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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE RAAD VAN BESTUUR  
 
 

WONEN 
 

 uitrustingswerken 

1.1 ramingen 

Goedgekeurd: 
 
- Damme project Stakendijke fase 2 - plaatsen extra OV, offerte  
 
 

 verkopen  

Bevestigd:  
 
- Gebiedsontwikkeling Suikerfabriek, Veurne - wonen Galerij I: appartement 02.06  
 
- Lichtervelde woonproject De Stegen Akker: lot 3, lot 6, lot 17   
 
- Oostkamp woonproject Walstraat-Walhof: lot 5 - Walhof 4 
 
- Poperinge woonproject Komstraat: lot 3   
 
- Tielt woonproject Kasteelstraat: lot 6  
 
 
Kennisneming:  
 
- stand van de verkoop in de woonprojecten 2022 
 
 
 
 

 varia 

- Ruiselede project Ter Beke: grondproblematiek Majesticstraat 6 
In lijn met het advies van ABESIM en onder hun toezicht een aannemer aangesteld om o.a. de 
verontreinigde grond uit te graven en af te voeren en de aanvullingen terug uit te voeren met daarnaast de 
regenwaterputten uit te halen en te omwikkelen met een oliebestendige doek.  
Tussenkomst van 50% in de advieskost en de meerprijs materialen dewelke bij de vaststelling van de 
verontreiniging in functie van de opstart van de bouwwerf niet besteld werden ingevolge beslissing van de 
bouwheer (op basis van een objectieve benchmark van de geldende marktprijzen) en dit bij wijze van 
afsluiten van een finale overeenkomst tussen partijen, goedgekeurd 
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ONDERNEMEN 
 

 uitrustingswerken 

1.1 overheidsopdrachten 

- bedrijventerrein Chartreuse, Brugge: archeologie   
Verrekening van post 1.3.1 in de meetstaat goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Noord Uitbreiding GRB, Tielt: archeologie 
Gunningsverslag dd. 02-12-2021 goedgekeurd en de werken toegewezen 
 
- Lokaal bedrijventerrein Proven, Poperinge 
Opdracht toegewezen 
 

 verkoop 

- opgemeten percelen: vijfde deellijst 2022 - akteneming 
 
- verkochte percelen: derde deellijst 2022 - akteneming 
 
- bedrijventerrein Sappenleen Uitbreiding II, Poperinge: vestiging nv Helalie 
Verhuring voor onbeperkte duur van unit 1 (met een totale oppervlakte van 2.060 m²) goedgekeurd, mits op 
de voorgestelde wijze invulling blijft gegeven worden aan de eigen economische activiteit (en de 
daadwerkelijke huurovereenkomst moet aan WVI overgemaakt worden), tevens, overeenkomstig het huidig 
verhuurbeleid de terbeschikkingstelling van maximum 50% van de bedrijfsoppervlakte voor unit 2 (met een 
totale oppervlakte van 1.553 m²) voor een maximale termijn van 5 jaar, goedgekeurd. 
 
- bedrijventerrein Sappenleen uitbreiding II, Poperinge: vestiging nv Brasserie St. Bernard 
Allerlaatste keer uitstel verleend voor de aanvang van de bouwwerken op voorwaarde dat de bouwwerken 
starten uiterlijk op 01-11-2022 en mits de economische activiteit voor 01-02-2024 wordt aangevat. 
 
Verhuring voor onbeperkte duur goedgekeurd, mits op de voorgestelde wijze invulling blijft gegeven worden 
aan de eigen economische activiteit en de daadwerkelijke huurovereenkomst moet aan WVI overgemaakt 
worden. 
 
- bedrijventerrein Ovenhoek Zone C (West Noord), Roeselare: vestiging bvba Hofnar 
Overeenkomstig het huidig verhuurbeleid, overeenkomst voor een maximale periode van 5 jaar vanaf  
17-10-2020, om te eindigen op 17-10-2025, goedgekeurd. 
 
- bedrijventerrein Ovenhoek Zone C, Roeselare: vestiging bvba Dema Shop 
Nogmaals uitstel verleend voor de aanvang van de bouwwerken, mits de bouwwerken worden aangevangen 
uiterlijk binnen het jaar na de definitieve beslissing/beëindiging van de lopende procedure voor de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen. 
 
- bedrijventerrein Kwaplasstraat (Verschaeve), Torhout: vestiging bv Pomirco 
Beslist om over te gaan tot de terugkoop van een perceel en een strook grond te Torhout en doorverkoop 
van het niet-teruggekochte deel van de bedrijfsgrond goedgekeurd en verzaakt hierbij aan de algemene 
verkoopvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften zoals opgenomen in de initiële verkoopakte(s) 
van het goed, op voorwaarde dat geactualiseerde verkoopvoorwaarden op basis van het decreet Ruimtelijke 
Economie, dd. 13-07-2012, in lijn met de wensen van de stad op het vlak van de inrichting en 
stedenbouwkundige invulling geïnjecteerd worden. 
 
 
- bedrijventerrein Industriezone II, Veurne: Immo Vandermeeren nv 
Akteneming van de verhuring 
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- bedrijventerrein Industriezone II, Veurne: Immo Vandermeeren nv 
Laatste goedkeuring verleend, overeenkomstig het huidig verhuurbeleid, aan de verhuring van het 
bedrijfsgebouw Pannestraat 231 te Veurne, voor een maximumverhuurtermijn van 5 jaar in afwachting van 
een eigen volledige ingebruikname of verkoop, tevens de principiële verhuring van het bedrijfsgebouw 
Pannestraat 231a, overeenkomstig het huidig verhuurbeleid, voor een maximum termijn van 5 jaar in 
afwachting van een eigen ingebruikname of verkoop, goedgekeurd. 
 
- bedrijventerrein Industriezone II, Veurne: Immo Vandermeeren nv 
Akteneming van de verhuring 
 
- bedrijventerrein Blauwe Toren, Brugge: vestiging de heer Christophe Thiel   
Verkoop van het vruchtgebruik goedgekeurd en verzaakt aan zijn terugkooprecht mits de WVI-voorwaarden 
die op het goed rusten 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 
van 10-06-2020 en 1-07-2020. 
 
- bedrijventerrein Blauwe Toren, Brugge: vestiging DC Concepts 
Afstand en overdracht 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. 
Akteneming van de verhuring 
 
- bedrijventerrein Heernisse (Zone II), Diksmuide: vestiging bv Linitrans 
Verkoop goedgekeurd en verzaakt aan het recht van voorkoop, mits de WVI-voorwaarden gerespecteerd 
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 Fabriekweg (fase I), Ichtegem: vestiging nv Finartes (voorheen nv Vanbelle) 
Partiële splitsing en inbreng 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 Ieperleekanaal (Pilkem), Ieper: vestiging bvba Arcturo 
Allerlaatste keer uitstel verleend voor de start van de werken op voorwaarde dat de 
omgevingsvergunningaanvraag vóór uiterlijk 31-12-2022 wordt ingediend en de economische activiteit 
uiterlijk eind 2023 worden aangevat.  
 
Gezien er reeds een extra termijn van 3 jaar werd verleend en de procedure van terugkoop bijkomend een 
wettelijke termijn van 1 jaar aanreikt, beslist om de procedure van terugkoop op te starten en om over te 
gaan tot een aangetekende formele ingebrekestelling voor het niet-naleven van de voorwaarden indien de 
omgevingsaanvraag niet werd ingediend vòòr 31-12-2022. 

 
- bedrijventerrein Stegen Akker, Lichtervelde: vestiging Vloerwerken VEVA bvba 
Bekrachtiging van reeds goedgekeurde recht van opstal, mits de voorwaarden zoals meegedeeld in brief 
dd. 26-10-2021 houdende de beslissing van de raad van bestuur dd. 27-10-2021 gerespecteerd bleven. 
 
- bedrijventerrein BPA Sappenleen (Uitbreiding I), Poperinge: vestiging Maerten-Longuepee 
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 Huffeseele (West-Vlaams Houtbedrijf), Tielt: vestiging Tielt Motors (voorheen Autobedrijf 
Derammelaere) 
Bekrachtiging van reeds goedgekeurde bedongen fusie en verzaking aan het recht van terugkoop mits de 
toepassing van de voorwaarden van WVI gegarandeerd blijven. 
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- bedrijventerrein Noord (Galgeveld), Tielt: vestiging nv Billiet-Vanlaere 
Inbreng ingevolge partiële splitsing 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 Transvaal, Waregem: vestiging bvba Isocool 
Laatste keer de terbeschikkingstelling van maximum 50% van de bedrijfsoppervlakte voor een 
maximumtermijn van 5 jaar, dit is tot 01-10-2027, aan bvba Tomco, goedgekeurd 
Elke verdere transactie en/of wijziging in de terbeschikkingstelling dient voorafgaandelijk voor goedkeuring 
aan WVI worden voorgelegd. 
 
- bedrijventerrein Pontstraat Uitbreiding, Wervik: vestiging de heer Kurt Gernaey 
Doorverkoop 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. 
 
- bedrijventerrein Hille Zuid, Wingene: vestiging bv Vanste 
Overeenkomstig het huidig verhuurbeleid, de terbeschikkingstelling van maximum 50% van de 
bedrijfsoppervlakte voor een maximale termijn van 5 jaar, dit is tot 01-05-2027, goedgekeurd. 
Elke effectieve terbeschikkingstelling dient voorafgaandelijk voor goedkeuring aan WVI te worden 
overgemaakt in kader van de economische activiteit van de gebruiker. 
 
 

 hernieuwbare energie 

- bedrijventerrein Noord, Tielt: LECSEA - ontzorgingstraject zonnepanelen Sweco 
Offerte van Sweco goedgekeurd  
 
 

 Varia 

- bedrijventerrein Moerkerkebrug, Damme (Moerkerke): Sarepta BV 
Het afsluiten van voorliggend ontwerp van dadingsovereenkomst goedgekeurd 
 
- bedrijventerrein Vierschaere Fase II, Ledegem: beroep konsoorten Bonte 
K Law aangesteld om de belangen van WVI verder te verdedigen 
 
- bedrijventerrein De Middelpolder, Middelkerke: randparking 
Het gebruik van ca. 1,5 ha op De Middelpolder voor aanleg van een randparking door de gemeente 
Middelkerke en dit voor een periode van maximum 1 jaar, goedgekeurd. Na deze termijn zal dit project zowel 
door de gemeente als door WVI geëvalueerd worden, naar gebruik en noodzaak van de parking enerzijds 
en naar vraag naar bedrijfsgrond anderzijds. 
 
 

GEBIEDSONTWIKKELING 
 
- Suikerpark, Veurne: warmtenet - samenwerkingsovereenkomst Fluvius – WVI 
Scenario 2 van het voorstel als basis voor de eigenlijke samenwerkingsovereenkomst (SWO), de business 
case en de gunning van de werken die in een latere bijeenkomst van de raad van bestuur worden 
voorgelegd, goedgekeurd. De gunning van de werken bekrachtigd. 
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RUIMTELIJKE PL ANNING,  GIS,  MOBILITEIT 
 

 ingediende offertes 

Kennisneming 
 

 nieuw toegekende opdrachten 

Kennisneming 
 
 

 varia 

- aankoopcentrale Hoppinpunten 
Goedkeuring: 
1  de plaatsingsprocedure (mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking); 
2  commissie van 3% die WVI zal aanrekenen aan de leveranciers per deelbestelling ter compensatie van 

de administratieve werklast;  
3  opdracht te geven tot publicatie van de 2 fasen (fase 1: de indiening van de kandidaatstelling en fase 2: 

opmaak van de offerte) van het bestek met als voorwerp “Raamovereenkomst voor diensten bestaande 
uit de levering, plaatsing en onderhoud van schuilhuisjes, fietsoverkappingen, fietsnietjes en afvalbakken 
voor de inrichting van Hoppinpunten in het werkingsgebied van WVI”. 

 
- vastgoedinformatieplatform (VIP) 
Akteneming van vastgoedinformatieplatform (VIP) op 04-05-2022 in OC De Schouw, Statiestraat 113, 
8810 Lichtervelde  
 
- WinVorm: vernieuwing van buurten, woonwijken en bouwblokken 
Kennisneming van tweede WinVormsessie van 2022 in het VLM-gebouw, Velodroomstraat 28, Brugge en 
agendapunt 
 
 

MILIEU,  NATUUR,  KLIMAAT EN ENERGIE 
 
Kennisneming: 
 
- nieuw toegekende opdrachten 
 
- adviesverlening omgevingsvergunning  
 
- Vlaamse energielening – stand van zaken werkjaar 2022 
 
- Energieloket – stand van zaken werkjaar 2022 

- Energiehuis: 
 Jabbeke: thematische toelichting over stijgende energiekosten voor burgers van alle gemeenten 

aangesloten bij de woonwinkel Woonpunt (Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Torhout)  
 20-04-2022 - Tielt (Aarsele): toelichting gevelscans aan burgers  
 21-04-2022 - Koekelare: toelichting gevelscans aan burgers 
 25-04-2022 - Kortemark: toelichting gevelscans aan burgers (i.o.v. DVV Westhoek) 
 28-04-2022 - Roeselare: toelichting gevelscans aan burgers 
 29-04-2022- Jabbeke: opleiding voor doorverwijzers en energiehuismedewerkers rond stijgende 

energieprijzen  
 03-05-2022 - Roeselare: thematische toelichting energiescans 
 05-05-2022 - Kortemark (Handzame): toelichting gevelscans aan burgers 
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- overlegplatform omgevingshandhaving op 26-04-2022 in het gemeenschapscentrum De Knippelaar te 
Wervik  
 
 

REGIEOPDRACHTEN 
 
Kennisneming: 
 
- nieuw toegekende opdrachten 
 
- Lerend Netwerk Participatie op 28-04-2022 in WVI 
 
 

VARIA 
 
Kennisneming: 
 
- ontmoetings- en inspiratiemoment WVI BOOST op 8-06-2022 in OC Vondel in Meulebeke  
 
- Get Smart Live Sessie op 21-04-2022  
 
- Volgende raad van bestuur dd. 11-05-2022 om 9 uur fysiek 
 


