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West-Vlaamse Intercommunale – dienstverlenende vereniging, afgekort tot wvi
___________________________________________________________________________________________

Dienstverlenende vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking (dis).
Maatschappelijke zetel:
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge
Tel. 050 36 71 71
Fax. 050 35 68 49
e-mail: wvi@wvi.be
www.wvi.be

- Volgens oprichtingsakte van 30 mei 1964, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1964 
(nr. 19157), daartoe gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1964, verschenen in het Belgisch Staatsblad 
van 19 februari 1964 en terechtwijzing aan akte nummer 1957, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staats-
blad van 3 december 1964 (nr. 34248bis).
- Gewijzigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 februari 1965 en 30 juli 1965, goed-
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 september 1965 (B.S. 23 oktober 1965), verschenen in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van 6 november 1965 (nr. 32.136): art. 7, 29, 30 en 32.
- Gewijzigd bij besluit van de Jaarvergadering van 12 mei 1972, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 04 septem-
ber 1972 (BS 30 november 1972), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart 1973 (nr. 
602-13): art. 22.
- Gewijzigd bij besluit van de Jaarvergadering van 14 mei 1976, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 21 de-
cember 1976 (BS 2 februari 1977), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1977 (nr. 
149-13): art. 13.
- Gewijzigd bij besluit van de Jaarvergadering van 13 mei 1983, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 13 de-
cember 1983 (BS 16 februari 1984), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 1984 (nr. 
1537-1): art. 7, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, Titel V, 40 en 41.
- Gewijzigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 mei 1986, goedgekeurd bij Ministerieel 
Besluit van 23 juli 1986 (BS 22 augustus 1986), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 
augustus 1986 (nr. 860829-1): art. 1 tot en met 42, met uitzondering van art. 3 en 8.
- Gewijzigd bij besluit van de Jaarvergadering van 13 mei 1988, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 24 augus-
tus 1988 (BS 17 september 1988), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 1988 
(nr. 880922-57): alle artikels, met uitzonderling van art. 3, 8, 17, 23 en 24.
- Gewijzigd bij besluit van de Jaarvergadering van 14 mei 1993, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 10 augus-
tus 1993 (BS 24 september 1993), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 september 1993 
(nr. 930911-80): art. 2, 6, 11, 17, 25 en 42.
- Gewijzigd bij besluit van de Jaarvergadering van 24 mei 1996, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 03 ok-
tober 1996 (BS 10 januari 1997), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 1996 (nr. 
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961026-401): art. 29 en 41.
- Gewijzigd bij besluit van de Jaarvergadering van 23 mei 1997, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 06 okto-
ber 1997 (BS 03 december 1997), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 november 1997 
(nr.971105-1): art. 24.
- Gewijzigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering houdende overneming door de intercommuna-
le WIER van de intercommunales WIH en WITAB, op 10 december 1999, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 
21 maart 2000 (BS 12 mei 2000), wijziging verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 januari 
2000 (nr. 20000101-613): alle artikels, met uitzondering van art. 15.
- Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 mei 2001, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 05 januari 2002 (nr. 20020105-792): art. 8 en 9.
- Gewijzigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2002, verschenen in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2002 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 28 februari 
2003: art. 13bis en art. 32, toevoeging.
- Gewijzigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 oktober 2003, goedgekeurd bij Minis-
terieel Besluit van 5 maart 2004 (BS 26 maart 2004), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 
april 2004: algemene statutenwijziging.
- Gewijzigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2008, goedgekeurd bij Mi-
nisterieel Besluit van 1 april 2009 en verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2009 
(nr. 09122376): bijlage met de lijst van deelnemers en inbreng, art. 21, art. 35, art. 36 en art. 39, en schrapping 
art.11bis.

Mevrouw 
Meneer 

In overeenstemming met artikel 70 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
heeft de raad van bestuur de eer u een evaluatierapport uit te brengen over de werking gedurende de periode 
2007-2012 , evenals de krachtlijnen waarrond de nieuwe strategische visie 2013-2019 ontwikkeld zal worden, en 
deze u ter bespreking en ter goedkeuring voor te leggen. 

Luc Vanparys
Voorzitter
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Voorwoord

De visie die wvi vooropstelt is: 
Wvi wil vanuit een lokaal (gemeentelijk), intergemeentelijk, en/of bovenlokaal (provinciaal) gestuurde ontwikkeling 
West-Vlaanderen mee helpen uitbouwen tot de ideale streek.

Uit de visie die wvi op de gewenste ontwikkeling van West-Vlaanderen heeft, vloeit meteen ook onze missie voort:
•	 wvi helpt de gemeentebesturen en het provinciebestuur taken, vooral op het vlak van planning, 

projectontwikkeling en projectregie, beter uit te voeren en dit op een kwalitatieve, innovatieve en 
duurzame manier

•	 in overleg met de gemeente(n) en/of provincie initieert, organiseert en structureert wvi de samenwerking 
in de gemeente, tussen de gemeenten onderling, tussen de gemeenten en de provincie, en 
landgrensoverschrijdend.

Uit voorliggend rapport mag blijken hoe in de periode 2007-2012 wvi hieraan gestalte heeft gegeven.
Graag wil ik iedereen bedanken die hiertoe een bijdrage heeft geleverd: de vennoten, onze bestuursorganen, de 
directie en het voltallige personeel van wvi.

Luc Vanparys
Voorzitter
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1 Deelnemers

1. Evolutie

De deelnemers (aandeelhouders) zelf zijn niet gewijzigd in de periode 2007-2012. Ook het totaal door hen 
onderschreven kapitaal namelijk 672 454 aandelen van elk 25 EUR is gelijk gebleven. Wel is de inbreng van de 
provincie West-vlaanderen in het kapitaal teruggebracht.

Artikel 80 §1 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt: 

“De intercommunales bedoeld in paragraaf 2 van artikel 79 van dit decreet, waarin één of meer provincies 
deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of 
decretale bepalingen, passen desgevallend hun statuten in die zin aan dat op 31 december 2006 de inbreng van 
de provincies maximum 20% van het totale maatschappelijke kapitaal bedraagt.

Op verzoek van de algemene vergadering, die daartoe in de loop van het jaar 2005 beslist met eenparigheid van 
stemmen van de gemeentelijke afgevaardigden, op grond van een omstandig financieel verslag dat de noodzaak 
van het verzoek aantoont, kan de Vlaamse regering éénmalig, bij gemotiveerd besluit, de einddatum van 31 
december 2006 verschuiven naar ten laatste 31 december 2012.”

De algemene vergadering van wvi van 7 december 2005 heeft een dergelijk verzoek gericht aan de Vlaamse 
Regering, die dit verzoek bij ministerieel besluit van 18 april 2006 heeft ingewilligd.

De buitengewone algemene vergadering van wvi van 17 december 2008 is akkoord gegaan met de overdracht 
van de aandelen van de provincie West-Vlaanderen (aandeelhouder B) aan de gemeenten (aandeelhouders A) en 
heeft akte genomen van de 54 gemeenteraadsbeslissingen houdende overname van in totaal 159.868 aandelen 
van de provincie West-Vlaanderen.

De gemeenten beschikken hierdoor over 80% van het kapitaal van wvi; het kapitaal van de provincie werd 
gereduceerd van 43,77% tot 20%.

De deelnemers A, zijnde 54 gemeenten, beschikken nu samen over 533 464 aandelen, goed voor een kapitaal van 
13 336 600,00 EUR.
Wat de 2 deelnemers B betreft, nl. de provincie West-Vlaanderen en Infrax West te Torhout, betekent dit concreet 
dat het aantal aandelen verminderd is naar 138 990, goed voor 347.4750 EUR; 134 490 aandelen voor de 
provincie en 4 500 aandelen voor Infrax West.
Het kapitaal van de deelnemers A en B samen blijft ongewijzigd en bedraagt 16 811 350,00 EUR.
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2. Toestand op 31-12-2012

Aandeelhouders A

gemeenten                                                   aandelen
Alveringem 238
Ardooie 7.218
Beernem 9.791
Blankenberge 11.907
Bredene 9.503
Brugge 87.348
Damme 5.255
De Haan 3.520
De Panne 4.611
Dentergem 3.507
Diksmuide 11.826
Gistel 7.245
Heuvelland 1.374
Hooglede 3.577
Houthulst 4.247
Ichtegem 5.793
Ieper 25.049
Ingelmunster 7.915
Izegem 19.620
Jabbeke 3.605
Knokke-Heist 13.378
Koekelare 3.611
Koksijde 7.598
Kortemark 6.046
Langemark-Poelkapelle 5.666
Ledegem 6.961
Lichtervelde 5.840
Lo-Reninge 1.585
Menen 10.895

Mesen 448
Meulebeke 5.105
Middelkerke 6.261
Moorslede 4.734
Nieuwpoort 6.488
Oostende 33.809
Oostkamp 15.036
Oostrozebeke 4.882
Oudenburg 6.186
Pittem 4.828
Poperinge 15.202
Roeselare 39.383
Ruiselede 3.901
Staden 3.073
Tielt 14.672
Torhout 13.847
Veurne 8.683
Vleteren 1.803
Waregem 6.708
Wervik 8.993
Wielsbeke 6.337
Wingene 7.765
Zedelgem 14.689
Zonnebeke 4.725
Zuienkerke 1.177

__________________________________________
Totaal aandeelhouders A                              533 464

Aandeelhouders B
aandelen
provincie West-Vlaanderen                             134 490
Infrax West                                                          4 500
__________________________________________
Totaal aandeelhouders B                              138 990

Totaal aandeelhouders A + B                       672.454
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Carl De Keukelaere
ondervoorzitter

Peter Warnez
ondervoorzitter

Luc Vanparys
voorzitter

2 Bestuur

1. Raad van bestuur

De raad van bestuur telt 33 leden, 27 vertegenwoordigers van de gemeenten (aandelen A) gelijkwaardig verdeeld 
over 3 regio’s (Oostende – Brugge, Roeselare – Tielt, Westhoek) en 6 vertegenwoordigers aandelen B. In de raad 
zelf zijn er weinig wissels van bestuurders geweest in de periode 2007-2012.

Wat de aandelen A betreft is voor de stad Brugge mevrouw Mercedes Van Volcem opgevolgd door de heer Jean-
Marie De Plancke. Voor de gemeente Langemark-Poelkapelle is de heer Kurt Schoorens opgevolgd door de heer 
Alain Wyffels.

Wat de aandelen B betreft is de heer Jan Durnez opgevolgd door de heer Luc Vannieuwenhuyze. Het 
ondervoorzitterschap van de aandelen B is overgegaan van de heer Jan Durnez naar de heer Peter Warnez. De 
heer Piet Vandemersch is opgevolgd door Anthony Dumarey.

De adviserende leden (oppositieraadsleden) werden conform onze statuten iedere 2 jaar gewijzigd.

Onderstaande lijst geeft de samenstelling weer op 31 december 2012.

Voorzitter :
Luc Vanparys, burgemeester Oostkamp (aandelen A)

Ondervoorzitter aandelen A :
Carl De Keukelaere, schepen Roeselare

Ondervoorzitter aandelen B :
Peter Warnez, provincieraadslid

Leden aandelen A :
Voor de Regio Oostende-Brugge :
Patrick Arnou, schepen Zedelgem
Oscar Deprez, schepen Ichtegem
Luc Lierman, schepen Knokke-Heist
Joseph Pollentier, raadslid Gistel
Jean-Marie De Plancke, raadslid Brugge
Leo Vanbesien, raadslid Zuienkerke
Henk Vanthournout, raadslid Beernem
Tine Vermeesch, raadslid Oostende
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Voor de Regio Roeselare-Tielt :
Willy Benoit, raadslid Waregem
Jean-Marie Bonte, burgemeester Oostrozebeke 
Terry Callens, raadslid Ardooie
Joris Claeys, schepen Izegem
Marc Debie, schepen Wielsbeke
Willy Demunster, schepen Hooglede
Lieven Huys, schepen Wingene
Lieve Verheye – Vandevelde, raadslid Tielt

Voor de Regio Westhoek:
Eric De Keyser, schepen Diksmuide
Frank De Poortere, raadslid Lo-Reninge
Luc Dehaene, burgemeester Ieper
Els Filliaert – Vanlandschoot, schepen Nieuwpoort
Danny Nolf, raadslid Poperinge
Martine Rabaey, schepen Alveringem
Robert Van Praet, raadslid Veurne
Geert Vandewynckel, schepen Heuvelland
Alain Wyffels, burgemeester Langemark-Poelkapelle

Leden aandelen B:
Hilde Decleer, provincieraadslid
Anthony Dumarey, provincieraadslid
Lies Laridon, voorzitter Infrax West
Patrick Van Gheluwe, gedeputeerde
Luc Vannieuwenhuyze, provincieraadslid

Adviserende leden:
Henk Dejonghe, raadslid Koekelare
Jean-Marie Ghesquière, raadslid Menen

Secretaris
Geert Sanders, algemeen directeur
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2. Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit 10 leden, 6 vertegenwoordigers van de gemeenten (aandelen A) en 4 
vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen. Het aantal leden is ongewijzigd gebleven. 

Voorzitter :
Luc Vanparys, burgemeester Oostkamp (aandelen A)

Ondervoorzitter aandelen A :
Carl De Keukelaere, schepen Roeselare

Ondervoorzitter aandelen B :
Peter Warnez, provincieraadslid

Leden aandelen A :
Jean-Marie Bonte, burgemeester Oostrozebeke
Eric De Keyser, schepen Diksmuide
Luc Dehaene, burgemeester Ieper
Robert Van Praet, raadslid Veurne

Leden aandelen B :
Hilde Decleer, provincieraadslid
Patrick Van Gheluwe, gedeputeerde
Luc Vannieuwenhuyze, provincieraadslid

Carl De Keukelaere
ondervoorzitter

Eric De Keyser

Hilde Decleer

Peter Warnez
ondervoorzitter

Jean-Marie Bonte Luc Dehaene

Luc Vanparys
voorzitter

Patrick Van GheluweRobert Van Praet

Directiecomité

Luc Vannieuwenhuyze
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3 Regionale comités (adviesorganen)
Er zijn drie regionale comités: regio Oostende-Brugge, regio Roeselare-Tielt, regio Westhoek. 
Afhankelijk van het aantal aandelen in de vereniging, kan een gemeente 1 tot 5 mandaten bekleden in het 
regionaal comité. De provincie West-Vlaanderen heeft 6 vertegenwoordigers, provincieraadsleden, per regionaal 
comité. De voorzitters van de regionale comités zijn volgens art. 21 van de statuten lid van de raad van bestuur. 
Ook hier was het aantal wijzigingen van de samenstelling in de periode 2007-2012 relatief beperkt (een 4-tal 
wijzigingen per comité, soms ingevolge overlijden van het betrokken lid).

Regio Oostende-Brugge
Voorzitter:
Patrick Arnou, schepen Zedelgem (aandelen A)

Ondervoorzitter aandelen A :
Patrick De Klerck, schepen Blankenberge

Ondervoorzitter aandelen B :
Berlinda Willaert, provincieraadslid

Leden aandelen A :
Philippe Boutens, raadslid Oostende
Kelly Debreuck, raadslid Oostende
Hilde Decleer, schepen Brugge
Franky Demon, schepen Brugge
Georgina Denolf, raadslid Brugge
Jean-Marie De Plancke, raadslid Brugge
Gerda De Vos, raadslid Zedelgem
Oscar Deprez, schepen Ichtegem
Franky Dereeper, raadslid Jabbeke
Willy Depoorter, schepen Torhout
Kurt Devooght, raadslid De Haan
Pascal Ennaert, raadslid Brugge
Luc Lierman, schepen Knokke-Heist
Marc Mus, schepen Damme
Joseph Pollentier, raadslid Gistel
Lisette Popelier – Vandeputte, schepen Oostkamp
Françoise Praet, raadslid Bredene
Janna Rommel – Opstaele, schepen Middelkerke
Johan Tanghe, schepen Oudenburg
Leo Vanbesien, raadslid Zuienkerke
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Luc Vanparys, burgemeester Oostkamp
Henk Vanthournout, raadslid Beernem
Tine Vermeesch, raadslid Oostende

Leden aandelen B :
Erik Cardon, provincieraadslid
Bernard De Cuyper, provincieraadslid
Livia De Gryse, provincieraadslid
Boudewijn Laloo, provincieraadslid
Hilde Veulemans, provincieraadslid

Regio Roeselare-Tielt
Voorzitter :
Lieven Huys, schepen Wingene (aandelen A)
Ondervoorzitter aandelen A :
Mario Snaet, raadslid Staden

Ondervoorzitter aandelen B :
nihil

Leden aandelen A :
Willy Benoit, raadslid Waregem
Jean-Marie Bonte, burgemeester Oostrozebeke
Vincent Byttebier, raadslid Tielt
Terry Callens, raadslid Ardooie
Joris Claeys, schepen Izegem
Wally Corneillie, schepen Ledegem
Carl De Keukelaere, schepen Roeselare
Marc De Muynck, schepen Ruiselede
José Debels, schepen Roeselare
Marc Debie, schepen Wielsbeke
Jan Defreyne, schepen Ingelmunster 
Willy Demunster, raadslid Hooglede
Frida Devlamynck, raadslid Meulebeke
Celine D’huyvetter, raadslid Dentergem
Denis Fraeyman, raadslid Pittem
Kurt Grymonprez, schepen Izegem

Nathalie Scherpereel, raadslid Roeselare
Joke Van Doorne, raadslid Lichtervelde
Lieve Verheye-Vandevelde, raadslid Tielt
Sigrid Verhaeghe, schepen Moorslede

Leden aandelen B :
Peter Defreyne, provincieraadslid
Geert Leenknecht, provincieraadslid
Kristof Pillaert, provincieraadslid
Patrick Van Gheluwe, gedeputeerde
Didier Vandeputte, provincieraadslid
Pol Vandenbulcke, provincieraadslid

Regio Westhoek
Voorzitter :
Frank De Poortere, raadslid Lo-Reninge (aandelen A)

Ondervoorzitter aandelen A :
Roger Clauw, raadslid Houthulst

Ondervoorzitter aandelen B :
Johan Blieck, provincieraadslid

Leden aandelen A :
Herman Baron, schepen Ieper
Dirk Cardoen, burgemeester Zonnebeke
Charlotte Castelein, raadslid Koksijde
Johan De Cuman, schepen Kortemark
Eric De Keyser, schepen Diksmuide
Luc Dehaene, burgemeester Ieper
Dieter Deltour, schepen Ieper
Norbert Desiere, raadslid De Panne
Marc Devos, raadslid Poperinge
Kamiel Dujardin, raadslid Menen
Els Filliaert-Vanlandschoot, schepen Nieuwpoort
Cecile Hoorne, raadslid Koekelare
Hendrik Ingelbeen, schepen Wervik
Danny Nolf, raadslid Poperinge
Martine Rabaey, schepen Alveringem
Roland Mahieu, schepen Mesen

Robert Van Praet, raadslid Veurne
Geert Vandewynckel, schepen Heuvelland
Ria Van Lerberghe, raadslid Vleteren
Alain Wyffels, burgemeester Langemark-Poelkapelle

Leden aandelen B :
Christof Dejaegher, provincieraadslid
Dirk Deraeve, provincieraadslid
André Ramoudt, provincieraadslid 
Peter Roose, provincieraadslid
Gilbert Verkinderen, provincieraadslid
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4 Vergaderingen
Algemene vergadering: 2 keer per jaar
Raad van bestuur: 4 keer per jaar
Directiecomité: tweewekelijks, behalve in de zomervakantie
Regionale comités: 3 à 4 keer per jaar

5 Toezicht

1. Commissaris-revisor

De commissaris revisor is de heer Peter Vandewalle in opvolging van Jan Cleppe.

2. Regeringscommissaris

De heer Guido Decoster heeft de heer Evert Van Walle opgevolgd als commissaris van de Vlaamse Regering

6 Deelname in andere verenigingen 
Onderstaand geeft een overzicht van de belangrijkste structuren / verenigingen waar wvi deel van uit maakt.

 � IVBO: aandeelhouder, lid van de algemene vergadering
 � IVIO: aandeelhouder, lid van de algemene vergadering
 � Interlokale vereniging Westhoekpersoneel: coördinator en secretariaatsmedewerker van Westhoekoverleg, 

intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar, intergemeentelijke milieuambtenaar
 � Interlokale vereniging Associatie Midwest: coördinator Midwestoverleg, coördinator stationsomgeving 

Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Lichtervelde, Tielt
 � Bedrijvencentrum regio Oostende: aandeelhouder, lid van de algemene vergadering en raad van bestuur
 � EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: lid van de algemene vergadering, raad van bestuur en bureau
 � EGTS GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale: lid van de algemene vergadering, raad van 

bestuur en bureau
 � Syndicat Mixte Côte d’Opale: waarnemend lid
 � Aire Eurometropolitaine Lille: waarnemend lid
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7 Personeel

1. Evolutie

Op 31 december 2006 telde de wvi 80 werknemers, waarvan 11 vastbenoemde en 69 contractuele. Op 31 
december 2012 bedroeg het aantal werknemers 88, waarvan 1 vastbenoemde en 87 contractuele. De gemiddelde 
leeftijd bedraagt 39 jaar. 

De uitbreiding van het personeelsbestand is het gevolg van de groei van het aantal opdrachten dat de gemeenten 
aan wvi toevertrouwen, ook in nieuwe werkvelden zoals aankoop van gronden, fonds ter reductie van de globale 
energiekost, regioprojecten (bv. stationsomgevingen in Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Tielt-Lichtervelde).

Het directieteam stond in de periode 2007-2012 onder leiding van Geert Sanders, algemeen directeur en 
Patrick Zutterman, directeur. Er zijn 4 coördinatoren: Johan Proot, cel bedrijfshuisvesting, Trui Naeyaert, cel 
woonprojecten, David Vandecasteele, cel ruimtelijke planning en mobiliteit en Ann Tack, cel milieu en natuur. 

Voortbouwend op de interne organisatorische veranderingen van de voorbije jaren, wordt veel aandacht besteed 
aan een efficiënte en teamgerichte samenwerking over de verschillende afdelingen heen. Een permanente 
vorming van het personeel wordt verzekerd door deelname aan diverse studiedagen en opleidingen. 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

aantal 
personeelsleden

80 82 84 87 89 89 88

contractuelen
vastbenoemden

69 72 76 80 83 86 87
11 10 8 7 6 3 1

deeltijds
voltijds

15 22 22 25 26 28 28
65 60 62 62 63 61 60

man
vrouw

35 34 35 38 39 38 36
45 48 49 49 50 51 52

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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2. Personeelsbestand op 31-12-2012

Directie
Geert Sanders
Patrick Zutterman

Projectontwikkeling
- Bedrijfshuisvesting: Johan Proot
Ann De Bel   Brian Demaeght   Annelies Demyttenaere
Kristof Denolf   Mark De Vadder   Karen Gervais
David Loeys   Liesbeth Plaiy   Daan Renier 
Evelyn Taildeman   Marianne Vancleemput  Hans Vanden Bussche
Stijn Van Den Meerschaut  Kelly Verstraete   Ilse Verté
Jinne Wijnnobel   Katia Wyffels

- Woonprojecten: Trui Naeyaert
Stijn Aelter   Dirk Dewitte   Christophe Soenens
Dieter Vandenberghe  Evy Van Engelandt  Annelies Verbrugghe 

Planning
- Ruimtelijke planning en mobiliteit: David Vandecasteele
Luong Hung Chau  Kathy Danneels   Saskia David
Mathias Delrue   Karen Demol   Jan De Moor
Björn Denecker   Kathy Derycker   Michelle Dufoort
Stef Luyckx   Stijn Saelens   Ann Soulliaert
Lynn Staelens   Margo Swerts   Nele Vanderstraeten
Gitte Van Gaveren  Wanda Van Soens  Vicky Vercoutere
Lena Vereecke   Caroline Verhaeghe  Julie Verrue
Ilse Verstraeten   Dirk Verté   Katrien Vervaet
Jan Waumans     

- Milieu & natuur: Ann Tack
Fanny Colpaert   Eric Cosyns   Nathalie Garré
Ann Van Ackere   Nathalie Van Wilder  Jeroen Verbeke
Adelien Vergote   Lien Vlamynck   Arnout Zwaenepoel

-Regionale werking, grensoverschrijdende en Europese samenwerking
Katarina De Fruyt   Dominiek De Roo   Dieter Hoet
Eveline Huyghe   Cathérine Lattrez   Line Putseys  
Dorine Sioen   Heidi Van Elslande  Tilde Vandenbroucke 
Saskia Verriest

Geert Sanders
algemeen directeur

Patrick Zutterman
directeur
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Algemene diensten 
- Secretariaat
Raïsa Calleeuw   Rosa Strubbe

- Financiën
Pieter Bouciqué   Luc Decoussemaecker

- Personeel & communicatie 
Virginie Lemay   Nick De Craemer

- Netwerkbeheer en informatica
Philippe Van Coillie  Helda Elias

- Gis-coördinatie
Bart Boute   Tom De Smet

- Databeheer
Ann De Meyer

- Onthaal
Nicky Loiseaux

- Logistiek 
Ann Coorens   Betsy Devlieghere
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8 Financieel

Kerncijfers resultatenrekening 2007 2008 2009 2010 2011 2012
in miljoen euro
Omzet 26,9 20,7 21,2 17 21,3 28,3
- bedrijfshuisvesting 15,0 11,3 15,5 11,3 12,7 20,7
- woonprojecten 10,9 8,4 4,9 5 7,7 6,7
- ruimtelijke planning en mobiliteit, 
milieu en natuur

1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9

Voorraadwijziging 10,1 13,6 22 15,3 16,1 14,8

Andere opbrengsten 1,3 2,0 1,63 1,4 1,8 1,7
Bedrijfsopbrengsten 38,3 36,3 44,83 33,7 39,2 44,8

Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen 27,8 28,6 35,4 28,6 32,1 33,3
- bedrijfshuisvesting 19 17,5 16,7 18,1 24,6 25,7
- woonprojecten 8 10,3 17,9 6,9 3,9 4,8
- Overige 0,8 0,8 0,8 3,6 3,6 2,8

Diensten en diverse goederen 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4

Personeelskosten 5 5,2 6,2 6 6,2 6,5

Afschrijvingen op vaste activa 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1

Waardevermindering op voorraad 0 -1,6 0 0 0

Voorzieningen 3,3 13,1 1,3 -1,8 -1,8 2,3
Bedrijfskosten 38 47,1 44,8 34,4 38,1 43,6

Bedrijfswinst 0,3 -10,8 0,03 -0,7 1,1 1,2

Financieel resultaat 0,8 1,9 1,3 1,2 0 -0,5

Uitzonderlijk resultaat 0,1 0,2 0,03 -0,33 0,02 0,02

Belastingen 0,01 0,01 0,01 0,02 0,25 0,13

Winst van het boekjaar 1,2 -8,6 1,3 0,1 0,9 0,6
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Omzet
De omzet startte sterk in het eerste jaar van de legislatuur met een omzet van bijna 27 miljoen EUR. In de 
volgende jaren lag de omzet steeds een stuk lager, met een dieptepunt van 17 miljoen euro in 2010. Het laatste 
jaar werd er terug een fors hogere omzet van 28 miljoen EUR geboekt.

58% van de totale omzet werd gerealiseerd door de afdeling bedrijfshuisvesting in de periode 2007-2012. 
De vraag naar industriegrond bleef hoog, alhoewel er door de opeenvolgende economische crisissen door 
veel bedrijfsleiders minder snel werd beslist tot een aankoop van grond. In 2012 werd er uiteindelijk terug vlot 
verkocht. De omzet van de afdeling woonprojecten (38%) daalde in huidige legislatuur doordat er minder grote 
verkavelingen kunnen gerealiseerd worden dan vroeger. De omzet van de afdelingen ruimtelijke planning en 
mobiliteit en milieu en natuur bedragen samen 4% van de totale omzet.

Voorraadwijziging
De voorraadwijziging wordt besproken bij de post voorraad uit de balans.

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
De legislatuur werd gekenmerkt door een golf van bestemmingsprocessen en daaropvolgende aankopen van wvi 
van de gronden bestemd voor industriële ontwikkeling. Er werden in de eerste jaren van de legislatuur en vooral in 
2009 ook veel gronden aangekocht om woonprojecten op te realiseren. De laatste jaren worden echter nog weinig 
dergelijke gronden aangekocht en wordt er vooral geïnvesteerd in de aanleg van infrastructuur op de gronden 
in voorraad. Tenslotte zijn er ook nog overige aankopen die betrekking hebben op aankopen voor ruimtelijke 
planning, milieu-en natuur, regiowerking, subsidieprojecten, parkmanagement, bewegwijzering en in de laatste 3 
jaren ook de cofinanciering voor provinciale projecten.

Diensten en diverse goederen
De kosten voor diensten en diverse goederen bleven stabiel en liggen in 2012 zelfs net iets lager dan in 2007.

Personeelskosten
De personeelskosten stegen deze legislatuur vooral door de indexering van de lonen en door de uitbreiding van 
het aantal werknemers van 80 op 01/01/2007 naar 88 op 31/12/2012 (79 VTE). Op één na alle vastbenoemde 
werknemers gingen op pensioen. Het pensioenplan zorgde in 2009 voor een sterke stijging van de personeelskost, 
die echter deels te wijten was aan een vergoeding voor het verleden.

Afschrijvingen op vaste activa
De afschrijvingen op vaste activa zijn gedaald door de lagere investeringen in IT-materiaal.
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Waardevermindering op de voorraad
In 2008 werd de waardevermindering die geboekt was op de gronden in Flanders Language Valley naar aanleiding 
van het faillissement van Lernout & Hauspie tegengeboekt. Er werd namelijk een vergelijk bekomen met de 
curatoren en de banken waarbij de grond zonder verlies kon verkocht worden.

Voorzieningen: zie bespreking op de balans

Bedrijfswinst
De bedrijfskosten waren meestal ongeveer even hoog als de bedrijfsopbrengsten, zodat er meestal een kleine 
bedrijfswinst of bedrijfsverlies werd opgetekend. Enkel in 2010 was er een negatieve uitschieter met een negatief 
bedrijfsverlies van 10,8 miljoen euro. Dit verlies werd echter bijna volledig veroorzaakt door de aanleg van een 
provisie van 10 miljoen euro ivm de vermindering van de provincie West-Vlaanderen in het kapitaal van wvi.

Financieel resultaat
Het financieel resultaat steeg in de eerste jaren van de legislatuur, maar daalde daarna doordat de financiële 
reserves van wvi dienden aangesproken te worden om het investeringsbeleid te financieren. In 2010 werden ook 
de eerste leningen aangegaan, wat er voor zorgt dat de financiële uitgaven in 2011 tot op dezelfde hoogte waren 
gestegen als de financiële inkomsten. In 2012 werd er een financieel verlies geboekt.

Uitzonderlijk resultaat en belastingen
Het uitzonderlijk resultaat en de belastingen waren steeds relatief beperkt.

Winst van het boekjaar
De winst van het boekjaar kon in 5 van de 6 jaren positief afsluiten. Enkel in 2008 was er een verlies van 8,6 
miljoen euro omwille van de hierboven reeds vermelde vermindering van het kapitaal van de provincie.
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Kerncijfers balans 1/1/2007 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 12/31/2012
in miljoen euro Beginbalans
Actief 141,8 159,3 153,5 160,1 172,1 181,5 197,3
Vaste Activa 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
Vorderingen op meer dan 1 jaar 6,7 12,3 12,4 13,4 13,2 10,3 9,1
Voorraad 79,6 89,8 105 127 142,4 158,5 173,3
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 4,7 3,5 3,8 3,4 3,5 3,3 3,2
Geldbeleggingen en liquide middelen 50,4 53,2 31,6 15,7 12,5 9 11,4

Passief 141,8 159,3 153,5 160,1 172,1 181,5 197,3
Kapitaal 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
Reserves 96,9 98 94 94 94 94 88,3
Overgedragen winst/verlies 0 0 -8,6 -7,3 -7,2 -6,3 0
Totaal eigen vermogen 113,7 114,8 102,2 103,5 103,6 104,5 105,1

Voorzieningen 20 23,4 36,5 37,8 35,9 34,1 36,4
   - Regiowerking 1,8 1,8 1,7 1,3 0,7 0,4 0,6
   - Economische projecten provincie 0 0 10 10 7,3 4,8 2,7
   - Bewegwijzering 2,5 2,4 2,3 2 1,9 1,5 1,5

Schulden op meer dan 1 jaar 0 0 0 0 10 20 30
Schulden op ten hoogste 1 jaar 6,7 17,9 11,7 15,5 19,2 20,5 23,6
Overlopende rekeningen 1,4 3,2 3,1 3,3 3,4 2,4 2,2

Actief

Vorderingen op meer dan één jaar
Deze post bevat de lange termijnvorderingen op vooral ocmw’s voor de bouw van bejaardenwoningen. De ocmw’s lossen de schulden en intresten af op 15 of 20 jaar. In 2007 
kwamen er nog heel wat projecten bij, maar ondertussen werd deze dienst door wvi stopgezet gezien de eigen behoefte aan liquide middelen. Om deze reden en omwille van 
de heffing van roerende voorheffing op de intresten vanaf 2011 en de lage intrestvoeten in de markt werden verschillende leningen vervroegd terugbetaald.

Voorraad
De voorraadwaarde steeg met gemiddeld 15,6 miljoen EUR per jaar. De voorraad bedrijfshuisvesting steeg met 160% van 45,2 naar 117,5 miljoen EUR. De voorraad 
woonprojecten kende een minder sterke stijging met 62% van 34,5 naar 55,8 miljoen EUR. 

De enorme toename in voorraad voor bedrijfshuisvesting is het gevolg van de golf aan bestemmingsprocessen van zones voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze 
zorgden voor grote grondaankopen die elk jaar een stuk hoger lagen dan de kostprijs van de verkochte grond. 

Daarnaast speelde de sterke stijging van de grondprijzen ook een belangrijke rol in zowel de stijging van de voorraadwaarde bedrijfshuisvesting als van de voorraadwaarde 
woonprojecten.
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Geldbeleggingen en liquide middelen
Door de grote aankopen daalden de liquide middelen van 50,4 miljoen EUR tot 11,4 miljoen EUR. Ondertussen 
wordt er ook beroep gedaan op externe financiering, maar werd er beslist om toch steeds een financiële buffer aan 
te houden van ongeveer 10 miljoen EUR.

Passief

Kapitaal
Het kapitaal bleef ongewijzigd tijdens de volledige legislatuur. Er werd wel een aandelenpakket van de provincie 
doorverkocht aan de verschillende gemeenten. Op deze manier daalde het aandeel van de provincie West-
Vlaanderen in het kapitaal van wvi tot het maximale toegelaten aandeel van 20% volgens het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking.

Reserves & overgedragen verlies/winst
Er werd in 2008 een uitzonderlijk dividend uitgekeerd aan de gemeenten om bovenstaande aankoop van aandelen 
mee te financieren.

Bovendien werd er nog een voorziening aangelegd van 10 miljoen euro om economische projecten van de 
provincie te steunen als compensatie voor de verkoop van aandelen aan nominale waarde. Deze voorziening 
zorgde voor een overgedragen verlies vanaf 2008. Door de winst in de daaropvolgende jaren daalde dit 
overgedragen verlies jaar na jaar en in 2012 werd het afgetrokken van de reserves.

Voorzieningen
In het begin van de legislatuur werd door de nieuwe raad van bestuur beslist om alle oude bedrijventerreinen uit 
te rusten met uniforme bewegwijzering en om een budget van 100.000 euro per jaar per regio ter beschikking te 
stellen voor regiowerking. Hiervoor werden provisies aangelegd van respectievelijk 2,5 en 1,8 miljoen euro. Om 
de bewegwijzering te realiseren werd er eerst een studie gemaakt van de verkeersstromen per bedrijventerrein. 
Daarna werden er borden geplaatst en momenteel worden ook totems aan de ingang en digitale infozuilen 
geplaatst aan heel wat bedrijventerreinen. Hiervoor is nog een resterende voorziening beschikbaar van 1,5 miljoen 
euro eind 2012. Het budget voorzien voor de regiowerking is ondertussen volledig opgesoupeerd, maar er werd 
reeds beslist om terug 0,6 miljoen euro te voorzien voor de nieuwe legislatuur.

In 2008 werd ook nog een voorziening aangelegd van 10 miljoen euro voor steun aan provinciale projecten met 
een economische hefboomfunctie. Hiervan dient nog 2,7 miljoen euro uitbetaald te worden in 2013.

Tenslotte werden er ook heel wat voorzieningen aangelegd voor de toekomstige revitalisatie van de 
bedrijventerreinen in verkoop en voor het beheer van deze terreinen. Aangezien deze voorzieningen voorlopig nog 
niet worden aangewend, zorgen ze voor stijgende voorzieningen.
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Schulden op meer dan één jaar
In het eerste deel van de legislatuur werden de geldbeleggingen en liquide middelen aangesproken om de 
investeringen te financieren. Daarna werd er gestart met een korte termijnfinanciering van 10 miljoen euro. Toen 
deze volledig opgenomen was in 2010, werd deze omgezet in een eerste bullet lening op 7 jaar. In 2011 en 
2012 werd er telkens 10 miljoen euro bijkomend geleend op dezelfde wijze. Eind 2012 is er dan ook een lange 
termijnschuld van 30 miljoen euro.

Schulden op ten hoogste 1 jaar
De korte termijnschulden omvatten de openstaande facturen (handelsschulden), belastingsschulden en de korte 
termijnfinanciering. De korte termijnfinanciering die eind 2012 10 miljoen euro bedraagt zorgt voor de grootste 
stijging van de schulden.

Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen van het passief omvatten de intresten op de langetermijnvorderingen en volgen 
hierdoor dezelfde evolutie als deze lange termijnvorderingen.
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9 Communicatie
Doelmatige communicatie is een essentiële voorwaarde voor een goed bestuur. Wvi heeft ook in de legislatuur 
2007-2012 nodige inspanningen geleverd om duidelijk, en als dusdanig herkenbaar, te communiceren met haar 
doelgroepen.

Er werd vooral een grote stap gezet inzake de uitbouw van onze digitale communicatiemiddelen. Een 
volledig nieuwe website ging in de loop van de maand maart 2007 online. Deze website heeft tevens een 
documentenplatform waardoor alle bestuurders digitaal de uitnodigingen en verslagen van de diverse 
bestuursvergaderingen kunnen consulteren. Daarnaast hebben we onze eerste stappen in de wereld van de 
sociale media gezet; we twitteren nieuwsberichten, hebben een LinkedIn-pagina en wvi-reportages zijn op Youtube 
te bekijken.

Via frequente nieuwsberichten op de homepage houden we onze website up-to-date, deze komen bovenop de 
elektronische nieuwsbrief, die een 4-tal keer per jaar in de mailbox van de 700 abonnees valt. 

Wvi heeft bovendien een online zoekmachine ontwikkeld waarmee iedereen snel en eenvoudig onze 
woonprojecten kan bekijken en het aanbod aan beschikbare bouwgronden kan raadplegen, dit via een link 
op de website. Ook voor het bekomen van de goedkope groene leningen, in het kader van FRGE, kunnen 
geïnteresseerden alle belangrijke informatie en voorwaarden voor het verkrijgen van een goedkope energielening 
op onze website vinden en een online inlichtingenformulier invullen.

Belangrijk middel op het vlak van externe communicatie blijft onze driemaandelijkse nieuwsbrief “wvi-info”, die in 
een oplage van ongeveer 2000 exemplaren gratis wordt verspreid. Vele positieve reacties overtuigen ons deze 
nieuwsbrief verder op deze wijze op te maken en uit te geven. 
Ieder jaar werden heel wat projecten, zoals openingen van bejaardenwoningen, verkavelingen en 
bedrijventerreinen, in de kijker geplaatst. Wvi betracht steeds meer en met succes, om via persberichten en 
persvoorstellingen, het bredere publiek te bereiken. 

De jaarlijkse algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen konden rekenen op een 
grote aanwezigheid en werden afgesloten met een gezellig samenzijn met ruimte voor informele contacten tussen 
genodigden onderling, en genodigden en personeel. Wat meteen bijdraagt tot netwerking.

Niet te vergeten op het vlak van externe communicatie zijn de eigen medewerkers. Wel integendeel, want zij 
vormen het gezicht en het hart van onze organisatie in de dagelijkse contacten met externen. Of ze treden op als 
spreker of moderator bij talrijke symposia, studiedagen, beurzen of informatieavonden rond een thema dat nauw 
verband houdt met onze kernactiviteiten.
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Wvi nam ook deel aan de diverse beurzen zoals ‘Bedrijven Contactdagen’ in Brugge en Waregem en 
‘Ondernemen in Vlaanderen’ in Gent. Dat zijn ontmoetingsfora bij uitstek voor de actieve professional die 
naast netwerken ook op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Het zijn daarmee meteen ideale 
gelegenheden om onze vestigingsmogelijkheden in de kijker te plaatsen bij bedrijven en diensten.

Meerdere projecten van wvi werden opgenomen in publicaties van de Vlaamse overheid als voorbeeldprojecten; 
o.a. 2 woonprojecten in de publicatie ‘Wonen in Meervoud’ en 3 reconversieprojecten in het ‘Ideeënboek 
kwalitatieve bedrijventerreinen’. Nu we het over uitgaves hebben, kunnen we hier ook aan toevoegen dat het 
bedrijfsverzamelgebouw Transvaal in Waregem, gerealiseerd door wvi, geselecteerd was voor de publicatie 
‘Kwalitatieve bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen 2010-2011’, een uitgave van de provincie West-Vlaanderen. 
De provincie wil met deze tweejaarlijkse uitgave bedrijven stimuleren om meer aandacht te besteden aan 
duurzame architectuur in een kwaliteitsvolle omgeving en reikt hen 9 geslaagde voorbeelden aan, Transvaal was 
er één van.

Wat mediacoverage betreft was wvi vaak te zien op de regionale TV-zenders. Naast redactionele bijdragen in 
de nieuwsuitzendingen zetten we de samenwerkingsovereenkomst West@Work verder met Focus-Wtv. Deze 
aanwezigheid in de media bevordert meteen in belangrijke mate de naambekendheid bij het grote publiek.

Tot slot kan het project ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ rekenen op de steun van wvi, die als structurele 
partner optreedt.  ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt vooral projecten of initiatieven voor jongeren die 
maatschappelijk kwetsbaar zijn. Wvi heeft de visie West-Vlaanderen mee te helpen uitbouwen tot een ideale 
streek: een streek met een optimale leefkwaliteit voor alle burgers, waar het algemeen welzijn centraal staat en 
waar het goed is om op duurzame wijze te wonen, te werken en te leven. ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ sluit 
perfect aan bij onze visie en vormt een opportuniteit om ons ook op maatschappelijk vlak meer te profileren naar 
diegenen die het nodig hebben. 
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10 Toekomstperspectief wvi
Wvi stelde begin 2012 IDEA Consult (Brussel) aan om een denkproces te begeleiden over de toekomstige 
taakstelling en organisatie van wvi. We willen op een proactieve manier inspelen op evoluerende behoeften 
bij onze vennoten, nieuwe ‘concurrenten’ die zich hebben aangediend en maatschappelijke en bestuurlijke 
veranderingen in de voorbije jaren.

Het proces nam ongeveer een jaar in beslag en is zo goed als afgerond eind 2012.
Het onderzoek wordt wetenschappelijk begeleid door een academisch team van experten inzake 
intergemeentelijke samenwerking, onder leiding van prof. dr. Filip De Rynck.
Er werd ook een stuurgroep gevormd om het proces van kortbij op te volgen. De burgemeesterconferenties 
van de Westhoek, van Midwest en van de regio Brugge-Oostende hebben daarin elk vier burgemeesters 
afgevaardigd. Daarnaast werden ook vier vertegenwoordigers opgenomen van het directiecomité van wvi.

Naast de gemeenten die in de stuurgroep zijn vertegenwoordigd, werden ook de andere aangesloten 
gemeenten bij wvi om hun mening gevraagd (bv. online-bevraging over kwaliteit van diensten), op geregelde 
tijdstippen geïnformeerd over de stand van zaken (vier nieuwsflashes) en kregen ze de kans om te 
reageren. Ook de personeelsleden van wvi zijn in het proces betrokken en actief geïnformeerd.

De eindconclusies van het studiebureau

wvi vernieuwen
Wvi vindt in de studie vooreerst een drietal aanknopingspunten (sturingsaspecten genoemd in de studie) om 
zichzelf te vernieuwen. IDEA Consult doet respectievelijk voorstellen om:

• de efficiëntie en de performantie te verhogen (respect voor deadlines, proactieve 
communicatie, betere interne samenwerking en beter klachtenmanagement)

• het aanbod van diensten te vernieuwen en zich naast studiebureau en projectontwikkelaar 
verder te ontwikkelen

• als advies- en kenniscentrum voor zijn gemeenten en als begeleider van projecten en 
processen

• nieuwe formules te overwegen voor projectontwikkeling, waarbij de betrokken gemeente of 
regio individueel kan delen in de opbrengsten tegen bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld 
dat er ook deelname is in het risico en in de kosten)
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wvi veranderen
Naast bovenstaande vernieuwingsvoorstellen, worden in de studie een tweede reeks van sturingsaspecten 
genoemd die strategischer zijn van karakter en de werking van de intercommunale fundamenteel (kunnen) 
veranderen:

• de inhoudelijke oriëntatie: behoudt of versterkt (verdere specialisatie) wvi zijn focus op 
‘ruimte’ of moet de intercommunale zich openen voor andere inhoudelijke domeinen, 
zowel persoonsgebonden materies, als beheersmatige taken, als regionaal overleg?;

• het actieniveau: blijft wvi in de toekomst zijn dienstverlening quasi exclusief richten op 
individuele gemeenten (actieniveau A), of gaat ze zich bewust en sterker ontwikkelen als 
makelaar en coördinator van projecten van kleine clusters van gemeenten (actieniveau B) 
en regio’s (actieniveau C)?  
Deze keuze is niet neutraal gezien ze een andere rol inhoudt en een ander type van 
medewerkers veronderstelt;

• nabijheid tot slot: op welke manier zal wvi invulling geven aan de vraag van de vennoten 
naar meer ‘nabijheid’? Deze vraag ontkoppelt zich drieledig, gaande van een sterkere 
mentale nabijheid (proactiviteit, klantgerichtheid), tot meer fysieke (medewerkers in de 
regio of de gemeente) en bestuurlijke nabijheid (zeggenschap en betrokkenheid besturen).

Het is duidelijk dat de laatste drie sturingsaspecten verweven zijn. Om een voorbeeld te geven: een 
intensifiëring van de regionale werking brengt de intercommunale sterker bij het actieniveau B en C en 
verhoogt tegelijk de motivatie voor het deconcentreren van medewerkers.

Afhankelijk van de keuzen die in de toekomst worden gemaakt, krijgt men een ander scenario. 
Illustratief werden in de studie vier scenario’s uitgewerkt, gaande van een sterk specialistisch ruimtelijke 
intercommunale (scenario 1), tot een quasi ontmanteling van wvi (scenario 4).

Wvi heeft de sleutel voor deze scenario’s grotendeels zelf in handen. Tegelijk echter is het mogelijk dat 
groepen van gemeenten (regio’s) vragen naar een meer autonome streekwerking, los(ser) van wvi. 
Een ontwikkeling die wvi niet per se moet stimuleren of afremmen. Belangrijker is dat deze studie zowel 
een antwoord heeft voor gemeenten/regio’s die zich in hun ambities willen laten ondersteunen door 
medewerkers van wvi (scenario 2), als gemeenten die de regie over regionale ontwikkeling liever in eigen 
handen nemen vanuit een autonoom streekverband (scenario 3) of een eigen streekintercommunale 
(scenario 4).  

en verder?
Wvi zal de inhoud van de studie de komende weken en maanden meenemen in zijn consultatieronde met 
de nieuwe gemeentebesturen en voorleggen op de verschillende burgemeestersconferenties. Vervolgens 
zullen de weerhouden beleidsopties hun plaats moeten krijgen in het nieuw strategisch plan van wvi voor de 
periode 2013-2018.
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Voor de gemeenten in haar werkingsgebied levert wvi studiewerk op het gebied van ruimtelijke planning en mobiliteit. 
Dat pakken we aan vanuit onze publieke rol. Die impliceert dat we onze vennoten begeleiden en ondersteunen, 
zowel bij de uitvoering van de taken die hogere overheden hun opleggen als bij de uitvoering van de taken die ze 
zelf uitkiezen.

Om het verscheiden en complex takenpakket inzake ruimtelijke planning en mobiliteit op te nemen, beschikt de cel 
ruimtelijke planning en mobiliteit over een uitgebreid en deskundig multidisciplinair team van 14 stedenbouwkundigen 
met diverse basisopleidingen en 2 mobiliteitsdeskundigen. Architecten, landschapsarchitecten, ingenieurs, 
geografen en deskundigen bestuurswetenschappen vormen één team die het takenpakket samen opnemen en 
elkaar ondersteunen. Allen zijn erkend door het Vlaams Gewest als ontwerper van uitvoeringsplannen en ruimtelijke 
structuurplannen.
Deze mensen worden geflankeerd door een team van goed opgeleide grafische medewerkers en administratief 
personeel, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Al deze mensen vormen samen het kloppend hart van de cel ruimtelijke planning en mobiliteit en zorgen steeds voor 
een innovatieve aanpak van de projecten, inspelend op de steeds veeleisender en complexere samenleving waarin 
we leven.

1 Ruimtelijke planning

1. Ruimtelijke visievorming

1.1. Gemeentelijke ruimtelijke visievorming
Structuurplanning
Sinds het ontstaan van het planningsdecreet en de invoering van het instrument “structuurplanning” heeft de wvi 
tal van gemeenten binnen haar werkingsgebied bijgestaan bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRS). 
Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de visie weer op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente 
op middellange en lange termijn en vormt het beleidskader voor ruimtelijke planinitiatieven op gemeentelijk niveau.

Hieronder vind je het overzicht van alle structuurplannen waar de wvi als ontwerper van het GRS de gemeente heeft 
begeleid in de opmaak van een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
gemeente voorontwerp ontwerp goedgekeurd goedkeuringsdatum
Oudenburg x
Zedelgem x
Alveringem x
Hooglede x
Langemark-Poelkapelle x
Houthulst x 27/09/2012
Roeselare x 02/08/2012

GRS Roeselare
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gemeente voorontwerp ontwerp goedgekeurd goedkeuringsdatum
Meulebeke x 31/05/2012
Ichtegem x 04/08/2011
Nieuwpoort x 09/12/2010
Mesen x 21/10/2010
Kortemark x 14/01/2010
Beernem x 26/03/2009
Jabbeke x 21/08/2008
Torhout x 03/07/2008
Lo-Reninge x 26/06/2008
Ardooie x 08/05/2008
Vleteren x 24/04/2008
De Haan x 16/08/2007
Ingelmunster x 19/04/2007
Wervik x 12/10/2006
Oostkamp x 14/09/2006
Lichtervelde x 27/07/2006
Oostende x 06/07/2006
Bredene x 12/06/2006
Zuienkerke x 19/01/2006
De Panne x 12/01/2006
Veurne x 01/12/2005
Menen x 02/06/2005
Knokke-Heist x 02/12/2004
Zonnebeke x 04/11/2004
Gistel x 29/01/2004
Wielsbeke x 05/12/2002
Ieper x 02/10/2000
Staden x 29/01/1999

GRS Beernem

GRS Beernem

Kaart 1: Visie op de gewenste ruimtelijke structuur van Beernem

Legende

Opdrachtgever:
Opdrachthouder:

Gemeente Beernem

Baron Ruzettelaan 35       8310 Brugge
Tel. 050/367171         Fax 050/356849

Richtinggevend gedeelte

Datum: november 2008

¯
1:65.000

Acht hoofdruimten

Kwaliteitsvolle open ruimte als
basis voor de afstemming
tussen natuur en landbouw 

Kanaal, beekvalleien, cuesta's,
bossen, (kasteel)parken en veldgebieden
als natuurlijk-landschappelijk kader

Hiërarchische nederzettingsstructuur als
drager van ruimtelijke ontwikkelingen

Kanaal als multifunctionele as

Beernem als centrum voor bedrijvigheid

Noordzuid-as als ruggegraat
van hiërarchisch verkeer en
vervoersnetwerk

k
Station als bovenlokaal
knooppunt binnen het openbaar
vervoersnetwerk



45w v i  |  e v a l u a t i e r a p p o r t  2 0 0 7 - 2 0 1 2

Behoefteramingen
De planhorizon van 2007, neergeschreven in de structuurplannen van de Vlaams Gewest, Provincie en sommige 
gemeentebesturen was in het begin van de vorige legislatuur reeds gepasseerd. Hierdoor drongen zich, in navolging 
van de gemeentelijke structuurplanningsprocessen, actualisaties op van de behoefteramingen voor bepaalde 
sectoren, zoals wonen en bedrijvigheid. 
Zo werd o.a. gewerkt aan een actualisatie van de woonbehoeftestudies van Staden, Izegem, Ledegem, Zonnebeke 
en Ardooie.
Voor Ledegem is een behoefteraming in kader van het aansnijden van een terrein voor te herlocaliseren bedrijven 
uit de deelkern Sint-Eloois-Winkel opgemaakt en succesvol beëindigd. Het RUP om de gronden effectief aan te 
snijden is lopende.

Woonstudies
Gemeenten dienen de rol als regisseur van een actief woonbeleid op te nemen. Hoeveel woningen zijn er echter 
nodig om de wachtlijsten voor sociale huisvesting in te krimpen? Kan de stad anticiperen op de vergrijzing? Hoeveel 
crisiseenheden moeten er komen om aan de stijgende vraag te voldoen? Zijn er mogelijkheden om op korte en 
middellange termijn projecten te realiseren? 
Via gerichte onderzoeken en analyses krijgt de gemeente zicht op de toekomstige noden, zowel naar aantal als naar 
woningtype, zowel binnen de tijdelijke woonmarkt als binnen de permanente woonmarkt, zowel privé als sociaal, … 
Op deze manier kan de gemeente anticiperen op de toekomstige demografische ontwikkelingen en haar woonbeleid 
daadwerkelijk vorm geven. 
Wvi ondersteunt de gemeente bij de opmaak van woonstudies die één of meerdere van de thema’s rond woonbeleid 
uitwerkt en verdiept.
Voor zowel Roeselare als Poperinge is een dergelijke studie opgemaakt en opgeleverd die het mogelijk maakt dat 
de gemeente als regisseur inzake woonbeleid gefundeerde keuzes kan maken.

Andere gemeentelijke ruimtelijke visievorming
In uitwerking van het de visie op de open ruimte, opgenomen in het GRS van Gistel, is een gemeentelijk 
landbouwontwikkelingsplan opgemaakt, een actieplan voor de komende tien jaar, gekoppeld aan de vereiste 
budgetten om de prioritaire acties uit te voeren.
Tevens voor Gistel is de opmaak van een kwaliteitshandboek, waarin uitspraken worden gedaan inzake erfgoed, 
gabariten en dichtheden, teneinde de ruimtelijke transformatie van beter te kunnen sturen en een gedegen 
erfgoedbeleid te kunnen voeren.

1.2. Regionale ruimtelijke visievorming
Herziening Provinciaal ruimtelijk structuurplan
In 2010 startte de Provincie West-Vlaanderen met de voorbereiding van de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen.
Tijdens deze voorbereidingsfase is in het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 een consultatieronde georganiseerd 
naar de gemeenten toe. Wvi heeft aan die gemeenten waarvoor zij ontwerper was van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan haar ondersteuning aangeboden in zowel de voorbereiding van hun advies als het consultatiegesprek 
met de Provincie zelf.gemeentelijk landbouwontwikkelingsplan te Gistel
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Ook tijdens het openbaar onderzoek, op het einde van vorige legislatuur nog opgestart en beëindigd in januari 2013, 
gaf de wvi, indien door het gemeentebestuur gewenst, ondersteuning aan diezelfde gemeenten in functie van het 
indienen van een bezwaarschrift.

Regionale plannen
Grotere structuurbepalende elementen en ruimtelijke vraagstukken overschrijden de gemeentegrenzen en vragen 
om een regionale aanpak en visievorming.
Wvi neemt in deze zaken een rol op als initiator van regionale visies, als begeleider van de gemeente binnen 
regionale planvormingsprocessen en –structuren of als ontwerper van deze studies.
In het kader van de regionale rol die wvi opneemt initieerde de wvi ondermeer het project “plattelandseconomie” in 
de regio Roeselare Tielt en een “visie op kasteeldomeinen” in de regio Brugge. Beide werden gedurende de vorige 
legislatuur afgewerkt.
Wvi ondersteunde de gemeenten geselecteerd als specifiek economisch knooppunt bij de totstandkoming van “het 
locatieonderzoek voor nieuwe regionale bedrijventerreinen in de SPEK’s in de Roeselaarse Regio”.
Daarnaast was wvi ontwerper van “het ruimtelijk beleidsplan voor de autohandel langs de N32”, “het relationeel 
omgevingsplan Groene 62”,“inrichtingsplannen multifunctioneel gebruik van het jaagpad langs kanaal Roeselare-
Leie”, “het streefbeeld voor de N37 op het grondgebied van Ardooie, Pittem en Tielt”, “de afbakening van het 
kleinhandelslint Kruiskalsijde” en de opmaak van een “Inventaris en afwegingskader voor de validering van het 
spoorwegerfgoed langs de provinciale groene assen”.
Wvi begeleidde de gemeentes en de regio tevens in o.a. de opvolging van de visie voor de vestiging van glastuinbouw 
in de macrozone “glastuinbouwgebied Roeselare” en de studie omtrent het logistiek platform Roeselare-Izegem.

2. Uitvoeringsgerichte plannen

De periode 2007-2012 is gekenmerkt door het naast elkaar opmaken van 2 soorten van bestemmingsplannen: 
de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Gemeenten die nog niet 
beschikten over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan konden nog verder BPA’s opmaken. 
Stapsgewijs werden de mogelijkheden echter afgebouwd, eerst door geen BPA’s meer mogelijk te maken die 
afwijken van het gewestplan, later door een volledige stop op het opmaken van BPA’s. 

2.1. Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s)
Conform de codex ruimtelijke ordening konden gemeenten slechts tot 31 december 2011 overgaan tot de definitieve 
aanname van bijzondere plannen van aanleg en daarmee samenhangende onteigeningsplannen. Na die datum kon 
dit niet meer. Eind 2011 kwam dus een einde aan een lange periode waarin bijzondere plannen van aanleg werden 
opgemaakt als planningsinstrument. 

het relationeel omgevingsplan Groene 62
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In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de goedgekeurde BPA’s in de periode van 2007-2012.
Gemeente BPA MB
Alveringem BPA Lokale ambachtelijke zone 05/05/2008
Ardooie BPA Centrum West - de plaats 24/10/2008
Beernem BPA Haverbilken herz. 30/04/2008
De Haan BPA Zonevreemde woningen in recreatiegebied 29/08/2007
Dentergem BPA Nieuwstraat-Sportveld Herziening 12/05/2011
Ichtegem BPA Brugse Heirbaan volledige herz. Fase 1 26/06/2007
Ingelmunster BPA Gentstraat Oost 12/03/2007
Kortemark BPA Kerkhof 17/04/2007

BPA Gouden Hoofd 05/10/2007
Langemark BPA Donkerweg 16/12/2008
Menen BPA Kruishoek 02/07/2007
Meulebeke BPA Gavershoek Herz. 13/08/2009
Middelkerke BPA 19/B Lombardsijde centrum 09/04/2008

BPA De Kalkaert 25/06/2009
Moorslede BPA Gentsestraat uitbreiding-herz 24/10/2007
Nieuwpoort BPA Oude Veurnestraat 13/06/2007

BPA Ramskapelle Dorp 27/07/2007
Oostkamp BPA Kapellestraat-uitbreiding 07/06/2007
Oudenburg BPA lokaal bedrijventerrein A10 23/01/2007
Roeselare BPA Buurt van Maerlantstraat uitbr 27/02/2007
Roeselare BPA Onledebuurt 12/03/2007

BPA Krottegem 07/07/2008
BPA Beitem herziening 20/10/2009
BPA Beitem 20/10/2009
BPA Buurt van Maerlantstraat Herz 20/06/2011
BPA Diksmuidsesteenweg-Westlaan herziening 13/07/2011
BPA Kapelhoek Herziening 22/11/2011
BPA Kazand-West Herziening 23/11/2011
BPA Centrum herz. 26/06/2007

Torhout BPA Lokaal Bedrijventerrein Oude Gentweg 11/01/2008
Wervik BPA kerkplein-uitbreiding 02/07/2007
Wingene BPA Pannaershoek herziening 21/06/2007

BPA Ambachtelijke zone Hille West 27/07/2007
Zedelgem BPA SINT-Elooi C (B) 06/02/2008

BPA “De Lane” 16/08/2010

BPA Ramskapelle Dorp te Nieuwpoort

gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering
van 26 oktober 2006
op bevel,

zegel der gemeente

het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig
BPA voor eenieder ter inzage heeft gelegen van 27 november 2006 tot 27 december 2006
namens het college,
op bevel,

zegel der gemeente

De Secretaris,

B. Willaert

De Burgemeester

R. Crabbe

De Secretaris,

B. Willaert

De Burgemeester

R. Crabbe

gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad in vergadering
van 8 maart 2007
op bevel,

zegel der gemeente

De Secretaris,

B. Willaert

De Burgemeester

R. Crabbe
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Liggingsplannen

1. Ligging op topgrafische kaart (bron: NGI)

2. Ligging volgens gewestplan (rasterversie 2002 - bron: OC GIS-Vlaanderen)
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Legende
Zone 1: Zone voor centrumbebouwing 
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Zone 8: Zone logiesverstrekkend bedrijf
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Zone 14: Zone voor manège
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Zone 15: Ambachtelijke zone 
 met nabestemming zone 13 (landbouwzone)
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Gedeeltelijke herziening van het BPA Ramskapelle dorpskern
Goedgekeurd bij MB van 7/11/1990

ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN
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NR. RP 990/38016/020.2
Brussel, 27 juli 2007

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

Dirk VAN MECHELEN

van goedkeuring onthouden 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de BPA’s waar in de periode van 2007-2012 is aan gewerkt, 
doch waarbij ofwel de procedure is stopgezet, dan wel die niet definitief zijn aangenomen voor 31.12.2011.
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Alveringem Bedrijfsbpa Westover x
Ardooie Molenhof x
Bredene Ambachtelijke zone gedeeltelijke herziening
De Haan bedrijfsbpa Dorpsstraat x

Concessie gedeeltelijke herziening x
De Panne Dumontwijk x
Diksmuide Boterhalle x
Ichtegem Oude Oostendsesteenweg x
Ingelmunster Molenhof x
Knokke-Heist Panneslag herziening x
Kortemark Voshoek II x
Meulebeke Spoorwegbedding en omgeving x
Middelkerke Westendelaan x

Marva x
Oostkamp Albrecht Rodenbachstraat x

Centrum Waardamme x
Oudenburg Westkerke Centrum Oost x

Wijk Weststraat x
Poperinge Appelgoedje x
Roeselare Nieuw Stadhuis x

Het Leen x
Buurt Onledemeers x
Kaderopdracht uitvoeringsplannen x
Bergmolens x

Tielt Kortrijkstraat x
Torhout Sbpa zonevreemde sportinfrastructuur x
Vleteren Lamaire x
Wingene Wyngeakker x

Landeigendommen x
Ambachtelijke zone Hille West x

Zedelgem Sint-Elooi deel A x
Autobaan-Heidelbergstraat x
Sint Elooi II D x
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2.2. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s)
Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) wordt opgemaakt om de beleidsopties genomen in een ruimtelijk 
structuurplan uit te voeren. Het is een ordenings- en bestemmingsinstrument dat de visie en de beleidsdoelstellingen 
van het structuurplan concreet maakt. In een GRUP kunnen, naast bestemmingsvoorschriften, ook inrichtings- en 
beheersprincipes worden vastgelegd.

Wvi maakt zowel GRUP’s op voor het bebouwde weefsel als voor de open ruimte. Een GRUP voor het bebouwde 
weefsel legt de randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van een dorp, wijk of stadsdeel. Een open-ruimte-GRUP 
daarentegen wordt benaderd vanuit het landschap.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan doet binnen het plangebied uitspraken over een of meer thema’s. Dat kunnen 
bijvoorbeeld zonevreemde woningen zijn, of ontwikkelingsperspectieven voor landbouwzetels, of de nabestemming 
van constructies. In dat geval spreken we van thematische RUP’s.
Als het uitvoeringsplan uitspraken doet over de ontwikkelingsmogelijkheden van alle functies binnen de grenzen van 
het RUP, dan noemen we dat een geïntegreerd en gebiedsdekkend RUP.

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de goedgekeurde RUPs in de periode van 2007-2012.

GRUP’s GRUP in opmaak 
Goedgekeurd in de 
periode 2007-2012

Beernem Industriepark-Oost 26/04/2012
Blankenberge 21 Dumonkwartier 25/11/2010
Bredene Zeelaan 22/01/2009

Ambachtelijke zone Bredene 22/01/2009
Maria Duyne 05/02/2009

De Haan Grotestraat 17/03/2011
De Panne Zonevreemd woonlint Duinhoek 13/08/2009

Plopsaland gedeeltelijke herziening 14/01/2010
Zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur 18/03/2010

Dentergem Beperkte herziening BPA ambachtelijke zone Kerkemeerschkouter 01/09/2011
Diksmuide Centrum Pervijze 17/01/2008

Begraafplaats Woumen 04/08/2011
Gistel Kanaalzone Oost 22/02/2007

De Stuiver-Bruidstraat 02/08/2007
Sportterrein uitbreiding onteigeningsplan (10/12/2010) 20/09/2007
De Kolaerd 09/10/2008
Activiteitenstrip Snaaskerke 29/01/2009
Herziening BPA ‘t Konijnenbos deel 2 12/07/2012

Heuvelland Kern Wijtschate 30/06/2011
Kern Westouter 30/06/2011
Kern Nieuwkerke 30/08/2012RUP Kern Westouter te Heuvelland
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GRUP’s GRUP in opmaak 
Goedgekeurd in de 
periode 2007-2012

Ieper Kasteelwijk 05/07/2007
Elverdinge 17/01/2008
Hoge Akker LO-zone 31/01/2008
Boezinge Centrum 15/05/2008
Vijverbeek 29/05/2008
Zonevreemde bedrijven 16/10/2008
Oostsector (De Vloei) 12/04/2012

Ingelmunster Bruggestraat 08/05/2008
Gentstraat - Noord 18/03/2010
Kortrijkstraat-Zuid 08/07/2010
Herziening Bruggestraat 24/03/2011

Izegem Centrum A Kouterstraat 11/01/2007
Knokke-Heist Prins Karellaan 16/08/2007

Wijk Prins Karellaan 16/08/2007
Ijzerpark 25/10/2007
Dorpskern Heist 19/06/2008
‘t Walletje 31/07/2008
Duinbergen Kust 23/12/2010
Zonevreemde constructies 26/05/2011
West-Kapelle-Oost 12/07/2012

Koekelare De markt herziening 29/01/2009
Stationsstraat uitbreiding 26/03/2009
Uitbreiding ambachtelijke zone 05/11/2009

Koksijde nr. 2 Schipgat-Doornpanne 16/03/2009
Strandlaan 22/12/2011

Ledegem Rustoord 29/05/2008
De Gilde 03/07/2008
Boomlandstraat 03/12/2009
Vierschaere 01/09/2011

Lichtervelde Herziening BPA Gildhof 20/11/2008
Gedeeltelijke herziening RUP Bollestraat en flankerende maatregelen 02/07/2009
Stationsomgeving 02/09/2010
Gedeeltelijke herziening BPA Stegen Akker 03/03/2011
Sectoraal RUP zonevreemde bedrijven 11/10/2012
Mortelput 04/02/2010

Lo-Reninge Woonzone Pollinkhove fase 2 01/04/2010
Schaerdeke fase 2 07/10/2010

Menen Menen-Oost grenscorrectie 07/01/2010 RUP Duinbergen Kust te Knokke-Heist



51w v i  |  e v a l u a t i e r a p p o r t  2 0 0 7 - 2 0 1 2

GRUP’s GRUP in opmaak 
Goedgekeurd in de 
periode 2007-2012

Stationsomgeving 17/11/2011
Zonevreemde bedrijven II, deelplan Montré & Laga 04/10/2012

Middelkerke Sportpark 19/01/2012
nr. 21/B Leffinge Centrum-West bis 05/07/2012

Moorslede Uitbreiding ambachtelijke zone Moorslede 20/11/2008
St-Acharius 24/09/2009
Schrappen Woonuitbreiding 18/03/2010
Arkemolen 19/05/2011

Oostkamp ‘t Zwarte Gat I 04/09/2008
Oostrozebeke Spookkasteel 24/05/2007

Driehoek herziening 14/06/2007
Dorp-Oost herziening 04/02/2010

Pittem Uitbreiding LO-zone Posterijlaan 02/08/2012
Poperinge Ieperseweg 13/09/2007

Wijk Bellestraat 27/08/2009
Nijverheidsstraat 08/07/2010
Proven 10/11/2010
Provensteenweg 26/05/2011
OLV-kerk 26/05/2011
Ouderdomseweg/sportzone 26/05/2011

Ruiselede Ambachtelijke Zone Bundingstraat 13/09/2012
Staden Open zone Houthulstbos 05/03/2009
Tielt Gedeeltelijke herziening Europawijk 03/02/2011

Ankelaarstraat 03/02/2011
Veurne D. De Haenelaan-Europalaan 21/08/2008

Sportif 21/08/2008
Zuidburgweg 31/05/2012
Zonevreemde bedrijven 22/11/2012

Vleteren Centrale begraafplaats 02/12/2010
Lokaal bedrijventerrein 01/12/2011

Wervik Koestraat/Gedeeltelijke herziening Park 22/09/2011
Ommegangstraat-Hellestraat 17/11/2011

Wielsbeke Heirweg-Driekoningenstraat 30/08/2007
Kasteel, herziening van RUP Kasteel 03/07/2008
Venster op de Leie - RUP1 21/01/2010
Leieland (RUP Ooigem West (RUP Nieuwstraat)) 17/03/2011

Wingene Sportpark Zwevezele 09/06/2011
Lokaal bedrijventerrein Flandria (Hille West) 26/04/2012RUP Open zone Houthulstbos te Staden
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GRUP’s GRUP in opmaak 
Goedgekeurd in de 
periode 2007-2012

Herziening en uitbreiding BPA ‘t Raakske 03/05/2012
Lokaal bedrijventerrein De Verrekijker 03/05/2012

Zonnebeke Sportpark Passendale (De Zonnebeek) 14/02/2008
Sportpark Geluveld 14/02/2008
Gemeentelijk Kasteelpark 23/07/2008
Sector Rup Bedrijven 11/06/2009
Guido Gezellelaan 27/05/2010
De Zonnebeek (sportvoorzieningen) 01/07/2010
Polderhoek uitbreiding 2 28/04/2011
Albertlaan LO-zone 22/09/2011

Zuienkerke Zonevreemde horeca 04/09/2008
Zonevreemde constructies binnen de deelruimte N371 17/06/2010

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de RUP’s waar in de periode van 2007-2012 is aan gewerkt 
en waarvan het planproces nog lopend is of is stopgezet.
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Ardooie Sprietstraat x
Bedrijvenzone N37 x x
Herziening BPA centrum Zuid West - herziening A x

Beernem Sector Rup zonevreemde bedrijven fase III x
Blankenberge Ambachtelijke zone West x

26 De Langhe Thuyn en onteigeningsplan x
17 Grote Markt x
20 St-Rochus x

Brugge Herziening BPA Tempelhof x
Damme Lokaal bedrijventerrein Moerkerkebrug x
De Haan Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan-Centrum x

Gedeeltelijke wijziging villawijk Noordhoek x
Wenduine-centrum x

De Panne Zonevreemde woningen, handel en horeca x x
Oosthoek-Noord x
De Tussenruimte x x
Dumontwijk x x

RUP Gemeentelijk Kasteelpark te Zonnebeke

RUP Herziening BPA Tempelhof te Brugge



53w v i  |  e v a l u a t i e r a p p o r t  2 0 0 7 - 2 0 1 2

Gemeente Naam be
st

aa
nd

e 
to

es
ta

nd

kn
el

pu
nt

 n
ot

a

S
ch

et
s-

 
on

tw
er

p 

Vo
or

- o
nt

w
er

p

R
C

A 
/ g

ec
or

o

O
nt

w
er

p

st
op

ge
ze

t

Dumontwijk fase 2 x x
Recreatiedomein de drie vijvers x x
Campings x x
De Pannelaan 85 x x

Gistel Centrum x
De Kolaerd II x

Heuvelland Kern Kemmel x
Ichtegem Veldwegel x

De Molen x
Zand- en Grindstraat x
Ambachtelijke zone Fase III Eernegem x
‘s Gravendriesschewijk x
Akkerbeek x
Vleeshandel Decorte x

Ieper Minneplein x x
zonevreemde ruimtegebonden recreatie en 
toerisme

x

Ingelmunster Oostrozebekestraat x
Waterstraat x
Stationsomgeving x
Lokaal bedrijventerrein Deefakker-West x
Uitbreiding Ringzone x

Izegem Steenputje (Deforche en Typhoon) x
Paters Capucijnen x
Sportinfrastructuur Masteneik x x

Knokke-Heist Oostwinkel-Heist x x
Zuidelijke Polderruimte x x
Dijkenlandschap x x
Natiënlaan x x
Randstedelijk landschap x x
Wijk Lippenslaan x
Zeedijk Heist x
Wijk stadhuis x
Wijk casino x

RUP Paters Capucijnen te Izegem

RUP Paters Capucijnen te Izegem
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Koekelare Herziening BPA bedrijventerrein Barnestraat x
Bvba Vanhee x

Koksijde Zonevreemde constructies Deel 1 x
Nr. 3 Corridor Zeeberm-Oostvoorduinen x
Nr. 8 Zeltegebied x x

Kortemark De Vlasschaerd x
Koordhoek x

Ledegem Toor x
Lichtervelde Gedeeltelijke herziening BPA Kom der Gemeente x

Lokaal bedrijventerrein Kwakkel uitbreiding x
Tweelindenstraat - Stegen Akker x

Lo-Reninge Westpoort x
Menen Vierwegen x

Menen Oost RO zone en parkzone x
Menen-West x
Zonevreemde woningen en constructies x x

Meulebeke Lokaal bedrijventerrein Haandeput x
Zorgcampus x

Middelkerke nr. 32 Krokodille x x
nr. 30 Walrave x x
nr. 33 Basseville x x
nr. 31 Steenoven x x
Gedeeltelijke herziening BPA De Kalkaert en BPA 
bedrijvenzone Oostendelaan

x

Moorslede Ter Bunderen x x
Nieuwpoort Swartes Fabriek x

Gedeeltelijke herziening BPA Nieuwendamme x
Gedeeltelijke herziening BPA Ramskapelle-Dorp x
Noord de Noordvaart - uitbreiding 2de fase x
Nieuwpoort Bad x

Oostkamp ‘t Zwarte Gat II x
A. Rodenbachstraat x

Oostrozebeke Transportzone x x
Pauwhoek x

RUPTweelindenstraat - Stegen Akker te Lichtervelde
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De Krinkel - Verhulst x
Carrosserie service x
Kruispunt Verre Ginste x
Tack keukens en meubelen x
Nieuwenhove x
Cannie en Cannie & Co x
Spookkasteel herneming x

Poperinge Veurnestraat x
Lokaal bedrijventerrein x x

Roeselare Beveren x
Tielt Kasteelstraat, volledige herziening x x

LO-zone Abeelstraat x
Zonevreemde sportinfrastructuur Kanegem x
Wonen - W.R. Noord (Tielt noord) x x
Wonen - W.R. Oost (Kleine Weg) x
Injextru x
Kortrijkstraat x

Torhout Gemengd lokaal bedrijventerrein Roeselaarseweg x
Sport-en recreatiepark Bruggestraat x
Sint-Rembertziekenhuis x
Wijnendalekapel x
Moertjes en Herderstraat x

Veurne Stationsomgeving x
Beauvoorde x
Bulskamp x

Vleteren Site Sint-Sixtus x
Herziening BPA nr. 1 centrum Noord Oostvleteren x
Herziening BPA nr. 1 Centrum Tuinwijk x
Edmond Devloostraat x x

Wervik West Barrièrestraat x
Bootweg x
Site Vanrullen/Ponstraat x x

Wielsbeke Lobeek x
Zonevreemde constructies x x

RUP Zonevreemde sportinfrastructuur te Kanegem (Tielt) - inrichtingsplan
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Orlux x x
Venster op de Leie x x

Wingene Hoogweg-Koolstraat x
Centrum zwevezele x

Zonnebeke Nieuwe woonzone Albertstraat-Langemarkstraat x

Zuienkerke
Zonevreemde constructies binnen de deelruimte 
“omgeving N9”

x

Onderzoek tot milieu-effectenrapportage
Sinds 1 juni 2008 moeten nieuwe RUP’s tevens worden onderworpen aan een onderzoek tot milieu-effectenrapportage, 
de zogenaamde mer-screening. In dit document dient te worden aangetoond dat het plan geen aanzienlijke milieu-
effecten zal veroorzaken. Doel van deze screening is aan te tonen dat er voor het desbetreffende planinitiatief geen 
plan-MER dient te worden opgemaakt. Over deze zogenaamde ontheffing dient de dienst plan-MER uitspraak te 
doen op basis van een nota van de initiatiefnemer. 
Wvi heeft hiervoor een methodiek uitgewerkt die ze nu toepast op alle bestemmingsplannen waarvoor zij een 
opdracht heeft. Tot op heden hebben alle dossiers geleid tot ontheffing.

2.3. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s)
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen maakt de wvi tevens provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen op, 
die uitvoering geven aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen.
Wvi maakt ondermeer de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de kleinstedelijkstedelijk gebieden van 
Tielt, Diksmuide en Blankenberge op, evenals provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen i.f.v. solitaire bedrijven, 
infrastructuur en regionale bedrijventerreinen. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de PRUP’s waar in de periode van 2007-2012 is aan 
gewerkt.

PRUP’s In opmaak
Goedgekeurd in de 
periode 2007-2012

Blankenberge De Sol
afbakeningslijn 11/06/2008

Diksmuide Omleidingsweg 24/10/2008
afbakening KSG 02/01/2012

Kortemark Braem 06/07/2007
Lichtervelde Maes

Kruiskalsijde stopgezet
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PRUP’s In opmaak
Goedgekeurd in de 
periode 2007-2012

Menen Menen-West R-O
Moorslede Floralux 25/09/2008
Poperinge De Backer stopgezet

Eurofreez 05/07/2007
Roeselare Kruiskalsijde
Staden Vulsteke 31/08/2007
Tielt Gemeng regionaal bedrijventerrein Tielt Noord

Stedelijk groen
Landschapspark
Kleinhandel stopgezet
Afbakening kleinstedelijk gebied

Veurne Myosotis 22/01/2008
Wervik Sanac 05/07/2007

2.4. Verkavelingsplannen
Naast de opmaak van master- en ontwikkelingsplannen van binnengebieden en reconversieprojecten, maakt de wvi 
voor de ontwikkeling van nieuwe woonzones verkavelingsplannen op. 
Samen met de gemeente en de relevante betrokken actoren wordt het gewenste woonprogramma en de ruimtelijke 
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de site bepaald. 
Hierbij gaat bij de conceptvorming en uitwerking bijzondere aandacht uit naar de doordachte keuze van 
woontypologieën, duurzaamheid, leefbaarheid, privacy, ruimtelijke kwaliteit en de integratie en verweving van het 
project in zijn ruimere context.

Ruimtelijk structurerende elementen vanuit de context (zoals beekvalleien, groenstructuren, wegenis, …) worden als 
ruggengraat voor het project ingezet, zodat maximale connectiviteit met de context wordt bekomen.
In opdracht van gemeenten en voor eigen wvi-realisaties werd in de periode 2007-2012 gewerkt aan onderstaande 
verkavelingsplannen.

Alveringem Hoogstade
Ardooie Sprietstraat
Beernem Haverbilken

Bloemendale
Blankenberge De lange thuyn
Bredene Staessenstraat/Kop van Sas
Brugge De Grendel
Damme Sakendijke
Diksmuide Beerst

PRUP Stedelijk groen te Tielt

verkaveling Oostbuurt te Pittem
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Tuinwijk
Gistel Vaartstraat

Woningbouwproject Steenbakkerstraat
Heuvelland Blauwpoort fase 2
Houthulst MPI-Zuid (Klerken)

Vinkeniersstraat
Ieper Vannestestraat

De Vloei
Veurnseweg
Vuile Beek
Wieltje

Izegem Kokelaerestraat
Knokke-Heist Heulebrug fase 2
Koekelare Oostmeetstraat
Langemark Schiethoek
Lo-Reninge Kapitein Fremaultstraat

Schaerdeke fase 2
Moorslede Beselarestraat
Oostkamp Vrijgeweidestraat
Oostrozebeke Dorp Oost
Oudenburg Ettelgemstraat
Pittem Oostbuurt
Poperinge Blokweg

Boomgaardstraat-Koestraat
Sint-Andrieshof
Sint-Andrieshof uitbreiding

Roeselare Kapelhoek fase 2
Onledegoedstraat
Ter Beke

Staden Grote Veldstraat
Spanjestraat-Grote Veldstraat
Waterhof-Westrozebekestraat
Rysseveldstraat

Tielt Brugstokwegel
Klokkestraat

Wervik Hellestraat
Wingene Bruggestraat fase 2
Zedelgem Groenestraat fase 1

Groenestraat fase 2
Magerhillestraat VK De Vloei te Ieper
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Oude Trambedding
Zonnebeke De Patine III

Ten Berken

2.5. Inrichtingsplannen
Vaak volgend op een planningsproces (op lokaal of bovenlokaal niveau) en voorafgaand aan de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen wordt, op basis van ontwerpend onderzoek, de gedetailleerdere invulling van een bestemd terrein 
verder onderzocht en bepaald.
De wijze van ontsluiting, inrichting van het publiek domein, de integratie in en link met de omgeving, gedetailleerd 
aanleg van buffers en specifieke inplantings- en bouwvoorschriften voor de individuele kavels worden verder 
getailleerd, bediscussieerd met het gemeentebestuur en vertaald in een inrichtingsplan als kader voor de verdere 
kwalitatieve ontwikkeling van het terrein.

3. Stedenbouwkundig ontwerp

Een stedenbouwkundig ontwerp helpt de gemeente om te onderzoeken wat ze aan moet met een verlaten 
bedrijfspand in de gemeentekern, welke potenties een vergeten restruimte langs een beekvallei kan hebben, hoe ze 
door assen voor traag verkeer een bestaand landschap weer leesbaar kunnen maken, enzovoort.

Het stedenbouwkundig ontwerp vertrekt vanuit een ontwerpend onderzoek. Dat analyseert de context, de 
eigenschappen, de problemen en de kansen van een gegeven site. Het tast ook de mogelijkheden van de site af om 
er bepaalde activiteiten en ruimten te reorganiseren of te ontwikkelen. Dat onderzoek mondt uit in een synthese: een 
ruimtelijk ontwikkelingsvoorstel. Dat is opgebouwd uit scenario’s, referentiebeelden en simulaties van de gewenste 
structuur

Met die synthese kan de gemeente samen met wvi een proces opstarten van aftastende gesprekken met diverse 
potentiële actoren: investeerders, overheden, de sociale huisvestingsmaatschappij, de omwonenden, potentiële 
gebruikers, enzovoort. Dat proces levert een stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie op, die de structurele en 
strategische hoofdlijnen in verschillende scenario’s samenbrengt.
Desgevallend eindigt dit in de opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van een bepaalde site of deelruimte, 
die de keuzes vastlegt en gedragen is door alle actoren.

Wvi werkt o.a. aan de opmaak van divers stedenbouwkundig onderzoek in functie van inbreidingsgerichte projecten, 
was ontwerper van de masterplannen voor de inrichting van de stadsrandbossen te Roeselare, schreef een visie 
op de inplanting van stedelijke infrastructuur voor Wervik, een visie masterplan Dikkebusvijver voor Ieper en voerde 
ontwerpend onderzoek uit voor de suikerfabrieksite te Veurne.

Bergmolenbos te Roeselare

Krommebeekbos te Roeselare
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4. Ondersteuning op vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning

Stedenbouwkundige dienstverlening aan gemeentebesturen
Voor de gemeentes Veurne en Oostrozebeke is pro rata van 1 dag per week in 2011-2012 ondersteuning gegeven 
aan de stedenbouwkundige dienstverlening inzake advisering van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen 
op de dienst vergunningen van de gemeentes. Het betrof hier 2 proefprojecten teneinde te zien of en hoe wvi 
de gemeentes kan ondersteunen om het nijpende tekort aan stedenbouwkundigen (over een langere termijn of 
specifiek voor een welbepaalde periode als gevolg van bijvoorbeeld zwangerschapsverlof).

Externe netwerking
We zijn vertegenwoordigd in verschillende netwerken (VVSG, VRP, Vlinter RO), om de actuele ontwikkelingen op 
vlak van ruimtelijke ordening op de voet te kunnen volgen.
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2 Mobiliteitsstudies

Wvi begeleidt de gemeenten-vennoten bij de uitwerking van hun mobiliteitsbeleid. Dat beleid vormt een onderdeel 
van het decreet rond mobiliteitsbeleid waarmee de Vlaamse overheid gemeenten wil stimuleren om aan duurzame 
mobiliteit te werken.

1. Mobiliteitsplan

Gemeenten die willen bouwen aan een duurzame mobiliteit, hebben een goedgekeurd mobiliteitsplan nodig waarin ze 
de algemene beleidsvisie uiteenzetten. Om concrete acties uit het beleidsplan uit te werken, kunnen die gemeenten 
vervolgens bijkomende modules afsluiten. Ze kunnen daarvoor dan subsidies krijgen.
Wvi heeft in het verleden verschillende gemeenten bijgestaan bij de opmaak van hun eerste mobiliteitsplan. 
Sinds 2007 zijn de gemeentes gestart met de herziening van hun mobiliteitsplan. Een herziening start steeds met 
de opmaak van een sneltoets. Binnen de procedure van de sneltoets wordt gekozen welk spoor de gemeente zal 
bewandelen om haar mobiliteitsplan te herzien: een beperkte, een gedeeltelijke of een volledige herziening.
Wvi heeft een 20-tal gemeentes begeleid bij de herziening van hun mobiliteitsplan. Er wordt zowel ondersteuning 
gegeven bij de opmaak van de sneltoets als het volledige traject van de herziening van het plan.
Ondertussen beschikken reeds de meeste gemeenten over een aangepast mobiliteitsplan. 

In opdracht van gemeenten werd in de periode 2007-2012 gewerkt aan onderstaande mobiliteitsplannen.

gemeente einddatum
Torhout lopend
Blankenberge 2010
Zedelgem 2012
Oostkamp 2010
Koksijde 2011
Jabbeke lopend
Middelkerke lopend
Oudenburg lopend
Zuienkerke (spoor 3) 2010
Moorslede 2012
Diksmuide 2012
Veurne 2012
Vleteren 2012
Zonnebeke 2011
Menen 2012

mobiliteitsplan Vleteren
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Houthulst (spoor 3) 2011
Mesen (spoor 3) 2012
Heuvelland 2011
Kortemark 2010

2. Verkeersstudies

Naast de opmaak van de beleidsplannen heeft wvi reeds diverse studies uitgevoerd op het vlak van verkeer en 
mobiliteit. Het betreft volgende type projecten :

•	 herinrichtingen van doortochten en dorpskernvernieuwingen 
•	 parkeeronderzoeken 
•	 fietspadendossiers
•	 verkeerscirculaties
•	 schoolvervoersplannen 
•	 herlocatieonderzoeken 
•	 mobiliteitseffectenrapportages 
•	 streefbeeldenstudies. 

Wvi begeleidt en adviseert de gemeenten eveneens bij het ontwerpen van specifieke straten, kruispunten en pleinen.

In opdracht van gemeenten werd in de periode 2007-2012 gewerkt aan onderstaande studies:
gemeente Type studie periode
Tielt, Pittem, Ardooie Streefbeeld N37 2007-2008
Oostkamp Doortocht Hertsberge 2007
Oostkamp Fietspadenproject N368 2007
Torhout Schoolvervoersplan Sint-Henricus 2007
Mesen Dorpskernvernieuwing 2008
Kortemark Duurzaam naar school 2008-2010
Moorslede Dorpskernvernieuwing 2009-2011
Wielsbeke Dorpskernvernieuwing Wielsbeke 2010
Wielsbeke Dorpskernvernieuwing Ooigem 2012
Oostrozebeke Doortocht en dorpskernvernieuwing 2010
Oostkamp Mober verkaveling Fabiolalaan 2011
Zonnebeke Mobiliteitstoets paardenfokkerij 2011

schoolvervoerplan te Torhout
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3. Verkeerstellingen

Wvi beschikt over enkele verkeerstellers. Deze tellers stellen ons in staat het aantal voertuigbewegingen voor een 
bepaalde straat in kaart te brengen. Daarnaast kan ook de rijrichting, de type voertuigen en de snelheden op deze 
locatie gemonitord worden.

De tellers worden gebruikt voor de eigen projecten maar ook de gemeenten kunnen beroep doen op deze 
verkeerstellers. 

In opdracht van gemeenten werd in de periode 2007-2012 gewerkt aan verkeerstellingen voor de stad Brugge en 
de stad Roeselare. 

verkeerstelling Maalsesteenweg te Sint-Kruis (Brugge)
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Wvi informeert, adviseert, ondersteunt en begeleidt de gemeenten bij diverse aspecten van hun milieu- en 
natuurbeleid. Dat beleid kan passen in vrijwillige samenwerkingsovereenkomsten met de hogere overheid, maar 
het omvat ook de verplichte milieu- en natuurtaken die de regelgeving de gemeenten oplegt, zoals beleids- en 
beheerplannen en taken in het vergunnings- en toezichtsbeleid.

1. Ondersteuning bij het milieuvergunningsbeleid en 
milieuhandhavingsbeleid

1.1. De vlarem milieu-vergunningen
Op 1 januari 1992 startte wvi met een intergemeentelijke milieudienst voor de begeleiding van de gemeenten in 
het kader van de toen nieuwe Vlarem-regelgeving. Deze ondersteuning bestaat ondertussen uit volgende luiken:

 � onderzoek op volledigheid en ontvankelijkheid
 � advies omtrent milieuvergunningsaanvragen klasse 2 bedrijven en in mindere mate ook klasse 1 en 3 bedrijven
 � behandeling van bezwaarschriften
 � opmaak van het aanvraagdossier voor gemeentelijke vergunningsplichtige activiteiten
 � eerstelijnsadviesloket

In de milieuvergunningsaanvraagprocedure voor een klasse 2 bedrijf is een adviesvraag aan een gemeentelijke of 
intergemeentelijke milieudienst opgenomen. De intergemeentelijke milieudienst van wvi nam in de periode 2007-
2012 deze rol op voor een 13-tal gemeenten. Dit advies omvat een kort planologisch standpunt, de watertoets, 
indien nodig een paragraaf inzake MER-wetgeving, een milieutechnische evaluatie van de bedrijfsactiviteit 
(op basis van een plaatsbezoek), een evaluatie van de uitgebrachte bezwaren, de duur van de vergunning en 
een overzicht van de op te leggen voorwaarden. Voor enkele gemeenten werden de aanvragen vooraf op hun 
ontvankelijkheid en volledigheid onderzocht.
In de periode 2007-2012 heeft wvi 673 milieuvergunningsdossiers behandeld voor volgende 13 gemeenten: 
Ardooie, Dentergem, Hooglede, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, 
Oostrozebeke, Oudenburg, Vleteren, Wervik, Wielsbeke.

Ook de gemeenten kunnen vergunningsplichtige inrichtingen uitbaten. Wvi staat in voor de opmaak van de 
milieuvergunningsaanvraag, inclusief planopmaak, de toelichting in de provinciale milieuvergunningscommissie 
en de begeleiding van de gemeente tot en met het verkrijgen van de vergunning. In de voorbije 6 jaar werden 6 
vergunningsaanvraagdossiers voor gemeentelijke inrichtingen van Koekelare, Kortemark en Torhout opgesteld. 
Het betrof de milieuvergunningsaanvragen voor twee containerparken, een zwembad, een schrijnwerkerij-depot, 
een stadskantoor en een loods van de technische dienst.

De milieuvergunningsregelgeving wordt regelmatig bijgestuurd, ook de technieken evolueren snel. 
Onze deskundigen volgen deze ontwikkelingen op de voet. De gemeentelijke milieuambtenaren en 
beleidsverantwoordelijken konden de voorbije legislatuur ten allen tijde beroep doen op ons Vlarem 
eerstelijnsadviesloket. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Aantal Vlarem-dossiers 2007-2012
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1.2. De milieuhandhaving
Wvi adviseert de gemeenten bij de behandeling van milieuklachten en pro-actieve controles.

Op vraag van de gemeenten begon wvi in 1996 met het behandelen van milieuklachten die binnen komen bij 
de gemeenten. Na een bezoek ter plaatse, het horen van beide partijen en het doornemen van de wettelijke 
bepalingen, wordt een oplossingsgericht advies geformuleerd aan het gemeentebestuur. Deze bemiddelingsrol 
voor de gemeenten werd expliciet opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst milieu. Wvi ondersteunt de 
gemeenten hierbij als onafhankelijke partij op technisch en juridisch vlak. 
Zo werden de voorbije 6 jaar diverse klachten, ingediend tijdens de milieuvergunningsaanvraagprocedures, 
behandeld. De gemeente Dentergem vroeg ook klachten te behandelen die buiten een procedure waren 
binnengekomen bij het bestuur.
 
In 2009 werd het advies dat wvi geeft omtrent klasse 2 milieuvergunningsaanvragen aangepast aan de nieuwe 
bepalingen inzake milieuhandhaving. Sedertdien gelden al onze adviezen als pro-actieve controle.
Daarnaast werden in 2009 ook reactieve controles uitgevoerd. Zo werden te Ruiselede alle standaardgarages via 
een plaatsbezoek aan een screening onderworpen.

Sommige milieuambtenaren hebben weinig ervaring met controles of zijn onvoldoende vertrouwd met de Vlarem-
wetgeving. Daarom bood wvi aan om Vlarem-checklists op te maken, als hulpmiddel om bedrijven van klasse 2 
en 3 te controleren. 32 Westvlaamse gemeenten gingen in op dit aanbod. Deze lijsten kunnen gebruikt worden 
in het kader van milieuvergunningsaanvragen, bij pro-actieve controles, alsook naar aanleiding van klachten. De 
checklists zijn opgemaakt en bezorgd aan de gemeenten in december 2012. 

2. Opmaak mer-screening

Eind 2007 traden het plan-MER-decreet en –besluit in werking. Volgens deze regelgeving dienen ondermeer 
BPA’s en RUP’s te worden onderworpen aan een “onderzoek tot milieueffect-rapportage”, kortweg mer-screening 
genoemd. Op basis hiervan neemt de dienst Mer een beslissing over de plan-MER plicht van het plan. In 2008 
ontwikkelde wvi een systematiek voor een efficiënte opmaak van een screeningsdocument. De screening 
omvat naast een korte beschrijving van het voorgenomen plan en de eventuele alternatieven een toetsing van 
de plan-MER-plicht. Daarna worden de mogelijke effecten van de uitvoering van het RUP op de verschillende 
milieucompartimenten besproken. Volgende milieuthema’s of compartimenten komen aan bod: de gezondheid 
en de veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en de flora, de energie- en 
grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer en de klimatologische factoren, het geluid, het licht, 
de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het 
landschap, de mobiliteit .  

Van 2008 tot 2012 werden 116 mer-screenings opgemaakt en ingediend. Geen enkele screening gaf aanleiding tot 
opmaak van een plan-MER.

standaardgarage
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3. Technisch energieadvies en uitvoeren van energieonderzoek

De voorbije jaren is de aandacht voor energie sterk toegenomen. Het voeren van een doordacht lokaal 
energiebeleid leidt niet alleen tot energie- en CO2-besparing, maar speelt ook in op het verminderen van de 
energiearmoede, de uitbouw van een groene economie en gaat vaak samen met financiële besparingen. 
In het kader van de nieuwe ontwikkelingen inzake energie besliste wvi om ook de gemeenten te ondersteunen in 
hun energiebeleid. Hiertoe werd eind 2009 een energiedeskundige aangeworven. 

Wvi begeleidt de gemeenten bij de realisatie van een duurzaam energieverbruik, o.m. door het uitvoeren 
van thermografische onderzoeken en energiedoorlichtingen van installaties en gebouwen, het opstellen van 
haalbaarheidsonderzoeken inzake hernieuwbare energie en de begeleiding bij de implementatie van deze 
systemen, de opmaak van energieprestatiecertificaten, de projectbegeleiding bij energiebewust (ver)bouwen, …

Gemeenten kunnen een mooi rendement realiseren als men zelf of via een derde partij investeert in hernieuwbare 
energiesystemen. Door te kiezen voor hernieuwbare energie versterkt de gemeente meteen ook het 
milieuvriendelijke imago en maken ze hun voorbeeldfunctie en voortrekkersrol waar.
De voorbije jaren begeleidde wvi de gemeenten Ardooie, Tielt en Staden bij de implementatie van hernieuwbare 
energiesystemen in 16 gemeentelijke gebouwen. Diverse technologieën werden afgewogen, er werd gezocht 
naar de meest aantrekkelijke financieringsvorm, gevolgd door een volledige projectbegeleiding van de openbare 
aanbesteding met opmaak van het bestek en de opstalovereenkomst.

Onze energiedeskundige maakte ook de energieprestatiecertificaten op voor 9 gebouwen van de gemeenten 
Kortemark, Ruiselede en Oudenburg.

In kader van de realisatie van CO2 neutrale bedrijventerreinen worden bouwplannen van kandidaat kopers op 
energetisch vlak doorgelicht. In deze planfase kunnen nog zeer efficiënte ingrepen rond rationeel energiegebruik 
(REG) worden ingevoerd, onder meer inzake energieprestatie en isolatie van de gebouwen, verwarming en 
ventilatie, verlichting, enzovoort. Omdat latere aanpassingen aan gebouwen erg duur zijn, hanteert wvi alvast 
strengere isolatie- en energieprestatienormen dan de geldende energieprestatieregelgeving (EPB).
Van 2007 tot 2012 werden 12 REG scans in bedrijven uitgevoerd.

In 2006 besliste de federale regering om de energiefactuur van de gezinnen op een structurele manier te doen 
dalen. Met het oog hierop werd het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) opgericht. Dankzij 
dit fonds kan iedere particulier (die in een aangesloten gemeente woont) een goedkope lening krijgen voor 
energiebesparende ingrepen. In 2010 besliste wvi om de rol van lokale entiteit op te nemen, en zo voor de 
aangesloten gemeenten de behandeling van deze leningen te verzorgen en te coördineren. In mei 2011 ging de 
lokale entiteit wvi van start voor een werkingsgebied van 434.613 inwoners verspreid over 29 gemeenten. 
De sociaal zwaksten vormen voor het FRGE een bijzondere doelgroep. Wvi werkt samen met het OCMW van de 
deelnemende gemeenten om deze groep mensen extra sociale en technische begeleiding te bieden. Wvi voert 
gratis energiescans uit om te komen tot de meest kosteneffectieve energiebesparende maatregelen. Verder wordt 
een begeleiding voorzien bij het zoeken naar een aannemer, bij het opvolgen van de werkzaamheden en het 

PV-panelen
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opvragen van eventuele subsidies en steunmaatregelen.
Het eerste werkjaar startte op 01/05/2011 en eindigde op 31/07/2012. In het eerste werkjaar werden 440 dossiers 
goedgekeurd, waarvan 66 voor de doelgroep. Daarvan werden 351 dossiers in omloop gebracht, waarvan 
54 voor de doelgroep. Hiermee werd een percentage van 15.38 % doelgroepdossiers bereikt, waarmee het 
vooropgestelde percentage van 11.60% ruimschoots is overschreden. Het totale ontleende bedrag voor de 440 
dossiers bedraagt 3.085.787 euro.
Het tweede werkjaar loopt van 01/08/2012 tot 01/08/2013. Er werd een kredietlijn van 2.500.000 euro aangevraagd 
en toegekend.
In december 2012 werd het werkingsgebied van de lokale entiteit uitgebreid met de gemeente Pittem. Door de 
toetreding van de gemeente Pittem werd het minimum te behalen doelgroeppercentage opnieuw bepaald en 
verhoogd van 11,60% naar 11,64%.

4. Opmaak natuurstudies en begeleiding bij de uitvoering van acties

In uitvoering van de eerste milieuconvenant maakten de meeste gemeenten een gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan (GNOP). Ondertussen actualiseerden en integreerden de gemeenten de acties uit het 
GNOP in hun structuurplan. De afgelopen jaren worden de acties voorzien in het GNOP uitgevoerd door de 
gemeenten. 
Wvi werd in de periode 2007-2012 gevraagd om de gemeenten bij te staan voor:

 � De opmaak van 5 bermbeheerplannen (Oostrozebeke, De Haan, Lo-Reninge, Vleteren, Hooglede)
 � De begeleiding bij de inventarisatie van bermen (Gistel, Staden, Izegem, Anzegem, Ingelmunster) of de 

evaluatie van het gemeentelijk bermbeheer (Torhout)
 � De ondersteuning bij een excursie of infodag inzake graslandbeheer, heidebeheer en/of wegbermbeheer voor 

meerdere gemeenten
 � De opmaak van een bosbeheerplan voor het bosgebied Brugge-Zuid en de kleine bossen van Brugge
 � De opmaak van een landschapsbeheerplan voor de Kemmelberg
 � Adviesverlening bij de uitwerking van project voor een ecologische bijentuin (Knokke-Heist)
 � De opmaak van een passende beoordeling, zijnde een verslag over de mogelijke gevolgen van een project op 

een beschermingsgebied en de kwetsbare soorten (De Haan).
 

Vloethemveld



71w v i  |  e v a l u a t i e r a p p o r t  2 0 0 7 - 2 0 1 2

Wvi werkt ook mee aan gemeenteoverschrijdende studies in opdracht van overheidsinstanties. Deze studies 
dragen bij tot een algemene visievorming of hebben vaak een voorbeeldfunctie voor waardevolle natuur in 
Vlaanderen en West-Vlaanderen in het bijzonder, waaruit alle beleidsvoerende instanties kunnen putten.
In de periode 2007-2012 werd aan volgende studies gewerkt:

 � ankerplaats westhoekduinen, Cabourg, De Moeren en het plateau van Izenberge (Agentschap RO Vlaanderen)
 � historische studie van het bocagelandschap van de westhoek tot de Artois (regionaal landschap West-Vlaamse 

heuvels)
 � wetenschappelijke monitoring van het natuurbeheer in het Hannecartbos, de duinen van ter Yde en het RWZI 

Nieuwpoort (Aminal afdeling natuur)
 � gebiedsvisie voor de fossiele duinen van Adinkerke ( Aminal afdeling natuur)
 � hydrologische studie ten behoeve van de herverzilting en/of vernatting van de Kleyne Vlakte in het Vlaams 

natuurreservaat Zwinduinen en -polders (Agentschap voor Natuur en Bos)
 � historisch-ecologisch onderzoek van de IJzervallei (Agentschap voor Natuur en Bos)
 � opmaak van een geïntegreerd beheerplan voor een aantal bossen gelegen te Heuvelland (Agentschap voor 

Natuur en Bos)
 � evaluatie van het beheer en de opmaak van een beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en 

Bossen van de Panne (Agentschap voor Natuur en Bos)
 � monitoring van het heideherstelproject in Vloethemveld + beheerplan Vloethemveld (Agentschap voor Natuur 

en Bos) 
 � grondwaterstudie in kader van de uitbreiding van het Zwin (Technische Scheldecommissie)
 � gebiedsvisie, beheerplan en monitoring van het uitgebreide Zwin (Agentschap voor Natuur en Bos)
 � gebiedsvisie en geïntegreerd beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Paddegat-Klemskerke en Lage 

Moere van Meetkerke (Agentschap voor Natuur en Bos)
 � voorbereiden aanduidingsdossier geclusterde ankerplaatsen voor het gebied Ieperboog (Ruimte en Erfgoed)
 � een cursus voor gemeenten rond exotenproblematiek en een debatavond ‘Plant goed, met of zonder exoten’ 

(Provincie West-Vlaanderen)

5. Ondersteuning bij de uitbouw van een integraal waterbeleid

Ingevolge het decreet integraal waterbeleid werden in 2003 de structuren binnen het domein water grondig 
hertekend. Deelbekkens, bekkens en stroomgebieden werden afgebakend, de integrale benadering van water in 
al diens aspecten werd centraal geplaatst. Wvi startte daarop met een nieuwe ondersteuning voor de gemeente-
vennoten. 

Voor 17 West-Vlaamse deelbekkens startte wvi het deelbekkenoverleg op en maakte in 2004 evenveel Duurzame 
Lokale waterplannen op. Deze plannen werden ondertussen geïntegreerd in de deelbekkenbeheerplannen, die in 
2008 werden opgemaakt door de waterschappen. 

Acer campestre Zwartemolenhoek

golf Knokke graslandexcursie
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Wvi is binnen de structuur van waterschappen en bekkens lid van de stuurgroep en de ambtelijke werkgroep van 
het waterschap ‘Grensleie-Heulebeek’. Wvi vertegenwoordigt ook de gemeenten in het ambtelijk bekkenoverleg 
van het ‘Leiebekken’.

In 2005 kondigden zich nieuwe trends aan in het gemeentelijk riolerings- en zuiveringsbeleid. De ontwikkelingen 
ter zake werden de volgende jaar op de voet gevolgd en gecommuniceerd naar de gemeenten via het overleg van 
de Burgemeesters, het overleg van de secretarissen, het ambtenarenoverleg, ….. 

Een methodiek voor evaluatie en financiële raming van het zoneringsplan werd ontwikkeld. Het zoneringsplan 
schept duidelijkheid in welke zones collectief afvalwater kan gezuiverd worden (via rioolwaterzuiveringsinstallatie) 
en in welke zones dit individueel via een IBA (individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie) door de burgers moet 
gebeuren. Het voorontwerp van zoneringsplan werd door Aquafin opgesteld en lag in 2007 ter beoordeling bij 
de gemeenten. De beoordelingsmethodiek van wvi werd ter beschikking gesteld van de vennoten. In meerdere 
gemeenten werd een individueel overlegmoment georganiseerd. Volgende gemeenten vroegen een intensievere 
begeleiding bij de evaluatie van hun zoneringsplan: Menen, Lo-Reninge, Vleteren, Mesen, Pittem.
Voor de Westhoekgemeenten begeleidden we een werkgroep ‘IBA-beleid’. De zoneringsplannen voorzien in West-
Vlaanderen meer dan 15.000 IBA’s. Wettelijk wordt de verantwoordelijkheid voor aanleg en onderhoud van een 
IBA bij de burger gelegd. Uit praktijkervaringen groeide de overtuiging dat goede resultaten echter enkel bereikt 
kunnen worden indien de lokale overheid mee verantwoordelijkheid opneemt. In de loop van 2008 werden diverse 
scenario’s uitgewerkt naar gemeentelijke ondersteuning van de burger en het kostenplaatje werd uitgerekend. 
Ook een voorstel voor intergemeentelijke samenwerking werd uitgewerkt, niet alleen voor de IBA-aanpak maar 
ook voor het afkoppelingsbeleid. Voor de gemeente Ingelmunster werd in 2007 een onderzoek gedaan naar de 
financiële impact ingevolge de afkoppeling van een aantal woningen in het buitengebied.
 
De volledige uitbouw van riolerings- en zuiveringsinfrastructuur vergt een zware financiële inspanning van de 
gemeenten. In 2006 en 2007 werd door wvi een investeringsbehoefte per gemeente berekend, teneinde de 
gemeenten te helpen bij de keuze voor of tegen een saneringsbijdrage.
Door een gewijzigde wetgeving wordt de saneringsplicht van afvalwater bij de drinkwatermaatschappijen gelegd. 
Het is echter aan de gemeenten te bepalen of ze het rioleringsbeheer in eigen handen willen houden, een beroep 
willen doen op de drinkwatermaatschappij, het beheer aan een intercommunale overdragen of een marktbevraging 
wensen te organiseren om een derde partij aan te stellen. Een vergelijkend onderzoek tussen de diverse mogelijke 
organisatievormen van het gemeentelijk rioleringsbeheer werd door wvi opgemaakt, waarbij de pro’s en contra’s in 
een matrix werden geplaatst.
In 2008 lieten enkele gemeenten zich bijstaan in de keuze van een rioolbeheerder.
Een aantal vernieuwende beleidsaanpakken werden in 2007 en 2010 geïllustreerd via plaatsbezoeken of 
toelichting van voorbeeldprojecten (zie verder).

zoneringsplan

projectbezoek Oosterhout
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6. Opvolging van de sanering van verontreinigde bodems

Met de komst van het bodemsaneringsdecreet in 1995 werd gestart met de adviesverlening betreffende deze 
materie. In de voorbije 6 jaar werden meerdere woon- en bedrijfshuisvestingsprojecten, met verontreinigde 
gronden, in verschillende gemeenten bodemtechnisch en juridisch geadviseerd. Hierbij werd o.a. geoordeeld over 
bodem- en grondwateranalyses, bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten.

7. Begeleiding bij de realisatie van een duurzame woon- en 
leefomgeving

De laatste jaren treedt duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw steeds meer op de voorgrond. Ook wvi maakt 
er werk van, zowel in onze eigen woonprojecten als in de begeleiding van onze gemeenten.

De voorbije jaren werden een aantal pilootprojecten inzake duurzame wijkontwikkeling geadviseerd: de 
verkavelingen Tuinwijk te Diksmuide, Ter Ooigem te Pittem en een woonuitbreiding te Kemmel. 
Elk project legt zijn eigen focus, in deze projecten is er ondermeer aandacht voor energiezuinig en/of zongericht 
verkavelen/bouwen, de uitbouw van een infiltratie- en buffernetwerk voor het hemelwater, gebruik van streekeigen 
groen en duurzame materialen, de trage weggebruiker, de leefbaarheid, leefstraten, multifunctioneel ruimtegebruik, 
ontmoetingsplekken, sociale mix, …

Voor het woonproject ‘De Vloei’ te Ieper werd tussen wvi, de stad Ieper, de Provincie West-Vlaanderen en 
de huisvestingsmaatschappij ‘Ons Onderdak’ in 2007 een samenwerkingsovereenkomst inzake duurzame 
stedenbouw afgesloten. Hiermee ambiëren de partners een drievoudige doelstelling: de realisatie van een 
integrale duurzame stadsuitbreiding ‘De Vloei’; het begrip duurzame stedenbouw concretiseren, erover 
sensibiliseren en er een draagvlak voor creëren en tenslotte de leerervaringen bundelen als richtlijn voor 
toekomstige projecten. 
Er werd gestart met het formuleren van de ambities voor het stadsuitbreidingsproject op vlak van milieukwaliteit, 
leefbaarheid, toekomstwaarde en bestuurlijke kwaliteit, zowel op wijkniveau als woningniveau. Deze werden 
gebundeld in een ambitienota. Vervolgens werden de ambities vertaald in een masterplan. Dit masterplan vormde 
de voeding voor een beeldkwaliteitsplan, het RUP en het verkavelingsplan. Samen met de partners werd het 
verdeelplan, dat de sociale mix in de wijk brengt, op punt gezet. Een waterstudie werd uitgevoerd ten behoeve van 
de dimensionering van een bovengronds infiltratie- en buffernetwerk met het oog op een klimaatbestendige wijk. 
Via een energiestudie werd de haalbaarheid van hernieuwbare energiebronnen onderzocht. Deze studies vormden 
de insteek voor het ontwerp publieke ruimte.
Er werden ook diverse vormings- en sensibilisatie-initiatieven ondernomen: infovergaderingen, workshops, 
projectbezoeken. Zo nam wvi deel aan het project ‘Schools for Intelligent Energy Use’ (SIEU, een Europees 
project dat jongeren wil betrekken bij actuele maatschappelijke problemen en hun kennis op het vlak van 
energiebesparing vergroten. Hierbij werden 2 Ieperse scholen ingeschakeld om mee na te denken over het 
energiegebruik in de duurzame wijk.
In de periode 2008-2009 nam wvi, samen met vibe (vzw Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen), 
Leiedal en 5 gemeenten, deel aan het DULOMI-project ‘ecopolis Vlaanderen’. Dit is een ‘duurzaam lokaal 

De Vloei

SIEU project
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milieubeleid ‘ project gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Met dit project heeft wvi zich laten begeleiden door 
een aantal experts inzake duurzame stedenbouw. In december 2009 werd het project afgerond met een studiedag, 
waarbij ook de duurzame wijk ‘de Vloei’ werd voorgesteld.
Wvi neemt met dit project ook deel aan het in 2008 goedgekeurde Europees project ‘Future Cities, urban networks 
to face climate change’. Dit project heeft als doel steden en regio’s zich te leren aanpassen aan de mogelijke 
gevolgen van de klimaatverandering. In september 2011 mocht Ieper de partnerschapsvergadering ontvangen. 
Aansluitend organiseerde wvi een studiedag inzake klimaatadaptatie.

Onze ervaringen werden in 2011 gebundeld in een gebruiksvriendelijke “leidraad duurzaam woonproject”. Deze 
leidraad geeft een antwoord op vragen zoals “wat houdt een duurzame verkaveling in”, “hoe kan dit bereikt 
worden”, “wat zijn de consequenties van een dergelijke keuze op ons woonproject”. Het behandelt stapsgewijze 
en geïntegreerd alle aspecten die verbonden zijn met duurzaam bouwen en wonen. In afzonderlijke hoofdstukken 
komen de ecologische, sociale, economische en procesmatige aspecten aan bod. Via een lijst van eenvoudige 
tot verdergaande ambities op woning- en wijkniveau wordt duurzaam bouwen en wonen concreet gemaakt. 
Deze leidraad helpt de gemeenten bij het vastleggen van de duurzaamheidsdoelen voor een woonproject. Wvi 
ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van een ambitienota en begeleidt ook het proces om te komen tot een 
duurzame uitvoering. 

De gemeenten Blankenberge en Roeselare vroegen wvi voor het opmaken van deze ambitienota voor een nieuw 
woonproject in hun gemeente.

8. Opmaak van beleidsplannen

De milieuwetgeving en de samenwerkingsovereenkomst milieu leggen aan de gemeenten verplichte 
planningstaken op. Sedert 1992 begeleidt de wvi diverse gemeenten bij de planning van hun milieubeleid, zowel 
op kortere termijn (milieujaarprogramma) als op vlak van meerjarenplanning (milieubeleidsplan, reductieplan 
bestrijdingsmiddelen).

8.1. Milieujaarprogramma
Bij de opmaak van het milieujaarprogramma wordt het gemeentelijk milieubeleid van het voorbije jaar grondig 
doorgenomen met de gemeentelijke milieuverantwoordelijken. Wvi ondersteunt de gemeente op inhoudelijk vlak 
door het aanreiken van mogelijke oplossingen voor knelpunten, het formuleren van voorstellen, het begeleiden 
van de gemeente bij de keuze van de te nemen acties, … Tevens waakt wvi over de verenigbaarheid van de 
acties met visies en doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst, de volledigheid en de conformiteit met de 
voorschriften, de te volgen procedure. 
In de periode 2007-2012 maakte wvi 7 milieujaarprogramma’s op voor de gemeenten Wielsbeke, Ardooie en 
Ruiselede.

leidraad duurzaam woonproject
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Ruiselede gemeentelijk milieujaarprogramma 2011
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8.2. Milieubeleidsplan
In het kader van de vorige samenwerkingsovereenkomst maakten veel gemeenten een milieubeleidsplan 
op voor de periode 2005-2009. Wvi werkte mee aan 12 gemeentelijke milieubeleidsplannen. In de huidige 
samenwerkingsovereenkomst milieu ligt het accent minder op de formele opmaak van een dergelijk plan, waardoor 
heel wat gemeenten ervoor opteerden geen specifiek plan meer op te stellen of om het bestaande te verlengen tot 
2013. Daarnaast kan ook gewerkt worden via het algemeen beleidsplan.
Wvi informeerde de gemeenten omtrent de diverse mogelijkheden en begeleidde Izegem bij de actualisatie van 
haar plan.

8.3. Reductieplannen bestrijdingsmiddelen
Ingevolge het decreet van 21 december 2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
door openbare diensten in het Vlaamse Gewest is het vanaf 1 januari 2004 verboden om nog chemische 
bestrijdingsmiddelen in te zetten op het openbaar domein, zowel bij het onderhoud van verharde oppervlakten als 
bij het beheer van groenzones. Dit verbod houdt een snelle omschakeling in van chemische naar niet-chemische 
bestrijding zoals borstelen, branden of ecologische inrichting van het groen. Het Vlaamse Gewest staat toe om 
geleidelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te bouwen. Maar om die afwijking op het verbod te bekomen 
dient een reductieplan voor bestrijdingsmiddelen te worden opgemaakt. Dit beleidsplan wordt in verschillende 
fasen opgemaakt. 
De laatste 6 jaar maakte wvi planningsdocumenten en jaarlijkse evaluatierapporten op voor Kortemark, Oostkamp 
en Ruiselede.

9. Begeleiding bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 
milieu

Via de samenwerkingsovereenkomst milieu tussen de gemeente en het Vlaams Gewest worden gemeenten 
gestimuleerd om werk te maken van een duurzaam gemeentelijk beleid en dit ondermeer via de integratie 
van milieu in de andere lokale beleidsvelden. De voorbije 6 jaar liepen er 2 samenwerkingsovereenkomsten: 
de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 en de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013. Deze laatste is 
opgebouwd uit 10 thematische clusters: instrumentarium, afval, milieuverantwoord productgebruik, water, natuur, 
mobiliteit, energie, hinder, bodem en duurzame ontwikkeling. 
 
Reeds vanaf de invoering van de eerste milieuconvenanten in 1992 kunnen de gemeenten participeren in onze 
intergemeentelijke milieudienst en hen laten bijstaan in de uitvoering van de gemeentelijke milieu- en natuurtaken. 
Enkele gemeenten opteren voor een verder doorgedreven vorm van samenwerking. Houthulst, Langemark-
Poelkapelle, Lo-Reninge, Vleteren, Mesen, Ruiselede, Staden en Veurne maakten in de periode 2007-2012 
gebruik van een intergemeentelijke milieu- of duurzaamheidsambtenaar. 

Voor de specifieke ondersteuning die wvi leverde inzake de thema’s instrumentarium (opmaak 
milieujaarprogramma’s, milieubeleidsplannen, handhaving), natuur, energie, duurzame ontwikkeling, hinder 
(klachtenbehandeling) en bodem verwijzen we naar de respectievelijke hoofdstukken.
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10. De intergemeentelijke milieu-ambtenaar en 
duurzaamheidsambtenaar

Gemeenten krijgen steeds meer taken toegeschoven op het vlak van milieu. Niet alleen de omvang van het 
takenpakket stijgt hierdoor, ook de vereiste specifieke kennis wordt steeds groter. Daar is deskundig personeel 
voor nodig. Kleine gemeenten hebben het vaak moeilijk om een deskundige aan te werven. Grotere gemeenten 
hebben dan weer behoefte aan specifieke expertise.
Om de gemeenten bij te springen, heeft wvi in 2001 een formule uitgewerkt van intergemeentelijke samenwerking 
nl. de intergemeentelijke milieuambtenaar (IGMA) of de intergemeentelijke duurzaamheidambtenaar (IGDA). Dit 
zijn deskundigen die wvi aanwerft en opleidt om voor een beperkt aantal gemeenten milieu- en natuurtaken uit te 
voeren. Ze hebben hun werkplek in de deelnemende gemeenten die de kosten samen kunnen delen. Op deze 
manier kunnen de gemeenten op een deskundige en efficiënte wijze en met beperkte financiële inspanningen 
voldoen aan de reglementering en een beleid inzake milieu en/of duurzame ontwikkeling uitbouwen op hun 
grondgebied.

In januari 2002 startte de eerste IGMA voor de gemeenten Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle en Houthulst. 
In 2005 werd de samenwerkingsformule verlengd en uitgebreid met de gemeente Vleteren. Een tweede 
intergemeentelijke ambtenaar werd aangeworven. De IGMA en IGDA staan nu elk voor 2 gemeenten in.
In de voorbije 6 jaar deden ook Mesen, Ruiselede, Staden en Veurne tijdelijk beroep op een intergemeentelijke 
ambtenaar.

11. Informering van en ervaringsuitwisseling tussen de gemeenten

De complexe en snel veranderende milieuproblematiek en -regelgeving wordt op de voet opgevolgd. Zo kunnen de 
gemeenten ten allen tijde telefonisch advies vragen bij de milieu- en natuurdeskundigen.

Sedert 1995 organiseert de milieuafdeling 3 à 4 keer per jaar regionale bijeenkomsten voor de gemeentelijke 
milieuverantwoordelijken. Zowel de bevoegde schepenen als ambtenaren inzake milieu en duurzame ontwikkeling 
worden uitgenodigd om te discussiëren over actuele thema’s, ervaringen ter zake uit te wisselen en eventueel te 
komen tot samenwerking met andere gemeenten.

Tenslotte vertolkt wvi het standpunt van de gemeenten in diverse overlegfora. Wvi participeerde in de Provinciale 
milieuraad, de VVSG Klankbordgroep Water (Klawat), de Vlario Werkgroep 4, de werkgroep ‘milieu’ van Vlinter, 
de werkgroep ‘energie’ van VVSG, het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant, de werkgroep ‘duurzame 
wijken’ van de Transitiearena (een vernieuwingsplatform inzake duurzaam bouwen van het departement leefmilieu, 
natuur en energie van de Vlaamse Overheid), de provinciale werkgroep ‘gemeentelijke begeleiding’ inzake 
natuurregelgeving, de adviescommissie West-Vlaamse Bos- en Natuurreservaten, de adviescommissie West-
Vlaamse natuurinrichtingsprojecten en de werkgroep van het Vlaams Instituut voor de Zee. 

milieuboottocht Ijzer

projectbezoek Eva Lanxmeer
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De wvi wordt door de gemeenten blijvend erkend als realisator van woonprojecten. We leggen de klemtoon op 
het zelf uitvoeren van verkavelingen en het ondersteunen van huisvesting voor senioren, kleine huishoudens en 
kansarmen voor gemeenten en OCMW’s. Wvi specialiseert zich in het aanpakken van complexe inbreidings- en 
verdichtingsprojecten, aan het omvormen van verlaten bedrijfsruimten tot woongelegenheden en aan projectregie.

De omgeving waarin we woonprojecten realiseren is de jongste jaren ingrijpend gewijzigd. Het ruimtelijk 
ordeningsbeleid is verschoven van een spreidingspatroon naar een concentratie- en verdichtingspatroon.
Die evolutie heeft schaarste gecreëerd. In Vlaanderen bestaat geen publiek grondbeleid. Dat scherpt de 
concurrentie met de privéprojectontwikkelaars aan, maar biedt ook opportuniteiten tot samenwerken.

1 Kwalitatieve verkavelingen
Tot de historische kerntaken van de wvi behoort de ontwikkeling van vrije en sociale verkavelingsprojecten. Op die 
manier wil wvi enkele belangrijke doelstellingen helpen realiseren:
We werken mee aan de sociale mix in het huisvestingsaanbod van de gemeente, door te wegen op de prijszetting 
in de markt willen we in het globale aanbod een billijk prijsniveau helpen handhaven, door reserves van niet-
uitgeruste bouwgronden op de markt te brengen willen we het effectieve aanbod helpen verruimen en door 
projecten in stagnerende buitengebieden te ontwikkelen willen we een vestigingsbeleid helpen sturen.

Het realiseren van die doelstellingen is er de jongste jaren niet gemakkelijker op geworden. De verschuiving 
van een spreidingspatroon naar een concentratie- en verdichtingspatroon heeft ertoe geleid dat het wvi-
verkavelingsaanbod is geïmplodeerd. Daardoor komt onze rol als prijsregulator onder druk te staan. Privé 
bouwpromotoren dreigen het monopolie te verwerven over de overigens erg schaars geworden verkavelbare 
gronden.

Om in dat segment blijvend een rol op te nemen is hechte samenwerking met de gemeenten om potentiële 
projecten tijdig op te sporen onontbeerlijk. Om de sociale mix te waarborgen, moeten we actief zoeken naar 
samenwerkingsmogelijkheden met marktspelers, zoals sociale bouwmaatschappijen en bouwpromotoren. Wvi zal 
haar publieke rol binnen het sociale beleidsdomein opnemen door actief te participeren aan overlegmomenten op 
lokaal en bovenlokaal niveau.
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   verkavelingen
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1. Aankopen

In de periode 2007-2012 werd ruim 85 ha aangekocht verspreid over 60 projecten, waaronder 8 wederinkopen 
goed voor 36 a 08 ca gespreid over 7 projecten. In de periode 2001-2006 heeft wvi 80 ha aangekocht.

Door de inschakeling van eigen aankopers werd het aantal aangekochte grond in 2009 fors opgedreven. Bij de 
invoering van het grond- en pandendecreet en de onduidelijkheid met betrekking tot planbaten/planschade werden 
opnieuw onzekerheden met betrekking tot realisatiemogelijkheden opgeworpen. Daarenboven worden heel wat 
woonuitbreidingsgebieden onder opschortende voorwaarden opgekocht door promotoren.

project oppervlakte wederinkopen aantal
Alveringem (Hoogstade) - Centrum   75
Beernem - Bloemendale 1 25 21
Beernem (Oedelem) - Haverbilken  46 43
Blankenberge - De Craene  10  3 21 1
Blankenberge - De Lange Thuyn (Lissewegestraat) 8 42 03
Brugge (Assebroek) - Michel Van Hammestraat  55 90
Brugge (Assebroek) - Weidebeek 1 75 23
Brugge (Koolkerke) - Degrendel  4 21
Damme (Sijsele) - Stakendijke 3 80 62
Diksmuide - Tuinwijk 8 04 02
Diksmuide (Beerst) - Hendrik Consciencestraat 1 94 02
Diksmuide (Beerst) - Hendrik Consciencestraat fase 2 1 12 83
Gistel - Steenbakkerstraat  68
Gistel - Vaartstraat  48 18
Hooglede - Kleine Stadenstraat 1 06 48
Houthulst (Jonkershove) - Vinkeniersstraat  65 54
Houthulst (Klerken) - MPI Zuid 1 11 84
Ichtegem (Eernegem) - Achterstraat 1 47 54
Ieper (Boezinge) - Vannestestraat 1 34 10
Ieper (Elverdinge) - Bourgondiëstraat  8 21
Ieper (Vlamtertinge) - Du Parcwijk  67 32
Izegem - Kokelarestraat 1 61 98
Izegem - Lavani  51 65
Knokke-Heist - Heulebrug  5 86 2
Koekelare - Tramstraat 1 17 69
Kortemark - Lichterveldestraat 4 21 39
Langemark-Poelkapelle - Vinkestraat  31 14

De Lange Thuyn te Blankenberge
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Ledegem - Boomlandstraat 3 37 35
Ledegem - Tuileboomstraat fase 3  4 21 1
Lichtervelde - De Stegen Akker 1 04 60
Lo-Reninge (Lo) - ‘t Schaerdeke 4 71 41
Lo-Reninge (Pollinkhove) - Kapitein Fremaultstraat (Burgweg)  74 80
Lo-Reninge (Reninge) - Burgemeester Pietersstraat  5 80 1
Middelkerke - Oostendelaan  99 80
Oostkamp - Walstraat  19 48
Oostrozebeke - Kriekestraat (Dorp Oost)   8
Pittem - Oostbuurt 1 02 87
Poperinge - Boomgaardstraat 1 47 46
Poperinge - Busseniershof  7 56 1
Poperinge - Sint-Andrieshof 1 08 31
Poperinge (Proven) - Terenburgseweg 1 30 73
Roeselare - Kapelhoek fase 2  6  5 04 1
Roeselare - Lakenstraat (Noord)  10 87
Roeselare - Wijnendalestraat  51 97
Ruiselede - Ter Beke  63 15
Staden - De Twee Hofsteden 9 27 54
Staden - Glasstraat (Grote Veldstraat)  4 06
Staden (Oostnieuwkerke) - De Vlaschaard (Spanjestraat) 4 30 03
Staden (Oostnieuwkerke) - Waterhof (Westrozebekestraat) 1 41 88
Tielt (Aarsele) - Effilaar  34 71
Torhout - Bollestraat  85 30
Torhout - De Moertjes  50 35
Torhout - De Revinze  42 65
Vleteren - Hendrik Deberghstraat fase 2  50 07
Wervik - Hellestraat 3 17 11
Wielsbeke - Ter Triest  3 28
Zedelgem - Xaverianenplein (Groenestraat)  8 61
Zedelgem (Aartrijke) - Oude Trambedding 1 28 55
Zonnebeke - De Patine  4 40 1
Zonnebeke - Ter Berken (Guido Gezellestraat) 3 28 95

84 91 12  36 08 8

85 27 20

De Twee Hofsteden te Staden
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2. Verkoop

In de periode 2007-2012 werden 512 percelen bouwgrond verkocht, gespreid over 43 projecten tegenover 1229 
percelen in de periode 2001-2006.
Een permanent aanbod van kavels in zoveel mogelijk gemeenten is van belang om de stijging van de
grondprijzen nog enigszins in de hand te houden.

gemeente aantal kavels
Alveringem (Hoogstade) - Montignyplein 8
Beernem - Hugo Verriestraat 1
Blankenberge - De Craene 16
Bredene - Staessensstraat 1
Brugge - Degrendel 5
Brugge - Degrendel fase 2 2
Dentergem - Kerkplein 1
Hooglede - Sint-Jozef 2
Houthulst - Beukhoutstraat fase 2 3
Ichtegem (Eernegem) - Kerkhofstraat 1
Ingelmunster - Hendrik Consciencestraat 10
Izegem - Klein Harelbeke 16
Izegem - Lavani 1
Izegem - Maandagmarkt 13
Knokke-Heist - Heulebrug 14
Koekelare - Tramstraat 19
Langemark-Poelkapelle - Kapelmeers 15
Langemark-Poelkapelle - Vinkestraat 3
Ledegem - Tuileboomstraat 32
Lo-Reninge - Noordooststraat 6
Lo-Reninge - Kapitein Fremaultstraat 8
Lo-Reninge - Burgemeester Pietersstraat 12
Menen - Geluwestraat 14
Moorslede - Kapelleveld 5
Oostkamp - Vrijgeweidestraat 46
Oostrozebeke - Kriekestraat 13
Poperinge - Busseniershof 2
Poperinge - Sint-Andrieshof 4
Roeselare - Kapelhoek fase 2 73
Roeselare - Lakenstraat 18

Kapelhoek fase 2 te Roeselare
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Staden - Kouter fase 3 6
Staden - Glasstraat 4
Tielt - Effilaar 20
Tielt - Brugstokwegel 7
Tielt - Klokkestraat 2
Vleteren - Edmond Devloostraat 38
Wielsbeke - Heirweg 4
Wielsbeke - Lobeekstraat fase 1 9
Wielsbeke - Ter Triest 3
Wingene - Bruggestraat 16
Zedelgem - Stadionlaan 10
Zedelgem - Xaverianenplein 20
Zonnebeke - De Patine 9

512

3. Voorraad kavels

De voorraad uitgeruste kavels is tijdelijk gedaald wegens de vertraging in de aankopen, gecombineerd met de 
steeds langere doorlooptijd van de projecten. 

De grafiek hiernaast geeft de evolutie van de voorraad kavels in de periode 2007-2012 weer.
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 BEJAARDENHUISVESTING EN HUISVESTING VOOR 
 ALLEENSTAANDEN EN KLEINE GEZINNEN

   gebouwd 2007-2012
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2 Huisvesting voor senioren, kleine huishoudens en kansarmen
Wvi bouwt woningen voor senioren, kleine huishoudens en kansarmen: wvi treedt op als bouwheer, zorgde voor 
de eventuele subsidiëring en draagt de kant-en-klare woningen over aan de gemeente of het OCMW. 

Zolang de vraag aanhoudt, blijven we de gemeenten en OCMW’s die unieke service aanbieden.

1. Gebouwd 2007-2012

Vóór 2007 hadden we reeds 197 woningen voor bejaarden en kansarmen gebouwd. In de periode 2007-2012 
hebben we 63 woningen gebouwd. 

gemeente project aantal woningen
Brugge Oude Oostendse Steenweg 5
De Panne Oosthoek Noord 12
Ieper (Hollebeke) Ten Borrewalle 5
Ieper (Voormezele) Klooster 7
Ieper (Zillebeke) Zorgvliet II 6
Moorslede Vierseizoensstraat 4
Oostkamp Brugsestraat 5
Oostkamp (Hertsberge) Rapaertstraat 3
Oostrozebeke Kriekestraat 4
Pittem Kauwstraat 12
TOTAAL 63

Oosthoek Noord in De Panne
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 VERLATEN BEDRIJFSRUIMTEN EN TE SANEREN SITES

       gerealiseerd

       aangekocht of in uitvoering
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3 Verlaten bedrijfsruimten en te saneren sites
Verlaten of verouderde industriële panden en complexen kunnen worden omgevormd tot kwalitatieve 
woonprojecten of woon-werkprojecten. Dergelijke projecten zijn zeer kapitaalintensief en risicovol en vergen veel 
personeelsinzet. Daarom voert wvi geen actieve prospectie. Wanneer verlaten bedrijfsruimten worden verkaveld, 
ontwikkelen we die verkavelingen zelf. Bouwprojecten voeren we uit met privépromotoren, waarbij we door het 
verlenen van een recht van opstal, kwaliteit van het bouwproject kunnen opvolgen.

1. Gerealiseerd of verkocht (2007-2012)

Bredene – Kop van ‘t Sas
Waregem – Sint-Hubert
Wielsbeke – Hoek Heirweg en Rijksweg
Wielsbeke – Super Span fase 1

2. Aangekocht of in uitvoering

Izegem - Lavani
Ruiselede – Ter Beke 
Wielsbeke – Super Span fase 2

Ter Beke in Ruiselede

Sint-Hubert te Waregem
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KERNVERSTERKENDE PROJECTEN

       gerealiseerd

       aangekocht of in uitvoering

       ter studie of in procedure tot aankoop
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4 Inbreidings- en verdichtingsprojecten
Wvi zal meer aandacht besteden aan inbreidings- en verdichtingsprojecten in dorps- en stadskernen.
Kleinschalige woningbouwprojecten kunnen de woon- en omgevingskwaliteit van specifieke buurten ernstig 
opkrikken.

Tot op heden heeft de wvi geen patrimonium van eigen woningen opgebouwd. Zowel bij nieuwbouw als bij 
renovatie werken we samen met privé-bouwpromotoren (publiek-private samenwerking) of met lokale sociale 
bouwmaatschappijen. Wvi staat in voor kwaliteitsbewaking en maximalisatie van de subsidiemogelijkheden.

1. Gerealiseerd in 2007-2012

Dentergem – Centrum
Izegem – Meensesteenweg
Oostkamp (Ruddervoorde) – Civic Center
Tielt (Aarsele) – Effilaar
Tielt (Schuiferskapelle) – Kerkplein
Waregem – Den Olm
Zedelgem – Stadionlaan
Zuienkerke – De Roose

2. Aangekocht of in uitvoering

Oostkamp - Walstraat

Effilaar te Aarsele (Tielt)
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5 Overzicht woonprojecten wvi in 2007-2012

gemeente deelgemeente naam opdracht soort opdracht stand van zaken
Alveringem Alveringem Knibbehoek vrije verkaveling uitverkocht

Hoogstade Montignyplein vrije verkaveling uitverkocht
Ardooie Ardooie Sprietstraat verkaveling rup in procedure

Ardooie Oude Rijkswachtwoningen huisvesting kansarmen stopgezet
Koolskamp Brouwerij Schotte gemengd project uitverkocht

Beernem Beernem Bloemendalestraat sociale verkaveling subsidies aangevraagd
Oedelem Haverbilken vrije verkaveling voorlopig opgeleverd
Sint-Joris Galgeveld verkaveling stedenbouwkundig voorontwerp 
Sint-Joris ‘t Hof bejaardenhuisvesting uitverkocht

Blankenberge Uitkerke De Lange Thuyn gemengde verkaveling RUP in opmaak
Blankenberge De Craene inbreiding uitverkocht

Bredene Bredene Noord Ede sociale verkaveling concept
Bredene Staessenstraat vrije verkaveling vergunning aangevraagd
Bredene Oud Gemeentehuis sociaal woonproject aanstellen ontwerper

Brugge Assebroek Sint Trudostraat gemengde verkaveling ontwerp
Assebroek Michel Vanhammestraat vrije verkaveling ontwerp
Assebroek Engelendalelaan (sociale) verkaveling nog niet aangevat
Brugge De nieuwe molens verlaten bedrijfsruimte uitverkocht
Brugge Oude Oostendsesteenweg bejaardenhuisvesting gerealiseerd
Koolkerke De Grendel Fase 1 vrije verkaveling uitverkocht
Koolkerke De Grendel Fase 2  4 Handelskavels vrije verkaveling in verkoop

Damme Sijsele Bpa Stakendijke Fase 1 vrije verkaveling in aanbesteding
Sijsele Bpa Stakendijke Fase 2 vrije verkaveling nog niet aangevat

De Haan De Haan Kardinaal Mercierlaan sociaal woonproject (OCMW) in uitvoering
De Panne De Panne Veurnestraat 72 pandenbeleid vergund

De Panne Oosthoek Noord huisvesting kansarmen gerealiseerd
Dentergem Dentergem Kerkplein pandenbeleid uitverkocht
Diksmuide Beerst Dorpskom Uitbreiding Fase 1 sociale verkaveling in uitvoering

Beerst Dorpskom Uitbreiding Fase 2 verkaveling nog geen dossier
Diksmuide Tuinwijk sociale verkaveling ontwerp
Nieuwkapelle Nieuwkapellestraat huisvesting kansarmen uitverkocht

Gistel Gistel Steenbakkersstraat sociale verkaveling in uitvoering
Gistel Vaartstraat verkaveling VK-vergunning aangevraagd

Heuvelland Nieuwkerke Bloementuil sociaal woonproject (OCMW) aanbesteed
Westouter Blauwpoortakker Tweede Fase vrije verkaveling vergund
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gemeente deelgemeente naam opdracht soort opdracht stand van zaken
Hooglede Hooglede Kleine Stadenstraat vrije verkaveling stedenbouwkundige aangesteld

Hooglede Centrum bouwproject projectregie -
Hooglede Sint-Jozef vrije verkaveling uitverkocht

Houthulst Jonkershove Strooiendorp vrije verkaveling vergunning aangevraagd
Klerken Mpi Zuid vrije verkaveling voorontwerp
Houthulst Beukhoutstraat fase 2 vrije verkaveling uitverkocht
Houthulst WUG Hoogkwartier verkaveling in aankoop
Houthulst WUG ‘ Vijvertje verkaveling in aankoop

Ichtegem Eernegem Achterstraat vrije verkaveling RUP in opmaak
Eernegem Kerkhofstraat vrije verkaveling uitverkocht

Ieper Boezinge Vannestestraat vrije verkaveling voorontwerp
Elverdinge Bourgondiëstraat vrije verkaveling voorlopig opgeleverd
Hollebeke Ten Borrewalle bejaardenhuisvesting gerealiseerd
Ieper De Vloei vrije verkaveling ontwerp
Ieper Rijselsestraat sociaal woonproject (OCMW) ontwerp
Ieper Rijkeklarenstraat sociaal woonproject (OCMW) ontwerp
Ieper Pennestraat bejaardenhuisvesting uitverkocht
Ieper Zorgvliet II bejaardenhuisvesting gerealiseerd
Sint-Jan Wieltje projectregie concept
Vlamertinge Du Parc sociale verkaveling vergund
Voormezele Klooster sociaal woonproject (OCMW) voorlopig opgeleverd

Ingelmunster Ingelmunster Gentstraat Noord sociale verkaveling uitverkocht
Ingelmunster Gentstraat Zuid vrije verkaveling uitverkocht
Ingelmunster Valora vrije verkaveling -

Izegem Izegem Klein Harelbeke vrije verkaveling voorlopig opgeleverd
Izegem Emelgem Noord vrije verkaveling nog geen dossier
Izegem Lavani verlaten bedrijfsruimte in uitvoering
Izegem Kokelarestraat verkaveling voorontwerp VK-plan
Izegem Maandagmarkt herwaarderingsproject gerealiseerd

Jabbeke Jabbeke Kapellestraat woonproject (OCMW) concept
Jabbeke Caverstraat huisvesting kansarmen voorontwerp
Zerkegem Sarcoheemstraat bejaardenhuisvesting concept

Knokke - Heist Heist Heulebrug Fase 2 vrije verkaveling voorontwerp
Heist Heulebrug Fase 1 appartementen definitief opgeleverd 

Koekelare Koekelare Tramstraat verkaveling voorlopig opgeleverd
Koekelare Swytswal verkaveling -
Bovekerke Bovekerkestraat pandenbeleid uitverkocht
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gemeente deelgemeente naam opdracht soort opdracht stand van zaken
Koksijde Koksijde Dorp huisvesting kansarmen uitverkocht
Kortemark Kortemark Lichterveldestraat verkaveling nog niet aangevat

Kortemark Ichtegemstraat woonproject lange termijn
Kortemark Koutermolen 42 woonproject -
Kortemark Sneppestraat woonproject privé verkocht

Langemark-Poelkapelle Langemark Donkerweg sociale verkaveling intern concept
Poelkapelle Schiethoek vrije verkaveling nog geen dossier
Poelkapelle Vinkestraat vrije verkaveling in uitvoering
Poelkapelle Centrum vrije verkaveling uitverkocht
Poelkapelle Kapellemeers vrije verkaveling uitverkocht

Ledegem Ledegem Boomlandstraat Fase 1 vrije verkaveling vergunning ontvangen
Ledegem Boomlandstraat Latere Fase(S) vrije verkaveling voorontwerp
Sint-Eloois-Winkel Tuileboomstraat vrije verkaveling uitverkocht

Lichtervelde Lichtervelde De Stegen Akker vrije verkaveling RUP in opmaak
Lo-Reninge Lo Schaerdeke vrije verkaveling ontwerp

Pollinkhove Burgweg vrije verkaveling voorlopig opgeleverd
Noordschote Noordschote sociale verkaveling uitverkocht
Reninge Burgemeester Pietersstraat vrije verkaveling uitverkocht

Menen Menen 6 Rijwoningen Geluwestraat (2X3) vrije verkaveling in uitvoering
Mesen Mesen François Deleustraat sociaal woonproject (OCMW) in uitvoering
Middelkerke Middelkerke Oostendelaan sociale verkaveling vergunning aangevraagd
Moorslede Moorslede Vierseizoenenstraat sociaal woonproject (OCMW) voorlopig opgeleverd

Dadizele Centrum vrije verkaveling uitverkocht
Oostende Oostende Metselaarsstraat-Timmermansstraat pandenbeleid verkoop
Oostkamp Hertsberge Rapaertstraat bejaardenhuisvesting gerealiseerd

Oostkamp Walstraat inbreidingsproject subsidies aangevraagd
Oostkamp Arentsplein pandenbeleid verkoop
Ooskamp Brugsestraat bejaardenhuisvesting gerealiseerd
Oostkamp Felix Timmermansplein bejaardenhuisvesting gerealiseerd
Oostkamp Leegtestraat vrije verkaveling -
Ruddervoorde Groenhovestraat vrije verkaveling ontwerp
Ruddervoorde Liematestraat gemengd project voorlopig opgeleverd
Ruddervoorde Vrijgeweidestraat vrije verkaveling uitverkocht

Oostrozebeke Oostrozebeke Olieberg verkaveling nog niet aangevat
Oostrozebeke Dorp-Oost sociaal woonproject (OCMW) voorlopig opgeleverd
Oostrozebeke Olieberg verkaveling nog niet aangevat

Oudenburg Oudenburg Bellerochelaan sociale verkaveling sloping voltooid
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gemeente deelgemeente naam opdracht soort opdracht stand van zaken
Pittem Pittem Oostbuurt vrije verkaveling in uitvoering

Pittem Koolskampstraat vrije verkaveling -
Pittem Kauwstraat bejaardenhuisvesting gerealiseerd

Poperinge Poperinge St.-Andrieshof Uitbreiding deel sociale verkaveling vergunning aangevraagd
Poperinge Boomgaardstraat sociale verkaveling archeologie
Poperinge Appelgoedje verkaveling concept
Poperinge Busseniershof vrije verkaveling uitverkocht
Proven Terenburgseweg deel sociale verkaveling ontwerp

Roeselare Beveren Onledegoedstraat vrije verkaveling voorontwerp
Beveren Wijnendalestraat vrije verkaveling voorontwerp
Beveren Kapelhoek fase 1 vrije verkaveling uitverkocht
Beveren Kapelhoek fase 2 vrije verkaveling uitverkocht
Oekene Centrum vrije verkaveling uitverkocht
Roeselare Lakenstraat vrije verkaveling uitverkocht

Ruiselede Ruiselede Ter Beke reconversie intern concept
Ruiselede Poekestraat vrije verkaveling concept

Staden Oostnieuwkerke De Vlaschaard sociale verkaveling in uitvoering
Oostnieuwkerke Waterhof verkaveling VK-voorschriften in opmaak
Oostnieuwkerke De Kouter vrije verkaveling uitverkocht
Staden Grote Veldstraat (Glasstraat) sociale verkaveling definitief opgeleverd 
Staden De 2 Hofsteden verkaveling RUP in opmaak

Tielt Aarsele Feroenstraat inbreiding woonproject omgevingswerken 
Schuiferskapelle Klokkestraat vrije verkaveling definitief opgeleverd 
Schuiferskapelle Brugstokwegel vrije verkaveling uitverkocht

Torhout Torhout De Moertjes verkaveling rup in opmaak
Torhout Bollestraat verkaveling nog geen dossier
Torhout Revinze sociale verkaveling uitverkocht

Veurne Veurne Suikerfabriek woonproject prup in procedure
Vleteren Oostvleteren Edmond Devloostraat Fase Ii sociale verkaveling nog niet aangevat

Oostvleteren Edmond Devloostraat Fase I - Projectzone D vrije verkaveling in uitvoering
Westvleteren Centrum vrije verkaveling uitverkocht

Waregem Beveren-Leie Kerkdreef sociaal woonproject (OCMW) vergund
Waregem Molenstraat verlaten bedrijfsruimte concept
Waregem Sint-Hubert verlaten bedrijfsruimte verkocht

Wervik Wervik Hellestraat vrije verkaveling concept
Wervik Loskaaistraat vrije verkaveling concept
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gemeente deelgemeente naam opdracht soort opdracht stand van zaken
Wielsbeke Wielsbeke Hoek Heirweg-Rijksweg verlaten bedrijf woonproject bouwwerken

Wielsbeke Lobeekstraat Fase 1 verlaten bedrijf woonproject uitverkocht
Wielsbeke Lobeekstraat Fase 2 verlaten bedrijf woonproject vergund
Wielsbeke Molenstraat De Maalderij verlaten bedrijf woonproject (OCMW) in uitvoering
Wielsbeke Ter Triest vrije verkaveling voltooid
Wielsbeke Woonuitbreidingsgebied Sint-Baafs Vijve vrije verkaveling concept
Wielsbeke De Meynaert bejaardenhuisvesting uitverkocht
Ooigem Eekhoutshoek vrije verkaveling uitverkocht

Wingene Wingene Koolstraat sociale verkaveling -
Wingene Seyntex verlaten bedrijfs woonproject uitverkocht
Zwevezele Bruggestraat sociale verkaveling uitverkocht

Zedelgem Aartrijke Oude Trambedding gemengde verkaveling voorontwerp
Zedelgem Groenestraat Fase 1 vrije verkaveling voorlopig opgeleverd
Zedelgem Groenestraat Fase 2 vrije verkaveling BPA en OP goedgekeurd
Zedelgem Magerhille verkaveling in aanbesteding
Zedelgem Stadionlaan woningbouw uitverkocht

Zonnebeke Zonnebeke Albertstraat vrije verkaveling voorontwerp
Zonnebeke Ter Berken vrije verkaveling in uitvoering
Zonnebeke De Patine fase 2 vrije verkaveling uitverkocht
Zonnebeke De Patine fase 3 vrije verkaveling uitverkocht
Beselare Tramstatie vrije verkaveling uitverkocht
Passendale Bouckhof fase 2 vrije verkaveling uitverkocht

Zuienkerke Zuienkerke De Roose pandenbeleid uitverkocht
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 OVERZICHT WOONPROJECTEN IN 2007-2012

   woonprojecten
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 AMBACHTELIJKE ZONES EN LOKALE BEDRIJVENTERREINEN

 38 projecten - 199,8 ha
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Het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven is een belangrijke publieke opdracht. Wvi beschikt 
over de kennis, de ervaring en de middelen om die complexe en kapitaalintensieve projecten efficiënt te realiseren 
en te beheren. Het opbouwen van een behoorlijk gespreide en voldoende gediversifieerde voorraad van 
kwaliteitsvol uitgeruste bedrijventerreinen blijft dan ook een van onze hoofddoelstellingen. 

De voorbije jaren was de voorraad verkavelbare gronden schaars. Wvi probeert die schaarste voorraad op een 
prijsverantwoorde en duurzame manier te ontwikkelen en te beheren. We proberen elk aanbod optimaal te 
benutten, verkennen ook steeds vaker ‘ruimtezuinige’ alternatieven en we blijven met een actief beheer aanwezig 
op de terreinen.

1 Bedrijventerreinen in ontwikkeling 2007-2012
In de periode 2007-2012 werd gewerkt aan de realisatie van 85 projecten verspreid over het werkgebied. De bruto-
oppervlakte van deze projecten bedraagt ca 1047 ha. 

Opgedeeld naar typologie van project geeft dit:

1. Ambachtelijke zones en lokale bedrijventerreinen

gemeente bedrijventerreinen ha (bruto)
Alveringem Hostede 5,2
Beernem Beernems bedrijvenpark 8
Blankenberge Ambachtelijke zone West 2,5
Bredene Noord Ede deelzone 1,2
Damme Moerkerke LO 2,5
Diksmuide Yzer Noord 7,4
Gistel De Koolaerd 11,1
Houthulst Lokaal bedrijventerrein 5
Ichtegem Fabriekweg fase 3 11,6
Ieper Hoge Akker uitbreiding 5
Koekelare Ten Barne 5,1
Kortemark Site Wienerberger 1,7
Ledegem Fabriekslaan fase 3 5
Ledegem Lindeke fase 4 3,5
Lichtervelde Stegen Akker 3,5
Lichtervelde Kwakkel uitbreiding 2,7
Middelkerke De Kalkaert LO 5,5
Moorslede Ambachtelijke zone uitbreiding II 6,6
Nieuwpoort Noord de Noordvaart uitbr. 2 7,0De Kalkaert te Middelkerke
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Oostende KMO zone 4,2
Oostkamp LO A. Rodenbachlaan 5,0
Oostrozebeke De Gouden Appel fase 2 7,6
Pittem LO 5,0
Ruiselede Zone 2 13,0
Staden Spanjestraat 5,0
Staden Ter Eike 5,0
Tielt Abeelstraat 7,1
Tielt Noord LO deelzone 1,7
Torhout Roeselaarseweg GLB 7,0
Torhout Noord Zone E 5,0
Veurne Industriezone II uitbreiding (Slableed) 4,4
Veurne Proostdijkstraat LO 3,0
Vleteren Lokaal bedrijventerrein 3,5
Wielsbeke Kanaalzone West 3,3
Wielsbeke Lokaal bedrijventerrein 5,0
Wingene Flandria 6,6
Zedelgem Aartrijkestraat 5,4
Zonnebeke Polderhoek 3,0

Subtotaal 199,8

De gouden Appel in Oostrozebeke
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 REGIONALE EN GEMENGDE BEDRIJVENTERREINEN

 28 projecten - 595 ha
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2. Regionale en gemengde bedrijventerreinen

gemeente bedrijventerreinen ha (bruto)
Brugge De Spie GRB 30,0
Brugge Blankenbergsesteenweg 82,4
Diksmuide Kaaskerke Zuid-uitbreiding 12,1
Ieper Sint-Krispijnsstraat (Pilkem) 30,0
Ieper Diksmuidseweg 53,3
Ingelmunster Zandberg 14,0
Lichtervelde Zone I 5,3
Menen Menen West 40,0
Menen Menen Oost Uitbreiding 21,2
Middelkerke De Kalkaert GRB 20,0
Oostende Torhoutsesteenweg RO Zone 13,2
Oudenburg Plassendale II fase 2 3,0
Poperinge Sappenleen uitbreiding 2 21,0
Roeselare Nieuw Abeele Zuid 6,1
Roeselare Haven Zuid R.O. 12,0
Roeselare Wijnendale R.O. uitbreiding 12,6
Roeselare Beveren Noord-Oost 50,2
Roeselare Beveren Noord-West 19,0
Roeselare West deel 1 17,6
Roeselare West deel 2 10,0
Tielt Huffeseele 7,0
Tielt Noord uitbreiding GRB 43,0
Torhout Roeselaarseweg 15,0
Torhout Bruggestraat 22,2
Veurne Proostdijkstraat 17,5
Wervik Pontstraat Uitbreiding 4,4
Wielsbeke Ter Lembeek 9,0
Zonnebeke Polderhoek regionaal 3,9

Subtotaal 595,0

Wijnendale R.O. uitbreiding te Roeselare

Kazerne Lissewege te Brugge
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 SPECIFIEKE TERREINEN

 27 projecten - 283,96 ha
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3. Specifieke terreinen: bijzondere realisaties/specifieke doelgroepen

gemeente bedrijventerreinen ha (bruto)
Blankenberge 3 bedrijfsverzamelgebouw 0,8
Blankenberge 1 bedrijfsverzamelgebouw 0,1
Brugge Chartreuse 15,0
Brugge Kazerne Lissewege 2,4
Damme Kazerne logistiek 5,0
Ieper Ieper Businesspark 23,7
Ingelmunster Ringzone uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw 0,4
Izegem RO Top Aurora 6,1
Izegem Sasbrug 22,6
Ledegem Bedrijfsverzamelgebouw 0,4
Oostrozebeke Lokale transportzone 3,3
Oudenburg Glastuinbouwzone 58,7
Roeselare Glastuinbouwzone 35,4
Roeselare Schaapbrugge RO zone 6,0
Roeselare Schaapbrugge multimodaal transportplatform 1,2
Roeselare Haven Zuid (watergebonden) 16,6

Roeselare Nieuw Abeele West 9,5
Staden Mol Truco 2,9
Tielt Bedrijfsverzamelgebouw 1,7
Veurne Suikerfabriek 46,7
Veurne Gasthuisstraat 10,0
Veurne Bedrijfsverzamelgebouwen Slableed 1,0
Veurne Proostdijk kleinhandelszone 4,0
Waregem Transvaal 3,5
Wingene Bedrijfsverzamelgebouw 0,6
Wervik Site Van Rullen (verlaten bedrijfspand) 1,2
Wielsbeke Dienstenzone 6,4

Subtotaal 283,96

Transvaal in waregem

Suikerfabriek in Veurne
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2 Grondaankoop
In de periode 2007-2012 bedroeg de totaal bruto aangekochte oppervlakte ca 513 ha. 
  
In de afgelopen 6 jaar is het aankoopvolume verdubbeld in vergelijking met de periode daarvoor. 
Dit was vooral te danken aan de inzet van een eigen team van aankopers die de diensten van het Aankoopcomité 
versterkt.

Op het vlak van terugkooprecht op basis van de wetgeving inzake economische expansie werd verder een actief 
beleid gevoerd wat resulteerde in diverse terugkopen van niet- of onderbezette percelen. In totaal werd ca. 19 ha 
terug ingekocht en opnieuw op de markt gebracht. 

3 Infrastructuurwerken
De uitrusting van de bedrijventerreinen bepaalt mede de kwaliteit van de bedrijventerreinen. De 
infrastructuurwerken omvatten steeds de meest moderne elementen die de bedrijven moeten toelaten optimaal 
te functioneren en tevens het mogelijk te maken te functioneren conform met de meest recente vereisten inzake 
milieu, in het bijzonder bijvoorbeeld inzake de waterbeheersingsproblematiek.
Een duurzame ontwikkeling staat voorop.

Zorgwekkend blijft dat, niettegenstaande een stijgend aankoopritme; de toenemende complexiteit bij de realisatie 
en een nog steeds toenemend aandeel in de (bruto) bestemde gronden voor (noodzakelijke) voorzieningen zoals 
bufferzones, bufferbekkens, kwalitatief openbaar domein, fiets- en wandelpaden, groenvoorzieningen e.d., de 
snelle ontwikkeling van bedrijventerreinen bemoeilijken.
Ook de administratieve en voorbereidende procedures en ingrepen werden zwaarder en nemen steeds meer tijd 
in beslag, onder meer ingevolge de regelgeving inzake bescherming van het archeologisch erfgoed, plan-MER, 
grondverzet en bodemsanering, een veelheid aan sectorale adviezen in de diverse procedures en een lang 
tijdsverloop voor de behandeling van bouwvergunningsaanvragen en de complexiteit en rigiditeit van de dossiers 
inzake aanleg van nutsleidingen.

Een drastische versnelling, niet alleen van de bestemmingsprocessen maar nu zeker ook van de procedures voor 
de uitvoering van de realisatiewerken, is noodzakelijk in de komende jaren om de noodzakelijke investeringsruimte 
op peil te brengen. Daartoe wordt op korte termijn gerekend op de realisatie van de bestemmingen uit door 
de Provincie gevoerde en bijna gefinaliseerde afbakeningsprocessen van het kleinstedelijk gebied. Wat bij de 
planning van nieuwe behoefte niet mag vergeten worden, is dat men rekening moet houden met de groeiende 
realisatietermijn (3 tot 5 jaar) na bestemming.
Tevens is een gecoördineerde benadering op het niveau van de hogere overheid over de sectoren heen essentieel 
om de lokale besturen toe te laten snel te kunnen werken.

In de periode 2007-2012 waren de investeringen van wvi goed voor een kleine 31 miljoen euro.

Totaal uitrustings- en omgevingswerken
afgewerkt in

2007 1.860.548,5
2008 2.384.004,3
2009 12.932.647,8
2010 2.229.006,5
2011 7.230.337,4
2012 4.316.460,9

Totaal 30.953.005,3
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4 Grondverkoop
In de periode 2007-2012 werd een gronduitgave gerealiseerd van ca. 200 ha, in vergelijking met circa 270 ha in de 
periode 2001-2006. Verdeeld over 69 terreinen werden 362 bedrijven gehuisvest.
De belangrijkste trends, vastgesteld over de periode 2007-2012 inzake vraag en aanbod van bedrijventerreinen 
waren constant:

 � de grote vraag naar bouwrijpe percelen blijft algemeen aanhouden;
 � deze grote vraag/behoefte van bedrijven leidt tot onmiddellijke opname van het aanbod bij nieuwe gerealiseerde 

zones;
 � de aanleg van een ijzeren voorraad lukt niet of onvoldoende;
 � een stijgende vraag naar (zeer) kleinere perceelsoppervlakten in lokale zones;
 � een belangrijk gedeelte van de vraag/behoefte kan niet worden ingevuld op het beschikbare aanbod;
 � een aantal bedrijfskavels dat door het instrument van de terugkoop opnieuw kon vermarkt worden;
 � de blijvende moeilijkheid om zogenaamde problematische ruimtevragers te huisvesten op geschikte terreinen.

5 Grondvoorraad

1. Omvang van de voorraad

De evolutie van de grondvoorraad is de resultante van de wijzigingen in de grondaankoop enerzijds en de 
grondverkoop anderzijds.

De evolutie van de bouwrijpe beschikbare voorraad wordt daarenboven beïnvloed door het volume dat bestemd is 
voor openbaar domein en het gedeelte van de voorraad dat reeds toegewezen is aan kandidaat-investeerders.

De bruto voorraad steeg in de periode 2007-2012 substantieel van 390 ha tot 690 ha. De netto beschikbare 
bouwrijpe voorraad is in deze periode echter gedaald van ca. 82 ha tot ca. 71 ha. Dit is het gevolg van het grote 
aantal terreinen dat in volle ontwikkeling was en dus niet bouwrijp was. De realisatietermijn van een terrein 
bedraagt immers meerdere jaren.

2. Geografische en functionele spreiding bouwrijpe gronden

Verspreid over het volledige werkgebied van de wvi (54 gemeenten) was in de periode 2007-2012 nog slechts een 
gemiddelde jaarlijkse voorraad aan uitgeruste bedrijfsgronden beschikbaar van ca. 67 ha (exclusief terugkopen). 

Het volgende overzicht geeft een goed beeld van de typologie van de bedrijventerreinen en de verspreiding van de 
voorraad over de diverse regio’s van wvi.
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Dit overzicht geeft een scherp beeld van het nijpend tekort aan beschikbare bouwrijpe bedrijventerreinen in alle 
regio’s en dit zowel wat de lokale als de regionale bedrijventerreinen betreft.

Wat opvalt is dat in regio met de sterkste economische groeidynamiek van de provincie, Roeselare – Tielt, er 
nagenoeg geen voorraad aan uitgeruste regionale bedrijventerreinen aanwezig was.

regionaal lokaal gemengd specifiek Totaal
Jaartal regio ha ha ha ha ha %
2007 Brugge/Oostende 24 0,1 0 19,93 44 57%

Roeselare/Tielt 6,3 0,7 1,1 0 8,1 10%
Westhoek 17,6 0,1 0 7,9 25,6 33%
TOTAAL 47,9 0,9 1,1 27,83 77,7 100%

2008 Brugge/Oostende 16,8 0 0 18,7 35,5 48%
Roeselare/Tielt 3,8 1,2 0,4 7,6 13 17%
Westhoek 18,2 0 0 7,9 26,1 35%
TOTAAL 38,8 1,2 0,4 34,2 74,6 100%

2009 Brugge/Oostende 1,21 0,84 17,08 11,59 30,7 45%
Roeselare/Tielt 1,71 1,47 0,38 7,62 11,18 17%
Westhoek 16,23 1,72 0 7,9 25,85 38%
TOTAAL 19,15 4,03 17,46 27,11 67,8 100%

2010 Brugge/Oostende 5,06 0,6 12 7,51 25,2 45%
Roeselare/Tielt 0 0,51 0,41 7,62 8,54 15%
Westhoek 14,9 0 0 7,9 22,8 40%
TOTAAL 19,96 1,11 12,41 23,03 56,5 100%

2011 Brugge/Oostende 8,03 0,7 8,09 8,22 25 38%
Roeselare/Tielt 2,16 7,57 0,44 12,21 22,38 34%
Westhoek 11,52 2,61 0 5,13 19,26 29%
TOTAAL 21,71 10,88 8,53 25,56 66,7 100%

2012 Brugge/Oostende 6,62 4,65 7,61 8,22 27,1 47%
Roeselare/Tielt 1,02 6,03 0 8,1 15,15 26%
Westhoek 9,44 0,44 0 5,13 15,01 26%
TOTAAL 17,08 11,12 7,61 21,45 57,3 100%

overzicht vrij beschikbare gronden(excl. terugkopen) 

Oude Barrière in Duiksmuide
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3. Conclusies

Uit dit overzicht kunnen, wat het aanbod aan bouwrijpe percelen betreft, volgende conclusies getrokken worden:

 � het aanbod aan bouwrijpe percelen blijft overal problematisch met uitzondering van de regio Oostende 
die, dankzij een ruim aanbod op de zones Plassendale in de periode 2007-2012 over een ijzeren voorraad 
beschikte.

 � van de 54 gemeenten binnen ons werkgebied is er slechts een zeer beperkt aanbod aan KMO-percelen 
beschikbaar geweest

 � buiten Oostende was er in het ganse werkgebied geen noemenswaardige voorraad aan uitgeruste regionale  
bedrijventerreinen.

Aldus blijft het gebrek aan gespreide gediversifieerde voorraad bouwrijpe bedrijfspercelen een structureel 
probleem.
Alle terreinen die bouwrijp werden gemaakt zijn nagenoeg onmiddellijk uitverkocht, en dit ondanks een actief 
beleid vanwege wvi betreffende efficiënt ruimtegebruik, screening en opvolging van concrete investeringsplannen, 
terugkoop van niet benutte percelen en andere maatregelen die een verantwoorde uitgave van nieuwe terreinen 
ondersteunen.
Essentieel is dus de opbouw van een beschikbaar aanbod en een ijzeren voorraad, zijn de planning van nieuwe 
bedrijventerreinen en vooral hun realisatietermijn.

De diverse beleidsniveaus hebben in de periode 2007-2012 serieuze inspanningen geleverd om het structurele 
tekort weg te werken. De planningsprocessen met de taakstellingen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau 
waren nagenoeg afgerond. Meteen kwam een grote golf van bestemmingstrajecten – die ruim 10 jaar in beslag 
hebben genomen – aan zijn einde en kan worden begonnen met de ontwikkeling van de taakstelling voor nieuwe 
bedrijventerreinen. De komende jaren ontstaat in ons hele werkingsgebied een belangrijk aanbod aan regionale, 
lokale en specifieke bedrijvenzones. Dat aanbod kan de behoeften op korte termijn dekken.
Om dat ook op middellange en lange termijn een ijzeren voorraad op te bouwen, moeten nu al initiatieven 
worden genomen om een nieuwe golf van planningsprocessen in gang te zetten – de ervaring leert ons immers 
dat het hele plannings- en ontwikkelingstraject 10 à 15 jaar in beslag neemt. Dat betekent dus dat op de diverse 
beleidsniveaus werk moet worden gemaakt van nieuwe taakstellingen en bestemmingsprocessen.
Daarnaast is het noodzakelijk om ook aandacht te besteden aan de steeds toenemende complexiteit van de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen. In het bijzonder de verwervingstrajecten, de archeologische onderzoeken en 
de aanleg van nutsleidingen hebben een grote impact niet alleen op de doorlooptijd, maar ook op de kostprijs.

Plassendale in Oostende
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6 Duurzame bedrijventerreinen

Bedrijventerreinbeheer en parkmanagement algemeen
Bij de ontwikkeling van haar bedrijventerreinen besteedt wvi veel aandacht aan de duurzame kwaliteit. Om ervoor 
te zorgen dat de kwaliteit van de bedrijventerreinen ook na de uitgifte behouden blijft, is wvi actief betrokken bij het 
beheer. Wvi richt zich hierbij enerzijds op de gemeenschappelijke aspecten, zoals het beheer van de openbare 
groenzones. De uitstraling van de bedrijventerreinen wordt echter ook voor een groot deel bepaald door de private 
percelen. 

In 2006 heeft wvi samen met de POM West-Vlaanderen 3 projecten ingediend binnen de projectoproep van 
de Vlaamse Gemeenschap. De doelstelling van de projecten waren het verduurzamen van bedrijventerreinen 
binnen de drie Resoc-gebieden: Westhoek, Brugge-Oostende en Midden-West-Vlaanderen (Roeselare-Tielt). De 
projecten werden in de periode 2007-2009 verder gezet en nog uitgebreid naar bijkomende bedrijventerreinen 
binnen de gedefinieerde gebieden.

In 2010 heeft wvi een dossier ingediend binnen de Vlaamse projectoproep ”Bedrijventerreinmanagement” 
en dit voor 4 gemeenten: Menen, Roeselare, Veurne en Oostende. Deze projectoproep heeft als doel de 
samenwerking tussen de bedrijven te initiëren, stimuleren en te bestendigen in een bedrijventerreinvereniging of 
een overlegplatform gestuurd vanuit de gemeente. Diverse thema’s komen aan bod waaronder: communicatie, 
beeldkwaliteit, bewegwijzering, netwerkmomenten, open bedrijvenparkdag... Deze projecten hebben een looptijd 
van 3,5 jaar en zijn in de loop van 2011 opgestart.

Om ervoor te zorgen dat ook daar de beoogde kwaliteitsniveaus gehaald worden en behouden blijven, werd er in 
2011 ingezet op een verhoogde aanwezigheid op de bedrijventerreinen via het zgn. “technisch parkmanagement”. 
Met name tijdens de bouwfase is de technisch parkmanager regelmatig op het terrein te vinden. De technisch 
parkmanager probeert er samen met de bedrijven voor te zorgen dat de voorwaarden en voorschriften die 
van toepassing zijn op de terreinen, gerespecteerd blijven. Ook op de bestaande bedrijventerreinen werd de 
aanwezigheid van wvi opgevoerd. Op deze manier wordt bijvoorbeeld de dialoog gezocht met bedrijven die (nog) 
niet voldoen aan de voorschriften betreffende de inrichting van het perceel. In het kader van parkmanagement blijft 
wvi ook een aantal aanvullende maatregelen nemen om de kwaliteit van haar terreinen verder te bevorderen.

Bewegwijzering
In de voorbije legislatuur heeft wvi een bewegwijzeringssysteem uitgewerkt dat op alle terreinen kan toegepast 
worden. Het is een alfanumeriek systeem en werkt als volgt: het bedrijventerrein wordt opgesplitst in zones A,B,C 
en subzones A1,A2,A3; iedere zone krijgt een kleur toegekend. Aan de ingang van het terrein wordt een infozone 
voorzien waar de chauffeur het bedrijf kan opzoeken op een alfabetische lijst. Daarnaast worden de bedrijven 
gevraagd hun zone zoveel mogelijk te communiceren naar hun klanten.
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Omdat op grote bedrijventerreinen een analoog informatiezuil snel dateert wou wvi een digitale informatiezuil 
plaatsen op grote en middelgrote terreinen die met een bedrijvendatabank gekoppeld is. Hiervoor hebben we 
samen met Leiedal Europese en Hermes subsidies ontvangen voor ons BISY-project: Bedrijven Informatie en 
Signalisatie sYsteem. Binnen dit project hebben Leiedal en wvi een bedrijvendatabank opgemaakt die gegevens 
vanuit de Vlaamse kruispuntbank kan verwerken ter actualisatie van onze gegevens. Er is een BISY-website 
opgemaakt waar de locatie van alle bedrijven op de bewegwijzerde terreinen kan opgezocht worden en er zijn 10 
digitale informatiezuilen in dienst genomen op de bedrijventerreinen: Ieperleekanaal, Izegem Noord, Tielt Noord, 
Veurne Industrieterrein I, Wingene Hille, Oostkamp (Ruddervoorde) De Leite, Ichtegem Fabriekweg en Menen 
Oost. Op deze digitale informatiezuilen kan via internet in onze databank gezocht worden waar een bedrijf gelegen 
is op het bedrijventerrein.

CO2-neutraliteit
In het kader van de strategie duurzame bedrijventerreinen heeft wvi in de voorbije 6 jaar sterk ingezet inzetten op 
het thema energie, met name via de ontwikkeling van diverse CO2-neutrale bedrijventerreinen.
 
Deze CO2-neutrale bedrijventerreinen werden gestimuleerd door de Vlaamse Regering, die als voorwaarde voor 
het toekennen van subsidie voor bedrijventerreinen het principe van de CO2 neutraliteit introduceerde. Dit principe 
stelt dat alle bedrijven die zich vestigen, dienen te voldoen aan de zogenaamde CO2-neutraliteitsverplichtingen 
(cfr. het besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen d.d. 16 mei 2007 en het 
Ministerieel besluit houdende de uitwerking van de CO2-neutraliteit op de bedrijventerreinen). Concreet betekent 
dit dat het elektriciteitsverbruik groen dient te zijn. De bedrijven kunnen op diverse en eventueel te combineren 
wijzen aan deze verplichting voldoen:

 � door zelf groene stroom op te wekken;
 � door groene stroom af te nemen van een elektriciteitsleverancier;
 � door grijze stroom aan te kopen bij een elektriciteitsleverancier en bijkomend garanties van oorsprong en/of 

emissiekredieten aan te kopen.

Hoe kan dat het best gebeuren zonder bedrijven zware lasten op te leggen? Hoe kunnen we bedrijven helpen 
om hun bedrijfsvoering duurzaam, energiezuinig en CO2-neutraal te maken? Hoe kunnen we de eis van CO2-
neutraliteit opnemen in een positief verhaal, niet alleen voor de samenleving en het milieu, maar ook voor de 
bedrijven zelf?
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Om dat uit te zoeken, haalde wvi expertise in huis via een doctoraal proefschrift over de reductie van CO2-emissies 
op bedrijventerreinen1.
Tevens werd wvi partner in het Europees project ACE (Answers to the carbon economy: http://www.ace-low-
carbon-economy.eu/nl/ . Het ACE-project tracht praktische en economische oplossingen te vinden op bedrijfs-, 
bedrijvennetwerk- (B2B) en bedrijventerreinniveau. Het ACE partnerschap erkent de gelijke belangrijkheid van 
juridische, financiële en operationele kaders en zelfs de “cultuur” van bedrijvenrelaties.Beide onderzoeken 
inspireerden wvi om CO2-neutraliteit in te bedden in de principes van duurzame kwaliteit.

7 Revitalisering en reconversie van verlaten vestigingen
In het strategisch plan van wvi stond vermeld dat het tevens een kerntaak is van wvi om alternatieve 
vestigingsmogelijkheden te creëren door verlaten industriële vestigingen of complexen te revitaliseren of 
om te vormen tot bijvoorbeeld een bedrijvenpark of tot gemoduleerde gebouwen voor kmo’s. Dergelijke 
reconversieprojecten kunnen bedrijven een aantrekkelijk alternatief bieden voor nieuwbouw.
Tevens heeft wvi zich tot doelstelling gesteld om ook haar eigen oudere terreinen aan te pakken en in een nieuw 
kleedje te stoppen.

1. Herbestemming militaire domeinen

Een geslaagd voorbeeld is ongetwijfeld de ex-kazerne Damme (Sijsele) waar 19 kmo’s gevestigd zijn. Nieuwe 
initiatieven werden genomen: de verlaten kazerne van Lissewege werd omgevormd tot een kmo-bedrijvenpark en 
de voorbereidende studies voor de reconversie van de andere kezerne in Sijsele werden opgestart.

2. Verlaten vestigingen en brownfieldontwikkeling

Op basis van haar ervaring in het aanpakken van verlaten militaire domeinen en opgedane kennis- en 
ervaringsuitwisseling over het aanpakken van verouderde en/of vervuilde sites, ook brownfields genoemd, in het 
Europees project BERI (Brownfields European Regeneration Initiative), heeft wvi een methodiek ontwikkeld om 
dergelijke sites binnen haar werkingsgebied aan te pakken. Via een initiële quick-scan wordt start gemaakt van 
een verdere analyse die kan leiden tot het effectief aanpakken van de site.
In de periode 2007-2012 werd er in die context gewerkt aan het project Transvaal (ex Sofinal) in Waregem en het 
project Huffeseele (het oude West-Vlaams Houtbedrijf) in Tielt.

Bijzondere aandacht is ook gegaan naar de verlaten suikerfabriek in Veurne (ex Iscal Sugar), een site van 47 ha.
Samen met de Provincie werkte wvi mee aan de realisatie van het masterplan voor de site dat de basis heeft 
gevormd voor een Provinciaal RUP die de nieuwe invulling van deze grote site heeft vastgelegd. Uiteindelijk zal dit 
resulteren in een reconversie waarbij er ruimte voor wonen, recreatie (park) en natuur zal gecreëerd worden naast 
een hernieuwd kwalitatief aanbod aan bedrijventerreinen.

1 Reductie van CO2-emissies op bedrijventerreinen in Vlaanderen door energiemanagement en energieplanning, Tom Maes, U Gent, 2011.ex-kazerne in Damme
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3. Verouderde terreinen

In het kader van een projectoproep door de Vlaamse Gemeenschap heeft wvi een dossier ingediend met 
als doel het opmaken van een studie met plan van aanpak voor de reconversie van één van haar oudere 
bedrijventerreinen, namelijk Zone II, ook Heernisse genoemd, in Diksmuide.
De bedoeling is om de duurzame principes die wvi heeft gedetecteerd in haar project rond duurzame kwaliteit te 
kunnen implementeren bij de reconversie van haar bedrijventerreinen.
In de periode 2007-2012 werd de analysefase afgerond en konden de actieplannen gedetecteerd worden en werd 
de reconversie opgfestart. 
De methodologie die we konden vastleggen dankzij dit pilootproject werd vervolgens toegepast op het oudere 
gedeelte van het bedrijventerrein Ieperleekkanaal in Ieper, waar het studiewerk kon voltooid worden.

8 Onthaalinfrastructuur voor specifieke doelgroepen
Wvi bleef verder inzetten op het duurzaam principe van efficiënt ruimtegebruik.
In een bedrijfsverzamelgebouw kunnen verschillende bedrijven samen, maar toch in aparte modules worden 
gehuisvest. De formule is vooral geschikt voor kleinschalige lokale bedrijven, die anders soms moeilijk een 
geschikte vestigingslocatie vinden. In een bedrijfsverzamelgebouw kunnen ze een of meer modules aankopen, 
met een oppervlakte die varieert van 100 tot 500 m². Dat is meteen ook het verschil met een doorgangsgebouw of 
een bedrijvencentrum, waar starters bedrijfsruimte kunnen huren en waar er begeleiding is.

Bij een bedrijfsverzamelgebouw ligt dat helemaal anders: we besparen ruimte die anders verloren gaat aan 
bouwvrije stroken achter, voor en tussen de bedrijfsgebouwen. De beschikbare grond wordt optimaal benut, 
bijvoorbeeld ook door atelier- en kantoorruimte en eventueel ook woonruimte te integreren. De financiële middelen 
die we op die manier besparen, kunnen we besteden aan de kwaliteit van het gebouw. Daardoor kunnen we 
modules van hoge kwaliteit tegen marktconforme prijzen te koop aanbieden. De inplanting en typologie van het 
bedrijfsverzamelgebouw kunnen we afstemmen op de behoefte: van een eenvoudig gebouw met atelier- en 
stockageruimte achterin het bedrijventerrein, tot een architecturale blikvanger met showroom op een zichtlocatie.

Wvi verkoopt de modules casco. Doordat de kopers zelf instaan voor de afwerking, kunnen ze hun bedrijfsruimte 
een eigen identiteit en een eigen profiel geven. De bedrijven in het verzamelgebouw kunnen bovendien een 
beroep doen op gemeenschappelijke functies: parkeermogelijkheden, circulatiewegen, laad- en loszones. Ook 
nutsvoorzieningen en energie kunnen collectief worden georganiseerd.

In de periode 2007-2012 werkte wvi aan bedrijfsverzamelgebouwen in Wingene, Waregem, Blankenberge, 
Lissewege, Tielt, Ledegem en Veurne.
Wvi liet zich bij de verkoop ook bijstaan door professionele vastgoedkantoren.

bedrijfsverzamelgebouw in Blankenberge

bedrijfsverzamelgebouw in Ledegem
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Wvi voorziet ook voor andere specifieke doelgroepen een aangepaste vestigingslocatie. dergelijke terreinen of 
locaties worden steeds belangrijker omdat ze veelal een strategische betekenis hebben in de uitbouw van de 
economie in onze provincie.
Zo werkte wvi aan de realisatie van multimodale terreinen (Roeselare/Izegem) waarbij logistiek via de waterweg, 
het spoor en de weg mogelijk wordt gemaakt.
Ook de uitbouw van agrarische bedrijvenzones of glastuinbouwzones waren in volle voorbereiding (Roeselare & 
Oudenburg). Op deze terreinen zullen grootschalige tuinbouwbedrijven geclusterd kunnen worden in de nabijheid 
van grootschalige (rest-)warmteproducenten.
Verder was wvi ook nog actief op het vlak van de uitbouw van zones voor:

 � luchthavengebonden activiteiten (Oostende)
 � grootschalige detailhandel (Oostende & Veurne)
 � autohandel (Izegem)
 � kantoren en diensten (Ieper en Oostende)

9 Promotie strategische projecten
Voor de promotie van haar bedrijventerreinen ontwikkelde wvi een handige en kwaliteitsvolle brochure die in haar
eigen communicatie kan worden gebruikt en ook ter beschikking is van de gemeenten.
Er werd ook gewerkt aan een interactieve website met het aanbod aan bedrijventerreinen en
bedrijfsverzamelgebouwen van wvi. De ontwikkeling van de tool werd gefinaliseerd en getest in 2012.

Wvi voorziet ook een aanwezigheid op doelgerichte beurzen.

Wvi engageerde zich verder – in samenwerking met het Vlaamse Gewest – tot de ondersteuning van
de promotie van de internationale Luchthaven Oostende-Brugge.

10 GIS en bedrijventerreinen
Het behoort tot onze taakstelling om alle handelingen met betrekking tot bedrijventerreinen te documenteren. 
De levenscyclus van een bedrijventerrein begint bij het aankopen van de gronden, gevolgd door het uitrusten en 
bouwrijp maken, de eigenlijke verkoop en het opvolgen van de bouwaanvragen. Ten slotte wordt er gestreefd naar 
een duurzaam beheer van de verkochte terreinen. Alle gegevens betreffende de verschillende ontwikkelingsstadia 
worden bijgehouden in een intern databanksysteem en op plan. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van GIS, een informaticatoepassing om kaart- en databankgegevens met elkaar te 
koppelen en te combineren met eigen of externe onderleggers. 

Wvi heeft in de periode verder ingezet op het optimaliseren van haar beheer van de diverse gegevens een heeft 
onder meer een link gelegd met de eerder genoemde BISY databank.

Luchthaven in Oostende



B
TW

 B
E

 0205 157 869



6 P
ro

jectreg
ie



118 e v a l u a t i e r a p p o r t  2 0 0 7 - 2 0 1 2  |  w v i



119w v i  |  e v a l u a t i e r a p p o r t  2 0 0 7 - 2 0 1 2

In het bebouwd weefsel van de kern van steden en gemeenten komen sporadisch binnengronden en leegstaande 
grootschalige panden (vaak voormalige bedrijfssites) vrij waarbij de reconversie naar een andere invulling dan de 
oorspronkelijke zich opdringt.
De wvi kan dergelijke complexe opdrachten, waarvoor zeer specifieke en verscheiden deskundigheid dient te 
worden ingezet, mee begeleiden gedurende het gehele of delen van het proces. Hierbij ligt de focus op het 
kwalitatief inschrijven van dergelijke projecten in het dorps- of stadsweefsel, waarbij naast het opladen van de site 
met diverse functies tevens aandacht gaat naar beeldkwaliteit, architectuur, groen speelweefsel, …

Projectregie is altijd maatwerk. Naargelang het project kan het volgende elementen bevatten: afweging 
van potentiële sites, visievorming en projectdefiniëring, uitwerken van een bouwprogramma, uitwerken van 
stedenbouwkundig concept(en), gericht onderzoek naar specifieke vereisten, samenstelling van een bestek voor 
de aanstelling van een ontwerper en/of promotor, begeleiding van uitvoeringsontwerpen, begeleiding bouwproces, 
infovergaderingen, ….

In 2007-2012 werd in het kader van projectregie gewerkt aan:

Brugge :   Chartreuse
Jabbeke :  Sarcoheemstraat
   centrumproject
Hooglede :  administratief centrum
Gistel:   verkaveling Steenbakker
Waregem :   Sint-Hubert
Wielsbeke :  Heirweg-Rijksweg
Ingelmunster :  dorpskernvernieuwing
Kortemark :  reconversie brouwerijsite
Tielt:   Kortrijkstraat

Reconversie brouwerij
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1 Regionale werking

1. De regionale comités

In deze adviesorganen zetelen gemeentebestuurders en provincieraadsleden uit de 3 betrokken regio’s nl. 
Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt en de Westhoek. 
Er vinden in principe 4 bijeenkomsten plaats per jaar voor elk van de 3 regionale comités; ze behandelen een 
stand van zaken van de wvi-dossiers, specifieke regioprojecten en thema’s die in wvi aan bod komen bv.:

 � het gemeentelijk riolerings- en zuiveringsbeleid
 � van woonbehoefte tot woonprogramma
 � ruimtelijke uitvoeringsplannen
 � de lokale besturen en het Decreet Grond- en Pandenbeleid
 � parkmanagement & bewegwijzering
 � duurzame woonwijken
 � grensoverschrijdend samenwerken met de buurlanden
 � leidraad duurzaam woonproject
 � toekomstperspectief wvi 2013-2025

2. Regionale bijeenkomsten gemeentelijke milieuverantwoordelijken

Sedert 1994 organiseert wvi, in samenwerking met de provincie, regionale vergaderingen voor de gemeentelijke 
milieuverantwoordelijken van de regio’s Roeselare-Tielt, Brugge-Oostende en de Westhoek. De doelstellingen 
van deze bijeenkomsten zijn het uitwisselen van informatie en ervaringen onder de milieuambtenaren en de 
schepenen voor milieu, alsook het komen tot een samenspraak over acties betreffende gemeenschappelijke of 
regiospecifieke milieuproblemen. Zodoende kan de intercommunale ook de noden en de problemen die leven in 
de gemeenten op het vlak van milieu en natuur aanvoelen. 

Er worden op jaarbasis een viertal bijeenkomsten georganiseerd.

In de periode 2007-2012 werden ook een aantal bezoeken aan inspirerende voorbeeldprojecten georganiseerd:

 � In 2007 werden volgende waterprojecten van dichterbij bekeken: het IBA beleid te Bierbeek en Terneuzen, de 
waterbeheersing in het waterschap land en water te Sint Truiden, het drukrioleringsbeleid van de gemeente 
Oosterhout (NL), een afgekoppelde wijk en een kleinschalige waterzuivering te Wingene.

 � In 2008 stonden een aantal duurzame woonprojecten in de kijker: een energiezuinig woonproject van de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen en een ecologische wijk EVA-Lanxmeer te Nederland.

 � In 2010 nodigde wvi alle lokale politici uit voor een boottocht op de IJzer en het Boudewijnkanaal. Er werd 
ingegaan op de grote uitdagingen van het integraal waterbeleid: de financiering van het rioolstelsel en de IBA’s, 
het afkoppelen van regenwater, wateroverlast, natuurbeheer ….
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 � In 2011 werd een terreinbezoek geprogrammeerd in het kader van het thema natuur. Met Ieper als gaststad 
werden meerdere aspecten belicht waaronder pesticidenvrij beheer, bermbeheer, gebruik van streekeigen 
soorten en autochtoon plantmateriaal, soortbescherming, behoud/herstel/aanleg van KLE, aanleg van natuur/
bos/park, harmonisch park- en groenbeheer, speelnatuur/speelbossen,….

3. Regionale bijeenkomsten gemeentelijke stedenbouwkundige 
ambtenaren

Naar analogie met de regionale bijeenkomsten voor de gemeentelijke milieuambtenaren is de wvi sinds 1998 
gestart met regionale bijeenkomsten ter ondersteuning van het ruimtelijke beleid. Sinds 2002 worden voor 
de stedenbouwkundige ambtenaren bevoegd voor ruimtelijke ordening in de regio’s Roeselare-Tielt, Brugge-
Oostende enkele bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Sinds 2009 gebeurt dit in samenwerking met departement 
Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen, onder de noemer van het 
Atrium. Dit overleg komt driemaandelijks in de gemeenten samen in de drie regio’s om onderling ervaringen uit te 
wisselen en zich te informeren over recente ontwikkelingen inzake uiteenlopende ruimtelijke ordeningsthema’s. 
De doelstellingen van deze bijeenkomsten zijn het uitwisselen van informatie en ervaringen onder de 
betrokken deelnemers, alsook het komen tot een samenspraak over acties betreffende gemeenschappelijke of 
regiospecifieke problemen of uitdagingen inzake ruimtelijke planning en ordening. Ook op provinciaal niveau is 
wvi betrokken bij de organisatie van de atria met het departement Ruimte Vlaanderen voor ambtenaren ruimtelijke 
ordening van de gehele provincie. 

4. WinVorm

De lezingenreeks WinVorm werd opgestart in 2003 en biedt bestuurders en ambtenaren uit de West-
Vlaamse gemeenten kansen om zich te informeren over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. tot ruimtelijke
kwaliteit. Het initiatief gaat uit van wvi en Leiedal, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen,de Vlaamse 
Landmaatschappij en het team van de Vlaamse Bouwmeester. Een 100-tal deelnemersschreven zich in voor 
de reeks. Winvorm behandelt thema’s als de nieuwste praktijken om schaarse mogelijkheden van adem- en 
groene ruimte te voorzien in de bebouwde omgeving, transformaties op het platteland met uitdagingen deze 
veranderingsprocessen om te buigen naar zichtbare kwaliteitswinst … . Naast algemene inleidingen uit binnen- en 
buitenland worden vooral West-Vlaamse ervaringen toegelicht.
In 2012 werd voor het eerst Oproep Winvorm gelanceerd. Het gaat hierbij om een variant op de Vlaamse Open 
Oproep waarbij ontwerpopdrachten van lokale besturen 2 keer per jaar gebundeld worden in een gezamenlijke 
wedstrijdformule. De Provincie is juridisch verantwoordelijk voor de procedure. De jurering gebeurt door de 
Kwaliteitskamer WinVorm waarin ook de Vlaams Bouwmeester vertegenwoordigd is.

5. Regio-enveloppe

Wvi voorzag sinds 2007 jaarlijks in een enveloppe van middelen voor de ondersteuning van de regionale werking 
in de drie regio’s: Westhoek, Midden West-Vlaanderen en Brugge-Oostende. Met dit initiatief financierde wvi 
verkennende ruimtelijke opdrachten met als doel het ondersteunen van de individuele gemeenten en de regio op 
het vlak van nieuwe inzichten en ervaringen, visievorming op en aanpak van specifieke ruimtelijke problemen. De 
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gemeenten konden ruimtelijke dossiers indienen in de thema’s strategische (groene) projecten en herbestemming 
van publiek patrimonium. Projecten die in aanmerking kwamen waren bv. de heraanleg van nieuwe publieke 
ruimtes zoals (stations)pleinen of parken, de doordachte inpassing van nieuwe wooninitiatieven in dorpen, nieuwe 
initiatieven rond trage mobiliteit, het zoeken van een nieuwe invulling van beeldbepalende gebouwen zoals oude 
schooltjes, of een geïntegreerde combinatie van deze elementen op één site.

In elke regio werd deze enveloppe tweemaal georganiseerd. De voorbereiding van de dossiers, keuze van de 
ontwerpers en de behandeling van de dossiers werden opgezet en begeleid vanuit de wvi, met betrokkenheid van 
de gemeenten. Elk dossier werd begeleid door een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van gemeentelijke 
mandatarissen en ambtenaren, de wvi en het ontwerpbureau. De dossiers werden binnen het jaar van de opstart 
afgewerkt. De inzet van dit vernieuwend instrument leidde in totaal tot 57 afgewerkte dossiers.
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2 Subregionale werking

1. Roeselare-Tielt

1.1. Midwestoverleg
Het Midwestoverleg is een overleg van de burgemeesters uit de 17 gemeenten uit de regio Midden-West-
Vlaanderen. Het Midwestoverleg komt 9 keer per jaar bijeen. Naast deze bijeenkomsten van burgemeesters is er 
ook een structureel overleg van het expertisecentrum voor gemeentesecretarissen regio Roeselare – Tielt, een 
OCMW voorzittersoverleg en een overleg tussen OCMW secretarissen. 

In 2010 werd op initiatief van het Midwestoverleg, in samenwerking met wvi, een studie uitgevoerd naar 
schaalveranderingen in de regio. In navolging van één van de aanbevelingen uit deze studie werd op 28 februari 
2012 de Interlokale Vereniging Associatie Midwest opgericht. 15 lokale besturen uit de Midwestregio treden hierbij 
op als effectief partner, 2 lokale besturen als waarnemend partner en wvi als ondersteunend partner.

De voorbije jaren werd de werking van het Midwestoverleg gedynamiseerd en structureel ondersteund door de 
aanwerving van een stafmedewerker door wvi. Deze stafmedewerker werkt nu gedurende 3 dagen per week voor 
dit Midwestoverleg – Beheerscomité. Er wordt vanuit wvi een secretariaatsondersteuning voorzien voor een halve 
dag per week. De algemeen directeur van wvi neemt ook deel aan de bijeenkomsten van het Midwestoverleg.

1.2. Strategisch project ‘Stationsomgevingen Roeselare-Izegem-Ingelmunster-
Lichtervelde-Tielt’

Roeselare, Izegem en Ingelmunster hebben enkele jaren terug de handen in elkaar geslagen om de ontwikkeling
van hun stationsomgevingen gecoördineerd aan te pakken. De vierde partner in het samenwerkingsverband was
wvi, die het project coördineerde.

De Vlaamse overheid heeft het stedelijk strategisch project ‘Stationsomgevingen Roeselare – Izegem –
Ingelmunster’ in november 2007 erkend en subsidieerde 80 procent van de loon- en werkingskosten van de
projectcoördinatie, die in handen lag van wvi. De subsidieperiode voor dit project eindigde op 30 september 2011.
De partners beslisten om deze samenwerking verder te zetten en dit in 2012 formeel ook vorm te geven in een
aanvullende overeenkomst binnen de ILV Associatie Midwest. Ook wordt aan andere gemeenten binnen Midden
West-Vlaanderen de kans geboden hieraan deel te nemen. De deelnemende partners binnen deze aanvullende
overeenkomst zijn de gemeente Ingelmunster, de stad Izegem, de gemeente Lichtervelde, de stad Roeselare en
de stad Tielt. Wvi is de zesde partner die de coördinator ter beschikking stelt en het juridisch werkgeverschap op
zich neemt.

In opvolging van het strategische project blijft het doel van de samenwerking het omvormen van de stations
tot aantrekkelijke en kwaliteitsvol ingerichte knooppunten. 

Burgemeesters en secretarissen van Midwestoverleg
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1.3. Plattelandseconomie in de regio Roeselare-Tielt: investeren in kwaliteit en 
vitaliteit

Met het project ‘investeren in kwaliteit en vitaliteit’ wil de wvi samen met haar partners RESOC, provincie en 
gemeenten van de arrondissementen Roeselare-Tielt een strategie uittekenen om de verdere economische 
dynamiek in de plattelandsregio rond Roeselare-Tielt te koppelen aan een systematische kwaliteitsverbetering.
De aandacht gaat hierbij vooral uit naar bestaande en nieuwe solitaire sites.
In de eerste fase werd een studierapport met als titel “Op zoek naar allianties tussen Ruimtelijke Kwaliteit en 
Economische Dynamiek van het platteland” afgewerkt.
Voor de tweede fase van het onderzoek werden diverse databanken aan elkaar gekoppeld en werd
het ruimtelijk voorkomen van ‘solitaire’ bedrijvigheid (o.m. in leegstaande hoeves) in kaartlagen
gevisualiseerd. Tegelijkertijd werd een grondige stellingennota rond hergebruik van leegstaande hoeves 
voorbereid.
Voor de derde en laatste fase werd een methodiek ontwikkeld om het effect van beleidsmaatregelen
m.b.t. solitaire bedrijvigheid te toetsen en de ruimtelijke kwaliteit in beeld te brengen.
Het onderzoek dat werd opgestart in de regio Roeselare-Tielt werd ondertussen ook de VLM uitgevoerd in 20 
Vlaamse plattelandsgemeenten. De resultaten waren vrij gelijklopend.
Op initiatief van de regio en onder begeleiding van wvi en het ILVO werd het thema ook diverse maal aangekaart 
op Vlaams niveau in het kader van het Interbestuurlijk plattelandsoverleg IPO.
In 2012 werd uiteindelijke een beleidswerkgroep opgericht met vertegenwoordiging van de verschillende 
bestuursniveaus om beleidsoplossingen uit te werken.

1.4. RESOC
Wvi nam actief deel aan de overlegvergaderingen van het RESOC. Wvi is actief betrokken als partner en trekker 
van bepaalde projecten.

1.5. Streekhuis Roeselare-Tielt
De wvi ondersteunt de initiatieven van het streekhuis Roeselare-Tielt in samenwerking met de Gebiedswerking van 
de provincie West-Vlaanderen, het streekplatform Roeselare-Tielt en het Midwestoverleg.
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2. Westhoek

2.1. Westhoekoverleg
Het Westhoekoverleg, het overleg van de burgemeesters uit alle Westhoekgemeenten, komt negen maal samen in 
een algemene vergadering met alle burgemeesters en 9 maal in het dagelijks bestuur. 
Naast de algemene vergaderingen met de burgemeesters, is er ondermeer een overleg met de OCMW-voorzitters, 
de secretarissen, een cultuuroverleg en de samenwerking met Noord-Frankrijk. 
Daarnaast worden afzonderlijke infomomenten voor mandatarissen uit de 18 Westhoekgemeenten georganiseerd. 
Ten slotte werd op systematische manier gewerkt aan een aantal dossiers zoals de bestuurskracht van de 
gemeenten, de financiën van de gemeenten, etc.
Het Westhoekoverleg wordt op stafniveau en secretarieel ondersteund vanuit wvi. Wvi neemt ook actief deel aan 
de algemene vergaderingen en bijeenkomsten van het dagelijks bestuur.

2.2. Stuurgroep mobiliteit Westhoek
Jaarlijks wordt de stuurgroep mobiliteit voor de Westhoek enkele keren samengeroepen om mobiliteitsthema’s uit 
de regio te bespreken. 
In de afgelopen periode handelden de thema’s regelmatig over openbaar vervoer voor de regio en over het sturen 
van het zwaar vervoer. Ook de organisatie van de minder mobielen centrales kwam regelmatig terug.

Wvi werd eveneens betrokken bij de routes voor zwaar vervoer. Het provinciebestuur heeft de routes uitgewerkt 
voor de regio Ieper – Diksmuide – Roeselare. De Vlaamse overheid is in 2012 gestart met de routes uit te werken 
voor gans Vlaanderen. Wvi was betrokken in de overleggroepen.

2.3. De toekomst van parochiekerken in de Westhoek
Iedere gemeente in Vlaanderen staat voor de opdracht om een toekomstvisie voor de parochiekerken op zijn
grondgebied uit te werken. Deze opdracht vindt zijn oorsprong in de conceptnota mbt de toekomst van de
parochiekerken en de ministriële omzendbrief van 30 september 2011 maar sluit ook aan bij de context van
het wijzigend beleid rond erfgoed en erediensten. Dit document – goed te keuren op de gemeenteraad tegen
de zomer 2013 – moet voor de beschermde en de niet beschermde parochiekerken binnen de gemeente een
langetermijnsvisie aangeven, zowel wat betreft behoud, nevenbestemming, herbestemming als sloop. Aspecten
als de waarden van de parochiekerk als gebouw, de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de
mogelijkheid tot compartimentering, de ruimtelijke omgeving, het actuele gebruik, het mogelijke medegebruik of
herbruik, de interesse van andere actoren … moeten hierbij worden meegenomen.

Burgemeesters Westhoekoverleg
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De Westhoekgemeenten bevinden zich hierbij in een specifieke situatie gezien de grote hoeveelheid kerken
(112 over het hele grondgebied) waaronder heel wat in kleine plattelandskernen. Deze kerken zijn vaak
heel beeldbepalend. Het vinden van andere bestemmingen (zowel in nevengebruik als bij herbestemming)
ligt bovendien op het platteland niet voor de hand, niet in het minst omdat de financiële draagkracht van de
plattelandsgemeenten erg beperkt is en de mogelijkheden om gemeenschapsfuncties te integreren in deze
gebouwen niet vanzelfsprekend is. Heel wat kerken dateren ook uit de wederopbouwperiode wat deze gebouwen
architecturaal soms interessant maakt en dus veranderingsprocessen niet meteen gemakkelijker. De bestuurders
van de Westhoekgemeenten beseffen verder dat deze denkoefening over de toekomst van de parochiekerken
noodzakelijk is, maar bovenal heel gevoelig ligt. Omwille van de gelijklopendheid van de uitdaging voor de 18
Westhoekgemeenten en om mogelijke keuzes en scenario’s ook in een groter verband van een samenhangend
plattelandsgebied te kunnen afwegen, hebben de gemeenten beslist om deze uitdaging gezamenlijk aan te
pakken.
Omwille van de specifieke situatie in de Westhoek heeft Minister Bourgeois de Westhoekregio erkend als
pilootproject voor de uitdaging een denkoefening op te starten over de organisatie en toekomst van de
parochiekerken. De wvi voert in opdracht van het Westhoekoverleg deze studie uit. Deze opdracht startte in 2012
en loopt nog tot op het einde van 2013.

3. Oostende-Brugge

3.1. Burgemeestersconferentie regio Brugge
Wvi heeft een stafmedewerker aangeworven die het burgemeestersoverleg voor de regio Brugge structureel 
ondersteunt en dynamiseert. Deze stafmedewerker werkt gedurende anderhalve dag per week voor dit 
burgemeestersoverleg.
Voor de regio Oostende, alsook voor de kustgemeenten bestaat er een apart burgemeestersoverleg.

3.2. RESOC Brugge
Wvi nam actief deel aan deze overlegvergaderingen.

3.3. Kennisplatform openbare verlichting
Samen met provincie, Leiedal en VLM werd in de loop van 2011 een kennisplatform rond openbare verlichting 
opgericht. Dit kennisplatform heeft de intentie de gemeentes te informeren rond openbare verlichting. Er werd 
een basiscursus georganiseerd om de gemeentes kennis bij te brengen. Daarnaast werden volgende thema’s 
behandeld: masterplannen openbare verlichting, sfeerverlichting, monumentverlichting, kostenplaatje en verlichting 
op verkavelingen. In 2012 werd een rondrit georganiseerd om projecten op terrein te bekijken.

Burgemeestersconferentie van regio Brugge
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3 Grensoverschrijdende samenwerking

De grensoverschrijdende samenwerking van wvi werd opgestart begin jaren ’90, onder impuls van het Europese 
eenmakingsproces. Het Europees programma Interreg bevordert sedert 1991 de interregionale samenwerking 
via de financiering van grensoverschrijdende en Europese projecten. Europese subsidies zijn tot op vandaag 
een belangrijke drijfveer om grensoverschrijdend samen te werken, maar de keuze van wvi om (lands)
grensoverschrijdend samen te werken vloeit voort uit haar strategische visie: West-Vlaanderen op een duurzame 
manier mee helpen uitbouwen tot een ideale streek voor al zijn inwoners, waar het goed leven, wonen en werken 
is. 

De voorbije 20 jaar heeft wvi een voortrekkersrol gespeeld in de samenwerking met de buren uit Noord-Frankrijk 
en Henegouwen. Door de jaren heen is de grensoverschrijdende samenwerking sterk geëvolueerd: van ad hoc 
projecten in functie van opportuniteiten of van problemen die een gezamenlijke aanpak vergden tot de oprichting 
van institutionele samenwerkingsplatformen met rechtspersoonlijkheid. Op vandaag worden nog steeds projecten 
uitgevoerd maar deze projecten dragen bij tot de realisatie van doelstellingen die voortvloeien uit een gezamenlijke 
grensoverschrijdende strategie of visie. 

Samenwerking is een sleutelwoord om de strategische visie en doelstellingen van wvi te realiseren. Binnen de 
grensoverschrijdende context heeft wvi van meet af aan nauw samengewerkt met collega- intercommunales, sub-
regionale instanties, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse en de federale overheid.

Wvi stond mee aan de basis van de oprichting van de twee huidige Europese Groeperingen voor Territoriale 
Samenwerking (EGTS) op de Frans-Belgische grens: 

 � De EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, opgericht in januari 2008;
 � De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale opgericht in april 2009.

De hoofdopdracht van beide EGTS bestaat uit het bevorderen en ondersteunen van een efficiënte en coherente 
grensoverschrijdende samenwerking. Beide EGTS zijn multi-level governance structuren: door de aanwezigheid 
van alle bevoegde overheden aan weerszijden van de grens wordt een ruim draagvlak gecreëerd om complexe 
grensoverschrijdende problemen op te lossen of projecten te realiseren en dit in de meest uiteenlopende 
beleidsdomeinen.
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Lille en Henegouwen 
2007 was een scharnierjaar in de aanloop naar de oprichting van de allereerste EGTS in Europa, de 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De Frans-Belgische parlementaire werkgroep, opgericht eind 2005, stelde 
een beheersvorm voor aangepast aan de regio Lille-Kortrijk-Tournai evenals een inventaris van de wetgevende, 
reglementaire en administratieve hinderpalen voor grensoverschrijdende samenwerking en een aantal mogelijke 
oplossingen. De Oprichtingsraad, bestaande uit de politieke vertegenwoordigers van alle bestuursniveaus aan 
weerszijden van de grens, legde de ontwerpen voor van samenwerkingsovereenkomst en statuten van de EGTS 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Daarop gingen de 14 toekomstige leden over tot de procedures voor de 
omzetting van de Europese verordening in intern recht en voor de toetreding tot de EGTS. 

De Buitengewone Algemene Vergadering van wvi van 19 december 2007 besliste om toe te treden tot de EGTS 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Tot 2007 hadden intercommunales wvi, Leiedal, IEG en Ideta en Lille 
Métropole Communauté Urbaine nauw samengewerkt binnen de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie 
van Intercommunales, de GPCI en dit sinds 1991. Van bij de start had de GPCI een duidelijke ambitie “een vaste 
wil om samen te werken bij de opbouw van een Europese metropool”. Eind 2007 ging de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de GPCI over tot de ontbinding van de vereniging. De ambitie van de GPCI werd realiteit: op 28 
januari 2008 richtten 14 overheden de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai op. 

De Eurometropool telt 14 leden: de Franse staat, de Région Nord-Pas de Calais, het Département du Nord, 
Lille Métropole Communauté Urbaine, de federale staat, de Vlaamse overheid, het Waalse gewest, de Franse 
gemeenschap, de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen, de intercommunales Leiedal, wvi, IEG en Ideta. 
Het werkingsgebied behelst de 85 gemeenten rond Lille, de arrondissementen Mouscron, Tournai, Ath, Kortrijk, 
Ieper, Roeselare en Tielt. 
De zetel van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is in Lille gevestigd, de operationele diensten in Kortrijk, 
de zetel van het middenveld in Tournai. De Eurometropool bestaat uit twee politieke organen, een Algemene 
Vergadering (84 leden) en een Bureau (32 leden) en een technisch orgaan, de operationele diensten of het 
Grensoverschrijdend Agentschap. Het voorzitterschap van de structuur wisselt jaarlijks en bestaat uit 1 voorzitter 
en 3 ondervoorzitters.
Twee principes liggen aan de basis van de werking van de Eurometropool. Het principe van de dubbele 
pariteit – tussen Frankrijk en België, en in België, tussen Vlamingen en Walen - wordt toegepast zowel op de 
vertegenwoordiging in de politieke organen, als op de verdeling van de financiering. Het tweede principe betreft 
het respect voor de tweetaligheid van de structuur. 

De volgende jaren zou de Eurometropool operationeel uitgebouwd worden. In 2009 werden de eerste 
personeelsleden aangeworven. Na de aanstelling van een algemeen directeur in 2010 werd de equipe van het 
grensoverschrijdend agentschap verder uitgebouwd tot een team van 12 personen aangevuld met tijdelijke 
medewerkers en stagiairs. In 2009 beslisten de partners inhoudelijk te werken rond 6 thema’: economische 
ontwikkeling, werkgelegenheid, vorming en onderzoek, cultuur, mobiliteit en toegankelijkheid, toerisme, 
dienstverlening aan de bevolking, ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling. Daartoe werden 6 thematische 
werkgroepen van verkozenen opgericht, aangestuurd door een voorzitter en twee ondervoorzitters respectievelijk 
afkomstig uit een van de drie deelregio’s. In Doornik werd het Forum van de Eurometropool geïnstalleerd: een 
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adviesorgaan dat het middenveld vertegenwoordigt en concrete input geeft aan de werkzaamheden van de 
Eurometropool. Nog in 2009 werd zoals statutair bepaald de Conferentie van Burgemeesters voor een eerste 
maal bijeengeroepen, gevolgd door een tweede Conferentie in 2011 en een Ronde van de Gemeenten om de 147 
gemeenten van de Eurometropool nauwer te betrekken bij zijn werkzaamheden. In 2010 werd de verbindingsgroep 
opgericht: samengesteld uit de technische vertegenwoordigers van elk lid van de Eurometropool is dit het 
proactieve orgaan van de partners ten aanzien van het agentschap. 

De thematische werkzaamheden van de Eurometropool ontwikkelden zich navenant. Onder impuls van de 
werkgroep economie werd in 2011 het innovatieplatform “innov’eurometropolis” opgericht. Dit platform bestaat uit 4 
thematische clusters: agro-voeding-gezondheid, textiel-innoverende materialen-design, logistiek en beeldvorming-
ICT. Doelstelling is om bedrijven gelegen in het werkingsgebied van de Eurometropool, actief in een van de 
clusters, nieuwe impulsen voor innovatie te geven door hen een open network platform aan te bieden. In 2011 
werd het Interreg IV A project “Invest in Eurometropolis” opgestart. Het project wil een grensoverschrijdende 
promotiestrategie realiseren voor het gebied van de Eurometropool zodat de regio zich zou kunnen manifesteren 
op het niveau van grote Europese en internationale metropolen. De Eurometropool treedt op als projectleider. 
Het project wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen, Leiedal en wvi, het Waalse Gewest en LMCU, 
APIM en CCI Grand Lille aan Franse kant. In dit kader werd in maart 2012 naar aanleiding van de MIPIM beurs in 
Cannes een netwerkevent georganiseerd op de Croisette Beach in Cannes. 

De werkgroep toerisme stelde in 2010 de toeristische kaart van de Eurometropool voor. Deze kaart, beschikbaar 
in het Frans, het Nederlands of het Engels, verzamelde voor de eerste maal op een enkel medium het toeristische 
aanbod van de grensoverschrijdende regio. In 2012 ging de toeristische website van de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai on line. www.visiteurometropolis.eu is het basisportaal voor alle toeristische promotionele acties 
binnen de regio van de Eurometropool.

De werkgroep cultuur organiseert sinds 2011 “de ronde van cultuurfabrieken” of ontmoetingsdagen voor de 
culturele actoren uit de regio. De ontmoetingsdagen bestaan uit een bezoek aan cultuurhuizen gevolgd door een 
denkoefening rond een specifiek thema. Ze worden afgesloten met een bezoek aan een tentoonstelling of het 
bijwonen van een voorstelling. De Eurometropool neemt als projectpartner deel aan het Interreg IV A project “300 
jaar grens – 1713-2013: 300 jaar Frans-Belgische grens – Verdrag van Utrecht” opgestart in 2012. 

De werkgroep mobiliteit heeft in 2011 een voorbereidende mobiliteitsdiagnostiek laten uitvoeren. Deze studie 
leidde tot drie speerpunten: het verbeteren van de spoorverbindingen in de driehoek Lille-Kortrijk-Doornik, het op 
elkaar afstemmen van de logistieke platformen en de ontwikkeling van recreatieve en functionele fietsnetwerken. 
In 2012 werd een studie opgestart om tot een meer gedetailleerde analyse te komen van de grensoverschrijdende 
verplaatsingen. Deze studie brengt het ontwikkelingspotentieel van het personenvervoer per spoor in kaart in 
samenhang met andere vormen van openbaar vervoer.
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De werkgroep dienstverlening aan de bevolking organiseerde in samenwerking met het Frans-Belgisch 
Gezondheidsobservatorium in 2011 een seminarie rond ouderenzorg. Het seminarie had als doelstellingen om 
de grensoverschrijdende mobiliteit van de bejaarden in kaart te brengen, het beleid in de drie deelregio’s te 
vergelijken en overheden te sensibiliseren tot meer samenwerking rond dit thema. De werkgroep ondersteunt de 
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten in de grensoverschrijdende regio.
De werkgroep ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling heeft een permanent netwerk opgericht dat adviezen 
van de Eurometropool zal formuleren over planningsdocumenten die worden opgesteld of herwerkt.

Sedert 2010 ondersteunt de Eurometropool initiatieven van derden via het kwaliteitslabel “Eurometropool”. Deze 
manier van werken verhoogt de zichtbaarheid van de Eurometropool en kan bijdragen tot het ontstaan van een 
eigen identiteit van de Eurometropool. Enkele voorbeelden: het Next Festival, de Jobbeurs van de Eurometropool, 
Art without Bars: kunstbeleving in gevangenissen, Geko Ypres Rally, Sportdag La Kiwanienne, …

De Eurometropool beperkt zich niet tot de korte en middellange termijn acties. Een Taskforce samengesteld uit 
politici en stedenbouwkundigen buigt zich over de vraag welke strategie te ontwikkelen om uit te groeien tot een 
grensoverschrijdende metropool van de 21ste eeuw, de Eurometropool 2030 strategie. De Taskforce identificeerde 
3 assen die een gemeenschappelijke dynamiek moeten op gang brengen: Visualize our metropolis, Feel our 
metropolis, Metropolisation Strategy. Het resultaat van de eerste as is te zien op www.visualiseeurometropolis.eu, 
een webatlas om op een originele en ludieke manier kennis te maken met de regio van de Eurometropool.

De Eurometropool bereidt zich voor op de toekomstige Europese programmaperiode 2014-2020 onder leiding 
van een stuurgroep Europa. Leidraad is de Europa 2020-strategie van de Europese Unie. Het strategische 
programma 2014-2020 van de Eurometropool zal de prioriteiten van de Eurometropool definiëren voor zowel de 
grensoverschrijdende programma’s als voor andere operationele Europese programma’s. Er zal ook gepreciseerd 
worden welke de rol is van de Eurometropool in het toekomstige cohesiebeleid 2014-2020.

Om de betrokkenheid van de Vlaamse partners bij het grensoverschrijdend metropoolvormingsproces te 
optimaliseren, richtten Leiedal en wvi in 2004 het Regionaal Overleg Metropool (ROM) op. Het ROM evolueerde 
na de oprichting van de Eurometropool tot een Vlaams afstemmingsplatform rond de Eurometropool. 

Dunkerque en de Côte d’Opale 
In 2007 stelden de projectpartners wvi, de provincie West-Vlaanderen en het Agence d’Urbanisme et de 
Développement de la Région Flandre-Dunkerque (AGUR) de resultaten voor van hun Interreg III A project 
“Grensoverschrijdend Geografisch Informatiesysteem” dat opgestart werd in 2004. De grensoverschrijdende atlas 
“van Berck tot Brugge, één grens, twee gebieden, één gezamenlijke horizon” geeft een grensoverschrijdende 
statistische analyse van een aantal socio-economische indicatoren, stelt de statistieken visueel voor op kaart en 
interpreteert ze. De website GoGIS – Grensoverschrijdend Geografisch Informatiesysteem brengt het complete 
aanbod aan bedrijventerreinen van wvi en de terreinen gelegen in het werkingsgebied van AGUR voor het eerst 
digitaal en up-to-date in beeld. 
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Eind 2007 werd het Interreg III A project “Realisatie van een permanent platform voor grensoverschrijdende 
samenwerking West-Vlaanderen - Flandre-Dunkerque - Côte d’Opale” afgesloten. Dit project ondersteunde het 
in 2005 opgerichte informeel samenwerkingsverband “het Grensoverschrijdend Platform” in de uitbouw van zijn 
netwerken en activiteiten rond de thema’s werkgelegenheid/opleiding, economische ontwikkeling, mobiliteit, 
ruimtelijke ordening, water, cultuur, toerisme, platteland en ziekenhuissamenwerking. Via dit project werd eind 
2007 voor de eerste maal een grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer gepubliceerd waarbij het 
volledige aanbod inzake openbaar vervoer (bus, tram, belbus, trein) in West-Vlaanderen en het arrondissement 
Dunkerque in kaart werd gebracht. Bovendien was dit project waarin wvi en provincie West-Vlaanderen de 
drijvende krachten waren aan Vlaamse zijde, een hefboom in de verdere evolutie van het platform naar een 
structuur met rechtspersoonlijkheid.
Deze evolutie werd ingezet medio 2007. Een Frans-Belgisch team van juristen startte op vraag van de politieke 
vertegenwoordigers van de partners van het platform, allen lokale en provinciale overheden en instanties, een 
onderzoek op over de omvorming van het platform naar een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
(EGTS). Op basis van de resultaten van dit onderzoek konden de partners van het platform zich vanaf begin 
2008 volledig concentreren op de verdere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst en statuten van de 
toekomstige EGTS. Tegelijkertijd werden aan beide kanten van de grens de nodige stappen genomen om ook 
de hogere overheden, niet als dusdanig lid van het platform, nauw te betrekken bij de totstandkoming van de 
EGTS. De oprichtingsprocedure werd medio 2008 in gang gezet en de Buitengewone Algemene Vergadering van 
wvi keurde op 17 december 2008 de samenwerkingsovereenkomst en statuten goed en ging bijgevolg akkoord 
om deel te nemen aan de tweede EGTS op de Frans-Belgische grens, de EGTS “West-Vlaanderen / Flandre-
Dunkerque-Côte d’Opale”. De installatievergadering vond plaats op 3 april 2009 in het Provinciaal Hof in Brugge.

De juridische structurering streeft een dubbel doel na: enerzijds de bestaande samenwerking versterken dank zij 
een specifieke, grensoverschrijdende structuur met eigen budget en werkingsmiddelen en anderzijds de Europese 
autoriteiten een signaal geven dat, op het ogenblik dat wordt nagedacht over het cohesiebeleid voor de periode 
2014-2020, deze streek een pioniersrol wil vervullen in de grensoverschrijdende samenwerking.

Het referentiegebied van de EGTS is de Côte d’ Opale met zijn hinterland en West-Vlaanderen, met klemtoon op 
de Westhoek en de kust aan Belgische zijde en het arrondissement Duinkerke aan Franse kant. Er nemen in totaal 
13 overheden of publieke partners deel aan deze grensoverschrijdende structuur: de Franse staat, Région Nord 
– Pas-de-Calais, Département du Nord, Département du Pas-de-Calais, Communduté Urbaine de Dunkerque, 
AGUR, Pays Moulins de Flandre en Pays Coeur de Flandre aan Franse zijde en de federale overheid, de Vlaamse 
overheid, Provincie West-Vlaanderen, RESOC Westhoek en wvi aan Belgische zijde. Behalve de eigenlijke 
leden zijn er ook nog de zogeheten geprivilegieerde partners die nauw betrokken waren bij de werking van het 
platform maar die om louter juridische redenen niet kunnen deelnemen aan de EGTS. Aan Vlaamse kant gaat 
het om het Westhoekoverleg. Via wvi heeft het Westhoekoverleg een directe vertegenwoordiging in de politieke 
organen van de EGTS. Aan Franse kant gaat het om de Syndicat Mixte de la Côte d’Opale en de Conseils de 
Développement van de Communauté Urbaine de Dunkerque, van Pays Moulins de Flandre en van Pays Coeur 
de Flandre. De Conseils de Développement verenigen het georganiseerde middenveld van een bepaalde streek. 
Via respectievelijk de Communauté Urbaine de Dunkerque, Pays Moulins de Flandre en Pays Coeur de Flandre 
hebben die Conseils de Développement ook een vertegenwoordiging in de politieke organen van de EGTS.
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De maatschappelijke zetel van de EGTS is gevestigd in Dunkerque, de kantoren bevinden zich in Veurne. De 
EGTS bestaat uit twee politieke organen, een Algemene Vergadering (28 leden) en een Bureau (18 leden). De 
EGTS heeft een voorzitter en een ondervoorzitter die gekwalificeerd worden als co-voorzitters. Het voorzitterschap 
wisselt om de drie jaar. De twee basisprincipes van de EGTS zijn pariteit en tweetaligheid. De EGTS werkt volgens 
het principe van de pariteit tussen België en Frankrijk, zowel wat de vertegenwoordiging in de politieke organen als 
de verdeling van de financiering betreft. Er zijn twee gelijkwaardige werktalen, het Nederlands en het Frans.

Op technisch vlak zet de EGTS de werkwijze van vroeger verder, met een technisch comité bestaande uit 
vertegenwoordigers van de verschillende partnerstructuren en thematische werk- en projectgroepen. De 
werkgroepen worden aangestuurd door een Frans-Belgische tandem van coördinatoren en in 2010 werd een 
meter- en peterschap voor de werkgroepen in het leven geroepen. Leden van de Algemene Vergadering die een 
werkgroep willen ondersteunen en begeleiden kunnen het meter- of peterschap van een werkgroep opnemen. 
Op deze manier wordt de interface verzekerd tussen de krachtlijnen van het werkprogramma goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering en de werkzaamheden van de werkgroep die zij ondersteunen. Net zoals het platform 
is de EGTS een participatieve structuur: derden kunnen hun steentje bijdragen tot de grensoverschrijdende 
samenwerking via hun deelname aan de werk- en projectgroepen. De technische organisatie werd aangevuld 
met een co-directie en een co-secretariaat die worden waargenomen door wvi en de Communauté urbaine de 
Dunkerque. 

Sedert zijn oprichting bouwde de EGTS inhoudelijk verder op de ervaringen en de resultaten van het voormalige 
platform.

Sedert 2010 buigt de werkgroep water zich over de overstromingsproblematiek in de IJzerstreek en de Moeren. 
Dit heeft in 2011 geleid tot een tweetalig technische nota die de problemen en de oorzaken duidt en voorstellen 
inhoudt van mogelijke oplossingen. Verder politiek-ambtelijk overleg resulteerde eind 2011 in een lastenboek 
voor de studie “Naar een grensoverschrijdende oplossing voor de afwatering van de Moeren en de Bergenvaart”. 
De studie zal een overzicht geven van de kosten en de baten, de impact op de waterhuishouding en het 
financiële plaatje van de voorgestelde oplossing. In het kader van de werkzaamheden voor de verbetering van 
de waterafvoer in de grensoverschrijdende regio organiseerde de werkgroep water in 2010 en in 2011 twee 
studiebezoeken aan aantal sites in respectievelijk de IJzerstreek en de Moeren en de Franse regio van de 
Wateringues voor de waterbeheerders en de politiek verantwoordelijken.

De werkgroep economie organiseerde eind 2010 een technisch seminarie over de economische positionering van 
de grensoverschrijdende regio, een eerste stap in een denkoefening die uitgevoerd wordt met beleidsmakers, 
economische actoren en ondernemers. In 2012 startte de werkgroep een onderzoek op bij de agro-
voedingsbedrijven aan beide zijden van de grens om te peilen naar hun grensoverschrijdende relaties met het oog 
op het verbeteren van het concurrentievermogen van de bedrijven. Dit onderzoek werd uitgevoerd door HOWEST 
(Hogeschool West-Vlaanderen) in samenwerking met ISCID (Institut Supérieur de Commerce International de 
Dunkerque). In totaal werden 450 agro-voedingsbedrijven aangeschreven gelegen in het werkingsgebied van de 
EGTS. 
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De werkgroep ruimtelijke ordening organiseerde in 2011 en 2012 twee studienamiddagen rond ruimtelijke planning 
in Vlaanderen en Frankrijk. Tijdens de eerste studienamiddag in Veurne werden een 35-tal Fransen en Vlamingen 
op een praktijkgerichte manier wegwijs gemaakt in de totstandkoming en realisatie van bedrijventerreinen aan 
Vlaamse en Franse kant van de grens. De tweede studienamiddag vond plaats in Arques en via eenzelfde 
formule werden een 40-tal Fransen en Vlamingen wegwijs gemaakt in de totstandkoming en de realisatie van 
huisvestingsprojecten aan beide zijden van de grens. Tijdens de tweede studienamiddag werd een eerste 
draftversie van het grensoverschrijdende lexicon van planningsdocumenten en stedenbouwkundige termen 
voorgesteld. 

Sedert 2010 staat de werkgroep cultuur in voor de begeleiding van de Franse en Vlaamse beiaardiers bij de 
uitvoering van hun twee opeenvolgende Interreg IV A microprojecten rond de beiaard. In 2010 werd voor de 
eerste maal een brochure gepubliceerd van de beiaardconcerten in West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. In 
2012 verscheen de derde grensoverschrijdende editie van deze seizoensbrochure en kon voor de derde maal 
een grensoverschrijdend beiaardfestival georganiseerd worden. Op de agenda telkens een 25-tal concerten aan 
weerszijden van de grens in 12 steden, van Damme tot Hazebrouck, waarbij Franse beiaardiers in Vlaanderen 
speelden en omgekeerd. Tijdens het festival werden nocturnes georganiseerd met publieksuitwisseling.

De werkgroep jeugd organiseerde in 2011 een eerste studiebezoek in een cyclus van vier bezoeken en 
workshops. Doelstelling is om een duurzaam grensoverschrijdend netwerk van jeugdwerkers tot stand te brengen. 
Het eerste bezoek bracht 35 Franse en Vlaamse jeugdwerkers op de been die kennis maakten, dikwijls voor 
het eerst, met innoverende projecten en infrastructuur aan de andere kant van de grens. Van het diensten- en 
jeugdcentrum De Boare in De Panne ging het richting Duinkerke waar het indoor skatepark bezocht werd. 
Vervolgens ging het verder naar Calais waar kennis gemaakt werd met “Le Channel”, scène nationale, om 
via “le lieu musical” in Grande Synthe terug te keren naar De Panne. Een tweede studiebezoek werd in 2012 
georganiseerd en bracht een 25-tal Franse en Vlaamse jeugdwerkers op de been die kennis maakten met de 
werking, de infrastructuur en de projecten van Cultuurcentrum De Spil in Roeselare en van Le Nautilys in Comines 
(F).
Onder de noemer “gezondheidszorg kent geen grenzen” organiseerden de partners van het Interreg IV 
A project rond ziekenhuissamenwerking samen met de EGTS in 2011 een grensoverschrijdend seminarie 
en persconferentie in Veurne. Het Centre Hospitalier van Duinkerke, het KEI uit Oostduinkerke, het AZ St-
Augustinus uit Veurne, het Hôpital Maritime van Zuydcoote, Nucléridis Dunkerque en het Frans-Belgisch 
gezondheidsobservatorium werken al geruime tijd samen om het aanbod inzake gezondheidszorg in de grensregio 
te optimaliseren, zowel wat uitrusting betreft als toegang tot de gezondheidszorg.
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De werkgroep platteland organiseerde in 2012 een studiebezoek aan Riemst (B) en Maastricht (NL) voor 
lokale mandatarissen en ambtenaren uit de Franse en Vlaamse Westhoek. De tweedaagse behandelde zowel 
grensoverschrijdende als actuele plattelandsthema’s: woonbeleid, aanpak van water- en erosieproblemen, 
kernenbeleid, grensoverschrijdend samenwerken rond sociale economie, rond ruimtelijke planning, rond 
gezamenlijke aankoop van goederen door de gemeenten.

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale voert samen met wvi en de Communauté urbaine 
de Dunkerque het Interreg IV A project “Grensoverschrijdende Samenwerking” uit. Het project startte op 1 januari 
2010 en liep initieel over drie jaar. Eind 2012 is een projectverlenging van 1 jaar goedgekeurd. Het project draagt 
bij de projectwerking en netwerkvorming van de EGTS. 

Eind 2011 engageerde de EGTS zich als projectpartner in twee nieuwe Interreg IV A projecten, “300 jaar 
grens – 1713-2013: 300 jaar Frans-Belgische grens – Verdrag van Utrecht” en “TransSport”. Beide projecten 
werden opgestart in 2012. Het eerste project, “300 jaar grens”, heeft als doelstelling om naar aanleiding van 
de 300ste verjaardag van het Verdrag van Utrecht, gerichte actie te ondernemen door en voor de bevolking 
van de grensstreek om de bewoners de rijke geschiedenis en de culturele rijkdom van de grensstreek te laten 
(her)ontdekken Het tweede project, “TransSport”, wil de grensoverschrijdende sportieve contacten tussen de 
bevolking, sportverantwoordelijken en clubs en verenigingen stimuleren en de toegang tot sportinfrastructuur en 
sportbeoefening op schaal van de grensoverschrijdende regio optimaliseren door middel van een aantal nieuwe 
grensoverschrijdende instrumenten. 

Eind 2009 voerde de EGTS een systeem van kwaliteitslabel in. Het toekennen van het label van de EGTS 
aan grensoverschrijdende acties of projecten is een middel om de grensoverschrijdende samenwerking in het 
werkingsgebied van de EGTS te bevorderen en te ondersteunen. De labelling kan de vorm aannemen van een 
geassocieerd partnership of van een statuut van observator bij Europese projecten. Dit brengt als bijkomend 
voordeel met zich mee dat de EGTS van dichtbij de projecten kan opvolgen en gebruik kan maken van de 
resultaten van het project. Zeven Europese projecten genieten ondertussen het EGTS keurmerk. 
Als geassocieerd lid van de Syndicat Mixte de la Côte d’Opale volgt wvi sinds eind 2005 de voorbereidende 
technische vergaderingen en de vergaderingen van het Comité Syndical van de SMCO op.
Wvi heeft de afgelopen jaren – veelal op vraag van haar Franse partners - haar kennis en ervaring op vlak van 
grensoverschrijdende samenwerking gedeeld met een ruim publiek op allerhande Franse nationale en Europese 
fora. Niet enkel deze kennis wordt door de Fransen geapprecieerd, ook haar expertise op vlak van ruimtelijke 
ordening werd gesmaakt op meerdere nationale en regionale Franse colloquia en studiedagen. Wvi heeft ook 
meermaals, alleen of in samenwerking met derden, studiebezoeken georganiseerd in West-Vlaanderen op vraag 
van de Franse partners. 
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4 Europese samenwerking
Op 1 april 2006 heeft wvi een voltijds stafmedewerker Europese samenwerking aangeworven om volop te 
kunnen inspelen op de mogelijkheden rond Europese projectontwikkeling. Deze stafmedewerker staat in voor het 
ontwikkelen van een Europees project op basis van een behoefte in wvi en/of een gemeente en als het project 
goedgekeurd is, volgt deze persoon het project op inclusief rapportages zodat de medewerkers van wvi en/of de 
gemeente zich volop kunnen concentreren op de inhoudelijke uitwerking van het project.

Er werd eerst en vooral nagegaan wat de thematische prioriteiten van de verschillende Europese Interreg-
programma’s zijn en welke regels ze hanteren. Op basis van deze kennis werd binnen wvi een inventaris gemaakt 
van mogelijke projectideeën.

Wvi concentreerde zich op verschillende pistes: CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen, duurzame verkavelingen 
en bedrijfsverzamelgebouwen, de realisatie van glastuinbouwzones die gebruik maken van restwarmte van 
nabijgelegen bedrijventerreinen, reconversie van bestaande bedrijventerreinen, aanleg van nieuwe en duurzame 
bedrijventerreinen, parkmanagement en woonzorgconcepten zijn een belangrijke greep uit de inventarisatie.

In de voorbije legislatuur 2007 – 2012 heeft wvi elf projecten uitgewerkt en ingediend waarvan er zes goedgekeurd 
werden.

Hierbij een overzicht van goedgekeurde projecten per jaar met een tabel die een overzicht geeft van de geraamde 
budgetten:

2007  geen
2008  BISY
  Future Cities
2009  Sintropher
  DuGiO
  manage+
2010  geen
2011  ACE

1. BISY (doelstelling 2)

BISY, Bedrijven Informatie en Signalisatie sYsteem, is een project over de digitalisering van de bewegwijzering 
op bedrijventerreinen via een centrale databank. Dit project werd goedgekeurd op 24-09-2008. Wvi werkte in dit 
project samen met Intercommunale Leiedal en trad op als projectpromotor. Het wvi budget bedroeg 321 583 €. 
Hierop ontving wvi 128 633 € EFRO-subsidie wat overeenkomt met 40% en 64 317 € Vlaamse subsidie (20%). 
Het project liep af op 31-12-2010. De resterende subsidies werden eind september 2012 na controle door het 
Doelstelling 2 programma aan wvi overgemaakt.

 Budget Europese 
subsidie

Vlaamse 
subsidie

Cofinan-ciering 
gemeente

Percentage 
subsidie

BISY 321583 128633 64317 0 60,00%
Future Cities 1037184 518592 0 0 50,00%
Sintropher 118963 50167 0 50952 42,17%
DuGiO 607661 243065 0 0 40,00%
manage+ 581078 290539 0 0 50,00%
ACE 779980 389990 171269 0 71,96%
Totaal 3446449 1620986 235586 50952
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Met het BISY – project heeft wvi samen met Leiedal een vernieuwend en intelligent systeem van bewegwijzering 
op bedrijventerreinen ontwikkeld door middel van een centrale databank die een bewegwijzeringsconcept met een 
letter-cijfercombinatie ondersteunt. Op 11 terreinen werd een digitale infozuil geïnstalleerd. Via deze infozuil kan 
de kortste route tot bij het gezochte bedrijf opgevraagd worden. Er werd ook een website ontwikkeld www.bisy.
be vanwaar de aanbevolen route afgedrukt kan worden of gedownload worden voor gps-systemen. Bedrijfsleiders 
wordt gevraagd het systeem up-to-date te houden en bekend te maken door hun zone te vermelden in hun 
briefwisseling, door wijzigingen in hun gegevens te melden via het contactformulier op de website en de zone met 
een link naar de persoonlijke routebeschrijving bij de contactgegevens op hun website te vermelden.

2. Future Cities (Interreg IVB Noordwest-Europa)

Future Cities, urban networks to face climate change, is een project waarin wvi werkt aan de duurzame wijk “De 
Vloei” in Ieper. Het Future Cities project legt de focus op water – ecologie – energie om steden en regio’s aan 
te passen aan klimaatverandering en om het stadsklimaat te verbeteren. Het wvi budget bedraagt 1 037 184 € 
waarop wvi 50% subsidie ontvangt, zijnde 518 592 €. Het project werd goedgekeurd op 16-10-2008 en loopt nog 
tot 31-12-2013.

Realisaties tot nu toe:
Met de Future Cities subsidies werd de ambitienota voor De Vloei gemaakt. Wvi maakte ook een leidraad voor 
duurzame woonprojecten. Deze kan door gemeenten die een duurzaam woonproject wensen te ontwikkelen, 
gebruikt worden en kan gedownload worden via de website van wvi. Indien gewenst, kan wvi hierin ondersteuning 
bieden.
Alle plannen met uitzondering van het beeld-kwaliteitsplan werden ook met deze subsidies gerealiseerd: het 
masterplan dat de duurzaamheidsambities uit de ambitienota integreerde, het verkavelingsplan, het verdeelplan, 
het infrastructuurplan en de technische berekening voor de realisatie.

Een waterstudie en energiestudie werden aanbesteed. De waterstudie gaf input voor het masterplan. De 
energiestudie heeft ertoe geleid dat in de wijk geen gasnet zal aangelegd worden.

Op vlak van communicatie werden heel wat acties ondernomen: er werden studiebezoeken georganiseerd naar 
goede voorbeeldwijken, wvi presenteerde De Vloei op heel wat fora, één van de meest recente was bijvoorbeeld 
FNAU in Bordeaux in november 2012. Er werd een website ontwikkeld: www.devloei.be. Deze website geeft 
informatie over de voortgang van het project maar geeft ook ruimte aan sociale media zodat mensen die duurzaam 
willen bouwen en leven ervaringen kunnen uitwisselen. Er werd een buurtvergadering gehouden, twee keer per 
jaar wordt een nieuwsbrief verspreid, er verschenen artikels in de wvi-nieuwsbrief, via wedstrijden werden een 
naam en een logo voor het project gekozen, er werd samengewerkt met technische scholen om een lichtplan voor 
het project te maken en voorbeelden van duurzame muuropbouw enz.
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3. Sintropher (Interreg IVB Noordwest-Europa)

In het project Sintropher, Sustainable Integrated Tram-Based Options for Peripheral European Regions, is wvi sub-
partner van de gemeenten Veurne, Diksmuide en Koksijde om hen te ondersteunen bij de projectuitvoering om 
van hun stationsomgevingen aantrekkelijke en toegankelijke plaatsen te maken. Ook De Lijn West – Vlaanderen 
is partner met de mogelijke tramverlenging van Koksijde naar Veurne. Het wvi budget bedraagt 118 963 € en het 
subsidiepercentage bedraagt iets meer dan 42%. De gemeenten cofinancieren bijna 43% in het budget van wvi. 
Het project werd goedgekeurd op 16-04-2009 en loopt tot 30-04-2014.

Realisaties tot nu toe:
Het station van Koksijde werd op 14 januari 2012 feestelijk geopend. De volledige stationsomgeving werd 
vernieuwd. Er werd een nieuw duurzaam stationsgebouw gezet, de perrons werden verhoogd, een overdekte 
fietsenstalling en een overzichtelijke parking werden voorzien. Er is een brede luifel voor wachtende passagiers en 
er is zelfs een stationsbuffet. Dit alles om de reiservaring van de passagier grondig te verbeteren, het overstappen 
makkelijker te maken en zo meer mensen naar het openbaar vervoer te lokken. Een deel van het projectgebied 
wordt voorbehouden voor het eventueel ontvangen van de tram als er een verlenging komt tussen Koksijde en 
Veurne.
In Veurne zijn de werken begonnen aan een voetgangerstunnel onder de sporen, die lang genoeg is om ook onder 
de toekomstige tramsporen te gaan. Er werd een masterplan gemaakt voor de stationsomgeving. Dat masterplan 
wordt nu verfijnd in samenwerking met De Lijn en de NMBS. Veurne heeft een studiebureau aangesteld om een 
citymarketingplan te maken.
In Diksmuide werd een masterplan en een economische impactstudie gerealiseerd. In 2013 zullen de werken aan 
het busstation beginnen.
Wvi ondersteunt de gemeenten in de administratieve afhandeling van het project en leidt één van de 
projectwerkpakketten over stationsomgevingen.

4. DuGiO (Doelstelling 2)

DuGiO is een studieproject waarbij wvi de implementatie voorbereidt van een duurzame glastuinbouwzone in 
Oudenburg. Gelijklopend met twee projectverlengingen van een half jaar, werd ook de glastuinbouwzone van 
Roeselare in het project opgenomen. Er werd een budget ingediend van 607 661 € met een subsidie van 243 065 
€, zijnde 40%. Het project werd goedgekeurd op 18-02-2009 en liep tot 30-11-2012. Er werden veel minder kosten 
ingediend dan oorspronkelijk geraamd nl. 178 000 €. De laatste schijf subsidies moet nog gestort worden nadat 
een laatste controle door het Doelstelling 2 secretariaat is uitgevoerd.

Voor de glastuinbouwzones van Oudenburg en Roeselare werden inrichtingsplannen en infrastructuurplannen 
gemaakt die rekening houden met de infrastructuur nodig voor het aanvoeren van restwarmte en eventueel 
rest – CO2. Er werd ook nagekeken of er collectieve voorzieningen konden geplaatst worden, een groen- en 
natuurinrichtingsplan werd gemaakt, evenals een studie voor waterbeheer en hergebruik van water.
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5. Manage+ (Interreg IVB Noordwest-Europa)

Het manage+ project, Sustainable MANAGEment and operation of major regenerated sites into attractive 
destinations, heeft tot doel om voor de suikerfabrieksite in Veurne een communicatie- en marketingstrategie te 
ontwikkelen evenals een beheerstructuur die zorgt voor de duurzame ontwikkeling en beheer tijdens en na de 
reconversie. Er werd een budget ingediend van 581 078 €, de subsidie bedraagt 290 539 €, ofwel 50%. Het project 
werd goedgekeurd op 25-06-2009 en loopt tot 30-09-2014.

Realisaties tot nu toe:
Deloitte voerde een studie uit inzake een beheerstructuur voor de ontwikkeling en het beheer van de 
suikerfabrieksite. Dit hield een strategisch – financiële analyse in evenals een operationele en juridische analyse. 
Op basis van de strategisch – financiële analyse gaat wvi op zoek naar geïnteresseerde investeerders.
Cayman ontwikkelde een communicatiestrategie voor het project, inclusief huisstijl en logo en een projectwebsite: 
www.suikerfabriek.be . Een stafmedewerker van wvi voert nu de communicatiestrategie uit.
Op de site zal een beheer- en bezoekercentrum gebouwd worden. De plannen zijn klaar en de bouwvergunning 
werd ingediend. De werken zullen in het voorjaar van 2013 starten.

6. ACE (Interreg IVA 2 Zeeën)

ACE, Answers to the Carbon Economy, is een project waarbij wvi op basis van een aantal pilootprojecten een 
strategie uitwerkt om de CO2-uitstoot van bedrijventerreinen drastisch te verminderen. Het budget bedraagt 
779 980 €. De Europese subsidie bedraagt 389 990 €, ofwel 50%. Wvi ontvangt voor dit project ook Vlaamse 
subsidies ten bedrage van 171 269 € via Vlaanderen in Actie. De totale subsidie bedraagt 72%. Het project werd 
goedgekeurd op 03-06-2011 en loopt tot 14-06-2014.

Realisaties tot nu toe:
Deloitte voerde een studie uit over hoe wvi collectieve hernieuwbare energieproductie op bedrijventerreinen 
kan faciliteren en erin kan participeren. In 2012 werd beslist dat wvi niet participeert in collectieve hernieuwbare 
energieproductie maar dit wel kan faciliteren.
Voor het bedrijfsverzamelgebouw in Veurne werd nagegaan welke hernieuwbare energieproductie er collectief 
mogelijk is. Collectieve warmtevoorziening is niet haalbaar maar zonnepanelen komen er wel. Ook regenwater 
wordt collectief opgevangen en hergebruikt. Er wordt nagegaan of er laadpunten voor elektrische wagens op het 
bedrijventerrein kunnen worden voorzien.
Wvi heeft een bouw- en milieuvergunning verkregen voor het bouwen van twee windturbines op het 
bedrijventerrein Poperinge Sappenleen. Deze werden verkocht aan een energieproducent.
Voor Brugge De Spie werden vier inrichtingsscenario’s uitgewerkt die rekening houden met collectieve 
hernieuwbare energieproductie.
Voor Roeselare West en de glastuinbouwzone in Roeselare werken wvi en Mirom samen om na te gaan of er een 
warmtenetwerk mogelijk is.


