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In de transitie naar 
hernieuwbare energie 
nemen we een 
voortrekkersrol op

De energiecrisis drukt ons eens te meer met de 
neus op de feiten: we moeten dringend werk maken 
van de transitie naar hernieuwbare energie. WVI 
is vastbesloten om daarin een voortrekkersrol 
op te nemen. In deze WVIinfo leest u een stand 
van zaken.

We bekijken ook hoe het met de lokale klimaat
plannen staat. Voor de opmaak van die plannen 
zetten we sterk in op participatie en proces
begeleiding. De expertise die we daarin hebben 
opgebouwd, delen we ook met onze gemeenten.

Daarnaast zetten we ons ondersteuningsaanbod 
voor Vlaamse en Europese subsidies in de kijker, 
stellen we nog even onze aankoopcentrales voor 
en informeren we over de nieuwe verbouwlening en 
de verbouwpremies van de Vlaamse overheid. Ten 
slotte zetten we twee grootschalige woonprojecten 
in Blankenberge en Diksmuide in de kijker.

Veel leesplezier!

Geert Sanders
algemeen directeur
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Bouwen aan 
energiegemeenschappen
WVI zet volop in op hernieuwbare energie. Projecten met windturbines, 
zonneenergie en warmtenetten staan in de steigers en we verkennen 
bedrijfsmodellen voor energiegemeenschappen, zodat de opgewekte energie 
kan worden gedeeld met omwonenden, bedrijven en lokale besturen.

I n het strategisch plan van WVI 
is  hernieuwbare energie een 
belangrijke pijler. We beseffen 

immers dat we daarin een cruciale 
rol kunnen spelen, vanuit onze positie 
als investeerder,  ontwikkelaar en 
beheerder van ambitieuze projecten 
op het gebied van wonen, ondernemen 
en gebiedsontwikkeling. 

RETURN
Door hun ambitie, hun reikwijdte 
en hun schaal geven die projecten 
ons de nodige hefbomen in handen 
om concreet werk te maken van 
 hernieuwbare energie. Op onze 
bedrijven terreinen zien we mogelijk
heden voor zonneenergie en wind
turbines, in woon projecten denken we 
na over warmtenetten, en in  ambitieuze 
gebieds ontwikkelingsprojecten 
kunnen we in eenzelfde projectgebied 
hernieuwbare energie opwekken en 
duurzaam delen.

Daarom wil WVI op het gebied van 
hernieuwbare energie een actieve 
rol opnemen, ook in het belang van 
onze vennoten. De return die zulke 
energieprojecten genereren, kan de 
gemeente immers extra financiële 
armslag opleveren. Maar die return 
hoeft niet uitsluitend financieel te zijn. 
De opgewekte energie kan ook direct 
en ter plaatse worden gebruikt voor 

bedrijven, omwonenden en openbare 
gebouwen. Daarvoor bouwen we aan 
energie gemeenschappen – entiteiten 
waarin de partners zich verenigen 
om hernieuwbare energie lokaal te 
 produceren en lokaal te verbruiken, op te 
slaan of te verkopen. WVI kan fungeren 
als facilitator of initiatief nemer van 
zulke energiegemeenschappen.

WINDTURBINES
Om al die ambities waar te maken, 
hebben we intern een multidisciplinair 
team samengesteld, dat opportuniteiten 
opspoort. Europese projecten zoals 
BISEPS – voor hernieuwbare energie op 
bedrijven terreinen – en LECSEA – voor 
de ontwikkeling van lokale energie
gemeenschappen – stellen ons boven
dien in staat om proefprojecten op te 
zetten en uit te zoeken of die levens
vatbare bedrijfsmodellen opleveren. 

Daarnaast zetten we in op projecten 
waarvan we nu al weten dat ze rendabel 
zijn: ze wekken genoeg  hernieuwbare 
energie op om in een energie
gemeenschap te kunnen delen. Dat 
is bijvoorbeeld het geval voor wind
turbines. Als we grotere bedrijven
terreinen ontwikkelen, screenen we die 
voortaan op hun potenties voor wind
energie. Terwijl de infrastructuur werken 
worden opgestart, werken we aan het 
technische dossier en de vergunnings

aanvraag voor de bouw van wind
turbines. Intussen denken we na over 
een geschikt coöperatief model, zodat 
bewoners, bedrijven en de gemeente 
financieel kunnen participeren in de 
energiegemeenschap en de opgewekte 
energie kunnen delen. Een deel van de 
winst kan lokale duurzame initiatieven 
voor de buurt financieren.

ZONNE-ENERGIE DELEN
In het Europese LECSEAproject verkennen 
en stimuleren we mogelijke synergieën 
tussen bedrijven, om het duurzame 
energie potentieel optimaal te benutten. In 
de verkoopvoorwaarden voor alle nieuwe 
bedrijventerreinen hebben we daarom 
een nieuwe clausule opgenomen. De 
koper moet voortaan in zijn bouwplannen 
toelichten hoe hij het potentieel voor 
hernieuwbare energieproductie van zijn 
daken wil benutten. Doet hij dat niet, dan 
kan WVI dat zelf doen.

Op het bedrijventerrein Krommebeek in 
Roeselare bouwt VDL BUS een nieuwe, 
energieneutrale productie vestiging. Ze 
wordt helemaal uitgerust met zonne
panelen, die in eerste instantie de 
energie behoeften van het bedrijf zelf 
moeten dekken. We bestuderen ook of 
we een energie gemeenschap kunnen 
opzetten, zodat we de opgewekte 
zonneenergie kunnen delen met de rest 
van het bedrijventerrein.
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> WARMTENET
Een ander proefproject is het warmtenet 
in Veurne. WVI investeert 750.000 euro in 
de ‘missing link’ tussen het warmtenet 
in het nieuwe stadsdeel Suikerpark en 
PepsiCo, dat de industriële restwarmte 
voor het warmtenet levert. Daarvoor 
krijgen we Europese steun in het LECSEA
project en werken we samen met Fluvius. 
Het is de eerste investering van WVI in 
een warmtenet – meteen een kans om 
uit te zoeken welke rol we kunnen spelen 
als zich elders opportuniteiten voordoen. 
Intussen wordt ook de uitbreiding van het 
warmtenet naar andere sites in Veurne 
nader bestudeerd en bekijken we welke 
rol WVI in die uitbreiding kan spelen.

Op bestaande bedrijventerreinen 
ontwikkelen we dynamieken en 
modellen om de energie transitie te 
faciliteren. We stimuleren bedrijven 
om samen  maximaal zonnepanelen 
te plaatsen en de opgewekte zonne
energie te gebruiken voor vloer
verwarming of elektrische laadpalen. 
We onderzoeken ook of we ruimte 
moeten reserveren voor waterstof
tankstations, nu de logistieke sector 
steeds sterker inzet op waterstof.

In woonprojecten bekijken we of 
we ze kunnen aantakken op het 
 warmtenet en we onderzoeken collec
tieve warmte recuperatiesystemen. 

En in onze gebiedsontwikkelings
projecten proberen we die diverse 
insteken te combineren – niet alleen 
op de Suikersite in Veurne, maar ook 
voor de reconversie van de Kazerne 
Sijsele. Samen met de Stad Damme 
hebben we de ambitie om ook daar 
volop in te zetten op  hernieuwbare 
energie. We denken onder meer aan 
een  collectieve energieloods, waar 
hernieuwbare energie wordt opgewekt 
en verdeeld.

Johan Proot

050 36 71 71

j.proot@wvi.be

I n het najaar start WVI met de verkoop van 105 
bouwkavels in het woonproject Tuinwijk, op 
wandelafstand van het historisch stadscentrum. 

In totaal worden op de site van het voormalige 
voetbalveld 183 woon gelegenheden gerealiseerd: 
sociale en vrije bouwloten, maar ook sociale koop
woningen, huurwoningen en appartementen. 
Daarvoor slaan WVI, de sociale huisvestings
maatschappijen De Mandel en IJzer & Zee en bouw
onderneming Covemaeker de handen in elkaar.

Tuinwijk Diksmuide: 
start verkoop

WVI brengt 105 bouwkavels op de markt, zowel voor 
open bebouwing (12 kavels) als voor halfopen (70) 
en gesloten (23) bebouwing. De grootte van de 
kavels varieert van 200 m² tot 500 m².

Het woonproject Tuinwijk wordt maximaal 
 geïntegreerd in een groene omgeving. Er komt een 
centrale  recreatieve groenzone met een water
bufferbekken, speeltoestellen, een petanquebaan 
en een picknickbank. Verspreid over de wijk komen 
kleine groen structuren zoals bomen en struiken.

Door de structuur van de bodem kan het regen
water niet in de grond dringen. Daarom werd 
 geopteerd voor waterafvoer via de riolering. Om 
water overlast te vermijden, komt het water bij hevige 
regen in het centrale waterbufferbekken terecht. 
Naast dat bufferbekken ligt een bestaande poel, 
die in de centrale groenzone wordt  geïntegreerd. 
Overigens wordt die poel gevoed door grondwater 
en staat hij niet rechtstreeks in verbinding met het 
bufferbekken of het waterafvoersysteem. 

Lynn Staelens

050 36 71 71

l.staelens@wvi.be

Trui Naeyaert

050 36 71 71

t.naeyaert@wvi.be
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2 Vergroen je wagenpark
Nagenoeg elke gemeente voert een 
beleid om het klimaat en de lucht
kwaliteit te bevorderen. Door hun 
wagenpark te vergroenen boeken 
gemeenten aantoonbare resultaten en 
zetten ze forse stappen in de  transitie 
naar een duurzame en toekomst
bestendige mobiliteit. Daarom richtte 
WVI samen met 10 andere Vlaamse 
streekintercommunales een aankoop
centrale duurzame voertuigen op, die 
wordt gecoördineerd door IGEMO, de 
streekintercommunale voor de regio 
Rivierenland (Mechelen). 

In april 2022 publiceerde de aankoop
centrale een uitgebreid bestek voor 
een brede waaier van duurzame 
voertuigen. Door ze  gezamenlijk aan 
te kopen, krijgen de lokale besturen 
aantrekkelijke voorwaarden en 
kortingen van 5 tot 40 procent. 
Omdat alles via één  aan  bestedende 
overheid verloopt, zijn geen 
 afzonderlijke bestekken vereist, wat 
de  administratieve last verlicht. De 
aankoopcentrale helpt de besturen 
en hun technische diensten ook om 
duurzame voertuigen te configureren 
volgens hun noden en wensen. 

Intussen kregen we al veel aanvragen 
en bestellingen van gemeenten 
in ons werkingsgebied binnen. Het 
eerste contact met de aankoop
centrale verloopt via WVI. Daarnaast 
fungeren we als aanspreekpunt bij 
praktische vragen.

1 Richt je Hoppinpunten in
Hoppinpunten zijn herkenbare 
mobiliteits knooppunten waar mensen 
makkelijk van het ene vervoermiddel 
op het andere kunnen overstappen – 
van fiets op bus, van bus op trein enz. 
Om hun Hoppinpunten in te richten, 
hebben gemeenten straat meubilair 
en fietsvoorzieningen nodig. Om dat 
materiaal te leveren, te plaatsen 
en te onderhouden heeft WVI een 
aankoopcentrale opgericht.

Dit voorjaar had WVI al enkele percelen 
van de opdracht gegund en een 
productcatalogus opgemaakt. Eén 
groot perceel hebben we opgesplitst en 
opnieuw in de markt gezet, om tot een 
kwalitatiever productaanbod te komen. 
In oktober gunden we nu ook de schuil
huisjes, fietsoverkappingen, fietsnietjes 
en afvalbakken en werd de product
catalogus aangevuld en geactualiseerd. 
De catalogus bevat technische details, 
prijzen, referentiefoto’s en eventuele 
extra opties, en een toelichting van 
de bestelprocedure. 

Gemeenten treden toe tot de aankoop
centrales via een gemeenteraads
beslissing – op onze website staan 
daarvoor modelformulieren. Vervolgens 
zoeken ze in de productcatalogus wat 
ze willen aankopen en plaatsen ze de 
bestelling rechtstreeks bij de  leverancier. 
Straatmeubilair bestellen kunnen 
gemeentes overigens niet alleen voor hun 
Hoppinpunten, maar ook voor de inrichting 
van de rest van hun openbaar domein.

Met de formule van de aankoopcentrale wil WVI 
gemeenten maximaal ontzorgen. We nemen de 
administratieve rompslomp over, vergemakkelijken 
de aankoopkeuze en waarborgen scherpe prijzen en 
aantrekkelijke condities.

Maximale ontzorging, 
aantrekkelijke condities

3 Krijg meer schoolkinderen op de fiets
Naar school wandelen of fietsen is 
goed voor de gezondheid, maakt de 
schoolomgeving veiliger doordat er 
minder auto’s tot aan de schoolpoort 
komen, verlicht de parkeerdruk en 
dringt de CO²uitstoot terug. Slimme 
registratie tools kunnen meer kinderen 
te voet of met de fiets naar school 
krijgen. Gemeenten waar ze al 
worden gebruikt, registreren tot 50 
procent meer fietsende of stappende 
 scholieren. De meeste registratietools 
bestaan uit een chip of tag die aan de 
fiets of boekentas wordt bevestigd of 
uit een slimme fietslamp. Zodra een 
kind op school aankomt, wordt de chip 
geregistreerd door de scanner aan 
de schoolpoort of door middel van 
gpslocatie. Aan de tool is ook een 
incentiveprogramma gekoppeld: elke 
registratie levert punten op, die kinderen 
kunnen inruilen voor een beloning.

WVI heeft een Europese aanbesteding 
met onderhandelingsprocedure door
lopen. Deze leverde drie leveranciers 
op, bij wie gemeenten nog tot mei 
2023 de registratietool van hun keuze 
kunnen bestellen. 

Drie aankoopcentrales voor onze gemeenten

Floren Bostoen

050 36 71 71

f.bostoen@wvi.be

Margo Swerts

050 36 71 71

m.swerts@wvi.be

www.wvi.be/aankoopcentralevoorhoppinpunten

www.wvi.be/aankoopcentralevoorduurzamevoertuigen

www.wvi.be/aankoopcentrale-fietsregistratietool
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AANSPREKENDE FORMULE
Onze expertise stellen we ook ter 
beschikking van onze gemeenten. Door 
lokale communicatie en participatie
medewerkers samen te brengen in een 
lerend netwerk verbreden we hun kennis 
en expertise. Dat netwerk komt twee 
keer per jaar samen – in april 2022 kon 
dat eindelijk nog eens fysiek. Daarnaast 
zetten we samen met de gemeente 
concrete participatietrajecten op.

I n onze eigen werking hebben we 
participatie intussen stevig ingebed. 
De participatiedeskundige van WVI 

denkt samen met inhoudelijke experts 
na hoe ze het perspectief van bewoners 
en andere stakeholders in projecten 
kunnen meenemen. Dat gebeurt onder 
meer bij de opmaak van de klimaat
plannen – zie het artikel daarover in 
deze WVIinfo. 

Steeds meer lokale besturen vinden bewonersparticipatie bij hun 
plannen en projecten cruciaal. WVI helpt hen daarbij, door met 
hen mee te denken over optimale participatievormen. Dat deden 
we onder meer in Staden en Moorslede.

Participatie hoog op 
de agenda

WVI deelt expertise met de gemeente

  WVI is mede een drijvende 
kracht in de ontwikkeling van 
onze streek. Een organisatie 
met heel wat ervaring in huis 
en een ideale partner, ook 
voor participatie.

Francesco Vanderjeugd
burgemeester Staden

Met ‘De Grote Dorpsswitch’ lanceerde Staden (met 
burgemeester Vanderjeugd) een strategische toekomstvisie.

De conceptnota van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
werd in de drie kernen van Staden voorgesteld op een infomarkt.
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In Staden wordt momenteel een 
gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
(GRB) opgemaakt, dat de ruimte
lijke  ontwikkelingen voor de komende 
decennia vastlegt. Het gemeente
bestuur wilde graag al in een vroege 
fase een informatie en participatie
traject uitwerken. Een leidend  principe 
in het GRB is de ontwikkeling van 
drie gelijkwaardige kernen: Staden, 
Oostnieuwkerke en Westrozebeke. 
Daarom organiseerden we in elk van 
die drie kernen een infomoment over 
de conceptnota. Inwoners kregen infor
matie over de ambities, de  uit  dagingen, 
beleidskeuzes en de uit  werking ervan 
in het GRB en konden nadien ook 
vragen stellen.

GEKNIPTE FORMULE
Voor het mobiliteitsplan – dat deel 
uitmaakt van het ruimtelijk beleidsplan – 
organiseerden we ook een info en 
participatiemoment in Staden. Daar 
werden eerst de beslissingen toegelicht 
om de verkeersdruk te verlichten en het 
doorgaand vrachtverkeer uit de kernen 
te weren. Daarna konden de deelnemers 
rond vier gesprektafels brainstormen 
over vier thema’s: fietsinfrastructuur, 

Gemeenten met vragen rond strategische aspecten van participatie – analyse, 
visievorming, afwegingskader, methodieken, coaching van medewerkers – kunnen 
daarvoor terecht bij WVI. Wij bezorgen dan een offerte op maat.

Rond participatie levert WVI momenteel geen uitvoerend werk. Mochten 
gemeenten de nood voelen aan ondersteuning bij uitvoerende taken, dan 
kunnen ze ons dat signaleren. We bekijken dan of het opportuun is daarvoor een 
kostendelende vereniging op te richten.

Advies of hulp bij uitvoering nodig?

7

snelheids beleid, trage wegen en deel
mobiliteit. Die formule – de combinatie 
van een klassiek infomoment met 
gesprekstafels – bleek goed te werken: 
ze komt tegemoet aan de wensen van 
wie alleen informatie wil én van wie 
graag ook inspraak krijgt.

In Moorslede maakt het gemeente
bestuur samen met WVI een nieuw 
mobiliteitsplan op. Om de bevolking 
te informeren over de grote krijtlijnen 
van het plan werd een infomarkt 

 georganiseerd. We maakten een 
 introductiefilmpje dat elke bezoeker 
te zien kreeg, met  toelichting over de 
Vlaamse visie op duurzame  mobiliteit 
en interviews met burgemeester en 
schepenen. De  bezoekers konden 
dan op infopanelen bekijken wat er 
zal veranderen, vragen stellen en 
suggesties delen. 

Karen Viaene

050 36 71 71

k.viaene@wvi.be
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Dat cocreatie en participatietraject mikt 
op breed gedragen klimaatplannen en 
betrekt alle relevante stakeholders bij de 
planopmaak, zodat ze  aangemoedigd 
worden om de voorgestelde acties 
daadwerkelijk mee te helpen uitvoeren 
en versterkt samen te werken. 

Het klimaatplan voor de acht Midwest
gemeenten werd al in 2020 goed
gekeurd door de gemeenten. Op basis 
van de leerervaringen hebben we onze 
participatieve aanpak verder verfijnd 
en in 2021 ingezet bij 21 gemeenten: 
Hooglede en de gemeenten van de 
groepen Verbindingsgebied Kust
Houtland, Lokaal Klimaatbeleid Noord
WestVlaanderen en Van Zee tot 
IJzer. De klimaatplannen voor deze 
gemeenten zitten intussen in de eind
fase. Het ontwerpplan is klaar en wordt 

G emeenten die het 
Burgemeestersconvenant 
voor Klimaat en Energie 2030 

ondertekenen, verbinden zich ertoe 
om tegen 2030 40 procent minder 
CO2 op het grondgebied uit te stoten. 
Tegelijk beloven ze hun gemeenten 
veer krachtiger te maken, zodat ze 
beter bestand zijn tegen effecten 
van de klimaatverandering zoals 
 over stromingen, droogte en hitte. De 
acties die ze daarvoor kunnen nemen, 
leggen ze vast in een lokaal klimaatplan. 
WVI begeleidt hen daarbij.

IN DE EINDFASE
Het klimaatplan is het eindpunt van 
een stevig onderbouwd participatie
traject, dat WVI in het Europese project 
PentaHelix had verkend met een piloot
groep van acht Midwestgemeenten. 

Na de pilootgroep Klimaatoverleg Midwest begeleidt WVI nu ook 
32 andere gemeenten naar een goedgekeurd klimaatplan. Daarvoor 
volgen ze een participatietraject met klimaatenquêtes en klimaatateliers 
voor inwoners en professionals. 

Alle klimaatplannen op koers

nu gefinaliseerd, zodat het kan worden 
voorgelegd aan het college. Begin 2023 
kan de gemeenteraad het dan goed
keuren, zodat het aan de Europese 
Commissie kan worden voorgelegd.

INDIVIDUELE KLIMAATPLANNEN
Daarnaast zijn er sedert eind 2021 nog 11 
gemeenten gestart met het opmaken 
van een individueel plan met WVI: 
Ardooie, Bredene, Dentergem, De Panne, 
Gistel, Houthulst, Ledegem, Pittem, 
Staden, Wielsbeke en Zonnebeke. Zij 
hebben het Burgemeestersconvenant 
2030 ondertekend in najaar 2021, als 
voorwaarde om toe te treden tot het 
Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) 
van de Vlaamse overheid. Dat LEKP 
voorziet in subsidies voor klimaat acties 
die de gemeenten uitvoeren. In die 
gemeenten startte het participatie

Burgemeestersconvenant 2030



Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) wil 
de Vlaamse regering lokale besturen stimuleren om 
hun sleutelrol in het klimaatbeleid op te nemen. Via 
het pact verbindt de gemeente zich ertoe om het 
Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en 
concrete individuele doelen te realiseren. Zo moeten 
ze de openbare verlichting verLEDden en voor het 
eigen patrimonium werk maken van energiebesparing 
en reductie in CO2-uitstoot. Ook belooft ze binnen 
vier werven – vergroening, energiebesparing en 
hernieuwbare energie, (deel)mobiliteit en duurzame 
bereikbaarheid, en water en droogte – mee te 
werken aan de streefdoelen op Vlaams niveau. 
Lokale besturen nemen de handschoen op om die 
streefdoelen samen met inwoners, verenigingen en 
bedrijven te halen. Daarvoor trok de Vlaamse overheid 
alvast 24,3 miljoen euro uit in 2021 en 24,87 miljoen 
euro in 2022. Dat bedrag wordt verdeeld onder de 
deelnemende gemeenten. De gemeenten dragen zelf 
evenveel bij.

WVI trad tot het pact toe als ondersteunende partner. 
Dat betekent dat we onze brede expertise inzetten om 
onze gemeenten te begeleiden, maar ook dat we met 
concrete realisaties de doelen helpen waarmaken.

Aangescherpte doelstellingen

In juli van dit jaar werd een bijkomende versie van 
het LEKP gelanceerd, het LEKP 2.0. Daarvoor trekt de 
Vlaamse overheid dit jaar 8,75 miljoen euro uit, te 
spreiden over alle besturen die erop intekenen. In 2023 
stelt ze hetzelfde bedrag ter beschikking, en in 2024 
nog eens 5 miljoen euro.

In de versie 2.0 werden de doelstellingen 
aangescherpt. Enkele voorbeelden:
 − tegen 2030 moeten gemeenten voor eigen 

gebouwen, technische infrastructuur en mobiliteit 
55 procent minder CO2 uitstoten

 − van de 50 collectieve energiebesparende 
renovaties per 1.000 wooneenheden die ze tegen 
2030 moeten realiseren, moeten er 25 fossielvrij zijn

 − per 100 inwoners moeten ze tegen 2030 niet 
1 laadpunt voor elektrische wagens realiseren, 
maar 1,5 laadpunten.

Tegen 5 december

Intekenen op het Lokaal Energie- en Klimaatpact 
2.0 kan via gemeenteraadsbeslissing. Die moet ten 
laatste op 5 december 2022 opgeladen zijn op het 
digitaal loket van ABB.

Meer info (en een sjabloon voor de gemeenteraadsbeslissing):

www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokaalenergieenklimaatpact20

Lokaal Energie- en 
Klimaatpact 2.0

traject al in het voorjaar 2022 met de 
klimaatenquête. Vanaf oktober volgen 
dan de klimaatateliers voor inwoners. 
Hun klimaatplan wordt afgerond in 2023.

Het participatietraject is steeds verder 
aangepast en verfijnd. Omdat Corona 
roet in het eten gooide, werden heel 
wat klimaatateliers voor inwoners 
 digitaal georganiseerd. WVI zette 
eerst een klimaatenquête voor de 
 inwoners op, ter voorbereiding op hun 
klimaatatelier. Daar konden inwoners 
ideeën bespreken om hun gemeente 
klimaatefficiënter te maken. Voor de 
professionele stake holders werden 
najaar 2021  thematische klimaatateliers 
georganiseerd, op bovenlokaal niveau. 
De inzichten uit alle trajecten werden 
vervolgens  mee  genomen in verder 
overleg met het beleid en de diverse 
gemeentelijke  diensten om zo tot de 
definitieve selectie van lokale klimaat
acties te komen.

Eveline Huyghe

050 36 71 71

e.huyghe@wvi.be

Nathalie Garré

050 36 71 71

n.garre@wvi.be
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www. mijnverbouwpremie.be. Voor 
informatie kunnen ze terecht bij het 
woonloket, de intergemeentelijke 
woonwinkel of – voor inwoners van de 33 
aangesloten gemeenten uit de regio’s 
Midwest, Brugge en Middenkust – het 
Energiehuis WVI. 

MIJNVERBOUWLENING
Wie een woning van minstens 15 jaar oud 
wil renoveren, kan in  aanmerking komen 
voor de renteloze MijnVerbouwLening. 
Die vervangt de Energielening en de 
Energielening+. Aanvragers kunnen 
tot 60.000 euro renteloos lenen, af te 
betalen op  maximaal 25 jaar. De lening 
kan worden gebruikt om alle werken te 
 financieren die in aanmerking komen voor 
Mijn VerbouwPremie, met  daarbovenop 
ook de aanleg van zonnepanelen. 

Inwoners kunnen de lening aanvragen 
via het Energiehuis WVI. Daar kunnen 
ze vanzelfsprekend ook terecht met 

MIJNVERBOUWPREMIE
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen 
 particulieren en bedrijven via één 
online loket een premie aanvragen 
voor  renovatie én energiebesparende 
 investeringen. MijnVerbouwPremie 
voegt de Vlaamse renovatie premie en 
de premies van Fluvius voor energie
besparende maat regelen samen. De 
toegekende financiële steun hangt af 
van de inkomensgroep waartoe de 
aanvrager behoort.

MijnVerbouwpremie is bedoeld voor 
investeringen in energie-efficiëntie 
(dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 
hoogrendementsglas, zonneboiler, 
warmtepomp, warmtepompboiler en 
gascondensatieketel) en  investeringen 
in woningkwaliteit (elektriciteit en  sanitair, 
binnenrenovatie, ramen en deuren).

Burgers kunnen de premie zelf 
aanvragen, via het digitaal loket op 

Om het verouderde woningpark versneld te helpen renoveren, heeft de Vlaamse 
overheid de bestaande steunmaatregelen gestroomlijnd en gebundeld 
in twee nieuwe instrumenten: Mijn VerbouwLening en MijnVerbouwpremie. 
Het Energiehuis WVI staat klaar voor advies en ondersteuning.

Financiële ondersteuning 
voor renovatie

andere energievragen zoals, renovatie
advies, energiescans, thermo  grafische 
 informatie enz. We informeren, 
 begeleiden en ontzorgen hen zo goed 
mogelijk bij hun energetische renovatie. 

COMMUNICATIETOOLS
VOOR DE GEMEENTE

Wilt u uw inwoners via het gemeente
lijke infoblad of de website informeren 
over deze twee nieuwe instrumenten? 
De Vlaamse overheid heeft een 
communicatie toolkit ontwikkeld, met 
kantenklare persteksten, instructie
video’s, campagnebeelden en affiches. 
Ga naar www.mijnverbouwpremie.be en 
klik rechts op ‘Communicatietoolkit’.

MijnVerbouwpremie en MijnVerbouwlening

Inwoners van de aangesloten gemeenten kunnen de nieuwe 
MijnVerbouwlening aanvragen via het Energiehuis WVI.

Bruno Pluvier

050 36 71 71

b.pluvier@wvi.be

www.wvi.be/energiehuis

www.mijnverbouwpremie.be

Jeroen Verbeke

050 36 71 71

j.verbeke@wvi.be
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I n vorige nummers van WVIinfo 
hebben we onze dienstverlening rond 
Europese subsidies in de kijker gezet. 

Dit keer richten we de schijnwerpers 
op de Vlaamse subsidies, waarvoor we 
steeds vaker advies en ondersteunings
aanvragen krijgen.

EXTRA FINANCIERING WELKOM
De jongste jaren is het aanbod immers 
fors toegenomen, ook en vooral voor 
de werkvelden waarin WVI actief is. 
Van gemeenten worden steeds meer 
initiatieven en acties verwacht, vaak 
met vernieuwende accenten, en in 
deze financieel benarde tijden zoeken 
ze daarvoor extra financierings-
mogelijkheden. De Vlaamse overheid 

Net als voor Europese subsidies begeleiden we onze 
gemeenten ook voor Vlaamse subsidietrajecten. We betrekken 
gemeenten bij onze eigen projecten en helpen hen ook om 
eigen projectvoorstellen op te maken en uit te voeren.

Boor ook Vlaamse 
subsidies aan

Het ondersteuningsaanbod van WVI

Ons ondersteuningsaanbod

komt hen daarin tegemoet met een 
brede waaier van subsidies. Wat voor 
Europese subsidies geldt, gaat ook op 
voor hun Vlaamse pendant: subsidies 
brengen projecten binnen bereik die 
anders misschien onhaalbaar zouden 
blijven, tillen ze naar een hoger niveau of 
helpen voorkomen dat ze op de lange 
baan worden geschoven.

Voor Vlaamse subsidies hanteert WVI 
dezelfde strategie als voor Europese 
subsidies. We ondersteunen subsidie
trajecten in werkvelden waarin we ook 
zelf actief zijn, zoals energie, klimaat, 
duurzame mobiliteit, biodiversiteit, 
 circulair wonen en werken en smart 
cities. Dat doen we op twee sporen.

TWEE SPOREN
WVI kan zelf projecten uitwerken 
die inspelen op Vlaamse subsidie
programma’s en bij die projecten 
 geïnteresseerde gemeenten betrekken. 
Een voorbeeld is de actie ‘Weet jij wat 
je dak allemaal kan’, die we hebben 
 ontwikkeld na een Vlaamse project
oproep voor inspirerende lokale 
klimaat acties. Onze actie zet de rol 
van het dak in het klimaatverhaal in 
de kijker, met aspecten als isolatie, 
groendaken, hemelwaterbeheer, 
zonneenergie enz. Uiteindelijk sloten 
24 gemeenten zich daarbij aan.

Daarnaast kan de gemeente ook op 
eigen houtje een voorstel doen. Als 
ze een opportuniteit ziet om voor een 
project Vlaamse subsidies aan te boren, 
kan ze bij ons aankloppen voor advies 
en ondersteuning. 

Karen Coppens

050 36 71 71

k.coppens@wvi.be

Voor Vlaamse subsidies hebben we hetzelfde 
ondersteuningsaanbod ontwikkeld als voor 
Europese subsidies.

Kleine advies- of infovragen proberen we meteen te 
beantwoorden. Deze dienstverlening is gratis.

WVI als initiatiefnemer. Als we voor een eigen project 
geïnteresseerde gemeenten betrekken, dan zijn er 
voor de gemeente geen kosten verbonden aan het 
uitschrijven van het project. Als het project voor de 
gemeente duidelijke meerwaarde oplevert, sluiten we 
een cofinancieringsovereenkomst, bijvoorbeeld om 
kosten voor personeelsinzet en studiewerk te delen.

Gemeente als initiatiefnemer. In dat geval bieden 
we ondersteuning op maat aan, van informatie en 
advies tot intensieve begeleiding. We zoeken uit in 
welk subsidieproject het voorstel het best past, zoeken 
projectpartners en begeleiden bij het schrijven van 
de projectaanvraag en de opmaak van het budget. 
We kunnen het project ook helemaal zelf schrijven, 
de uitvoering helpen coördineren en adviseren bij de 
rapportage. In sommige gevallen kunnen we zelfs het 
project uitvoeren in plaats van de gemeente. 

Voor deze dienstverlening à la carte maken we vooraf 
een offerte op, tegen uurtarief. Als vennoot van WVI 
kunnen gemeenten gebruikmaken van de ‘in house’-
regeling: ze gunnen de opdracht aan WVI dan zonder 
overheidsaanbesteding en zonder administratieve en 
juridische rompslomp.



Lange Thuyn  Blankenberge: 
start infrastructuur werken

I n oktober starten de infrastructuurwerken voor 
de 9,2 hectare grote verkaveling. De Lange Thuyn 
in Blankenberge. WVI bereidt er de verkoop 

voor van 133 bouwkavels, waarna sociale bouw
maatschappij Het Lindenhof in vijf projectzones nog 
106 duplex en meergezinswoningen zal bouwen. De 
verkaveling wordt verkocht in verschillende fasen, 
gescheiden door groene assen en pleintjes. Zodra 
een fase volledig is verkocht, gaat de volgende fase 
in verkoop. 

De Lange Thuyn werd geconcipieerd als een duur
zame verkaveling: een grote groene tuin, met een 
netwerk van groene paden en lussen, met elkaar 
verbonden door publiek toegankelijke en recreatieve 
groene zones. Voor de verkaveling werd ook een slim 
waterbeheer uitgewerkt: het regenwater wordt via 
beekjes en grachten vertraagd afgevoerd naar een 
bufferbekken, dat wordt ingericht als een waterpartij.

 WVI

Baron Ruzettelaan 35

8310 Brugge

050 36 71 71

info@wvi.be

www.wvi.be

Lynn Staelens

050 36 71 71

l.staelens@wvi.be

Trui Naeyaert

050 36 71 71

t.naeyaert@wvi.be

Als basis voor de verkavelingsvoorschriften werd een 
beeldkwaliteitsplan opgemaakt, met richtlijnen voor 
het uitzicht en de uitstraling van de compacte, zuid
westelijk georiënteerde woningen, met bouwhoogtes, 
daktypes en kleurcodes per blok. Sommige woningen 
krijgen eigen parkeerplaatsen, maar  bewoners 
van rijwoningen krijgen eigen parkeerruimte op 
 collectieve parkeerterreinen, waar ook laadpalen 
kunnen worden gerealiseerd.

In de eerste fase van de infrastructuurwerken worden 
de hoofdwegenis met nutsinfrastructuur en het 
hoofdbufferbekken aangelegd, met de  riolering en 
het afwateringssysteem. In de tweede fase volgen 
dan de rest van de wegenis en wordt ook het 
groen aangelegd, volgens het groenbeheerplan 
dat een landschaps bureau in overleg met de Stad 
Blankenberge heeft opgemaakt. Vermoedelijk zal de 
eerste fase eind 2023 worden opgeleverd.


