LoReninge, Kortemark en Oostkamp.

Op basis van themografische scans krijgen bewoners 
energieadvies op maat.



Andere werkvelden en samenwerking

 Samenwerkingen 
verkennen en 
 stimuleren
De samenwerking tussen gemeenten is 
momenteel volop in beweging. WVI volgt de 
evolutie op de voet. We blijven ook inzetten 
op de samenwerking met NoordFrankrijk 
en op Europese projecten.

AANKOOPONDERHANDELINGEN

De aankoopdienst van WVI kocht in 2016 ruim 35 hec
tare aan voor de realisatie van bedrijventerreinen en 
5,5 hectare voor de ontwikkeling van woonprojecten. 
In regie voor de gemeenten werden daarnaast 40 on
derhandelingsopdrachten opgenomen, onder meer 
voor fietspaden, groenzones, sportvelden, diensten
centra en lokale infrastructuur.

De WVIaankoopdienst werkt samen met de POM West
Vlaanderen mee aan het project ‘activeringsteams’. 
Alle voor bedrijvigheid bestemde, maar nog niet inge
vulde zones werden gescreend. Vervolgens werden de 
eigenaars aangemoedigd om ze te activeren. Zo nodig 
werden concrete initiatieven genomen om de percelen 
toch in de markt te zetten. 

GIS

Op vraag van zes gemeenten in de regio Roeselare
Tielt heeft WVI een intergemeentelijke GIScoördinator 
aangeworven. Die kostendelende formule blijkt in 
de smaak te vallen en wordt voortgezet. WVI biedt 
ook consultancy op maat: een expert adviseert de 

gemeentelijke GISwerkgroep bij beleidskeuzes. Zo 
maakt WVI in Blankenberge een strategisch GISplan 
op. Daarnaast voert WVI allerlei inventarisatie en 
digitalisatieopdrachten uit. Vier keer per jaar or
ganiseren we een bijeenkomst voor gemeentelijke 
GISverantwoordelijken.

Dankzij een upgrade van onze software kunnen 
we performante geoloketten en apps ontwikkelen 
ten behoeve van de interne WVIwerking en van 
de gemeenten.

REGIONAAL

Sinds jaar en dag ondersteunt WVI de regiowerking 
in de drie regio’s, onder meer door personeel ter be
schikking te stellen van het burgemeestersoverleg. In 
de regio’s Midwest en Westhoek is dat overleg uitge
groeid tot een forum dat nadenkt over nauwere sa
menwerking. In Midwest werd een traject uitgezet om 
een dienstverlenende vereniging met rechtspersoon
lijkheid op te richten. Die nieuwe structuur zou onder 
meer intergemeentelijk personeel kunnen aanwerven. 
Ook in de Westhoek staat zo’n entiteit op stapel. WVI wil 
zulke initiatieven ondersteunen en faciliteren en er ook 
zelf aan deelnemen.

Om ervaringen en inzichten over intergemeente
lijk samenwerken uit te wisselen, heeft WVI een 
Kennisplatform opgericht. Twee keer per jaar kunnen 
raadsleden, bestuurders, ambtenaren en medewer
kers er van gedachten wisselen over de kansen die 
intergemeentelijk samenwerken hun biedt.

WVI wil nieuwe initiatieven 
ondersteunen en er ook 
zelf aan deelnemen.W
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10.

In het Europese 
project BISEPS zet 
WVI – samen met 
de bedrijven – in 
op de introductie 
van hernieuwbare 
energie op bestaande 
bedrijventereinen 
in Roeselare en 
Lichtervelde.



GRENSOVERSCHRIJDEND

Voor de EGTS Eurometropool was 2016 een over
gangsjaar. De leden voelden de nood om de samen
werking te revitaliseren en door te groeien naar een 
Eurometropool 2.0. Het is de bedoeling om concretere 
acties uit te werken, binnen een beperkter aantal 
prioritaire thema’s, en om de werking eenvoudiger te 
organiseren. De algemene vergadering legde drie pri
oritaire assen vast, die gestalte krijgen in zeven acties 
en twee transversale thema’s.

De EGTS WestVlaanderen/FlandreDunkerqueCôte 
d’Opale had zijn werking al in 2015 gerationaliseerd. 
Voortaan zijn er vier thematische werkgroepen actief: 
water, economie, ruimte, en sociale en culturele cohe
sie. Elke werkgroep realiseert een aantal prioritaire 
acties. De werkgroep communicatie ontwikkelde een 
communicatiestrategie rond drie thema’s: regio, iden
titeit en partnership. WVI stelt een halftijdse communi
catiemedewerker ter beschikking.

EUROPEES

Voor de programmaperiode 20142020 kregen 
twee projecten waarvan WVI partner is groen licht: 
See2Do!, een begeleidingstraject om aan te zetten tot 
energierenovatie, en BISEPS, over de introductie van 
hernieuwbare energietechnologieën op bestaande be
drijventerreinen. In de nieuwe programmatie periode 
blijft WVI gemeenten bijstaan om projecten voor 
Europese samenwerkingsprogramma’s op te maken 
en uit te voeren. Daarvoor hebben we een gedetail
leerd ondersteuningspakket uitgewerkt.

burgemeesters regio Roeselare-Tielt
MIDWESTOVERLEG

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

11.

35 HECTARE 
realisatie van 

bedrijventerreinen

5,5 HECTARE 
ontwikkeling van 
woonprojecten

40 ONDERHANDELINGS-

OPDRACHTEN 
fietspaden, groenzones, 

 sportvelden, dienstencentra 
en  lokale infrastructuur.

AANKOOP-
ONDERHANDELINGEN
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Gebiedsontwikkeling 

Suikerpark is startklaar

KAZERNE SIJSELE

Als regisseur in opdracht van de gemeente 
zet WVI een helder traject en proces uit, 
waarin elke actor een duidelijke rol krijgt. 
Dat staat borg voor een vlot procesverloop 
en een degelijk eindresultaat.

In opdracht van de stad Damme werkten we 
verder aan de reconversie voor de vrijge

Als verlengstuk van de gemeente 
zet WVI haar brede kennis 
en expertise in als regisseur 
voor gebiedsontwikkeling. Dat 
doen we onder meer in Damme 
(kazerne Sijsele) en Veurne 
(Suikerfabriek).

komen kazerne in Sijsele. In 2016 werd de 
noodzakelijke herziening van het gemeen
telijk ruimtelijk structuurplan Damme door
gevoerd. Op stapel staat nu de opmaak van 
een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
herbestemming. Daarin wordt het gebied 
van 19 hectare een reconversiezone met 
drie deelzones: 9,5 hectare bedrijvigheid, 3,5 
hectare voor wonen en 6 hectare voor groen 
en recreatie. Samen met de stad Damme 
heeft WVI intussen een traject opgestart in 
de Oproep WinVorm: ontwerpbureaus wor
den aangezocht om een visie voor de invulling 
uit te werken.

SUIKERFABRIEK VEURNE

De 49 hectare grote Suikerfabrieksite 
in Veurne wordt door WVI omgevormd 
tot een kwalitatief en duurzaam nieuw 

stadsdeel. Het masterplan mikt op een 
gemengde stedelijke ontwikkeling: een 
nieuwe  multifunctionele woonwijk met een 
groot recreatief stadspark, een omvang
rijk natuurgebied en ruimte voor bedrijvig
heid. Het woonproject en het bijbehorende 
stadspark besloot WVI te realiseren via 
een publiekprivate  samenwerking (PPS). 
In de loop van 2016 werd het PPStraject 
gefinaliseerd en werd de realisatie aan 
de door WVI geselecteerde voorkeur
bieder gegund. De realisatie van het 
grootschalige woonproject, ‘Suikerpark’ 
gedoopt, gaat in 2017 van start. De eerste 
spadesteek voor de circa 450 woningen 
wordt in het najaar van 2018 verwacht. 
In het  deelproject  bedrijvenzone en na
tuurpark werd het  terrein intussen verder 
bouwrijp gemaakt. 


