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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE RAAD VAN BESTUUR  
 
 

ERFPACHT OP BEDRIJVENTERREINEN 
 
Generieke erfpachtovereenkomst en driepartijenovereenkomst ten behoeve van de financiële instellingen 
goedgekeurd 
 

WONEN 
 
 

 aankopen 

 
- Kennisneming stand van de aankopen van gronden  
 
 

 uitrustingswerken 

2.1 overname 

- Staden project De Grote Veldstraat (Glasstraat) 
Kennisneming van proces-verbaal van definitieve overname dd. 17-11-2021, betreffende het uitvoeren van 
omgevingswerken in toepassing van artikel 64 van de Vlaamse Wooncode 
 
 

 verkopen 2021 

Bevestigd: 
 
- Houthulst woonproject Strooiendorp: lot 2 
 
- Lichtervelde woonproject De Stegen Akker: lot 21  
 
- Lo-Reninge woonproject Schaerdeke: lot 5-9  
 
- Zonnebeke woonproject Walleghemsgoed: lot 10, lot 12  
 
 
Kennisneming: 
 
- stand van de verkoop in de woonprojecten 2021 
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 varia 

- Poperinge project ’t Vogeltje Loviestraat: recht van opstal Catteeu 
Recht van opstal aan Catteeu goedgekeurd 
 
- Staden project 2 Hofsteden: warmtestudie Arcadis 
Kennisneming warmtestudie Arcadis 
 
- Oostkamp project Walstraat – samenwerkingsovereenkomst met ondernemer Siemoens voor het bouwen 
en verkopen van 6 woningen 
Volledige vrijgave van borgstellingen goedgekeurd 
 
 

ONDERNEMEN 
 

 aankoop 

1.1 terugkopen 

- bedrijventerrein leperleekanaal, leper: vestiging de heer Koen Van Laere (Borval. Tec nv) 
Beslist over te gaan tot het lichten van de optie tot aankoop  
 

 uitrustingswerken 

- bedrijventerreinen Fabriekweg, Ichtegem en Noord, Tielt: LECSEA - aanstellen dienstverlener 
ontzorgingstraject zonnepanelen  
Aanstelling Sweco om deze opdracht uit te voeren goedgekeurd 
 
 

 verkoop 

- opgemeten percelen: dertiende deellijst 2021 - akteneming 
 
- verkochte percelen: vijftiende deellijst 2021 - akteneming 
 
- bedrijventerrein De Riethoek, Blankenberge: vestiging bvba Gerardy 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de vergunningverlenende overheid, terbeschikkingstelling van 
maximum 50% van de bedrijfsoppervlakte voor een termijn van maximum 5 jaar, dit is tot eind 2026, 
goedgekeurd. Zuivere kleinhandel is niet toegelaten. 
 
- bedrijventerrein Blauwe Toren, Brugge: vestiging nv C/B Bouw 
Verkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van terugkoop, mits de toepassing van de voorwaarden 
van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van 
het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen dd. 10-06-2020 
en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Waggelwater, Brugge: vestiging Deregro BV 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop, mits de toepassing van 
de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en 
voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen 
dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein ‘t Konijnenbos, Gistel: vestiging Belgian Chocolat Factory nv 
Terbeschikkingstellingen voor een termijn van 5 jaar goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring door 
de bevoegde diensten voor wat betreft de opsplitsing van het gebouw. 
Elke verdere terbeschikkingstelling dient voorafgaandelijk voor goedkeuring aan WVI te worden voorgelegd. 
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- bedrijventerrein Ringlaan, Ichtegem: vestiging Vanborm-Vandecasteele en nv Anseeuw 
Carrosseriewerken 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop, mits de toepassing van 
de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en 
voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen 
dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Ieper Business Park, Ieper: vestiging Punch Property International 
Verhuringen waarvan de economische activiteiten niet conform de bestemmingsvoorschriften zijn niet 
goedgekeurd en verhuringen waarvan de economische activiteiten wel conform de 
bestemmingsvoorschriften zijn goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestiging Bosschaert-Derrevauw / Immo Terraliet 
1 Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop, mits de toepassing 

van de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de 
maatregelen en voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad 
van bestuur in zittingen van 10-06-2020 en 1-07-2020 

2 Beslist in kader van de verkoop van de units dient een basisakte te worden opgemaakt waarin de WVI-
voorwaarden die op het goed rusten overeenkomstig de initiële akte, dd. 2-03-1973, en de maatregelen 
en voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in 
zittingen van 10-06-2020 en 1-07-2020 worden opgelegd aan de kopers 

3 Verkoop van units 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop 
en terugkoop, mits de WVI-verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in de basisakte worden 
gerespecteerd en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden van het WVI-
bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zittingen dd.  
10-06-2020 en 1-07-2020, detailhandel en verhuring aan derden is niet toegelaten. 
De basisakte dient door WVI te zijn goedgekeurd alvorens de voormelde aktes te verlijden. 

 
- bedrijventerrein Autohandelszone Minerva, Izegem: vestiging bvba AEcaers 
Laatste keer uitstel voor de start van de werken verleend op voorwaarde dat de 
omgevingsvergunningaanvraag vóór 1-07-2022 wordt ingediend en de economische activiteit uiterlijk eind 
2023 worden aangevat 
 
- bedrijventerrein Toor, Ledegem: vestiging Juvilin BV 
Erfpacht en leasing goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop mits de toepassing 
van de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven 
 
- bedrijventerrein Kwakkel (Zone II), Lichtervelde: vestiging Declercq-Lecocq 
Schenking goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop, doch onder voorwaarde dat 
indien de verbondenheid tussen de heer Keevin Declercq en de exploitatievennootschap, zijnde Declercq 
Recycling, in de toekomst alsnog zou wegvallen er wel opnieuw goedkeuring van WVI vereist is 
 
- bedrijventerrein Grensland Uitbreiding, Menen: vestiging nv Transcot Lauwe 
Akteneming van de aandelenoverdracht en de wijziging van de economische activiteit 
 
- bedrijventerrein Grensland Uitbreiding, Menen: vestigingen nv Medisch Labo Service en nv Ervede 
Transacties goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop en bevestigd dat de 
voorwaarden van WVI zoals opgenomen in de oorspronkelijke aktes niet opgelegd dienen te worden aan de 
verkrijger. Ten behoeve van het beheer van het bedrijventerrein dienen de uiteindelijke aktes en bijhorende 
meetplannen aan WVI te worden overgemaakt. 
 
- bedrijventerrein Beveren-Krommebeek, Roeselare: vestiging bvba Picobello Holding 
Eén jaar uitstel verleend voor het starten van de bouwwerken mits de economische activiteit vóór 12-11-
2023 wordt aangevat 
 
- bedrijventerrein Noord, Roeselare: vestiging nv MBS Vastgoed (vruchtgebruik MBS bvba voor 15 jaar) 
Doorverkoop en verhuur goedgekeurd en verzaakt aan het recht van terugkoop, mits de toepassing van de 
WVI-voorwaarden gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en 
voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen 
dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
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- bedrijventerrein Zone 1 (BPA AZ Uitbreiding) te Ruiselede: vestiging de heer en mevrouw 
Verstraete Patrick-Verbeke Godelieve 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van terugkoop, mits de toepassing van de WVI-
voorwaarden gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden 
van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zittingen, dd. 10-06-
2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Zuid Uitbreiding I, Tielt: vestiging de heer en mevrouw Devlieghere-Van Hal 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van terugkoop, mits de toepassing van de WVI-
voorwaarden gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en voorwaarden 
van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen dd. 10-06-
2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Noord (Ambachtelijke Zone Uitbreiding), Torhout: vestiging  
Prevan nv 
Partiële splitsing en inbreng goedgekeurd en verzaakt aan het recht van terugkoop, mits de toepassing van 
de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en 
voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen 
dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Suikerfabriek, Veurne: Snack Foods 
Clausule samenvoeging van percelen goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Kanaalzone West, Wielsbeke: beheer ‘t Saspark 
Verkoop goedgekeurd, mits de WVI-voorwaarden zoals opgenomen in de splitsingsakte dd. 21-06-2018, 
worden gerespecteerd. Zuivere kleinhandel is niet toegelaten 
 
- bedrijventerrein De Hille Zuid L.O., Wingene: vestiging Mobietec bv 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan het voorkooprecht optie tot aankoop, mits de toepassing van de 
voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en 
voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen 
van 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
- bedrijventerrein Polderhoek Regionaal, Zonnebeke: vestiging Air Events 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop en terugkoop, mits de toepassing van 
de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven en mits het respecteren en naleven van de maatregelen en 
voorwaarden van het WVI-bedrijventerreinbeheer zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in zittingen 
dd. 10-06-2020 en 1-07-2020 
 
 

 varia 

- bedrijventerrein Tintersweghe, Blankenberge: dagvaarding 
Bekrachtiging van de beslissing om Meester D’Hoest van kantoor Lust & partners aan te stellen om de 
rechten van WVI te verdedigen 
 
- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: afvalwaterlozing 
Indien in het kader van het verzekeringsdossier, Ethias hiermee akkoord gaat, beslist meester d’Hoest als 
raadsman voor WVI aan te stellen 
 
- bedrijventerrein Zone II, Ingelmunster: site Bekaert 
Beslist om Bekaert - Scheldestroom op te roepen om akkoord te gaan met het opstarten van een 
arbitrageprocedure (al of niet na bemiddeling) waarbij ofwel beroep kan gedaan worden op een erkend 
arbitrage- en mediatiecentrum ofwel op een ad hoc samen te stellen arbitragecommissie 
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GEBIEDSONTWIKKELING 
 
- bedrijventerrein Site Suikerfabriek, Veurne: omgevingswerken ecologische buffer tussen Nijverheidstraat 
en Zuidburgweg te Veurne 
Gunningsverslag dd. 26-11-2021 goedgekeurd, de uitvoering van de omgevingswerken ecologische buffer 
op het bedrijventerrein site Suikerfabriek tussen de Nijverheidstraat en Zuidburgweg te Veurne toegewezen 
aan de laagste regelmatige inschrijver en beslist deze bundel, gelet op de principiële subsidie die werd 
toegekend, met het oog op de definitieve goedkeuring ervan 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. 15-07-2016 - over te maken aan het 
bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid 
 
 

RUIMTELIJKE PL ANNING,  GIS,  MOBILITEIT 
 
Kennisneming: 
 
- ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten 
  
- Atrium Midwest en Brugge-Oostende 09-12-2021 - agenda 
 
- Atrium Westhoek 16-12-2021 - agenda 
 
 

MILIEU,  NATUUR,  KLIMAAT EN ENERGIE 
 
Kennisneming: 
 
- ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten en adviesverlening omgevingsvergunning  
 
- Vlaamse energielening – stand van zaken werkjaar 2021  
 
- Energieloket – stand van zaken werkjaar 2021  
 
 
 

REGIEOPDRACHTEN 
 
Kennisneming nieuw toegekende opdracht 
 
 

REGIONALE SAMENWERKING 
 
- Burgemeesteroverleg als spil voor regiovorming? 
Kennisneming van de studie  
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VARIA 
 
- aanpassing uurloontarieven 2022 goedgekeurd 
 
- kantorensite WVI 
Kennisneming stand van zaken en marktconsultatie goedgekeurd 
 
- operationalisering streekfonds provincie West-Vlaanderen 
Overleg met de deputatie toegelicht 
 
- buitengewone algemene vergadering 
Beslist de buitengewone algemene vergadering dd. 15-12-2021 digitaal te organiseren ingevolge covid 
 
 
 
 
 
 


