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Raad van bestuur 
Beslissingen 15-10-2014 
 
 
Aanwezig 
-  voorzitter Luc Vanparys, 
- ondervoorzitters Kris Declercq, Eric De Keyser 
- aandelen A: 
 de leden Annys Pablo, Bart Biebuyck, Jacques Blanckaert, Hans Blomme,  Jean Marie 

Bonte, Wally Corneillie, Marc Debie, Wim Declercq, Christof Dejaegher, Franky Dereeper, 
Kurt Grymonprez, Dany Hollevoet, Lieven Huys, Bart Kindt, Liliane Pylyser-Dewulf, Jessy 
Salenbien, Jean Vandecasteele, Bert Verhaeghe, Joseph Verschoore, Alain Wyffels bij 
volmacht aan Christof Dejaegher, 

- aandelen B: 
 de leden Simon Bekaert, Anthony Dumarey, Lies Laridon, Luc Vannieuwenhuyze. 
-  adviserend: Jean Marie Dewulf, Ann Vander Bauwede, 
- algemeen directeur Geert Sanders, 
- directeur Patrick Zutterman. 
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1 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 
 
 
2 Projectontwikkeling 

2.1 Woonprojecten 
 
 
2.1.1 Uitrustingswerken 

2.1.1.1 Ramingen infrastructuurwerken 
Goedgekeurd: 

 
- Houthulst project Vinkeniersstraat  
 
- Oostkamp project Walstraat  
 
- Poperinge project Sint-Andrieshof – aanpassingswerken aan bestaande riolering 
 
- Poperinge (Proven) project Terenburgseweg - bouwen van garages 
 

2.1.1.2 Ramingen nutsvoorzieningen 
Goedgekeurd: 

 
- Lo-Reninge project Schaerdeke – infrastructuur; bijkomende boring  
 
 
 
2.1.2 Verkopen  

2.1.2.1 Verkopen 2014 

 
- Verkoop aan particulieren (uitgeruste grond) op 02-10-2014 – akteneming 
 
- Verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond) - akteneming 
 
- Verkopen aan instellingen - akteneming 
 
- Verkopen aan gemeenten - akteneming 
 
- Gratis overdracht/afstand - akteneming 
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2.2 Bedrijfshuisvesting 
 
2.2.1 Onteigeningen 
 
- Lokaal bedrijventerrein Roeselaarseweg, Torhout: onteigeningsmachtiging 
Beslist: 
Artikel 1: de aanduiding van wvi als onteigenende macht voor de in het onteigeningsplan 

horende bij het gemeentelijk RUP Lokaal bedrijventerrein Roeselaarseweg 
begrepen onroerende goederen te aanvaarden; 

Artikel 2: aan de bevoegde Vlaamse Minister om een gemotiveerd ministerieel besluit te 
verzoeken, waarbij: 
- het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de te 

verwerven onroerende goederen aangegeven op het onteigeningsplan 
horende bij het gemeentelijk RUP Lokaal bedrijventerrein Roeselaarseweg; 

- de wet van 26-07-1962, gewijzigd bij de wet van 07-07-1978, betreffende de 
rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten 
algemene nutte, inzonderheid het artikel 5, toepasselijk wordt gesteld voor 
de onroerende goederen begrepen in het onder artikel 1 genoemde plan; 

- wvi wordt bekrachtigd als onteigenende macht voor de onroerende goederen 
begrepen in het onder artikel 1 genoemde plan. 

 
 

 
2.2.2 Grondaankoop 
 
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde aankopen - akteneming 
 
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde terugkopen - akteneming 
 
 
2.2.3 Uitrustingswerken 
 
- Bedrijventerrein De Gouden Appel, Oostrozebeke: infrastructuurwerken 
Voorgelegde bundel goedgekeurd 
 
- Bedrijventerrein Polderhoek, Zonnebeke: Infrastructuurwerken 
Voorgelegde bundel goedgekeurd 
 
- Bedrijventerrein LO Vierschaere, Ledegem: inrichting- en beplantingswerken  
Goedkeuring bundel door directiecomité bekrachtigd en tevens beslist deze bundel voor 
verdere goedkeuring en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de 
werken en de eraan verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de 
Vlaamse regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te 
maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
 
- Bedrijventerrein LO Posterijlaan uitbreiding, Pittem: inrichting- en beplantingswerken fase 
1  
Goedkeuring bundel door directiecomité bekrachtigd en tevens beslist deze bundel voor 
verdere goedkeuring en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de 
werken en de eraan verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de 
Vlaamse regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te 
maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
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- Bedrijventerrein Fleterna, Vleteren: aanleg waterleidingsnet  
Voorgelegde bundel goedgekeurd  en tevens beslist deze bundel voor verdere goedkeuring 
en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan 
verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
 
- Bedrijventerrein Ten Barne, Koekelare: aanleg elektriciteit-, gas-, kabeldistributie- en 
openbaar verlichtingsnet 
Voorgelegde bundel goedgekeurd en tevens beslist deze bundel voor verdere goedkeuring 
en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan 
verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
 
- Bedrijventerrein Ieperleekanaal (Pilkem), Ieper: aanleg waterleidingsnet 
Voorgelegde bundel goedgekeurd en tevens beslist deze bundel voor verdere goedkeuring 
en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan 
verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
 
- Bedrijventerrein Flandria, Wingene: aanleg waterleidingsnet  
Voorgelegde bundel goedgekeurd en tevens beslist deze bundel voor verdere goedkeuring 
en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan 
verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
 
- Bedrijventerrein Flandria, Wingene: aanpassingen bestaande elektriciteit- en openbaar 
verlichtingsnet Pastorijstraat 
Voorgelegde bundel goedgekeurd en tevens beslist deze bundel voor verdere goedkeuring 
en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan 
verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
 
- Bedrijventerrein Flandria, Wingene: aanpassingen bestaande ics-kabelnet Pastorijstraat 
Voorgelegde bundel goedgekeurd en tevens beslist deze bundel voor verdere goedkeuring 
en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan 
verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de  
Vlaamse Overheid. 
 
- Bedrijventerrein Flandria, Wingene: aanleg elektriciteit- , gas- en openbaar verlichtingsnet  
Voorgestelde bundel goedgekeurd en tevens beslist deze bundel voor verdere goedkeuring 
en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan 
verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid. 
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2.2.4 Grondverkoop 
 
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde verkopen - akteneming 
 
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte 
 grond - akteneming 
 
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur - akteneming 
 
 
 
3 Planning 

3.1 Ruimtelijke planning en mobiliteit 
 

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten 
 
 
3.2 Milieu en natuur 
 
- Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten, lopende 
Vlaremdossiers, stand van zaken FRGE 
 
- Engagementsverklaring voor samenwerking tussen wvi, Leiedal, Provincie West-
Vlaanderen, Eandis en Infrax in het kader van de Covenant of Mayors / het Sustainable 
Energy Action Plan 
Goedgekeurd 
 
 
 
4 Regieopdrachten 
 
Kennisneming nieuw toegekende opdrachten 
 
 
 
5 Regionale werking 

Aanvullende overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie Midwest: intergemeentelijke 
GIS-coördinator goedgekeurd 
 
 
 
6 Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening goedgekeurd 
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7 Begroting 2015  
 
Beslist de begroting 2015 ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering. 

 
 
8 Buitengewone algemene vergadering 17 december 2014 
 
Kennisneming agenda  
 

 
 
9 Akteneming verslagen vergaderingen directiecomité en regionale comités 

 
 

10 Varia 
 
- Data vergaderingen 2015 – kennisneming 
 
- Raad van bestuur 17 december 2014 - kennisneming 
 
 


