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Energie vormt al heel 
lang een rode draad 
in onze activiteiten 
en projecten

De vorige jaarwisseling beleefden we nog in de 
schaduw van de coronacrisis, maar deze winter 
wordt gedomineerd door de energiecrisis. Geen 
wonder dat ons Energiehuis WVI het erg druk heeft 
met informatie- en adviesvragen. Maar energie 
vormt al langer een rode draad in onze  activiteiten 
en projecten. Zo verkenden we in het Europese 
project SLIC slimme concepten voor openbare 
verlichting, terwijl we met TERTS inzetten op meer 
energie-efficiëntie in de tertiaire sector. Beide 
Europese projecten werden in 2022  afgerond en we 
vatten de belangrijkste conclusies voor u samen.

In deze WVI-info stellen we ook Westpark 
Veurne voor, een retailpark dat een model van 
 duurzaamheid is en een zeer geslaagde start 
kende. U leest ook meer over het Speelbos in 
Wielsbeke, dat subsidie krijgt binnen de Lokale 
Gebiedsdeal Droogte – een voorbeeld van hoe 
je een uitgewerkt project kunt inpassen in een 
overkoepelende gebiedsvisie, zodat het voor 
 financiering in aanmerking komt. En we  presenteren 
het Regiofonds, waarvoor de Provincie, WVI en 
Leiedal de krachten hebben gebundeld: voor 
projecten in onze WVI-regio’s staat de komende 
jaren 23 miljoen euro ter beschikking. 

Naar goede gewoonte wens ik u – in naam van 
alle WVI-medewerkers – niet alleen veel lees plezier, 
maar vooral ook een voorspoedig, gelukkig en 
gezond 2023. 

Geert Sanders
Algemeen directeur
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Speelbos Wielsbeke 
krijgt subsidie binnen 
Gebiedsdeal Droogte
Projecten die klaar zijn voor uitvoering en passen in een regionale 
gebiedsvisie komen makkelijker in aanmerking voor subsidie. Een 
voorbeeld is het Speelbos in Wielsbeke, dat WVI naar voren schoof 
binnen de Lokale Gebiedsdeal Droogte voor de Leievallei. Investeren 
in gebiedsvisies én kwaliteitsvolle inrichtingsplannen loont dus.

V laanderen is erg gevoelig voor 
waterschaarste en droogte. 
Dat komt onder meer door de 

verstedelijking, de hoge verhardings-
graad en het actief draineren van 
cultuurgronden en laaggelegen 
gebieden. Via de zogenoemde Blue Deal 
investeert de Vlaamse regering daarom 
in maatregelen om de waterschaarste 
aan te pakken en gebieden klimaat-
robuust te maken. 

UITVOERINGSGERICHTE
SUBSIDIEOPROEP

Via een oproep selecteerde de Vlaamse 
overheid lokale gebiedscoalities met 
een haalbare ambitie en capaciteit om 
niet-evidente, complexe projecten te 
realiseren die de droogte aanpakken. 
Die projecten moeten bovendien passen 
in een duidelijke ruimtelijke strategie. 
Subsidies moeten lokale samenwerkings-
verbanden in staat stellen om het water-
systeem te versterken door te investeren 
in een actieprogramma van lokale 
hefboomprojecten: waterinfiltratie, natte 
natuur, ontharding, afwateringsstops enz. 
De subsidieoproep was dus zeer 
uitvoerings gericht. Hij wilde projecten 

versneld laten uitvoeren en onder-
steunt zo de daadkracht van lokale 
overheden die ruimtelijke doelstellingen 
op het terrein willen waarmaken. De 
oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte 
werd dan ook gezien als een testcase 
voor ‘gebiedsfondsen’, de financie-
ring van lokale hefboomprojecten 
op basis van gebiedsvisies – geïnte-
greerde ruimtelijke programma’s die 
aansluiten bij gebieds eigen kenmerken 
en uitdagingen. 

GEÏNTEGREERDE GEBIEDSVISIE
Een van de zeven Lokale Gebiedsdeals 
die de Vlaamse regering wil financieren, 
gaat over de geïntegreerde aanpak van 
de Leievallei tussen Wervik en Deinze. 
Daarvoor sloegen de 3 intercommunales 
Leiedal, WVI en Veneco de handen in 
elkaar. Als over koepelende strategie 
zetten de partners in op een drainage-
stop: ze willen samen het afstromen 
van water richting de Leie terugdringen. 
Technische oplossingen om de water-
afvoer te vertragen  combineren ze met 
ruimtelijke invullingen die plaats bieden 
voor natuur, recreatie, ontharding, 
vernatting enz. 

Begin december keurde de Vlaamse 
regering 4 deelprojecten binnen die 
Lokale Gebiedsdeal voor de Leievallei 
goed. Ze krijgen daarvoor een 
 gezamenlijke subsidie van 1 miljoen euro. 
Het project dat WVI naar voren schoof 
is de inrichting van een multi functioneel 
speelbos met ruimte voor water in 
Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Om dat 
uit te voeren, verleent de overheid een 
subsidie van 225.000 euro.

INRICHTINGSPLAN WAS KLAAR
De inrichting van een speelbos aan 
de Leie staat al langer op de agenda 
van Wielsbeke. Het gemeentebestuur 
had het project in 2020 ingediend 
binnen de Oproep WinVorm. Met dat 
 initiatief gaat WVI, samen met de 
Provincie  West- Vlaanderen, Leiedal 
en de Vlaamse Bouwmeester, op 
zoek naar kwaliteitsvolle ontwerpers 
voor opdrachten van West-Vlaamse 
lokale besturen. Drie ontwerpteams 
maakten een inrichtingsplan voor het 
speelbos. WVI hielp bij de opmaak van 
de projectdefinitie, de jurering van de 
voorstellen en de  aanstelling van Fallow 
+ Plant & Houtgoed als ontwerper voor 

Uitgewerkt project ingepast in een gebiedsvisie
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het masterplan en het inrichtingsplan. 
Samen met de gemeente Wielsbeke 
heeft WVI het ontwerp vervolgens 
vertaald, zodat het in aanmerking kwam 
voor de subsidieoproep binnen de 
Lokale Gebiedsdeal Droogte. Een goed 
voorbereid, kwaliteits  vol en doordacht 
plan bleek zo de ideale opstap naar een 
subsidieerbaar project voor realisatie op 
het terrein. 

Het aan te leggen speelbos in deel-
gemeente Sint-Baafs-Vijve sluit aan bij 
het Schoondalbos, het stadsrandbos 
van Wielsbeke en Waregem, en komt 
tegemoet aan het tekort aan open-
baar groen in de regio. Het speelbos 
zal het dorp verweven met de Leievallei 

en onderdeel worden van een samen-
hangend groenblauw netwerk. 

AMBITIES VOOR HET SPEELBOS
Wielsbeke wil een bestaande site – deels 
open ruimte, deels bebost – ontwikkelen 
tot een multifunctioneel en gelaagd 
speelbos, met het watersysteem als 
uitgangspunt. Het project biedt ruimte 
voor water, sport, spel en natuur-
ontwikkeling. Het bergen en infiltreren 
van water gaat er hand in hand met 
het ontwikkelen van een kwaliteitsvol 
natuur- en speellandschap. Het project 
voorziet in een netwerk van paden 
die het dorp, het speelbos, de oude 
Leiemeander en het jaagpad langs de 
Leie met elkaar verknopen, een serre-

achtig multi functioneel gebouw voor 
vergaderingen en de jeugdverenigingen, 
een mountainbikeparcours en een 
productief landschap met o.a. hooiland 
en volkstuintjes.

Het speelbos verbindt grachten en 
poelen via sporadisch onderlopende 
zones naar zones die nat en dan weer 
droger zijn – een aaneenschakeling 
die bovendien voor veel extra bio -
diversiteit zorgt. Hemelwater van 
bedrijfs gebouwen ten noorden van de 
site wordt  opgevangen en afgeleid naar 
de wadi’s, waar het kan infiltreren. Het 
speelbos fungeert zo als een spons die 
de afwatering naar de Leie vermindert 
en vertraagt, en helpt zo de beoogde 
drainagestop in de Leievallei realiseren. 
Ook wordt regenwater afgeleid naar 
de zone voor volkstuintjes, het natuur-
gebied of als spelelement gebruikt in het 
speelbos.

De Lokale Gebiedsdeals Droogte gingen 
officieel van start op 1 januari 2023. De 
deelprojecten moeten op 30 juni 2026 
op het terrein uitgevoerd zijn.

David Vandecasteele

050 36 71 71

d.vandecasteele@wvi.be

  Voor het Speelbos hadden we al 
een ontwerper geselecteerd en een 
participatietraject opgezet. Door het 
ambitieuze project samen met WVI in te 
passen in de Lokale Gebiedsdeal Droogte, 
krijgen we nu ook de middelen om het op 
korte termijn te realiseren.

Jan Stevens
Burgemeester Wielsbeke

WVI wordt samen met Stad 
Damme eigenaar van de 
voormalige legerkazerne in 

Sijsele. Daarmee ligt de weg open voor 
de reconversie van de site naar de Wijk 
van de Toekomst, een plek waar wonen, 
werken en recreatie optimaal met elkaar 
worden verweven. WVI kocht het terrein 
in november 2022 van het ministerie van 
Defensie voor 7 miljoen euro, verminderd 
met de kosten voor de bodemsanering. 
Defensie blijft integraal  aansprakelijk 
voor alle kosten van de historische 
vervuiling. De Stad Damme wordt voor 
16,9 procent in onverdeeldheid mede- 
eigenaar en betaalt 1,3 miljoen euro 
aan WVI.

Reconversie kazerne Sijsele 
stap dichterbij

De oude militaire basis wordt om  -
getoverd tot een nieuwe wijk. Via de 
Oproep WinVorm werd een Nederlands 
ontwerpteam aangesteld om samen 
met WVI een ruimtelijk ontwikkelings-
concept te maken. Dat concept – Wijk 
van de Toekomst gedoopt – kreeg in de 
loop van 2018 vaste vorm. 

In mei 2022 stemde de gemeente-
raad ermee in dat WVI de site via een 
publiek-private-samenwerking (PPS) 
zou ontwikkelen. Het stadsbestuur is 
daarin een volwaardige partner: het 
is vertegenwoordigd in de stuurgroep 
en de kwaliteitskamer van het project. 
Momenteel bereidt WVI de selectie 

voor van de kandidaat-ontwikkelaars. 
Met drie van deze parkpartijen wordt 
een dialoog aangeknoopt over de 
 conceptuele, technische en  financiële 
uitwerking van het masterplan. Dat 
moet eind 2023 een realistisch en 
haalbaar bestek opleveren. Op basis 
daarvan wordt dan de private partner 
voor de publiek-private-samenwerking 
gekozen. In afwachting wordt gezocht 
naar evenementen en activiteiten die 
de site een relevante en zinvolle tijdelijke 
 invulling kunnen geven.

Johan Proot

050 36 71 71

j.proot@wvi.be

>
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In 2022 werden twee Europese projecten afgerond 
waaraan WVI heeft meegewerkt. In SLIC werden slimme 
concepten voor openbare verlichting getest, terwijl 
TERTS inzette op meer energie-efficiëntie in de tertiaire 
sector. We vatten de belangrijkste conclusies van beide 
projecten samen.

Twee Europese projecten 
afgerond

SLIC voor slimme verlichting, TERTS voor meer energie-efficiëntie

gebied en de toekomstige woonwijk 
kozen we ledverlichting, met sensoren 
die beweging detecteren. De lampen 
lichten dus alleen op als er een fietser 
of een wandelaar passeert. In een 
latere fase kunnen we de verlichting ook 
dimmen, om het energieverbruik laag te 
houden, of in de woonwijk de wattage 
te verhogen, om het irriterende aan- en 
uiteffect te vermijden. 

Om de veiligheid te waarborgen, werden 
twee fietsoversteken extra beveiligd met 
wit licht. Auto’s worden  gewaarschuwd 
met een led-stopbord dat oplicht, 
terwijl fietsers een rode led-strip op het 

S mart Light Concepts (SLIC) was 
een project in het Europese 
Interreg-programma 2 Zeeën. 

WVI werkte erin samen met partners uit 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
Vlaanderen. De partners selecteerden 
een lokaal project om te innoveren met 
slimme openbare verlichtings concepten. 
Dat moest energie besparen en de 
CO2-uitstoot reduceren.

ENERGIEZUINIG EN TOCH VEILIG
WVI onderzocht slimme verlichting op 
de Suikersite in Veurne, samen met 
netbeheerder Fluvius en de Stad Veurne. 
Voor de fietspaden door het natuur-

fietspad zien oplichten. Tegelijk worden 
de fietsers ter hoogte van het kruispunt 
geteld met een meetsysteem, zodat 
de stad een goed zicht krijgt op het 
aantal fietsers dat er passeert. Voor het 
bedrijven terrein werden dan weer dim -
schema’s  ontwikkeld, afgesteld volgens 
de activiteits graad van de bedrijven. Bij 
ploegwissels is de  verlichting maximaal 
en als de  activiteiten beperkt zijn wordt 
ze gedimd.

Voor fietspaden op de Suikersite werd ledverlichting 
met bewegingsdetectie gekozen.

>
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TERTS VOOR ENERGIEWINST
Campagnes rond energietransitie 
slagen er niet zo gemakkelijk in om de 
tertiaire sector te bereiken – horeca, 
detailhandel, dienstverleners, kleine 
kantoren. Toch wijzen alle onder-
zoeken uit dat net in die sector nog 
veel energie winst te behalen valt: 
met de juiste energie maatregelen 
kunnen ondernemers hun zaak 
energie- efficiënter en duurzamer 
maken en meteen ook de CO2-uitstoot 
helpen terugdringen. Daarom zetten 
Vlaamse en Nederlandse partners 
het project Transitie in Energie via 
een Regierol voor de Tertiaire Sector 
(TERTS) op, in het Interreg-programma 
Vlaanderen-Nederland. WVI was 
projectverantwoordelijke.

In een aantal gemeenten konden 
handelaars en dienstverleners 
onder meer bij WVI een energiescan 
aanvragen. De resultaten konden ze 
bespreken met de intergemeentelijke 
energiecoach van WVI, die hen meteen 
enkele eenvoudige quick wins voor-
stelde, met kleine investeringen die 
zichzelf op korte termijn terugverdienen. 
Daarbij ging het over aanpassingen 
aan de gebouwschil en aan toestellen, 
 installaties en technieken. Alles samen 
werden in Nederland en Vlaanderen 
zowat 175 energiescans uitgevoerd. Dat 
ze in de energiecoach een neutraal 
aanspreekpunt vonden voor advies en 
begeleiding, vonden de ondernemers 
overigens erg belangrijk.

U kon het lezen: veel horecazaken, winkels, kappers en andere dienstverleners zijn 
nog niet toe aan innoverende ingrepen, maar hebben nood aan laagdrempelige 
quick wins om energie-efficiënter te werken en energie te besparen – wat in de 
huidige energiecrisis broodnodig is. Een intergemeentelijke energiecoach kan 
hen op weg zetten met een energiescan. WVI onderzoekt of ze een aanbod kan 
ontwikkelen voor geïnteresseerde gemeenten. Mocht u in uw gemeente een 
energiecoach willen inzetten, neem dan zeker even contact met ons op.

Een energiecoach voor kmo’s 
in uw gemeente?

Handelaars en dienstverleners konden 
ook als ‘project partner light’ aan TERTS 
participeren. Ze konden dan  investeren 
in zeer innoverende technieken, te kiezen 
uit een lijst die kennispartners van TERTS 
hadden opgesteld, en kregen de helft van 
hun investering terug betaald. Het ging 
om technieken zoals circulair isolatie-
materiaal, ledverlichting met auto-
matische daglichtregeling en brandstof-
cellen. Die innovatieve energietechnieken 
werden ook  gedemonstreerd in de vijf 
proefprojecten in Brugge (BMCC), Gent 
(Viernulvier) en Middelburg (Oostkerk, 
Koepoort, Stadsschouwburg en het Palet).

CONCLUSIE: EERST DE BASIS
Het was de ambitie om aan weerszijden 
van de Nederlands-Vlaamse grens 
minstens 25 bedrijfjes te vinden die 
‘project partner light’ wilden worden, 
maar uiteindelijk werden er slechts 4 
bereid gevonden. Het TERTS-project 
stond voor grote uitdagingen door de 
coronacrisis. Veel horeca- en handels-
zaken bleven maandenlang dicht en 
handelaars hadden allerlei andere 
kopzorgen. Van de ‘project partners 
light’ werd verwacht dat ze de helft van 
hun investering zelf zouden bekostigen, 
wat in die zware coronaperiode te hoog 
gegrepen bleek. Een struikelblok was ook 
dat veel winkels en bedrijfjes hun ruimte 
huren, zodat ze meestal niet in staat zijn 
om structurele investeringen te doen.

Tijdens het slotmoment van TERTS praatten vertegenwoordigers van KMO's en overheden over de uitdagingen voor de energietransitie.

>
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Eveline Huyghe

050 36 71 71

e.huyghe@wvi.be

Katja Zadorina

050 36 71 71

k.zadorina@wvi.be

Margo Swerts

050 36 71 71

m.swerts@wvi.be

Karen Coppens

050 36 71 71

k.coppens@wvi.be

De website van TERTS blijft nog een tijd actief.

Op www.terts.org vindt u onder meer het 

eindrapport, een stappenplan en een lijst met 

innovatieve technieken per sector. Ook de 

website van SLIC blijft online: 

"www.smartlightconcepts.eu/nl

  Elke handelaar die contact opnam met 
de energiecoach kreeg een duidelijk overzicht 
van de grootste energetische verliesposten. 
De energiecoach gaf advies over quick wins 
en over de beste energetische investeringen. 
Met dat tastbare en concrete advies konden 
handelaars meteen aan de slag – erg 
belangrijk in deze tijden van energiecrisis. Dat 
we deze dienstverlening kunnen aanbieden, 
is voor onze gemeente zeker een meerwaarde.

Els Roelof
Schepen Oostkamp

O ns Vlaamse gebouwenbestand scoort 
slecht op het gebied van energie-
prestatie. De  transitie naar energiezuinige 

gebouwen verloopt traag, zodat het erg lastig 
wordt om de doelen van de EU Green Deal te halen. 
Daarom hebben enkele Vlaamse  partners – waar-
onder het Energiehuis WVI – het FOSSTER-project 
opgezet. FOSSTER staat voor Flemish One-Stop-
Shop Towards Energy-efficient Renovation en 
wordt  gefinancierd door de Europese Commissie, 
in het LIFE-programma voor milieu- en klimaat-
projecten. Het project ontwikkelt een drempel-
verlagend one-stop-shop model, om verschillende 
types van eigenaars nog meer te ontzorgen, zowel 
 administratief als technisch en financieel.

WVI zal ‘best practices’ uit andere projecten 
 evalueren om ze te stroomlijnen en standaarden 
voor  rapportages te ontwikkelen. We denken onder 
meer aan een digitale toepassing die renovatie-
coaches helpt om bij  eigenaren thuis knelpunten en 
oplossingen te  inventariseren en meteen een  digitaal 
rapport op maat af te leveren. Dat moet energie-
huizen helpen om meer  eigenaren te bereiken. 
We bouwen ook voort op onze ervaringen met het 
Europese project See2Do!.

Aan FOSSTER werken 9 partners mee. Projectleider is 
het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). 
Het project loopt tot eind november 2025 en heeft 
een budget van bijna 1,5 miljoen euro, waarvan 
95 procent wordt  gesubsidieerd door het LIFE-
programma. Het projectbudget van WVI bedraagt 
ruim 200.000 euro.

Energiehuis 
WVI gaat voor 
FOSSTER

Een belangrijk inzicht uit TERTS was 
bovendien dat het overgrote deel van 
de tertiaire sector nog niet toe is aan 
innoverende technieken. Zulke innovaties 
zijn onmiskenbaar nodig om de sector 
stappen naar een groene toekomst 
te helpen zetten, maar veel winkels en 
bedrijfjes moeten eerst nog werk maken 
van basisingrepen zoals betere isolatie 
en dubbele beglazing en – eventueel 
later – zonnepanelen en een warmte-
pomp of een innovatieve combinatie 
van  technieken. Dat betekent meteen 
ook dat er nog veel werk aan de winkel 
is voor energiecoaches: zij kunnen 
 handelaars en winkeliers warm maken 
en helpen om werk te maken van directe 
en duidelijke quick wins. 

Bruno Pluvier

050 36 71 71

b.pluvier@wvi.be

Eveline Huyghe

050 36 71 71

e.huyghe@wvi.be
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Op het WVI-bedrijventerrein Monnikenhoek 
werd begin november 2022 Westpark Veurne 
geopend, een grootschalige kleinhandelszone. 
Samen met de projectontwikkelaar tekent WVI 
voor een retailpark dat duurzaamheid hoog in 
het vaandel draagt.

Duurzaam winkelcomplex 
als modelproject

Kleinhandelszone Westpark Veurne geopend

P lannen voor een groot schalige 
kleinhandelszone in Veurne 
waren er al langer. Tijdens de 

 afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Veurne in 2010 werd daarvoor eerst 
aan de Suikerfabrieksite gedacht. Uit de 
milieu effectenrapportage (plan-MER) 
bleek dat volumineuze kleinhandel daar 
te veel verkeer zou genereren, wat de 
verkeersleefbaarheid in gedrang zou 
kunnen brengen. 

ERFPACHTFORMULE
Daarom werd gekozen voor een locatie 
op het bedrijventerrein Monnikenhoek, 
bij het kruispunt van de Brugsesteenweg 
en de Albert I-laan. In 2013-2014 werden 
daarvoor ook ruimtelijke uitvoerings-
plannen opgemaakt. Na ontwerpend 
onderzoek schreef WVI een project-
definitie uit. In de leidraad namen we de 
19 principes op waarmee we op onze 
bedrijventerreinen concreet werk maken 
van duurzame kwaliteit. Omdat we de 
kleinhandelszone op Monnikenhoek als 
een strategische locatie beschouwen, 
besloten we de 2,4 hectare grote zone 
via een erfpacht in de markt te zetten. 
WVI ambieerde een kwalitatief en duur-
zaam concept, met beeldkwaliteit en 
zuinig ruimtegebruik als basisvereisten. 

Met Pano Real Estate selecteerden 
WVI en de Stad Veurne een project-
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Kleinhandelszone Westpark Veurne geopend

Isabelle Sack

050 36 71 71

i.sack@wvi.be

Björn Denecker

050 36 71 71

b.denecker@wvi.be

Westpark als modelproject

Het retailcomplex dat in november 2022 feestelijk 
werd geopend, is een toonbeeld van duurzaamheid. 
Enkele voorbeelden.

Beeldkwaliteit. Westpark bevindt zich op een 
zichtlocatie langs de Brugse Steenweg. Het 
winkelcomplex vult de poortfunctie van de plek 
volwaardig in, met een zichtgevel die knipoogt naar 
de historische binnenstad. Het complex bestaat uit 
twee blokken tegenover elkaar, gescheiden door een 
winkelstraat. Beide gebouwen hebben een luifel, zodat 
bezoekers bij regenweer droog blijven. De luifels zijn 
met elkaar verbonden. De voorkant van de winkels 
is naar de winkelstraat gericht. Alle winkels delen 
dezelfde architectuur. Aan de ingang bevinden zich 
glaspuien, gecombineerd met een luifel. De huisstijl 
van winkels werd geïntegreerd in het globale plaatje: 
namen en publiciteit hebben dezelfde maatvoering en 
zijn niet schreeuwerig. 

Zuinig ruimtegebruik. Momenteel telt Westpark negen 
winkels, met een oppervlakte tussen 600 en 2.200 m². 
Om de ruimte optimaal te benutten, kan één grote 
winkel flexibel worden opgesplitst in twee kleinere 
ruimtes. Een monitoring- en telsysteem moet signalen 
van dreigende leegstand opvangen. Voor de laad- en 
loskaaien gebruiken alle winkels dezelfde insteekweg.

Energie. Op de volledige dakoppervlakte van het 
complex liggen ongeveer 3.000 zonnepanelen, goed 
voor het gemiddeld elektriciteitsverbruik van 250 
gezinnen en een besparing van ruim 350 ton CO2 per 
jaar. De opgewekte zonne-energie wordt gedeeld 
met de handelszaken en voor de laadpunten voor 
elektrische voertuigen. Alle verlichting voor wegenis, 
parkings en lichtreclames is uitgerust met led.

Water en natuur. De klinkers van de parking voor 
310 auto’s en 50 fietsen zijn waterdoorlatend. Het 
hemelwater sijpelt zo in de bodem. Zo stijgt het 
grondwaterpeil, dat de jongste jaren onder druk 
staat. Dat komt de omliggende natuur, vegetatie 
en landbouw ten goede. In de groene zone van het 
complex komt er een insectenhotel.

Mobiliteit. De kleinhandelszone is multimodaal 
ontsloten, met bijzondere aandacht voor trage 
weggebruikers. Voor voetgangers zijn er zebrapaden, 
aansluitende wandelpaden en een doorsteek voor 
voetgangers naar de bushalte vlakbij. Fietsers takken 
aan op het fietspad langs de Brugsesteenweg en 
kunnen hun fiets dicht bij de winkels stallen. Naast 
de doorsteek naar de Brugsesteenweg is ook al een 
stalling voor deelfietsen gepland. 

ontwikkelaar die zich volop bereid 
toonde om onze duurzaamheid ambities 
waar te maken. Na overleg leverde 
dit een concept op dat in 2021 een 
omgevings vergunning kreeg. Met de 
Stad Veurne sloot de  ontwikkelaar een 
vestigingsconvenant, met afspraken 
over onder meer de minimale schaal-
grootte van de retailbedrijven. Het 
moest om winkels gaan die niet 
terechtkunnen in de binnenstad en 
die het winkel aanbod in het centrum 
niet  beconcurreren, maar aanvullen. 
Momenteel zijn in Westpark onder meer 
Fun, Lidl, Action, Kruidvat en de eerste 
Jumbo van de Westhoek gevestigd. 
Samen zijn de 9 winkels goed voor 
 ongeveer 160 lokale jobs.

© Stijn Vanderdeelen
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Met het nieuwe Regiofonds investeren de Provincie West-Vlaanderen, 
WVI en Leiedal samen 30 miljoen euro in de duurzame transitie van de vier 
 West-Vlaamse regio’s. De middelen gaan naar grondgebonden projecten 
die onze regio’s veerkrachtiger maken.

Regiofonds investeert in 
duurzame transitie

Slimme interbestuurlijke samenwerking

V olgens het in 2019  gewijzigde 
decreet over de inter-
gemeentelijke samen werking 

moesten de provinciebesturen uit 
de intercommunales stappen. Dat 
 impliceerde meteen ook dat WVI 
en Leiedal het financiële aandeel 
van de Provincie West-Vlaanderen 
in hun intercommunale moesten 
vergoeden. Samen besloten de drie 
partners een andere oplossing uit te 
werken en de krachten te bundelen: de 
 provinciale aandelen werden omgezet 
in een Regiofonds bij de twee inter-
communales, waarbij de Provincie het 
bedrag uit eigen middelen aanvulde. Zo 
kwam een Regiofonds van 30 miljoen 
euro tot stand – 23 miljoen euro voor 
WVI en 6,8 miljoen euro voor Leiedal.

REGIOFONDS ALS HEFBOOM
Met het Regiofonds worden boven-
lokale grondgebonden projecten 
 gefinancierd, op domeinen waar-
voor zowel de Provincie als de inter-
communales bevoegd zijn: economie, 
mobiliteit, natuur, toerisme, recreatie, 
waterbeheer en landschap. Ze moeten 
de provincie op een duurzame manier 
op de kaart zetten en wapenen tegen de 
 uitdagingen die op ons afkomen. 

De projecten worden gelijkmatig 
gespreid over de vier regio’s in onze 
provincie – Zuid-West-Vlaanderen 
voor Leiedal, en de Westhoek, Midwest 
en Brugge-Oostende voor WVI. Om de 
middelen optimaal te benutten, worden 
ook aanvullende Vlaamse en Europese 

subsidiebronnen aangeboord, zodat het 
Regiofonds als hefboom kan fungeren 
voor projecten met een grote impact op 
de West-Vlaamse regio’s. 

ENKELE VOORBEELDEN
Voor elk project is de goedkeuring 
nodig van de deputatie en de raad 
van bestuur van de betrokken inter-
communale. Momenteel worden nog 
een 70-tal projecten bestudeerd. Bij wijze 
van voorbeeld doen we een kleine greep.

Economie: bedrijventerreinen toekomst-
bestendig maken, door zuinig ruimte-
gebruik te combineren met kringloop-
economie, parkmanagement en 
landschappelijke en ecologische 
 kwaliteit; het goederentransport 

Voor het Regiofonds bundelen de Provincie West-Vlaanderen, Leiedal en WVI de krachten.
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N u veel gezinnen en alleenstaanden wakker 
liggen van hun energiefactuur, neemt de 
behoefte aan advies en begeleiding om 

energie te besparen toe. Het Energiehuis WVI heeft 
dan ook een erg druk jaar achter de rug. In de loop 
van 2022 behandelden we meer dan 3.500 advies-
vragen en verstrekten we leningen voor een bedrag 
van bijna 3 miljoen euro.

Daarnaast blijven we graag meewerken aan info-
sessies over energiebesparingen en energie zuinige 
renovaties die gemeenten in ons werkingsgebied 
op touw zetten. Zo organiseerde de Stad Brugge 
vijf infoavonden, waarop we Mijn VerbouwPremie 
en Mijn VerbouwLening kwamen toelichten. 

Een druk jaar voor 
Energiehuis WVI

Diverse gemeenten organiseerden een energie-
beurs, waarop inwoners energievragen konden 
voorleggen aan Energiesnoeiers, het sociaal 
verhuurkantoor en het Energiehuis WVI. Ze konden 
er ook een afspraak maken met een renovatie-
coach. Op verzoek van gemeenten gaven we 
ook toelichting voor bijzondere doelgroepen – zo 
legde een renovatiecoach van ons Energiehuis in 
Roeselare aan verhuurders uit hoe ze energiezuinig 
kunnen renoveren.

Bruno Pluvier

050 36 71 71

b.pluvier@wvi.be

Eveline Huyghe

050 36 71 71

e.huyghe@wvi.be

 optimaliseren, zowel via de weg als 
via het water, bijvoorbeeld met een 
river terminal in Roeselare, overslag-
centra in Veurne en Diksmuide; het 
Food Innovation Park in Roeselare 
 ontwikkelen tot dé referentie in voeding 
en gezondheid.

Mobiliteit en natuur: slimme fiets-
verbindingen om ‘missing links’ aan te 
pakken en het woon-werkverkeer te 
verbeteren, door in te zetten op de ‘last 
mile’ tussen woonkernen en bedrijven-
terreinen; gronden verwerven om 
te bebossen.

Toerisme en recreatie: landmarks om 
unieke West-Vlaamse landschappen 
te (her)ontdekken, zoals een bos -
belevingsparcours in het provincie-
domein Bulskampveld, een fietsheuvel 
in Knokke-Heist of een recreatieve 
verbinding tussen het provincie-

Geert Sanders

050 36 71 71

g.sanders@wvi.be

Katarina De Fruyt

050 36 71 71

k.defruyt@wvi.be

  Het Regiofonds is 
een model van slimme 
samenwerking tussen de 
Provincie en de gemeenten, 
via de intercommunales, 
hun verlengstuk. Samen 
kunnen we meer. WVI zet het 
Regiofonds in voor projecten 
die onze regio’s duurzamer en 
veerkrachtiger maken.

Kris Declercq
Voorzitter WVI

domein Sterrebos en het stadsrandbos 
Bergmolenbos in Roeselare.

Water: projecten die wateroverlast 
en watertekort aanpakken door water 
meer ruimte te geven of te bufferen: op 
een bedrijventerrein in Torhout water 
opvangen om het te laten gebruiken 
door industrie en landbouw.

Heel wat projecten worden in de loop 
van 2023 geselecteerd, na grondig 
overleg tussen gemeenten, inter-
communales en de Provincie. Omdat 
voor de meeste projecten eerst nog 
plannings- en vergunningsprocessen 
nodig zijn, zullen ze worden uitgevoerd in 
de bestuursperiode 2024-2030.



Deelfietsensysteem 
in nieuwe formule

I n november 2019 waren de gemeenten Veurne, 
Koksijde en De Panne gestart met een eigen 
deelfietsensysteem. Gaandeweg kwamen 120 

duurzame fietsen in gebruik, voorzien van slimme 
fietssloten die met een smartphone-app worden 
geopend. Het project kreeg subsidies van het 
Europese Interreg V project Transmobil. WVI – partner 
in Transmobil – coördineerde het project, samen met 
de drie gemeenten.

Deelfietsen zijn een succes
In 2022 telde het deelfietsensysteem al meer dan 
1.000 gebruikers, vooral jongeren. De fietsen worden 
vaak gebruikt om langere afstanden af te leggen: 
gemiddeld 6 km per rit, met uitschieters tot 60 km 
en meer. De deelfietsen werden onder meer gebruikt 
om op OV-knooppunten vlot van trein en bus over te 
stappen op de deelfiets. 

Eind 2022 kwam een einde aan het Transmobil-project. 
Bovendien bleken de fietssloten weleens met batterij-
problemen te kampen. Omdat het gebruik van de 
deelfietsen duidelijk toenam en de drie gemeenten het 
project graag wilden voortzetten, zocht WVI een nieuwe 
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formule. We schreven een aanbesteding uit en gingen 
in zee met Donkey Republic, een Deens bedrijf dat is 
uitgegroeid tot de Europese marktleider in deelfietsen.

Toetsbare afspraken
Vanaf februari 2023 worden de groene deelfietsen 
vervangen door 105 oranje deelfietsen, verspreid over 
27 ophaallocaties – de treinstations, rand parkings, 
sportcentra, marktplaatsen enz. Ook de nieuwe 
fietsen krijgen een slim slot, te openen met een app 
op de smartphone. Net zoals voorheen kunnen de 
gebruikers in elke ophaallocatie een fiets ontlenen 
en terugplaatsen. Donkey Republic neemt een 
‘shepherd’ in dienst, een fietsenherder die de fietsen 
onderhoudt en rijklaar houdt. Zeker in de beginfase 
fungeert WVI als eerstelijnspartner voor het bedrijf, 
met wie we toetsbare afspraken hebben vastgelegd 
over de kwaliteit van de dienstverlening.

Omdat de subsidies van Transmobil wegvallen, wordt 
de nieuwe formule betalend, ook om de  gebruikers 
te responsabiliseren. De prijzen blijven wel zeer 
toegankelijk en voor pendelaars zijn er voordelige 
abonnementstarieven.

Veurne, Koksijde en De Panne zetten hun succesvolle deelfietsensysteem 
voort in een nieuwe formule. WVI zocht een partner die de hele dienst-

verlening voor zijn rekening neemt en de gemeenten maximaal ontzorgt.

In Veurne, De Panne en Koksijde


