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RAAD VAN BESTUUR
BESLISSINGEN

9 MAART 2022

 
PLAATS  Baron Ruzettelaan 35 

  8310 Assebroek (Brugge) 

VERSLAG  2022/VI 

   
A = AANWEZIG   VO = VERONTSCHULDIGD  AFW = AFWEZIG 

NAAM FUNCTIE AANDELEN STATUS 
    
 Kris Declercq  voorzitter A A 
 Kurt Claeys  ondervoorzitter A A 
 Peter Roose  ondervoorzitter A A 
 Jurgen Content  bestuurslid A VO 
 Dirk De fauw  bestuurslid A VO 
 Franky De Jonghe  adviserend A A 
 Gauthier Defreyne  bestuurslid A VO 
 Christof Dejaegher  bestuurslid A A 
 Ann-Sophie Himpe  bestuurslid A A 
 Lieven Huys  bestuurslid A A 
Els Kindt  bestuurslid A A 
Caroline Maertens  bestuurslid A VO 
An Vanden Bussche  adviserend A A 
Toon Vancoillie  bestuurslid A A 
Ingrid Vandepitte  bestuurslid A A 
Wouter Vanlouwe  adviserend A A 
Luc Vannieuwenhuyze  bestuurslid A A 
Sandy Vanparys  bestuurslid A A 
    
Geert Sanders  algemeen directeur  A 
Ann Tack  directeur  A 
Johan Proot  directeur  A 
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE RAAD VAN BESTUUR  
 
 

NOTARIËLE AKTE VOLMACHT 
 
 

WONEN 
 

 uitrustingswerken 

1.1 overname 

- Damme project Stakendijke fase 1 
Proces-verbaal van definitieve overname dd. 28-02-2022, betreffende het uitvoeren van 
infrastructuurwerken en vrijgave saldo van de borgtocht goedgekeurd 
 
- Poperinge project Komstraat 
Proces-verbaal van definitieve overname dd. 25-02-2022, betreffende het uitvoeren van 
infrastructuurwerken en vrijgave saldo van de borgtocht goedgekeurd 
 
 

 verkopen  

Bevestigd: 
 
- Lichtervelde woonproject De Stegen Akker: lot 2  
 
 
Kennisname: 
 
- stand van de verkoop in de woonprojecten 2022 
 
 
 

ONDERNEMEN 

 onteigeningen 

- bedrijven- en dienstenzone Lobeek, Wielsbeke: Patrilam nv 
Kennisneming vonnis dd. 15-02-2022  
 
 

 aankoop 

- aankopen: eerst deellijst 2022 – aktenneming 
 
- pachtverbrekingen: eerste deellijst 2022 – aktenneming 
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 uitrustingswerken 

3.1 overname 

- bedrijventerrein ’t Walletje, Knokke-Heist 
Kosteloze overdracht aan de gemeente Knokke van een restperceel/toegangsweg behorend bij de zate van 
de wegenis goedgekeurd 
 
 

 verkoop 

- bedrijfsuitbreiding Brouwerij RIVA, Dentergem: vestiging Riva Invest 
Opsplitsing en verkoop van perceel 599/W en een deel van perceel nr. 599/A/2 goedgekeurd en verzaakt 
aan de verdere opname van de WVI-verkoopvoorwaarden voor wat betreft de bouwkavels 
 
- bedrijventerrein Slableed, Veurne: vestiging bvba Eco Solutions Energie 
Uitstel verleend voor het starten van de bouwwerken op voorwaarde dat ten laatste op 30-09-2022 een 
aangepaste aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend bij de stad Veurne, de 
bouwwerkzaamheden vòòr 30-01-2023 worden aangevat en de economisch activiteit vòòr uiterlijk 31-01-
2024 wordt aangevangen 
 
- bedrijventerrein Blauwe Toren, Brugge: vestiging Westflower Immo 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan zijn 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 Vierschaere uitbreiding, Ledegem: vestiging bvba De Zilverberg 
Doorverkopen goedgekeurd en verzaakt aan zijn recht van voorkoop en terugkoop, mits de WVI-
verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in de verdelingsakte worden gerespecteerd 

- bedrijventerrein Vierschaere fase II, Ledegem: vestiging Meersman-Vandermeulen 
Gevraagde verlenging van het recht van opstal goedgekeurd op voorwaarde dat de WVI-voorwaarden die 
op het goed rusten gerespecteerd blijven 
 
- bedrijventerrein Klephoek, Moorslede: vestiging nv Vydraulics 
Erfpacht en leasing goedgekeurd en verzaakt aan zijn 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 Sappenleen, Poperinge: vestiging de heer Baert 
Doorverkoop goedgekeurd en verzaakt aan zijn 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 Noord, Tielt: vestiging Balta Industries (voorheen Imperial Tufting Company nv) 
Partiële splitsing en inbreng goedgekeurd en verzaakt aan zijn 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 
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 varia 

- bedrijventerrein Noord Uitbreiding, Tielt: windproject - opstarten vergunningstraject 
Offertes goedgekeurd in het kader van de raamovereenkomst 
 
- erfpacht 
Kennisneming van de folder in verband met erfpacht en gesuggereerd om de folder nog aan te vullen met 
de regeling inzake het vastgoed bij einde erfpacht 
 
 
 

ZOWEL VOOR WONEN ALS VOOR ONDERNEMEN 
 
- uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen en woonprojecten van WVI - 
dienstjaar 2022 
Bevel van aanvang voor het uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen en 
woonprojecten van WVI in de 3 regio’s voor het dienstjaar 2022 vastgelegd op 14-03-2022 
 
 
 

RUIMTELIJKE PL ANNING,  GIS,  MOBILITEIT 
 
Kennisneming: 
 
- WinVormsessie op 15-03-2022: dorpen van de toekomst 
 
- overlegplatformen:  

 Midwest 10-03-2022 – agenda  
 Brugge-Oostende 10-03-2022 - agenda 

 
 

MILIEU,  NATUUR,  KLIMAAT EN ENERGIE 
 
Kennisneming: 
 
- ingediende offertes 
 
- nieuw toegekende opdrachten 
 
- adviesverlening omgevingsvergunning  
 
- Vlaamse energielening – stand van zaken werkjaar 2022 
 
- Energieloket – stand van zaken werkjaar 2022 
 
- regionale vergadering milieuambtenaren op 29-03-2022 (digitaal) 
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REGIEOPDRACHTEN 
 
Kennisneming: 
 
- ingediende offertes 
 
- nieuw toegekende opdrachten 
 
 

ONTWERP JAARVERSLAG EN JAARREKENING 
 
Kennisneming: 
 
- ontwerp jaarverslag 2021 
 
- ontwerp jaarrekening 2021  
 
 

VARIA 
 
 
- Get Smart 
Kennisneming van de volgende digitale Get Smart Live sessie op donderdag 17 maart 2022 om 11 uur over 
AI (Artificiële Intelligentie) in Vlaanderen 
 
- data fysiek / digitaal raad van bestuur 
Voorstel om vergaderingen in 2022 afwisselend fysiek / digitaal te organiseren goedgekeurd 
 


