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VOORWOORD
Net zoals haar lokale besturen is WVI altijd in beweging. 2019 stond in het teken
van vernieuwing – letterlijk en figuurlijk. Aan het begin van een nieuwe bestuurs
periode worden traditioneel de bestuursorganen van WVI vernieuwd: een alge
mene vergadering en een raad van bestuur. Eind februari 2019 hebben de 54
nieuw aangeduide vertegenwoordigers van onze 54 gemeenten-vennoten met
een een nieuwe raad van bestuur benoemd.
Met de nieuwe sterke en enthousiaste bestuurders willen we onze intercommu
nale de komende jaren nog meer slagkracht geven. Samen met en dicht bij onze
gemeenten en regio’s maken we werk van een duurzame en veilige woon-, werken leefomgeving. Onze missie helpen we realiseren met onze ambitieuze en duur
zame visie op de toekomst: het Strategisch Plan 2019-2025.

We willen onze lokale besturen maximaal begeleiden en ondersteunen in deze
transities waarbij samenwerking over de gemeentegrenzen heen, met bedrijfs
wereld, kenniscentra, middenveld en burger, een sleutelrol speelt. We identifi
ceren en analyseren de noden en verwachtingen van onze lokale besturen, en
zoeken gepaste oplossingen en antwoorden om het transitieproces te stimuleren
en zelfs te versnellen.
Voor WVI is 2019 opnieuw een vruchtbaar jaar geweest, zowel inhoudelijk als
financieel. Zo hebben we heel wat woonprojecten en bedrijventerreinen inge
huldigd en werd via tal van opdrachten voor onze 54 gemeenten werk gemaakt
van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Iedereen die aan die
goede resultaten heeft meegewerkt - onze vennoten, onze bestuursorganen en
onze medewerkers - willen we daarom van harte bedanken.
Voetnoot | Dit jaarverslag werd opgemaakt in volle coronatijden. Het is momen
teel nog te vroeg om in te schatten wat de effecten zullen zijn op langere termijn.

Kris Declercq				Geert Sanders
voorzitter WVI				
algemeen directeur WVI
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De komende jaren staan in het teken van transitie(s). Vandaag staan overhe
den immers voor een reeks nieuwe uitdagingen. In de overgang naar een toe
komstbestendige samenleving heeft WVI als dienstverlenende vereniging een rol
te spelen, en nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo bouwen we mee aan een
klimaatbestendige leefomgeving met levendige steden en gemeenten, professi
onele werklocaties, een veerkrachtige open ruimte en toekomstbestendige mo
biliteit. We willen de dynamiek rond de energietransitie en circulaire economie
versnellen met een sterke focus op innovatie. Digitalisering en de omslag naar de
digitale overheid loopt als rode draad doorheen deze transities.

BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER EN
ALGEMEEN DIRECTEUR
Geert Sanders: “Het is en blijft de missie van WVI als dienst
verlenende vereniging om onze lokale besturen extra slag
kracht te geven. Op 28 februari 2019 duidde de buitenge
wone algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur
aan. Met deze nieuwe sterke en enthousiaste bestuurders
willen we onze intercommunale opnieuw wapenen voor de
komende jaren. Je mag dit zelfs letterlijk nemen, want de
duur van onze dienstverlenende vereniging werd tijdens de
algemene vergadering eind juni met een nieuwe periode van
18 jaar verlengd. Samen met onze gemeenten-vennoten zul
len we er alles aan doen om alle nieuwe uitdagingen om te
zetten in kansen.”
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Kris Declercq: “Het strategisch plan vormt de leidraad voor
de bestuursperiode 2019-2025 en verder. We blijven ons
concentreren op grondgebonden thema’s die met de leef
omgeving te maken hebben - wonen, ondernemen, ruimte,
mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie. Daarin blijven we
als verlengstuk van de gemeente fungeren. Tegelijk onder
steunen en verkennen we ook allerlei samenwerkingen en
helpen we de regio’s om werk te maken van hun streekont
wikkeling. Vanuit onze ambitieuze en duurzame visie op de
toekomst willen we meebouwen aan een klimaatbestendige
leefomgeving met levendige steden en gemeenten, profes
sionele werklocaties, een veerkrachtige open ruimte en
een toekomstbestendige mobiliteit. Bovendien willen we de
dynamiek rond de energietransitie en circulaire economie
versnellen door in te zetten op creativiteit en innovatiever
mogen. Telkens vormt digitalisering de rode draad door
heen deze transities. Om al die uitdagingen aan te kunnen,
is bovendien een bestuurlijke
transitie nodig, om gezamenlijk de bestuurskracht te ver
sterken en alle mogelijkheden die burgerparticipatie biedt
aan te boren.”
Geert Sanders: “WVI heeft de ambitie om onze lokale bestu
ren in al die transities te begeleiden – door met haalbare
oplossingen op de proppen te komen, initiatieven een duw
in de rug te geven, kennis en expertise te delen of de juiste
partners rond de tafel bijeen te brengen. Meer dan ooit pro
fileren we ons als de uitgelezen partner om onze gemeenten
naar een toekomstbestendige samenleving te loodsen.”
Kris Declercq: “Zo stond de derde editie van de WVI BOOST,
een inspirerend ontmoetingsmoment, dit jaar in het teken
van het klimaat: klimaatexpert Pieter Boussemaere kaartte
doeltreffende en haalbare maatregelen aan om te evolueren
naar een klimaatbestendige omgeving. Tijdens zijn bevlogen
uiteenzetting schept hij orde in de chaos van het debat, en
baseert zich daarbij op de wetenschap en gedegen onder
zoek. Zo maakt hij het klimaatdebat bevattelijk voor ieder
een.”

Wat bracht het voorbije jaar voor WVI?
Geert Sanders: “2019 was opnieuw een vruchtbaar jaar
voor WVI. Zo verkochten we 45,49 ha grond aan 88 bedrij
ven op 33 bedrijventerreinen. Jaar op jaar blijft de vraag
naar bouwrijpe percelen groeien. Veel vragen van KMO’s,
maar ook grote spelers vinden de weg naar WVI. Als publie
ke ontwikkelaar kunnen we immers tijd en ruimte creëren
in het ontwikkelingsproces om projecten van strategisch
belang te laten slagen. Denk maar aan cases zoals het aard
appelverwerkend bedrijf Aviko op het bedrijventerrein Sap
penleen II in Poperinge of busbouwer VDL Bus Roeselare
op het bedrijventerrein Beveren-Krommebeek. Een toe
komstgerichte, klimaatbestendige en veelzijdige economie
is bovendien van vitaal belang voor onze steden en gemeen
ten. WVI faciliteert een flexibele en innoverende omgeving
waarin gemeente en ondernemers snel kunnen inspelen op
veranderende omstandigheden. . Als eigenaar en beheer
der van het Ostend Airport Businesspark speelde WVI een
actieve rol bij het investeringsproject rond de ambitieuze
start-up Aerocircular die zich toelegt op het ontmantelen
en herbruiken van de waardevolle onderdelen en materialen
van end-of- life vliegtuigen. WVI stond in voor de aanleg en
de prefinanciering van de speciale betonnen vloer, waarop
Aerocircular haar nieuwe duurzame SFS-hall (steel-fabricstructural) en bijhorende bureaus heeft gebouwd. Voor het
ganse project werd een perceel van ca 1,2 ha in erfpacht
gegeven aan Aerocircular. Zo creëerden we maximale ont
plooiingskansen.”
Kris Declercq: “WVI profileert zich als voortrekker in de
transitie naar circulaire bedrijventerreinen. Voor alle nieu
we bedrijventerreinen geldt een CO2-neutraliteitsverplich
ting. Om de energietransitie te bevorderen, onderzoeken
we de oprichting van Local Energy Communities: lokale
energienetten die groene energie produceren voor de be
drijven én voor de omwonenden. Daarnaast sporen we be
drijven aan om de energiepotenties van hun daken maximaal
aan te spreken. In een proefproject in Torhout introduceer
den we daarvoor een clausule in de verkoopvoorwaarden
die de bedrijven aanspoort om hun dakoppervlakte duur
zaam te benutten. Doen ze dat niet zelf, dan verkrijgt WVI
na vier jaar de optie om de niet benutte dakoppervlakte zelf
te exploiteren.”
Geert Sanders: “WVI geeft de evolutie naar compactere,
duurzamere en inbreidingsgerichte woonprojecten mee
vorm. In hedendaagse woonprojecten hanteren we princi
pes zoals zongericht verkavelen, aanpasbaar bouwen, le
venslang wonen, … Bovendien hebben we ook aandacht voor
een levendige buurt en nieuwe woonvormen zoals zorg-,
kangoeroe-, of duowoningen. In 2019 had WVI 32 woonpro
jecten in 20 gemeenten in verkoop, waarvan 23 projecten
voor particulieren (kavels en appartementen). In totaal
werden 134 percelen bouwgrond verkocht, gespreid over
32 projecten. Voor het project Heulebrug in Knokke-Heist

werd het grondaandeel verkocht voor de bouw van 8 woon
entiteiten. Bovendien werd ook de verkoop van het woon
project Suikerpark in Veurne opgestart door de private
partner: 25 kavels en 12 appartementen. Zo heeft WVI in
2019 159 woonentiteiten (kavels + appartementen) op de
markt gebracht. WVI begeleidt haar vennoten om kleinscha
lige inbreidingsgerichte projecten kwalitatief in te vullen, in
samenwerking met de privésector en sociale bouwmaat
schappijen of als projectregisseur.
Kris Declercq: “WVI geeft mee vorm aan de duurzame ste
den en gemeenten van morgen. Als kwaliteitsvol studie- en
adviesbureau begeleiden en realiseren we een steeds bre
dere waaier van visies, plannen en studies. Leegstaande
of verwaarloosde sites kunnen worden omgetoverd tot
woonprojecten die buurten en wijken revitaliseren. In ste
delijke gebieden kunnen verwaarloosde panden een nieuwe
invulling krijgen en buurten en wijken weer doen opveren.
Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zal onge
twijfeld nieuwe impulsen in die richting geven. Ontwerpend
onderzoek is bovendien een erg geschikte methodiek om in
spirerende ideeën te laten opborrelen, te onderzoeken en
uit te werken.”
Geert Sanders: “WVI fungeert als gangmaker voor gemeen
ten die een lokaal energie- en klimaatbeleid op poten zetten.
Zo spoorden we in 2019 alle gemeenten aan om zich voor
het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 te engageren.
Ondertekenaars verbinden zich ertoe om de CO2-emissies
op hun grondgebied tegen 2030 met minstens 40 procent
te reduceren én hun weerbaarheid tegen de gevolgen van
klimaatverandering te vergroten. Als pilootgroep laat het
Klimaatoverleg Midwest zich door WVI begeleiden in het Eu
ropese project PentaHelix. Via co-creatiesessies (klimaat
tafels en ontwerpsessies) werden inwoners en georgani
seerde stakeholders nauwer betrokken bij de opmaak van
het klimaat- en energieactieplan. Dat moet actieplannen op
leveren waarin elke stakeholder een inbreng heeft, zodat ze
extra gemotiveerd worden om de acties ook daadwerkelijk
te helpen uitvoeren. Dat is erg belangrijk, omdat de lokale
besturen niet de enige actor zijn die klimaatacties kunnen en
moeten realiseren om de klimaatdoelen te halen.”
Kris Declercq: “Daarnaast blijft WVI tal van aanvullende
diensten en oplossingen aanbieden. Via de in-house rege
ling kunnen gemeenten eenvoudig een opdracht gunnen aan
WVI, zonder onder de administratieve en juridische romp
slomp die samenhangt met bestekken en aanbestedingen.
Wat heeft WVI in petto voor 2020?
Geert Sanders: “WVI is voortrekker in transities. Zo willen
we een klimaatbestendige leefomgeving mee vorm geven.
Via ruimtelijke beleidsplannen kan een gemeente slagvaar
diger en daadkrachtiger inspelen op de ruimtelijke uitdagin
gen van morgen. We hopen dat heel wat gemeenten in de
voetsporen zullen treden van Knokke-Heist”.

Kris Declercq: “De voorraad verkavelbare gronden wordt
steeds schaarser. Meer doen met minder ruimte: dat wordt
meer dan ooit de tendens zowel bij het ontwikkelen van een
hedendaags woonverkaveling als een duurzaam bedrijven
terrein. Met bedrijfsverzamelgebouwen spelen we daar al
op in. Nog efficiënter wordt het als we verschillende acti
viteiten in één verzamelgebouw gaan verweven: productie,
kantoor- en dienstenfuncties, zelfs wonen. Dat biedt met
een ook potenties voor gemeenten die op verlaten bedrijfs
sites in hun kern de ruimte voor bedrijvigheid willen maxi
maliseren. Bedrijventerreinen zijn ideale locaties voor de
productie van hernieuwbare energie (wind en zon). Tegelijk
hebben ze veel energie nodig. WVI onderzoekt de oprichting
van Local Energy Communities op bedrijventerreinen: lokale
energienetten die groene energie produceren, lokaal ver
bruiken en delen met omwonenden.”
Geert Sanders: “Het energiezuinig maken van het be
staande woonpatrimonium vormt een grote uitdaging voor
de gemeenten. We willen onze gemeenten helpen om het
bestaande woonpatrimonium energiezuinig te maken via
de thermocar, het aanstellen van een (intergemeente
lijke) renovatiecoach, … Na een inloopjaar kunnen inwo
ners van de 32 aangesloten gemeenten vanaf 2020 gratis
bij het Energiehuis WVI terecht met al hun energievragen.
Voortaan fungeren we als laagdrempelig energieloket,
waar we inwoners informeren, begeleiden en ontzorgen
bij hun energetische renovatie. Bovendien hopen we dat
zoveel mogelijk gemeenteraden zullen beslissen om tot het
Burgemeestersconvenant voor klimaat energie 2030 toe
te treden. Het Europese proefproject PentaHelix heeft een
werkbaar traject opgeleverd waarmee we zoveel mogelijk
gemeenten willen ondersteunen. Dankzij Europese sub
sidies kunnen gemeenten projecten realiseren die anders
misschien buiten bereik zouden blijven.”
Kris Declercq: “Als verlengstuk van de gemeente zet WVI
haar brede kennis en expertise in als regisseur voor ge
biedsontwikkeling. Samen met de gemeente zetten we am
bitieuze projecten op de rails zoals de reconversie van de
vrijgekomen kazerne in Sijsele (Stad Damme). Die wordt
omgetoverd in een nieuwe wijk van 19 hectare, waarin re
creatie, creatief ondernemen en toekomstgericht wonen
optimaal met elkaar worden verweven. In Veurne wordt
de 49 hectare grote site van de voormalige Suikerfabriek
omgevormd tot een multifunctioneel stadsdeel. WVI zit op
koers met de investeringen voor de aanleg van het duur
zaam bedrijvenpark (16 hectare) en de herinrichting van
het natuurgebied Suikerwater (15 hectare). Voor de nieu
we woonwijk met bijbehorend stadspark koos WVI voor een
publiek-private samenwerking (PPS). Als private partner
werd het team rond projectontwikkelaar ION geselecteerd.
WVI volgt de beeldkwaliteit en de integrale duurzaamheid
nauwgezet op en maakt werk van een sterke lokale veran
kering, met inspraak van de buurtbewoners. De eerste be
woners worden verwacht tegen de zomer van 2020.”
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Beste voorzitter en algemeen directeur, welke accenten
hebben jullie gelegd om WVI meer slagkracht te geven?

VISIE & MISSIE
WVI wil, als verlengstuk van haar lokale besturen, de West-Vlaamse regio’s mee
helpen uitbouwen tot ideale streken om te wonen, te werken en te (be)leven. Onze
missie steunt op drie pijlers:
•
•
•

lokale besturen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken
samenwerking tussen lokale besturen initiëren, organiseren en
structureren
regio’s ondersteunen bij de ontwikkeling van hun streek (streekontwikkeling)

WVI vertolkt hierbinnen verschillende rollen: van facilitator, over expert, tot uitvoer
der van projecten.
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“
SAMEN
WERK MAKEN VAN
EEN DUURZAME &
VEILIGE
WOON-, WERK- EN
LEEFOMGEVING

“
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Aandeelhouders A					
GEMEENTEN
Alveringem
Ardooie
Beernem
Blankenberge
Bredene
Brugge
Damme
De Haan
De Panne
Dentergem
Diksmuide
Gistel
Heuvelland
Hooglede
Houthulst
Ichtegem
Ieper
Ingelmunster
Izegem
Jabbeke
Knokke-Heist
Koekelare
Koksijde
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Ledegem
Lichtervelde
Lo-Reninge
Menen
Mesen
Meulebeke
Middelkerke
Moorslede
Nieuwpoort
Oostende
Oostkamp
Oostrozebeke
Oudenburg
Pittem
Poperinge
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Torhout
Veurne
Vleteren
Waregem
Wervik
Wielsbeke
Wingene
Zedelgem
Zonnebeke
Zuienkerke
totaal aandeelhouders A

				

AANDELEN
238
7 218
9 791
11 907
9 503
87 348
5 255
3 520
4 611
3 507
11 826
7 245
1 374
3 577
4 247
5 793
25 049
7 915
19 620
3 605
13 378
3 611
7 598
6 046
5 666
6 961
5 840
1 585
10 895
448
5 105
6 261
4 734
6 488
33 809
15 036
4 882
6 186
4 828
15 202
39 383
3 901
3 073
14 672
13 847
8 683
1 803
6 708
8 993
6 337
7 765
14 689
4 725
1 177
533 464

Aandeelhouders B
OPENBARE RECHTSPERSONEN
Fluvius West
totaal aandeelhouders B

totaal aandeelhouders A+B

AANDELEN
4 500
4 500

537 964

11
WVI | 2019

DEELNEMERS

2019 IN VOGELVLUCHT
•

Tijdens het Kennisplatform
Intergemeentelijk
Samenwerken werd dieper
ingegaan op hoe beter inter
gemeentelijk samenwerken in
de nieuwe legislatuur

•

Beheerplan voor beschermd
landschap Oudlandpolders
van Lampernisse (Diksmuide)
voorgesteld

•

We verwelkomen 54 nieuw
aangeduide vertegen
woordigers in de algemene
vergadering die een nieuwe
afgeslankte raad van bestuur
benoemt

•

Klimaatoverleg Midwest laat
de burger meedenken over
acties voor het klimaatplan
tijdens 8 klimaattafels

•

Vernieuwd Kraaiennestplein in
Heulebrug feestelijk geopend

•

Proefproject met dynamische
verlichting op Veurnse
Suikersite gestart

•

Alle 55 vennoten geven groen
licht om de duurtijd van onze
intercommunale te verlengen
tot 2037

•

See2Do! bundelt project
ervaringen over thermo
grafie, demonstraties, hoe
burgers activeren tot ener
getische renovatie,…
in handige inspiratiegids

•

Startschot voor ver
koop woonproject Oude
Trambedding in Aartrijke
(Zedelgem)

•

‘Klimaatoverleg Midwest’
maakt samen met stake
holders ideeëngids voor
Klimaatplan 2030

•

Roeselaarse glastuinbouw
zone is uitverkocht

•

Projectbureau
‘Herbestemming Kerken’
lanceert zevende en laatste
oproep

•

Algemene vergadering keurt
begroting 2020 goed
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JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

•

Thermocar scant 1 400 huizen
op energieverlies in Pervijze,
Houtem en Proven

•

Nieuwe raad van bestuur WVI
bevestigt voorzitterschap
Kris Declercq

•

WVI start ‘tour’ naar nieuwe
schepencolleges en heeft op
het einde van de rit k ennis
gemaakt met 40 nieuwe
bestuursploegen

•

WVI zet in op duurzame
(fiets)mobiliteit voor zijn
medewerkers

•

•

Uitbreiding Beernems
Industriepark feestelijk
gevierd
Bewoners Walstraat in
Oostkamp klinken op opening
eerste woningen

MEI

JUNI

•

WVI en personeel zamelen
3 400 EUR in voor WestVlaamse zorgorganisatie
UNIE-K

•

Inwoners Pittem bevraagd
rond visie ruimtelijke kwaliteit
tijdens inspraakmoment

•

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

•

OKTOBER

3de editie IJzerfeest in
Roesbrugge, het jaar
lijkse grensoverschrijdende
evenement langs de grens
rivier tussen Houtkerque en
Roesbrugge

•

Ondernemers van het
bedrijventerrein SteenGoed
samengebracht tijdens
onbijtsessie

•

Toekomstige ondernemers
van bedrijventerrein
Moerkerkebrug in Damme
feestelijk verwelkomd tijdens
‘meet & greet’

•

Aviko koopt 7,8 ha bedrijfs
grond op bedrijventerrein
Sappenleen II in Poperinge en
zorgt meteen voor de groot
ste verkoop van WVI in 10 jaar

•

Deelfietsensysteem maakt
entree in De Panne, Koksijde
en Veurne dankzij subsidies
van het Europees Interreg V
project Transmobil

•

Bouw Suikertoren met nieuw
hoofdkantoor StAPwest in
Suikerpark in Veurne officieel
gestart

•

Zone voor grootschalige klein
handel op industrieterrein
Monnikenhoek te Veurne in
uitgifte

Autohandelzone Minerva in
Izegem uitverkocht

NOVEMBER

DECEMBER

•

Eerste perceel bedrijvenzone
Roeselaarseweg in Torhout
verkocht

•

Revolutionair concept voor
circulair hergebruik van
vliegtuigonderdelen op Ostend
Airport Businesspark (OAB) in
Oostende geopend
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FINANCIËLE KERNCIJFERS

RESULTATENREKENING
2019

2018

2017

49,7

48,8

44,0

55,6
42,7
10,5
1,7

47,7
30,2
15,9
1,6

45,0
39,2
4,7
1,1

-8,2

-1,0

-2,9

2,3

2,1

1,9

38,6

40,0

40,2

22,3
1,2
9,6
0,1

27,4
1,2
7,8
0,3

5,4

23,8
1,2
8,4
0,2
0,3
6,1

Bedrijfswinst

11,1

8,8

3,8

Financieel resultaat

-0,5

-1,0

-1,3

Belastingen

2,8

1,9

-0,2

Winst van het boekjaar

7,8

5,9

2,7

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Ondernemen
Wonen
Ruimtelijke Planning, Mobiliteit, Milieu, Natuur, Klimaat,
Energie en KDV
Voorraadwijziging
Andere
bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen
Voorzieningen voor risico’s en kosten
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3,5

BALANS
2019

ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa

2018

2017

vorderingen op meer dan 1 jaar
voorraden
vorderingen op ten hoogste 1 jaar
geldbeleggingen en liquide middelen

12,7
211,4
0,5
182,3
7,1
21,5

10,5
235,5
0,7
190,5
6,8
37,5

4,8
231,0
0,8
191,8
8,3
30,1

TOTAAL

224,1

246,0

235,8

PASSIVA

2019

Eigen vermogen
kapitaal
reserves
Voorzieningen
Schulden
TOTAAL

2018

2017

121,7
13,4
108,3
73,4
29,0

114,0
13,4
100,6
68,0
64,0

111,4
16,8
94,6
61,9
62,5

224,1

246,0

235,8

De bedrijfsopbrengsten groeien in 2019 naar een nooit eer
der behaalde 49,7 miljoen euro (t.o.v. 48,8 miljoen euro in
2018). Ook de globale omzet boekt een record, en steeg
van 47,7 miljoen euro naar 55,6 miljoen euro. We schat
ten in dat de coronacrisis in 2020 een negatieve impact zal
hebben op de omzet. De coronacrisis heeft verstrekkende
economische gevolgen en zorgt voor heel wat onzekerheid.
Hierdoor zullen heel wat ondernemers naar alle waarschijn
lijkheid de aankoop van een perceel bedrijfsgrond uitstel
len. Daarnaast zal er ook een vertraging zijn in de realisatie
van bedrijventerreinen en woonprojecten en hierdoor in de
start van de verkoop.
De verkoop van bedrijfsgronden kende in 2019 een sterke
stijging met 12,5 miljoen euro van 30,2 miljoen euro in 2018
naar 42,7 miljoen in 2019. De omzet is hiermee nog iets ho
ger dan in het recordjaar 2017, en werd gerealiseerd door
de verkoop van 45,5 ha bedrijfsgrond gespreid over 33 ver
schillende bedrijventerreinen.
De verkoop van woonprojecten daalde met 5,4 miljoen euro
naar 10,5 miljoen euro in 2019. De uitzonderlijk hoge om
zet in 2018 werd voor twee derde gerealiseerd door het
project Heulebrug in Knokke-Heist. Ook in 2019 zorgde dit
project nog voor de grootste omzet. Daarnaast waren er
nog verkopen in 32 verschillende woonprojecten. In totaal
werd 5 ha verkocht.
De gezamenlijke omzet ruimtelijke planning en mobiliteit
(RPM), milieu en natuur, klimaat en energie (MNKN), door
rekeningen van loonkosten aan de kostendelende verenigin
gen (KDV) en diverse omzet steeg licht van 1,6 naar 1,7
miljoen euro.
De voorraadwaarde daalde licht met 8,2 miljoen euro door
dat de uitboeking van kostprijs een stuk hoger lag dan de
investeringen in gronden en infrastructuur.
Ook de bedrijfskosten daalden licht met 1,5 miljoen euro. Het
belangrijkste onderdeel zijn de investeringen in grondaan
kopen en infrastructuurwerken.
Sinds 2010 worden er leningen aangegaan ter financiering
van investeringen. Deze externe financiering bedroeg maxi
maal 50 miljoen euro in de vorm van bulletleningen van 10
miljoen euro waarvan 40 miljoen euro aan leningen op 7 jaar

en 10 miljoen euro aan leningen op 6 jaar. Eind 2019 was
nog 10 miljoen euro uitstaand op meer dan één jaar en nog
eens 10 miljoen euro op minder dan één jaar. De netto fi
nanciële positie verbeterde opnieuw en was eind 2019 1,3
miljoen euro positief.
De bedrijfswinst bedroeg 11,1 miljoen euro t.o.v. 8,8 mil
joen euro in 2018. De hogere winst in 2019 is het gevolg van
de hogere omzet.
Het financieel resultaat vertoont een negatief saldo van 0,5
miljoen euro door de te betalen interesten op de bulletle
ningen.
Sinds 2015 is WVI onderworpen aan de vennootschaps
belasting. Zo is er in 2019 een belastingkost van 2,8 miljoen
euro.
Het boekjaar 2019 sluit af met een winst van 7,8 miljoen
euro. Dit is 1,9 miljoen euro meer dan in 2018.
Het balanstotaal daalde met 21,8 miljoen euro tot 224,1 mil
joen euro door de aflossing van schulden.
Er was een stijging in het vast actief door de aanleg en
prefinanciering van een speciale betonnen vloer voor een
start-up met een revolutionair concept voor het circulair
hergebruik van vliegtuigonderdelen op het Ostend Airport
Businesspark. Voor het ganse project wordt een perceel in
erfpacht gegeven.
De voorraad daalde door een hogere uitboeking van kost
prijs t.o.v. investeringen.
De liquide middelen en geldbeleggingen daalden tot 21,5
miljoen euro door de terugbetaling van leningen.
Het eigen vermogen steeg door een stijging van de reser
ves gelijk aan de winst van het boekjaar.
Er werden extra voorzieningen aangelegd voor de pensioe
nen van de vastbenoemden, voor nog uit te voeren werken
en voor voorzieningen in de fondsen voor intern en extern
beheer en revitalisatie van bedrijventerreinen.
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KERNCIJFERS RESULTATENREKENING EN BALANS (IN MILJOENEN EURO)

OVER WVI

2019
1

BESTUUR

2

ORGANISATIE

BESTUUR
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Oostende-Brugge

Roeselare-Tielt
Westhoek

REGIONALE COMITÉS

BESTUUR
Eind 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet Lokaal Bestuur goed. Dat grepen we aan om ons nog efficiënter en
slagvaardiger te organiseren. Voortaan werken we met slechts twee bestuursorganen: een algemene vergadering en
een raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING

In onze algemene vergadering zijn - naast de publieke part
ner Fluvius West - de 54 deelnemende gemeenten vertegen
woordigd, die zo een rechtstreekse controle op de vereni
ging uitoefenen.
JJ

JJ

WVI maakt deel uit van onderstaande verenigingen:
voorzitter:
Kris Declercq, burgemeester Roeselare

RAAD VAN BESTUUR

•
•
•

De nieuwe raad van bestuur werd samengesteld op de al
gemene vergadering van 28 februari 2019. De raad van be
stuur staat in voor het dagelijkse beheer van het publieke
bedrijf dat WVI is.
18

De raad van bestuur komt doorgaans 18 keer per jaar sa
men en telt voortaan 15 stemgerechtigde vertegenwoor
digers, aangevuld met maximaal 3 vertegenwoordigers
van de oppositie met raadgevende stem. De drie regio’s Noord-West-Vlaanderen, Midwest en Westhoek - hebben elk
vijf bestuursmandaten.

DEELNAME IN ANDERE VERENIGINGEN

•
•

EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: lid van de algemene vergadering en bureau
EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale: lid van de algemene vergadering en bureau
DVV Midwest: aandeelhouder, lid van de algemene vergadering en raad van bestuur
DVV Westhoek: aandeelhouder, lid van de algemene vergadering en raad van bestuur
Bedrijvencentrum Regio Oostende: aandeelhouder, lid van de algemene vergadering en raad van bestuur

19

ondervoorzitter:
Kurt Claeys, schepen Oostende
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JJ

Door het gewijzigde decreet over de intergemeentelijke samenwerking is de provincie West-Vlaanderen eind 2019 niet
meer vertegenwoordigd in de bestuursorganen van WVI. We blijven echter samenwerken: zo hebben we samen een streek
fonds opgericht van 23 miljoen euro voor grondgebonden investeringen, waarbij de provincie 9 miljoen euro en WVI 14
miljoen euro inbrengt.

ondervoorzitter:
Peter Roose, burgemeester Veurne
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)

Samenstelling raad van bestuur op 31-12-2019
VOORNAAM

NAAM

FUNCTIE

GEMEENTE

FUNCTIE RVB

Kris
Peter
Kurt
Sandy
Dirk
Jurgen
Christof
Rita
Toon
Luc
Ingrid
Katrien

Declercq
Roose
Claeys
Vanparys
De fauw
Content
Dejaegher
Demaré
Vancoillie
Vannieuwenhuyze
Vandepitte
Desomer

Burgemeester
Burgemeester
Schepen
Raadslid
Burgemeester
Schepen
Burgemeester
Burgemeester
Schepen
Burgemeester
Schepen
Raadslid

ROESELARE
VEURNE
OOSTENDE
TORHOUT
BRUGGE
BLANKENBERGE
POPERINGE
HOOGLEDE
KORTEMARK
TIELT
ZONNEBEKE
IEPER

Dirk
Caroline
Ann-Sophie
Geert

Verwilst
Maertens
Himpe
Van Tieghem

Burgemeester
Schepen
Raadslid
Raadslid

MEULEBEKE
IZEGEM
IEPER
BRUGGE

Gauthier
Justine

Defreyne
Hollevoet

Burgemeester
Raadslid

GISTEL
IZEGEM

Voorzitter WVI
Ondervoorzitter WVI
Ondervoorzitter WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI met
r aadgevende stem
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI met
r aadgevende stem
Bestuurder WVI
Bestuurder WVI met
r aadgevende stem

MIDWESTOVERLEG
burgemeesters regio Roeselare-Tielt

Dienstverlenende Vereniging Midwest

DIENSTVERLENENDE
VERENIGING WESTHOEK

‘ samen met onze gemeenten-vennoten
willen we uitdagingen omzetten in kansen’

ORGANISATIE

TEAM
Geert Sanders
algemeen directeur

JJ

Patrick Zutterman
directeur

PERSONEEL

In 2019 vervoegden 4 medewerkers het WVI-team. Eén van
hen trad in de loop van 2019 weer uit dienst. Vier andere
contractuele personeelsleden gingen ook uit dienst en één
tijdelijke overeenkomst werd beëindigd.

MAN

AANTAL
31-12-2019
42

VROUW

52

VOLTIJDS

56

DEELTIJDS

38

TOTAAL

94

Zo bedroeg op 31 december 2019 het aantal werknemers
94 (VTE: 84,52), uitsluitend via contractuele tewerkstelling.

WVI staat ook in voor de aanwerving, tewerkstelling en het
beheer van gemeenschappelijk personeel dat wordt ingezet
in meerdere gemeenten, via de structuur van een kosten
delende vereniging (KDV).
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WVI wil inzetten op het welzijn en engagement van haar
medewerkers. In 2019 werd via een personeelsbevraging
nagegaan welke psychosociale risico’s het personeel on
dervindt. De resultaten werden meegenomen in het globaal
preventieplan en de komende jaren worden acties verder
uitgewerkt zoals bijvoorbeeld een modern verloningsbeleid,
alsook flexibele arbeidsvoorwaarden. Dit moet WVI compe
titief houden op een krappe arbeidsmarkt.

COMMUNICATIE

WVI zet maximaal in op transparante, doeltreffende en tij
dige ‘to-the-point’-communicatie naar de diverse stakehol
ders waarbij we onze baseline ‘WVI linkt gemeentes’ hoog in
het vaandel dragen.
Nu een nieuwe bestuursperiode van start is gegaan, maakt
WVI prioriteit van de communicatie met de nieuwe bestuurs
ploegen. Een opvallend initiatief is ‘WVI on tour’: een delega
tie van WVI brengt een bezoek aan de nieuwe colleges van
burgemeester en schepenen in ons werkingsgebied. Samen
maken we een stand van zaken op van alle lopende dossiers
en bekijken we hoe we de dienstverlening nog beter kunnen
afstemmen op wat de gemeente nodig heeft.
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Via onze website bieden we unieke content aan vóór en uit
onze 54 gemeenten, zodat we hen iedere dag blijven inspi
reren met onze cases en best practices. WVI kon afgelopen
jaar opnieuw rekenen op heel wat publiciteit dankzij onze
medewerking aan de reportages in het economisch maga
zine TwerkT op de regionale omroep. Promomateriaal zoals
beachflags, roll-up banners, fluohesjes, USB-sticks, bal
pennen, screenwipers, 3-D logo’s en de milieuvriendelijke
waterflessen ‘Dopper’ vergroten de zichtbaarheid en her
kenbaarheid van WVI als organisatie. We kunnen daarenbo
ven terugblikken op een jaar met veel persaandacht. Op de
hoogte blijven? Al onze nieuwsberichten worden getweet,
geshared op onze LinkedIn-pagina en de WVI-reportages
kunnen op onze website alsook via ons YouTube-kanaal wor
den bekeken. In 2019 werd nog actiever ingezet op het ge
bruik van de verschillende sociale mediakanalen, zodat we
de terugkoppeling en informatiedoorstroming naar onze
stakeholders nog beter en transparanter kunnen organise
ren. In 2020 wordt tevens een Facebookpagina gelanceerd
die we actief zullen inzetten voor het voeren van publici
teitscampagnes.
Naast redactionele bijdragen in de nieuwsuitzendingen van
de regionale omroep hebben we in 2019 de samenwerkings
overeenkomst met Focus-WTV opnieuw verlengd. De aan
wezigheid in de media versterkt immers de naambekendheid
van WVI bij het grote publiek. Heel wat nieuws over dossiers
en projecten die door WVI worden behartigd, werd ook door
de geschreven pers opgepikt, mede dankzij de organisatie
van tal van persmomenten alsook de vele nieuwsberichten
die de wereld werden ingestuurd. In 2019 verschenen op
onze website in totaal 45 nieuwsberichten.
Onze externe contacten en bestuursorganen worden op
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van WVI via de
elektronische nieuwsbrief (E-zine) die naar meer dan 900
abonnees wordt verstuurd. In 2019 waren dat er 8. Een an
der vaak gelezen informatiebron is onze driemaandelijkse
gedrukte ‘WVI-info’, die in een oplage van ongeveer 2400
exemplaren gratis via de post wordt verspreid. Dat WVI-info
met aandacht wordt gelezen, blijkt uit de reacties die wij
naar aanleiding van bepaalde artikels telkens ontvangen.
De leden van de (buitengewone) algemene vergadering vor
men een specifieke doelgroep. Op 27 juni vond in Cultuur
centrum de Brouckere in Torhout de jaarlijkse algemene

vergadering van WVI plaats. De jongste jaren koppelen we
daar WVI BOOST aan vast, een inspirerend ontmoetings
moment dat dit keer in het teken stond van het klimaat:
klimaatexpert Pieter Boussemaere kaartte doeltreffende
en haalbare maatregelen aan om te evolueren naar een kli
maatbestendige omgeving. De buitengewone algemene ver
gadering greep plaats op woensdag 18 december 2019 in
het gemeentehuis van De Panne. Deze evenementen kunnen
steeds rekenen op een grote opkomst, wat getuigt van een
grote interesse in de activiteiten van WVI. Beide vergade
ringen werden zoals steeds afgesloten met een netwerk
moment waar er ruimte is voor informele contacten tussen
de genodigden onderling alsook met de medewerkers van
WVI.
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 dage
lijkse 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. Dit aspect van onze externe com
municatie blijft doeltreffend en ondersteunt mede onze pu
blieke en voortrekkersrol.
WVI ondersteunt opnieuw de regiomarketingcampagne
‘Westhoek. De nieuwe wereld’. Deze regiomarketingcam
pagne promoot drie jaar lang de troeven van de Westhoek
om er te wonen, te werken en te ondernemen. De campagne
is realistisch opgezet en vertelt het verhaal van echte men
sen die kiezen voor de Westhoek.
Ook sportief waren we opnieuw actief in 2019. Zo liep een
team van 16 WVI-medewerkers heel wat miles voor het goe
de doel in de tweede editie van ‘miles for smiles’. Daarnaast
namen in mei opnieuw tal van sportieve medewerkers deel
aan Dwars door Brugge, in oktober namen enkele perso
neelsleden deel aan de Great Bruges (Half) Marathon en in
december sloten we het sportieve jaar af met het lopen van
de kerstloop in Brugge. Ook in 2020 willen we op dit spor
tieve elan voortbouwen waarbij het personeel door WVI ge
sponsord wordt met een WVI-outfit en op deze manier erg
opvallen tijdens het sportevenement.
Op het vlak van interne communicatie gaat permanente aan
dacht uit naar een goede doorstroming van informatie via
structureel overleg. Daarnaast is ook digitale communica
tie belangrijk, waarbij er aandacht wordt besteed aan het
gestructureerd bewaren en toegankelijk maken van docu
menten.

JJ

INNOVATIE, DIGITALE TRANSFORMATIE & SMART
CITIES

Samen met onze steden en gemeenten werkten enkele WVImedewerkers een visie uit over hoe WVI zich best positio
neert op vlak van Smart Cities en dit op basis van de eigen
kerntaken en de behoeften van onze steden en gemeenten.
Dit traject werd in 2019 afgerond. In 2019 gaf de WVI Smart
Cities Coördinator concreet vorm aan deze visie door de op
maak van een activiteitenplan.
Om deze pijler uit het strategisch plan optimaal te onder
steunen, werd eind 2019 beslist om de digitale transitie te
ondersteunen vanuit verschillende expertises en discipli
nes. WVI stelde hiertoe een kernteam samen met als doel
stelling om vanuit het perspectief van technologie en inno
vatie, een faciliterende rol op te nemen in de zoektocht naar
oplossingen voor de uitdagingen en noden van een regio met
steden en gemeenten waar het goed is om duurzaam te wo
nen, te werken en gezond te leven.
Hiervoor wordt maximaal ingezet op het vergaren, delen en
toepassen van kennis en ervaring. De focus ligt op de kern
taken van WVI. We willen de mogelijkheden van innovatie
capteren en benutten en doen dit vanuit een transparante,
open samenwerking waarbij het delen van kennis een be
langrijke plaats inneemt.

JJ

INFORMATIE- EN SYSTEEMBEHEER

Ook in 2019 werd er vanuit de ICT-dienst hard gewerkt om
de WVI-medewerkers maximaal te ondersteunen en te voor
zien van technologische middelen om hun werk vlot te kun
nen uitvoeren. Diverse processen werden verder gedigitali
seerd en systemen beter op elkaar afgestemd.
Alle bedrijven en -terreinen in eigen beheer zijn nu ook
raadpleegbaar op www.wvi.be/parkmanagement met actu
ele contactgegevens, ligging en relevante documenten. Zo
vinden bedrijven en ondernemers op één centrale plek alle
informatie en antwoorden op hun vragen.
Daarnaast werden verschillende besturen ondersteund op
vlak van ICT door een intergemeentelijke ICT medewerker.

JJ

INFORMATIEVEILIGHEID

Begin mei startte een intergemeentelijk beleidsmedewerker
informatieveiligheid/DPO. Naast WVI begeleidt hij heel wat
gemeenten op het vlak van informatieveiligheid.
Als DPO adviseert en ondersteunt hij WVI inzake de veilig
heid van informatie en persoonsgegevens (GDPR). In 2019
werd de nadruk gelegd om de basisprincipes van GDPR op
punt te zetten binnen WVI: het in kaart brengen van alle
verwerkingen van persoonsgegevens en de opmaak van het
verplichte register, een incidentenprocedure, een priva
cyverklaring en een actieplan voor 2019-2021. Naast de al
gemene infosessie voor de WVI-medewerkers sensibiliseert
hij de collega’s door in te spelen op actualiteit en het gebruik
van cartoons. Hij is ook het aanspreekpunt voor alle vragen
over privacy, in 2019 gaf hij 21 adviezen aan collega’s inzake
allerhande topics. Tweewekelijks werkt hij één dag vanuit
het WVI-gebouw.
Aansluitend werkt hij ook voor DVV Midwest, DVV Westhoek,
Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Vleteren en
Zonnebeke, zodoende werkt hij elke dag vanop een andere
locatie. Deze flexibele manier van werken is een meerwaar
de voor de medewerker als het bestuur: “Elk bestuur volgt
dezelfde wetgeving, toch hebben ze allemaal hun eigen ma
nier van werken. Intergemeentelijk werken biedt het voor
deel om over het muurtje te kijken en zo goede praktijken
met elkaar te delen.”
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RUIMTELIJKE PLANNING
WVI wil mee vorm gegeven aan de duurzame steden en gemeenten van morgen. De omgeving van stedenbouw, planologie
en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop wordt omgegaan met het definiëren van kaders en het formuleren
van beleid evolueert mee.
Als studie- en adviesbureau ondersteunt WVI haar gemeenten bij het ontwikkelen van een duurzame visie, het uitwerken
van deze visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het effectief realiseren van deze ontwikkelingen. We
nemen onze lokale besturen mee op sleeptouw door onze kennis en expertise actief te delen.
RUIMTELIJKE VISIEVORMING

Ruimtelijke visievorming en beleidsvoorbereiding en -vor
ming, ongeacht het schaalniveau, is per definitie strate
gisch en bepaalt de ruimtelijke keuzes op middellange en
lange termijn. Als onafhankelijke partner staat WVI haar
gemeenten, al dan niet regionaal samenwerkend, bij in deze
taak.
WVI begeleidde haar gemeenten bij de opmaak van hun (ge
meentelijke) ruimtelijke structuurplannen (GRS) waarbij de
krijtlijnen werden uitgetekend hoe in de toekomst wordt
omgesprongen met de ruimte in de gemeente. Deze struc
tuurplanning maakte het ruimtelijk beleid professioneler en
gerichter. In 2019 werkte WVI aan het structuurplan van de
gemeente Moorslede en Vleteren.
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De Vlaamse overheid keurde midden 2018 de strategische
visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed, dat
het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op termijn
zal vervangen. De grote lijnen werden uitgezet in een Wit
boek BRV. De Vlaamse overheid heeft in 2019 geen verdere
stappen gezet in het planproces van het BRV. Volgens de
beleidsnota van minister Zuhal Demir zal dit wel het geval
zijn in 2020 en zou een BRV met één of meerdere beleidska
ders ter goedkeuring worden voorgelegd.

JJ

BELEIDSUITVOERENDE EN UITVOERINGSGERICHTE
PLANNEN

Een ruimtelijk beleidsdocument (gemeentelijk structuur
plan, ruimtelijk beleidsplan of visie) bestaat uit beleidsop
ties die duidelijke ruimtelijke keuzes maakt en opportunitei
ten duidt voor de ontwikkeling van een gebied. Alvorens de
vergunningverlenende overheid effectief een vergunning
kan afleveren, moeten deze beleidsopties in een juridisch
kader worden gegoten en op het terrein worden getoetst.
Ze vormen een belangrijke schakel in de uitvoering van het
vooropgestelde beleid.
Dit kunnen zowel plannen zijn die betrekking hebben op de
realisatie van projecten als plannen in functie van het be
heersen van ontwikkelingen: gemeentelijke ruimtelijke uit
voeringsplannen (RUP’s), provinciale ruimtelijke uitvoe
OVERZICHT GRS RUP PRUP 2014-2019
ringsplannen (PRUP’s), stedenbouwkundige verordeningen,
verkavelingsplannen, stedelijke woonprojecten, onteige
ningsplannen, inrichtingsplannen en reconversiestudies
voor bedrijventerreinen, beeldkwaliteitsplannen (incl. ga
bariet en erfgoed), enz.
WVI werkte in 2019 aan 64 gemeentelijke RUP’s.

97

DIENSTVERLENING

Grotere structuurbepalende elementen en ruimtelijke
vraagstukken overschrijden de gemeentegrenzen en vra
gen een regionale aanpak en visievorming. Zo initieert WVI
regionale visies als begeleider van de gemeente binnen re
gionale planvormingsprocessen en -structuren of als ont
werper van deze studies.
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Op gemeentelijk niveau zal in de toekomst ruimtelijke struc
tuurplanning bijgevolg evolueren naar ruimtelijke beleids
planning, waarbij de ruimtelijke lange termijnvisie wordt
bepaald in een kernnota, de strategische visie. Deze stra
tegische nota zal aangevuld worden met één of meerdere
thematische of gebiedsgerichte beleidskaders. Zowel
strategische visie als beleidskaders kunnen intergemeen
telijk opgenomen worden. Ook hier zal WVI opnieuw een
voortrekkersrol spelen. Zo is WVI samen met de gemeente
Knokke-Heist in 2019 gestart met de opmaak van een ruim
telijk beleidsplan. Daarmee wil de gemeente slagvaardiger
en daadkrachtiger inspelen op ruimtelijke uitdagingen van
morgen. Een schets van conceptnota is afgewerkt en werd
aan de inwoners voorgelegd tijdens het “Stadsatelier Brein
storm”.

JJ

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Een verlaten klooster, een bedrijf dat binnenkort de deuren
sluit, een schooltje dat straks leeg staat - elke gemeente
heeft wel enkele sites die creatief ingevuld moeten worden.
Erg geschikt daarvoor is de methodiek van het ontwerpend
onderzoek: een site wordt geanalyseerd, ideeën uitgepro
beerd in visies en scenario’s en ze worden meteen afge
toetst bij de gemeentelijke diensten, beleidsverantwoorde
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Het ontwerpend onderzoek is een cyclisch denkproces:
ideeën worden uitgewerkt, vervolgens worden ze bespro
ken, en daarna op basis van nieuwe inzichten op de teken
tafel bijgestuurd en verfijnd. Dat kan in een intensief traject
gebeuren via een workshop ter plaatse, maar is geen ver
eiste.
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In 2019 werd deze methodiek gehanteerd voor een nieuwe
woonontwikkeling in Ruiselede, de site Unilin in Izegem en
voor de site “Swartesfabriek” in Nieuwpoort. Ook in het ka
der van het planproces van diverse ruimtelijke uitvoerings
plannen (RUP’s) werden ontwerpoefeningen gemaakt om
een gewenst programma af te toetsen of tijdens het proces
gedetecteerde potentiële (her)ontwikkelingssites ruimtelijk
te verkennen.

JJ

EXPERTONDERSTEUNING GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Sinds 2018 verenigt en vervangt de omgevingsvergun
ning zowel de stedenbouwkundige vergunning, de verkave
lings- als de milieuvergunning waarbij de aanvragen digitaal
worden behandeld via het omgevingsloket. Bij gemengde
dossiers biedt WVI ondersteuning bij stedenbouwkundige
aspecten.
Gemeenten die geen eigen omgevingsambtenaar (GOA) heb
ben, kunnen die functie laten invullen door een expert van
WVI. Zo zijn sinds midden 2015 stedenbouwkundigen van
WVI werkzaam voor de gemeenten Vleteren en Kortemark
(2 dagen/week). In andere gemeenten delen we onze ex
pertise bij complexe dossiers of als de stedenbouwkundige
dienst tijdelijke versterking nodig heeft. In 2019 maakten
Tielt, Lo-Reninge, Moorslede, Ruiselede, Blankenberge,
Brugge, Gistel, Kortemark en Houthulst gebruik van dit sys
teem om hun dienst tijdelijk te versterken. Zo behandelden
ruimtelijk planners van WVI de stedenbouwkundige aanvra
gen voor de gemeenten.

JJ

KENNISDELING

ATRIUM
WVI organiseert samen met het Departement Omgeving
van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen
driemaandelijks een overleg (atrium) voor de omgevings
ambtenaren (GOA) van de gemeenten in de regio Westhoek,
Midwest en Brugge-Oostende waar ervaringen en informa
tie worden gedeeld/uitgewisseld over de recente ontwikke
lingen rond ruimtelijke ordening.

•

WINVORM
WinVorm staat voor ‘West-Vlaanderen in Vorm’, een plat
form voor vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit.
Het ontstond in 2000 en is een gezamenlijk initiatief van de
intercommunales WVI, Leiedal, de provincie West-Vlaande
ren, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse
Bouwmeester. Onder deze koepel vallen 3 initiatieven: (1)
lezingenreeks, (2) Oproep/Selectie WinVorm en (3) Kwali
teitskamer.

•

WVI staat in voor de organisatie en coördinatie van de
WinVorm-lezingen die 6 keer per jaar plaatsvinden. In 2019
kwamen volgende thema’s aan bod: contextgevoelig ontwik
kelen, de bouwmeesterscan, mobiliteit in beweging, energie
en anders gaan wonen. In september werd een daguitstap
naar Deinze en Waregem georganiseerd.

KENNISPLATFORM OPENBARE VERLICHTING
De provincie West-Vlaanderen organiseert samen met WVI
enkele keren per jaar het Kennisplatform Openbare Verlich
ting. Opnieuw staat ervaringsuitwisseling rond concrete
projecten centraal. In 2019 werd een instapreeks voor
nieuwe mandatarissen georganiseerd. Daarnaast werd
dieper ingegaan op het financiële aanbod van Fluvius aan
gemeenten, omschakeling naar geconnecteerde LED-ver
lichting en normen en reglementering. Ook de Europese
projecten rond openbare verlichting kwamen aan bod.

•

KENNISPLATFORM TOEKOMST PAROCHIEKERKEN
De provincie West-Vlaanderen brengt een aantal keer per
jaar heel wat partners samen om informatie uit te wisse
len over de visie, het traject en de concrete plannen rond
de toekomst van parochiekerken. Naast de gemeenten en
de intercommunales WVI en Leiedal, participeren ook an
dere actoren zoals het CRKC, het Agentschap Onroerend
Erfgoed, het bisdom Brugge en provinciale diensten zoals
cultuur. In 2019 gingen er drie bijeenkomsten door waar

•

bij opnieuw toekomstvisies, concrete realisaties en best
practices van gemeentelijke en andere projecten binnen
en buiten (West-)Vlaanderen; renovatie en herbestemming
van parochiekerken en -kapellen in binnen- en buitenland en
trends inzake de toekomst van religieus vastgoed aan bod
kwamen, alsook specifieke kennis werd gedeeld rond bijv.
verwarmen van deze (grote) kerkruimtes, naast voorbeel
den van haalbaarheidsonderzoeken van het Projectbureau
Herbestemming Kerken. Aan het begin van deze nieuwe le
gislatuur werd ook een inleidende infosessie rond dit item
georganiseerd waarin de werking van het Kennisplatform
werd uiteengezet en de terminologie en context rond heren nevenbestemming van kerken nog eens overlopen werd.
Naast de organisatie en coördinatie van kennisplatformen,
neemt WVI ook deel aan diverse overlegfora zoals de VVSGcommissie ruimtelijke ordening en de VLINTER Werkgroep
Ruimtelijke ordening, steeds met als doel de expertise voor
onze eigen gemeenten op te bouwen en met hen te delen.
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lijken, bevolking en stakeholders. Deze methodiek is vooral
erg geschikt voor de verkennende fase die aan een RUP of
masterplan voorafgaat, maar ook om de vraagstelling of
het programma scherp te stellen of zelfs onderuit te halen:
door ideeën te verbeelden en te bespreken blijkt een site
soms andere en veel betere kansen te bieden.

UIT DE PRAKTIJK
•

GEMEENTE KNOKKE-HEIST | RUIMTELIJK BELEIDSPLAN

WVI is samen met de gemeente Knokke-Heist begonnen met de
opmaak van een ruimtelijk beleidsplan: een strategische visie
met een set van beleidskaders. Daarmee wil de gemeente slag
vaardiger en daadkrachtiger inspelen op ruimtelijke uitdagin
gen van morgen. Met een schets van conceptnota - gedragen
door het college van burgemeester en schepenen - werd proactief een partici
patietraject opgestart. Zo betrekt de gemeente Knokke-Heist voorafgaand aan
de officiële procedure haar bevolking om een breed draagvlak te ontwikkelen.
Bewoners en tweedeverblijvers konden tijdens een eerste consultatie in het
Stadsatelier Breinstorm aangeven hoe ze hun kustgemeente tegen 2030-2050
willen zien evolueren. Daarvoor maakte WVI een 3D-model op van de bebouwing
in Knokke-Heist, zodat geplande projectzones en scenario’s helder en visueel
aantrekkelijk kunnen worden gepresenteerd.
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•

STAD TIELT | ONDERSTEUNING STEDENBOUWKUNDIGE DIENST
Sinds 2015 ondersteunt WVI de Stad Tielt bij het behandelen
van de omgevingsvergunningsdossiers. Dit gebeurt op struc
turele basis: twee dagen per week werkt een WVI-medewerker
vanuit de kantoren in Brugge aan de dossiers. Op regelmatige
basis gaat de medewerker van WVI naar Tielt om de dossiers
ter plaatse te overlopen.

•

POLITIEZONE POLDER - RUP
Voor de Politiezone Polder (Diksmuide, Kortemark, Koekelare
en Houthulst) treedt WVI op als projectregisseur voor het aan
stellen van een ontwerper voor het nieuw zonaal hoofdkantoor
in Diksmuide en dit via een mededingingsprocedure met onder
handeling. WVI heeft in 2019 de Politiezone Kouter met succes
begeleid via dezelfde procedure. Momenteel volgt WVI daar het
ontwerpproces verder op als uitbreiding van de opdracht voor
de Politiezone Kouter.

Voor de Politiezone Polder dient eerst zekerheid geboden te worden omtrent de
bestemming van de gekozen locatie. Hiervoor heeft WVI eveneens een in house
opdracht lopen voor de opmaak van een RUP volgens de nieuwe procedure. De
publieke raadpleging is achter de rug, momenteel wordt werk gemaakt van het
voorontwerp van RUP. Als alles volgens plan verloopt zullen in de zomer van
2020 de resultaten van het openbaar onderzoek gekend zijn en kan de proce
dure voor het aanstellen van een ontwerper opgestart worden. WVI zet hierbij
steeds sterk in op de aanpak van de ontwerper omtrent integrale duurzaam
heid.

WVI | 2019
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GIS
Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is onmiskenbaar een nuttig beleidsinstrument binnen lokale besturen om ruim
telijke gegevens te beheren, te visualiseren en te bevragen. Op basis van GIS-data en -analyses kunnen besturen tot een
meer gefundeerde besluitvorming op locatieniveau komen (‘data-driven decisions’). Steden en gemeenten met een GISwerking kunnen ook een efficiëntere dienstverlening aanbieden aan burgers en bedrijven.
Bovendien zijn er een aantal Vlaamse decretale verplichtingen waaraan steden en gemeenten moeten voldoen op het vlak
van geografische informatie. Zo wordt er steeds meer gevraagd naar geactualiseerde registers: adressen, gebouwen,
wegen, innames openbaar domein.
Het implementeren van een GIS en het opvolgen van de Vlaamse beleidsinitiatieven, is voor veel gemeenten een uitdaging.
De gemeente kan hiervoor beroep doen op WVI en beschikt over een brede waaier aan ondersteunings- en kennisdelings
initiatieven.

CONSULTANCY

WVI biedt consultancy op maat aan: een expert doet een
doorlichting van de huidige werking en adviseert een ge
meentelijke stuurgroep bij beleidskeuzes, om de opstart/
doorstart van een gemeentelijke GIS-werking te begelei
den. Het afgelopen jaar koos stad Veurne voor die aanpak.
Eerdere voorbeelden zijn de steden Gistel en Blankenberge,
waar deze consultancy resulteerde in de keuze voor een ge
deelde intergemeentelijke GIS-coördinator.

32

JJ

INTERGEMEENTELIJKE GIS-COÖRDINATIE

Twee GIS-coördinatoren werken ter plaatse bij de aange
sloten gemeentebesturen van de kostendelende vereni
gingen (KDV). In 2015 ging een eerste coördinator aan de
slag in zes Midwest gemeenten. Een tweede KDV kreeg in
2018 invulling met de gemeenten Beernem, Blankenberge,
Gistel, Heuvelland en Knokke-Heist. Eind 2019 kwam ook de
gemeente Kortemark erbij. Deze manier van samenwerken
is niet alleen kosten-, maar ook kennisefficiënt, omdat er
varing overgedragen wordt van de ene op de andere ge
meente.

2

Enkele projecten die in 2019 ingang vonden, onder impuls
van de coördinatoren:
• Automatisatie notarisbrief
• Proces innames openbaar domein
• Groeninventarisatie volgens het Vlaams OSLO-model
(piloot: Tielt)
• Toepassing opensource GIS-software (QGIS)
JJ

DIENSTVERLENING

WVI begeleidt gemeenten die ook alle historische, nog ju
ridisch geldende bestemmingsplannen willen opladen in
DSI. We bieden gemeenten aan om hun plandocumenten in
te scannen of te digitaliseren volgens een gekozen scena
rio: minimaal de contour, óf met herinterpretatie van de
bestemmingen naar de laatste versie van het GRB (Groot
schalig Referentie Bestand).
Andere voorbeelden van inventarisatie- en digitalisatieop
drachten op vraag van de gemeente:
• Atlas der Buurtwegen
• Register Onbebouwde Percelen
• kartering van verkavelings- en milieuvergunningen
JJ

KENNISDELING GISCO

WVI organiseert jaarlijks 3 à 4 lerende netwerkmomenten
voor de gemeentelijke GIS-verantwoordelijken, de GISCO.
• De eerste actie van het jaar was een GIS Academy,
een opleidingsreeks van vijf lesdagen bij WVI in de
periode januari-maart met als onderwerp ‘Open
GIS’.
• GISCO mei-juni: de provinciale werking GisWest en
provincies in cijfers; een demo van Plan3D
• Kennisdag 1 oktober: 360° beeldendatabank
• GISCO nov-dec: decreet gemeentewegen en de ge
volgen voor de buurtwegen; uniek percelenplan
Op de blog www.wvigisco.be wordt het laatste nieuws over
het reilen en zeilen van het GIS-landschap en de mogelijkhe
den van GIS gebundeld. Maandelijks wordt een nieuwsbrief
uitgestuurd met de hoofdpunten van de blogsite.

DIGITALISATIE OPDRACHTEN

WVI beschikt over een groep van operatoren (tekenaars)
die inzetbaar zijn voor allerhande uitvoerende GIS-opdrach
ten op vraag van de gemeente. Het gebeurt ook dat een GISkartering al inherent aanwezig is bij een bepaalde opdracht.
Bijvoorbeeld alle nieuwe RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplan
nen) worden voorbereid conform de richtlijn Digitale Ste
denbouwkundige Informatie (DSI), klaar om op te laden op
het platform van de Vlaamse overheid.

WVI neemt ook actief deel aan:
• VLINTER: Werkgroep DATE ’Data & Technologie’
• VVSG: Werkgroep GIS
• Departement Omgeving Vlaanderen: Werkgroep DSI
• Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO):
Werkgroep Decentraal Medebeheer
• Agentschap Informatie Vlaanderen: OSLO
Bedrijventerreinen
• Agentschap Informatie Vlaanderen: Werkgroep GRB
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UIT DE PRAKTIJK
•

KENNISDAG 360° BEELDENDATABANK

1 oktober 2019 - Met meer dan 60 aanwezigen was de kennisdag over de 360°
beeldendatabank een succes. De verschillende leveranciers van Mobile Mapping
beelden van het openbaar domein demonstreerden hun product. Ook getuige
nissen vanuit Brugge en Roeselare kwamen aan bod, naast integratie van de
beelden met ESRI software. De verrassendste output was een alternatieve,
‘doe-het-zelf’ piste, waarvoor zowel bij gemeenten als leveranciers draagvlak
bleek te bestaan.

35
•

DIGITALE STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE

Met het project Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) wil de Vlaamse
overheid stedenbouwkundige gegevens digitaal ontsluiten. Gemeenten moeten
hun plannen digitaliseren en op het DSI-platform ontsluiten. WVI kan op vraag
van de gemeente dat proces ondersteunen of uitvoeren.
Op de overzichtskaart hiernaast - kaart met de stand van zaken van het
opladen van historische, juridisch geldende plannen - is het resultaat van de
West-Vlaamse DSI-aanpak goed te zien. Bron: Omgeving Vlaanderen (novem
ber 2019)

•

GISCO

WVI organiseert 3 à 4 keer per jaar lerende netwerkmomenten voor de
gemeentelijke GIS-verantwoordelijken, of GISCO.

WVI | 2019
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MOBILITEIT
Mobiliteit is een belangrijk gegeven in onze steeds drukker wordende samenleving. Verkeer en vervoer is bovendien een
complex beleidsdomein dat een doorgedreven en doordachte aanpak vereist. Er zijn mobiliteitsplannen nodig, regionale
visies en studies. WVI begeleidt haar gemeenten bij de uitwerking van hun mobiliteitsbeleid.
MOBILITEITSPLANNING VAN A TOT Z

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de basis van het
lokale mobiliteitsbeleid. De gemeenten kunnen hun mobili
teitsplan onderwerpen aan een herziening. Elke herziening
start met het doorlopen van de sneltoets. In de sneltoets
wordt bepaald of het plan volledig, gedeeltelijk dan wel be
perkt herzien moet worden. De meeste herzieningen mon
den uit in een gedeeltelijke herziening of in een verbreden
en verdiepen van het plan. Sommige plannen kunnen her
bevestigd worden met een zeer beperkte actualisatie tot
gevolg. WVI helpt haar gemeenten bij het aanpassen van
het mobiliteitsplan, zowel gedeeltelijk als volledig. In 2019
werden 4 sneltoetsen gemaakt en de herziening van mobi
liteitsplannen opgestart (Moorslede, Kortemark, Veurne en
Wingene). In de stad Blankenberge en de gemeente Jabbeke
was de herziening al lopende en in de gemeente Oostkamp
werd het nieuwe plan definitief goedgekeurd.
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MOBILITEITSSTUDIES

Er zijn slechts weinig projecten te bedenken die geen ef
fect hebben op de mobiliteit. Deze kunnen drastisch zijn of
minder ingrijpend. Een goede mobiliteitsstudie - al dan niet
opgelegd door hogere overheden - helpt gemeenten om de
gevolgen van een project beter in te schatten en te anticipe
ren op de effecten. WVI staat in voor de opmaak van mobili
teitsstudies en helpt u nadien met het interpreteren van de
resultaten en het maken van de beste keuzes. WVI telt het
verkeer, interpreteert de cijfers en reikt oplossingen aan.
In 2019 werd ondersteuning geboden bij de opmaak van een
verkeersstudie voor het stadsbestuur van Lo-Reninge en bij
een aantal nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de kern van
Wingene.

3
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REGIONALE MOBILITEITSVISIES EN
VERVOERSREGIO’S

Verkeer stopt niet aan een grens. Problemen die mobiliteit
met zich meebrengt, bijgevolg ook niet. Gemeenten zijn ge
noodzaakt om hun beleid zoveel als mogelijk op elkaar af te
stemmen. Dat vereist samenwerking, overleg en inzicht. Er
is, in het geval van mobiliteit, een hoger belang dan dat van
de gemeente zelf en toch mag de eigenheid van de betrok
ken gemeente niet worden vergeten. WVI helpt haar
gemeenten om beslissingen te nemen in het kader van het
gemeenschappelijk belang zonder de bekommernissen uit
het oog te verliezen. Met het nieuwe concept van de ‘ver
voersregio’s’ wil de Vlaamse overheid de gemeenten stimu
leren om de mobiliteit in hun regio samen richting te geven.
In 2018 werd elke Vlaamse gemeente opgenomen in een van
15 vervoerregio’s, die straks een geïntegreerd en multimo
daal regionaal mobiliteitsplan opstellen. Dat zal eind 2020
resulteren in een hervormd openbaar vervoer volgens de
principes van basisbereikbaarheid. Maar het decreet ba
sisbereikbaarheid houdt meer in dan enkel een hervorming
van het openbaar vervoer. De vervoerregio’s krijgen een
belangrijke stem in heel het mobiliteitsbeleid, inclusief in
vesteringen in infrastructuur, verkeersveiligheid, fietsbe
leid, goederenvervoer, …. WVI volgt de ontwikkelingen in de
4 vervoerregio’s Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende
op de voet op. Mobiliteitsdeskundigen geven input in de amb
telijke werkgroepen en op de vervoerregioraden.
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UIT DE PRAKTIJK
•

GEMEENTE WINGENE | MOBILITEIT EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

In de kern van Wingene zijn een aantal nieuwe ruimtelijke ont
wikkelingen gepland. WVI staat de gemeente bij met gedegen
mobiliteitsadvies. Zo zal de gemeente Wingene de omgeving van
het Gemeenteplein volledig herinrichten, alsook een nieuw
vrijetijdscentrum bouwen. Tegelijk zal een centrale as voor
voetgangers en fietsers doorheen de dorpskern worden uitgebouwd. Deze as
wil een stimulans bieden om korte, interne verplaatsingen binnen de dorpskern
al wandelend of fietsend af te leggen. Om de as autovrij te houden, wordt een
nieuwe toegang tot de parking gerealiseerd. Verder werd de actuele parkeer
situatie via parkeertellingen in kaart gebracht. De toekomstige parkeerbehoef
te voor de nieuwe ontwikkelingen wordt bepaald.
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•

STAD LO-RENINGE | SAMEN NADENKEN OVER VERKEERSLEEFBAARHEID

Het stadsbestuur heeft de ambitie om haar kernen autoluwer
te maken, het vrachtverkeer zoveel als mogelijk te weren en de
kernen kwalitatiever in te richten voor haar inwoners. Om deze
opdracht in goede bannen te leiden, heeft het stadsbestuur WVI
onder de arm genomen. In een eerste fase werden verkeers
tellingen en snelheidsmetingen geanalyseerd en de problemen in kaart ge
bracht voor de vier dorpskernen afzonderlijk. Op basis van deze verworven in
formatie, heeft WVI potentiële scenario’s uitgewerkt met als doel de
verkeersleefbaarheid te verhogen. Midden november 2019 organiseerde het
stadsbestuur voor haar inwoners twee infomarkten waar het onderzoek en de
scenario’s voor alle dorpskernen werden toegelicht. Inwoners kregen op hun
beurt tot eind 2019 de mogelijkheid om hun ideeën en bemerkingen rond deze
studie door te geven. In 2020 gaan we verder aan de slag met alle opmerkingen
en nieuwe voorstellen.

•

REGIO WESTHOEK | TRANSMOBIL - ZOEKTOCHT NAAR ALTERNATIEVE
MOBILITEITSVORMEN

Binnen het Europese project Transmobil zoeken we samen met
enkele Westhoekgemeenten naar nieuwe vormen van mobiliteit.
Voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne werd ingezet
op deelfietsen die kunnen ontleend worden aan de 3 trein
stations en de centra. Inwoners, toeristen of pendelaars kun
nen gedurende een halve dag gratis een fiets ontlenen. Hiermee willen de part
ners vooral de ‘last-mile’- verplaatsingen na een busrit of treinrit stimuleren.
In de kernen van Krombeke, Oostvleteren en Klerken werd nagedacht over de
uitwerking van de dorpshubs. Samen met de bewoners van deze deelkernen
werd tijdens een co-creatieworkshop in beeld gebracht welke behoeften zij als
inwoners hebben op vlak van mobiliteit, sociale cohesie en dienstverlening.
De gemeente Kortemark werkt samen met 2 sociale organisaties, OC Sint Jan
de Deo en Tordale, om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen. De Sta
tionshub ‘De Stoasje’ wil mensen en diensten verbinden waarbij inclusie van
mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking centraal staat.
Elke donderdag is iedereen welkom in Stationshub De Stoasje: een laagdrem
pelige ontmoetingsplek. Bovendien onderzoekt de gemeente de piste om samen
met de NMBS te investeren in de renovatie van het stationsgebouw en zijn om
geving. In 2020 zullen er ook in dit station deelfietsen worden voorzien voor de
inwoners van Kortemark.
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parkeeronderzoek

MILIEU
WVI ondersteunt haar gemeenten bij het voeren van een lokaal milieubeleid. Samen maken we werk van een gezond leef
milieu. We volgen de snel evoluerende milieuregelgeving op de voet en staan klaar om te helpen met de uitdagingen waar
uw gemeente voor staat.

JJ

OMGEVINGSVERGUNNING

Voor de milieuaspecten van de omgevingsvergunning kan de
gemeente dossier per dossier beslissen om met WVI samen
te werken. Zo kan je bij ons terecht voor:
• gratis eerstelijnsadvies
• adviesverlening bij vergunningsaanvragen (luik milieu)
(2019: 86 dossiers)
• opmaak (milieu)vergunningsaanvraag voor gemeente
lijke inrichtingen of activiteiten
• uitvoering van periodieke controles

JJ

DUURZAME WOON- EN LEEFOMGEVING

WVI zet sterk in op duurzaam bouwen en duurzame ste
denbouw zowel in de eigen (woon)projecten als in de be
geleiding van onze gemeenten. In het pilootproject De Vloei
in Ieper heeft WVI de stad begeleid bij het opstellen van de
ambities voor de wijk, het doorvertalen van deze ambities
rond duurzaamheid en beeldkwaliteit in een verkavelings
plan en zetelt WVI in het toetsteam dat de voorontwerpen
van de bouwwerken adviseert op vlak van duurzaamheid,
beeldkwaliteit en stedenbouw. Zo werden in 2019 een 20tal bouwdossiers gunstig geadviseerd.

Het Vlarem-eerstelijnsadviesloket richt zich op de milieu
regelgeving.

JJ

HANDHAVING

Als uw gemeente te maken krijgt met een milieuklacht, kan
WVI advies verlenen op zowel technisch als juridisch vlak. Na
een plaatsbezoek, het horen van beide partijen en het door
nemen van de wettelijke bepalingen wordt een oplossings
gericht advies geformuleerd aan het gemeentebestuur. WVI
neemt hierin een bemiddelende rol op. In 2019 hebben we
bezwaren behandeld bij 6 dossiers.

Gemeenten die geen eigen milieuambtenaar hebben kunnen
die functie laten invullen door een intergemeentelijke milieu
ambtenaar (IGMA) van WVI. Momenteel is er een IGMA aan
de slag in Lo-Reninge en Vleteren.

JJ

•

Sinds 2018 heeft WVI ook een intergemeentelijke toezicht
houder in dienst die de gemeenten Ingelmunster, Lich
tervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en
Tielt ondersteunt bij het uitwerken en uitvoeren van het
bestuurlijk handhavingsbeleid zowel voor milieuhandhaving
als handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze
toezichthouder kan bestuurlijke maatregelen opleggen en
opvolgen.

4

JJ

BODEMSANERING

WVI beoordeelt bodemonderzoeken en volgt bodemsane
ringswerken op. Dit doen we door onderzoeksrapporten te
interpreteren en mee na te denken over de beste aanpak.
Welke stap zetten we eerst en hoe zullen we de sanering
afstemmen op de verdere ontwikkelingen? Onze oplossin
gen worden steeds voorgesteld in nauw overleg met OVAM.
In 2019 werden meerdere woonprojecten en bedrijven
terreinen met potentieel verontreinigde gronden bodem
technisch en juridisch geadviseerd. Hierbij werd o.a.
geoordeeld over bodem- en grondwateranalyses, bodem
onderzoeken en bodemsaneringsprojecten.

DIENSTVERLENING

EXPERTONDERSTEUNING VAN GEMEENTELIJKE
DIENSTEN

KENNISDELING
WVI organiseert een 4-tal keer per jaar samen met de
provincie West-Vlaanderen het regionaal overleg voor
de gemeentelijke milieuverantwoordelijken in de regio’s
Westhoek, Midwest en Brugge-Oostende. In 2019
werden opnieuw 4 overlegmomenten georganiseerd,
ditmaal rond de thema’s ‘natuur en landschap, fauna en
flora’, ’Vlarem en handhaving’, ‘water’ en ’grondverzet
en asbest’.

WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora:
• Provinciale Minaraad
• VLINTER | Werkgroep Milieu
• Vlario | Werkgroep 4
• Algemene Bekkenvergadering Brugse Polders
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NATUUR
WVI heeft een schat aan kennis en ervaring in huis op het gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling, flora- en vegeta
tiekunde en landschapsarchitectuur, gebaseerd op veldonderzoek. Landschap en natuur stoppen echter niet aan de
gemeentegrenzen. Het voeren van een degelijk natuurbeleid vergt dan ook vaak een gemeentegrensoverschrijdende
aanpak.

JJ

NATUURSTUDIES

We helpen gemeenten door natuuronderzoek uit te voeren
en (bovenlokale) natuurvisies te ontwikkelen, met het oog
op een gebiedsgericht beleid op maat. We ondersteunen
de gemeente bij inventarisaties, monitoringprogramma’s,
de opmaak van masterplannen en beheerplannen. In 2019
werkten we aan 7 gemeentelijke natuurstudies.

JJ

EXPERTONDERSTEUNING NATUUR

WVI biedt haar gemeenten gratis eerstelijnsadvies. Daar
naast maken we ook samen met de gemeente werk van sen
sibilisering en concrete natuuracties via infoavonden, oplei
dingen of het begeleiden van excursies.

JJ

5

KENNISDELING

Via het regionaal overleg voor de gemeentelijke milieuver
antwoordelijken informeert WVI de gemeenten periodiek
rond natuur. WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora:
• adviescommissie Bosreservaten Houtvesterij Brugge
• adviescommissie Natuurinrichtingsproject
Schuddebeurze
• beheercommissie Schobbejakshoogte
• beheercommissie Rode Dopheidereservaat

DIENSTVERLENING
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WVI werkt ook mee aan gemeentegrensoverschrijdende
studies, vaak in opdracht van de provincie West-Vlaande
ren of het Vlaams Gewest. Deze studies dragen bij tot een
algemene visie en hebben vaak een voorbeeldfunctie voor
waardevolle natuur waaruit gemeenten kunnen putten. In
2019 werkten we aan 9 gemeentegrensover¬schrijdende
studies.

UIT DE PRAKTIJK
•

MONITORING RUGSTREEPPAD (KNOKKE- ZWINSTREEK)

Circa in 1980 stierf de laatste rugstreeppad aan de Oostkust
uit. Drie jaar geleden begon het Agentschap voor Natuur en
Bos met een herintroductieprogramma voor deze Europees be
schermde, zeldzame soort. De biologen van WVI maakten een
monitoringsplan op dat loopt gedurende de volgende vijf jaar.
De diertjes worden op de voet gevolgd en er worden suggesties gedaan voor
de verbetering van hun toekomstig leefgebied.
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•

BERMBEHEERPLAN BRUGGE
In 2002 maakte WVI een wegbermbeheerplan op voor het bui
tengebied van Stad Brugge. Zeventien jaar later bemonsterde
WVI dezelfde wegbermen opnieuw en worden de conclusies
aan Stad Brugge overgemaakt. Globaal is er een gunstige evo
lutie waar te nemen, die te danken is aan een volgehouden eco
logisch bermbeheer.

•

INVENTARIS VAN EN VISIE VOOR HET HOUTIG LEVEND ERFGOED IN DE
IOED POLDERRAND

Sinds de jaren ’60 wordt overal in Vlaanderen een zeer sterke
achteruitgang van de landschappelijke diversiteit vastgesteld.
Ook in het werkingsgebied van IOED Polderrand (Oudenburg,
Gistel, Ichtegem, Koekelare en Kortemark) ontsnapten de aan
wezige traditionele landschappen niet aan de gevolgen van de
economische ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. Toch zijn in deze
streek nog allerlei traditionele landschapskenmerken afleesbaar en fraaie
landschappen te bewonderen. WVI inventariseerde in 2019 het nog aanwezige
waardevolle levend houtig erfgoed (knotbomen, hagen, toegangslinden, hout
kanten…). In 2020 zal op basis van deze inventaris een visie worden uitgewerkt
die zal resulteren in richtlijnen voor het beheer van het landschap in het wer
kingsgebied van IOED Polderrand.

WVI | 2019
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KLIMAAT EN ENERGIE
Ons klimaat verandert. Zo krijgen we steeds meer te maken met hevige neerslag, langere perioden van droogte, hogere
temperaturen, meer wateroverlast, … Ook al zijn de klimaat- en energie-uitdagingen waar we vandaag voor staan grens
overschrijdend of zelfs mondiaal van aard, lokale besturen spelen hierin een cruciale rol. Wie kan er immers beter voor
zorgen dat thema’s als klimaat en energie voor de bevolking geen ver-van-mijn-bed-gebeuren zijn?
Elke gemeente wil in haar beleidsplannen sterke energie- en klimaataccenten leggen. Als gangmaker zet WVI alle ge
meenten op weg. Zo helpen we hen zowel bij het opzetten als het uitvoeren van het beleid, maar bieden we hen ook gratis
eerstelijnsadvies, technische knowhow en expertise.
KLIMAATBELEID

Om het klimaatbeleid in steden en gemeenten te versterken,
heeft de Europese Commissie de formule van Burgemees
tersconvenant ontwikkeld. WVI is in dit kader territoriaal
coördinator, wat betekent dat we praktische ondersteuning
bieden aan de gemeenten die het convenant hebben onder
tekend of wensen te ondertekenen.
In ons werkingsgebied hebben 35 steden en gemeenten het
Burgemeestersconvenant voor duurzame lokale energie
(met doelstelling tot 2020) ondertekend. Daarin verbinden
ze zich ertoe mee te werken om tegen 2020 20 procent min
der CO2 uitstoot te hebben op het grondgebied ten opzichte
van een zelf vastgelegd referentiejaar. Onder impuls van
WVI kozen 29 gemeenten ervoor om de uitdaging samen met
de buurgemeenten aan te gaan, intensief begeleid door WVI.
Zo ontstonden vier groepen:
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Verbindingsgebied Kust-Houtland met De Haan,
Ichtegem en Oudenburg
Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen met
Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, KnokkeHeist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke
Van Zee tot IJzer met De Panne, Diksmuide, Koekelare,
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge,
Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne
Klimaatoverleg Midwest met Ingelmunster,
Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede,

Tielt, Wingene, in nauwe samenwerking met Moorslede
Voor en met elke groep maakte WVI een duurzaam energie
actieplan op, met acties om de doelstelling van het conve
nant mee te realiseren. Die energieactieplannen werden in
2017 door de Europese Commissie goedgekeurd. Elk van de
plannen bevat regionale acties, waarvan WVI er een aantal
trekt. Een aantal acties wordt uitgewerkt binnen de Euro
pese projecten See2Do! (renovatietraject bij woningen),
BISEPS (duurzame energietechnologieën op bedrijven
terreinen) en TERTS (energie-efficiëntie en hernieuwbare
energie in de tertiaire sector). Om de twee jaar volgt een
verplichte rapportering over de uitvoer van de energie
actieplannen aan Europa. WVI voerde deze opdracht uit in
2019.

DIENSTVERLENING

We blijven de vier groepen verder begeleiden, onder meer
door ze halfjaarlijks samen te brengen, door de uitvoering
van de regionale acties te coördineren en door mee te hel
pen financiering voor de uitvoering van acties te realiseren.

In 2019 diende WVI 6 intergemeentelijke subsidiedossiers
in binnen het Vlaams Klimaatfonds, 3 werden geselecteerd:
ontzorging van senioren bij energetische renovatie, aan
koop van deelfietsen en intergemeentelijk aankopen van
fietsgerelateerde zaken.
Intussen heeft het Burgemeestersconvenant 2020 een am
bitieuze opvolger gekregen: het Burgemeestersconvenant
voor Klimaat en Energie, met doelstellingen tot 2030. Het
heeft een dubbel doel: de CO2-uitstoot op het grondgebied
moet tegen 2030 met 40 procent gereduceerd worden door
in te zetten op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
én gemeenten moeten meewerken aan klimaatadaptatie: ze
moeten acties opzetten/ondersteunen om de effecten van
klimaatverandering op te vangen - denk maar aan over
stromingen, hitte en droogte. Gemeenten die het nieuwe
convenant ondertekenen moeten bij de Europese Commis
sie een geïntegreerd energie- en klimaatactieplan indienen,
kortweg klimaatplan. Dat doen ze uiterlijk twee jaar na de
toetreding tot het convenant. Daarna rapporteren ze om
de twee jaar over de uitvoering van de acties. Ook voor dit
nieuwe convenant blijft WVI territoriaal coördinator.
WVI wil zoveel mogelijk gemeenten meenemen in het Bur
gemeestersconvenant 2030 en bereidde dit traject voor in
2019. We schoven daarin opnieuw intergemeentelijke sa
menwerking naar voren. Verder onderzochten we in een
pilootproject met Klimaatoverleg Midwest binnen het Euro
pees project PentaHelix hoe we het klimaat- en energieac
tieplan een breed draagvlak kunnen geven. We zetten een
participatief traject op waarin overheden, kennisinstellin
gen, ngo’s, bedrijfswereld en burgers bij de opmaak van het
plan vanaf de start betrokken werden, om zo het eigenaar
schap voor de acties te verhogen. De doelstellingen kunnen
immers slechts gerealiseerd worden als iedereen de nodige
actie onderneemt. Daarom brachten we organisaties en be
langhebbenden samen in ontwerpsessies en klimaattafels.
WVI zette het traject uit en begeleidde intensief: we sprok
kelden input en bekeken hoe we acties kunnen opzetten
waarin de doelgroepen en de gemeenten elkaar versterken.
De ervaringen in PentaHelix leverden ons een efficiënt en
werkbaar begeleidingstraject op. Dit zullen we uitrollen in
de gemeenten die toetreden tot het Burgemeestersconve
nant 2030 en opteren voor een samenwerking met WVI voor
de opmaak van hun klimaatplan.
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RENOVATIEBEGELEIDING

WVI wil haar gemeenten stimuleren en begeleiden om het
(bestaande) woningpatrimonium en de niet-woongebouwen
energiezuiniger te maken. Daar zijn immers de grootste
energiewinsten te halen. Energiezuinig renoveren vraagt
een doordacht plan van aanpak. WVI kan u daarin onder
steunen. We bieden gepersonaliseerd energieadvies.
Een greep uit ons aanbod:
•
•
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het stimuleren van burgers om over te gaan tot reno
vatie via de thermografische straatscan.
het opzetten van een collectief renovatietraject. Wij
zijn erkend als BENOvatiecoach door de distributienet
beheerder. Een BENOvatiecoach begeleidt de inwoners
doorheen het hele renovatietraject, geeft advies,
zoekt geschikte aannemers en vraagt offertes aan,
maar volgt ook de uitvoering van de werken op en helpt
nadien bij de premie-aanvraag. Kortom, WVI neemt
de projectcoördinatie van de collectieve energetische
renovatie op.
het screenen van meergezinswoningen op vlak van
veiligheid, gezondheid en energie en begeleiden bij de
renovatie.
de projectcoördinatie van woningrenovatie in eigendom
van de gemeente.
het ter beschikking stellen van een intergemeentelijke
renovatiecoach.

De belangrijkste boodschap voor de gemeente: werk met
ons samen, informeer uw inwoners over het Energiehuis
WVI, vertel hen waarmee en hoe ze bij ons terechtkunnen
en verwijs inwoners met vragen rond energiezuinig wonen
of renoveren naar ons door. Samen zetten we het mes in de
energiefactuur en gaan we voor meer wooncomfort.

JJ

KENNISDELING

WVI organiseert (in samenwerking met de provincie WestVlaanderen en Leiedal) het kennisplatform lokaal klimaat
beleid waar actuele ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en
discussies over klimaatgerelateerde onderwerpen worden
gedeeld. De bevoegde schepenen en betrokken ambtenaren
komen 2x/jaar samen. In 2019 werd een interactieve formu
le ontwikkeld waarbij stakeholders hun dienstverlening en
projecten konden voorstellen. Voorafgaande pitches licht
ten al een tip van de sluier op. WVI was in 2019 ook partner
bij de organisatie van de Energie- en Klimaatdag voor Lokale
Besturen op 3 mei van de VVSG.
WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora:
• werkgroep van Energiesnoeiers en Energiehuizen
West-Vlaanderen
• VLINTER | werkgroep Milieu
• Vlaams Overleg over het Burgemeestersconvenant
• West-Vlaams projectteam en managementteam
(Fluvius, Leiedal, provincie, WVI) ter ondersteuning
van gemeenten binnen het Burgemeestersconvenant
• structureel overleg energiehuizen en VEA

ENERGIEHUIS WVI

Voor 32 van onze gemeenten-vennoten fungeert WVI als
Energiehuis. Sinds 2011 verstrekt WVI leningen aan inwo
ners van de deelnemende gemeenten die hun woning ener
giezuiniger willen maken. Sinds 1 januari 2019 mogen we
alleen nog renteloze leningen verstrekken aan mensen uit
de prioritaire sociale doelgroep. In 2019 werden in totaal
161 dossiers goedgekeurd, waarvan 135 voor de bijzondere
doelgroep. Het totale ontleende bedrag bedraagt 1.382 mil
joen euro.
De Vlaamse overheid heeft de Energiehuizen extra taken toe
bedeeld. Voortaan organiseren we voor elke deelnemende
gemeente een energieloket, waar inwoners terecht kunnen
met al hun vragen rond renovatie en energie(besparing).
We informeren, adviseren en begeleiden de inwoners bij
hun energierenovaties. Daar komt heel wat bij kijken: ener
giedoorlichting, renovatieadvies, opvragen offertes, onder
steunen bij renovatiewerken, enz. Kwaliteitsvolle dienst
verlening staat hierbij centraal waarbij we de inwoners
maximaal willen ontzorgen, zodat energiebesparen en/of
renoveren kinderspel wordt.

Daarnaast volgen we actief de klimaattrajecten op van onze
gemeenten-vennoten zijnde Brugge, Roeselare en Oosten
de. Dit gebeurt door deelname aan de stuurgroep, stake
holderworkshops,…
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UIT DE PRAKTIJK
•

HORIZON 2020 | PENTAHELIX

In het Europese project PentaHelix bekijkt WVI samen met Klimaatoverleg
Midwest, dat 8 gemeenten met klimaatambitie bundelt, hoe we inwoners en
georganiseerde stakeholders nauwer kunnen betrekken bij het nieuwe Burge
meestersconvenant 2030. We organiseerden een online enquête, klimaattafels
en ontwerpsessies in de deelnemende gemeenten Ingelmunster, Lichtervelde,
Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene om het nieu
we Klimaatplan 2030 te voeden en een breder draagvlak mee te geven. Het
traject leverde waardevolle inspiratie op. Om een zichtbaar resultaat te geven
van het co-creatietraject werd een ideeëngids opgesteld met als rode draad
tien speerpunten om Samen te werken rond de klimaatdoelstellingen.

WVI helpt gemeenten om het bestaande woonpatrimonium energiezuiniger te
maken, onder meer door straatthermografie of gevelscan. WVI beschikt over
een eigen ‘thermocar’ waarmee inwoners warm worden gemaakt voor energie
renovatie. Streetview-gewijs brengen we in één nacht duizenden woningen in
beeld waarbij we het reële energieverlies van een woning via muren, buiten
schrijnwerk, rolluikkasten, infiltraties, vochtproblemen, … zichtbaar maken.
Hiervoor organiseerde WVI opleidingen voor een 15-tal thermoloketmedewer
kers, die gedurende een kort vraaggesprek met de woningeigenaars het ener
gieverbruik van hun woning in kaart brengen. Op basis van deze warmtefoto en
de dialoog kunnen concrete tips worden gegeven voor snelle verbeteringen of
wordt er een diepgaander bezoek met een energiecoach afgesproken. In 2019
werd dit voor het eerst op grote schaal toegepast in samenwerking met de
provincie West-Vlaanderen. Ondertussen werd het proces verder ontwikkeld
en efficiënter gemaakt, zodat we klaar zijn om de volgende jaren op een ef
ficiënte manier zo veel mogelijk inwoners bewust te maken van het belang van
energetische renovaties.
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INTERGEMEENTELIJKE RENOVATIECOACH

Vijf gemeenten - Ingelmunster, Oostrozebeke, Jabbeke, KnokkeHeist en Zuien
kerke - zetten samen een intergemeentelijke renovatiecoach in via een kosten
delende verenigingen (KDV). Door hun inwoners maximaal te ontzorgen, willen
de gemeenten hen zoveel mogelijk over de streep trekken om hun woning ener
giezuiniger te maken. De renovatiecoach zal de woningen grondig screenen,
renovatieadviezen formuleren en de renovatie begeleiden, bijvoorbeeld door
mee offertes op te vragen en premies aan te vragen.
•

INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND | TERTS

Ook de tertiaire sector - horeca, winkels, dienstverleners - kan zijn steentje
bijdragen aan de energietransitie. In het Europese project TERTS onderzoekt
WVI mee hoe de sector energie-efficiënter kan werken en zijn CO2 -uitstoot kan
reduceren. In de gemeenten Knokke-Heist, Blankenberge, Oostkamp en Jab
beke zetten we samen met het gemeentebestuur een communicatietraject op,
om handelaars en dienstverleners over het project te informeren. Ze kunnen bij
ons een energiescan aanvragen, die we vooral gebruiken om hen te informeren
over hoe hun zaak energie-efficiënter kan worden gemaakt. Ze bespreken de
scan met de intergemeentelijke energiecoach van WVI, die hen meteen enkele
‘quick wins’ voorstelt: aanpassingen en investeringen die zichzelf op korte ter
mijn terugverdienen. Willen de handelaars een stap verder gaan, dan stelt onze
energiecoach hen innovatieve technieken voor waarbij we hen zo goed mogelijk
ontzorgen bij installatie.
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PROJECT- EN PROCESREGIE
WVI neemt initiatief om de toenemende vraag naar ondersteuning op het vlak van project- en procesregie te kunnen be
antwoorden. Ruimte evenals (publieke) financiële middelen worden schaars. Zo komen er in stads- en dorpskernen spo
radisch braakliggende bouwgronden, (niet-ontwikkelde) binnengronden of leegstaande gebouwen (voormalige bedrijfs
sites) vrij waarbij reconversie zich opdringt, maar gemeenten zijn niet altijd eigenaar.
PROJECTREGIE

Gemeenten zijn belangrijke bouwheren voor publieke infra
structuur binnen diverse domeinen zoals welzijn, cultuur,
sport en recreatie, administratie, hulpverlening, etc. Toch
ontbreekt het hen vaak aan gespecialiseerde kennis en er
varing om dergelijke projecten op te zetten en tot een goed
einde te brengen. WVI beschikt over de nodige ervaren me
dewerkers en expertise om de gemeente in haar traject als
bouwheer bij te staan.
Projectregie is altijd maatwerk. Voor elk project stellen we
een specifiek menu samen dat start met een visievorming.
We wegen de pro’s en contra’s van een site tegen elkaar
af en starten met de opmaak van een bouwprogramma. We
werken stedenbouwkundige concepten uit en helpen met
subsidieaanvragen. Indien nodig maken we een specifiek
traject voor publiek-private samenwerking (PPS) en organi
seren we architectuurwedstrijden die u zullen helpen bij het
maken van keuzes. We zoeken vervolgens naar de meest ge
schikte projectontwikkelaar en begeleiden het uitvoerings
ontwerp. In de fase van het bouwproces kunt u eveneens
op ons rekenen. En dat in de verschillende fasen van het
project: van startvergadering tot oplevering.

7

Projecten waarvoor we als regisseur optreden, zijn vaak
multifunctioneel: ze zijn niet alleen op één specifiek pro
gramma gericht, maar doorgaans op een combinatie. De
kwaliteit van het openbaar domein en integrale duurzaam
heid is steeds een prioriteit. WVI beschikt over steden
bouwkundigen, (ingenieur-)architecten, landschapsarchi
tecten,... die snel en efficiënt een multifunctioneel team
vormen. Zo begeleidde WVI in 2019 de Politiezone Polder
(Diksmuide) en de Politiezone Kouter (Torhout) in haar rol
als projectregisseur voor het aanstellen van een ontwer
per, alsook de stad Nieuwpoort bij de herontwikkeling van
de Swartesfabriek.

WVI beschikt als publieke
partner over unieke expertise
‘in the field’ om gemeente te
begeleiden bij potentiële PPStrajecten
visievorming – juridisch –
financieel – kwaliteitsbewaking
– participatie –
langetermijnbeheer

DIENSTVERLENING
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PROCESREGIE

Soms opteren gemeenten om niet zelf als bouwheer op te
treden, maar willen ze het proces van de (her)ontwikkeling
sturen. Vanuit haar (ruimtelijke) visie op de gewenste in
vulling en ambitieniveaus begeleidt de gemeente deze (her)
ontwikkeling gericht vanuit haar rol als procesregisseur.
Door onze brede expertise en uitgebreide ervaring in
gebieds
ontwikkeling, binnen eigen projectontwikkeling
(ruimtelijke ordening, milieu, natuur, ...) en de ondersteu
ning van gemeenten in projectregie, heeft WVI een sterke
reputatie opgebouwd om de gemeente in haar traject van
procesregisseur bij te staan.

JJ

OPROEP & SELECTIE WINVORM

De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die geba
seerd is op het principe van een architectuurwedstrijd dat
de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de
selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun
projecten.
De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen
de provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal en de Vlaams
Bouwmeester. Deze West-Vlaamse Oproep biedt een snelle
procedure voor toekomstige opdrachtgevers aan om te
komen tot architecturale kwaliteit en goed opdrachtgever
schap.
De Selectie WinVorm, de light-versie, is bedoeld voor klei
nere, minder complexe opdrachten waarbij de ontwerpers
vergoed worden om een uitgebreide offerte en visie op het
project te presenteren. WVI begeleidt de gemeenten bij het
opmaken en indienen van een dossier bij de Oproep/Selectie
WinVorm.
In 2019 werden volgende projecten ingediend via de Oproep
of Selectie WinVorm: de herinrichting van de abdijsite Ten
Bogaerde in Koksijde, een masterplan voor het centrum van
Oostkamp, een uitkijkpunt voor De Panne en een masterplan
voor de Vroonhofsite in Poperinge.
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AANKOOPONDERHANDELINGEN
Elke gemeente heeft wel een project waarvoor stroken grond of eigendommen moeten worden aangekocht. Vaak is dat
een lastig karwei. WVI stelt gespecialiseerde aankopers ter beschikking om de aankooponderhandelingen te voeren.

OPDRACHT IN REGIE

Onze aankopers zorgen ervoor dat de aankopen en
pacht¬regelingen sneller worden gerealiseerd, zodat infra
structuurprojecten van de gemeente geen vertraging oplo
pen. Bovendien vermijdt de gemeente zo dat schepenen of
ambtenaren zelf moeten onderhandelen, wat vaak gevoelig
ligt. Tegelijk blijft de gemeente permanent op de hoogte van
elke stap in de onderhandeling.

JJ

UIT DE PRAKTIJK

•

GEMEENTE JABBEKE

Voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de Aartrijkse
steenweg, heeft de gemeente Jabbeke beroep gedaan op
WVI voor het voeren van de aankooponderhandelingen.

•

De gemeente kan deze onderhandelingsopdracht recht
streeks aan WVI gunnen: volgens de in-house regeling is die
gunning immers niet onderworpen aan de regelgeving voor
overheidsopdrachten. WVI voert de opdracht uit in regie.
Tijdens het eerste contact wordt het project toegelicht en
wordt de werkwijze besproken. Op basis daarvan maakt WVI
een raming op van de timing en de vergoeding.
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De gemeente Kortemark wil de Vuilpanstraat verbreden en
verbinden met de Hazewindstraat Om dit mogelijk te maken
moet de gemeente een aantal stukken grond verwerven.
WVI voert de aankooponderhandelingen.

•
JJ

PERMANENTE RAPPORTERING

Voordat de opdracht start, zitten we samen om de aanpak
en de werkwijze te bespreken en kunnen eventuele lokale
gevoelig¬heden worden toegelicht. Na elk bezoek dat de
WVI-aankoper aan een eigenaar of pachter brengt, mailen
we een rapportje met een verslag en eventueel ook al de
verkoopbelofte. Via ons Geografisch Informatie Systeem
Aankopen (GISA) kan de gemeente de stand van zaken digi
taal op de voet volgen.

8

Voor de schatting werken we bij voorkeur samen met de
dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. Zo
nodig kan de gemeente zelf een erkend schatter onder de
arm nemen. Als de gesprekken in der minne worden afge
rond maakt de WVI-aankoper een verkoopbelofte op. De
gemeen¬teraad keurt die daarna goed, zodat de verkoop
belofte kan worden gelicht. De Vlaamse dienst Vastgoed
transacties staat meestal in voor het verlijden van de akte.
In principe kan dat ook door een notaris gebeuren. Mochten
de onder¬handelingen in der minne vastlopen, dan kan WVI
ook bij¬stand verlenen voor gerechtelijke onteigeningen.
In 2019 heeft WVI in 26 dossiers aankooponderhande
lingen gevoerd in regie voor de gemeenten, onder meer
voor de aanleg van fietspaden, wegverbredingen, riole
ringen, waterbeheerprojecten, groenzones, sportvelden,
diensten¬centra en lokale infrastructuur.

DIENSTVERLENING

GEMEENTE KORTEMARK

GEMEENTE RUISELEDE

De gemeente Ruiselede wil een parking aanleggen langs de
Brandstraat in Doomkerke. Voor de aankooponderhande
lingen werd beroep gedaan op WVI voor het voeren van de
aankooponderhandelingen.
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INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKEN
Gemeenten krijgen alsmaar meer en alsmaar complexere taken op hun bord - GIS en ICT, informatieveiligheid, de geïnte
greerde omgevingsvergunning, handhaving, energierenovatie, enz. Daarvoor hebben ze niet altijd gekwalificeerd perso
neel in huis. Omdat hun schaalgrootte beperkt is, hebben ze ook niet altijd voltijds personeel nodig, wat het voor individu
ele gemeenten moeilijker maakt om personeel te rekruteren. Het ligt dan voor de hand om personeel met elkaar te delen.
Als gangmaker volgt WVI deze evolutie van nabij op. Samenwerkingsinitiatieven vanuit de gemeenten willen we actief
ondersteunen en faciliteren. Daarvoor hebben we onder meer een specifiek kennisplatform opgericht om ervaringen en
inzichten uit te wisselen, en werden nieuwe mogelijkheden om personeel te delen geïnitieerd. Veel gemeenten hebben
door hun beperkte schaalgrootte geen voltijds personeel nodig, wat het moeilijker maakt om personeel te rekruteren.
FLEXIBEL DELEN VAN PERSONEEL

Om personeel te delen kan een groep gemeenten samen
met WVI een kostendelende vereniging (KDV) oprichten via
de formule van de zelfstandige groepering van personen
zonder rechtspersoonlijkheid. Zo sluit WVI met een groep
gemeenten een duurzame samenwerkingsovereenkomst af
om specifieke expertise te delen of diensten af te nemen.
WVI staat in voor de aanwerving, ondersteuning, financi
ële opvolging (btw) en kostendeling van de dienstverlening
tussen de leden. WVI werft dus nieuw intergemeentelijk
personeel aan en stelt daarnaast ook eigen personeel ter
beschikking van KDV’s. Elk intergemeentelijk personeelslid
wordt opgevangen en begeleid door een WVI mentor. Me
dewerkers op hetzelfde expertisedomein, zowel interge
meentelijke als WVI medewerkers, vormen samen een pool,
waar kennis en ervaring pro-actief worden uitgewisseld.
Sommige teams organiseren samen kennisdelingsmomen
ten, bieden opleidingen aan, verzorgen een blog, maken een
nieuwsbrief op, …
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De salaris- en werkingskosten worden gedeeld door de
deelnemende gemeenten, op basis van de geleverde presta
ties. De diensten die binnen een goedgekeurde KDV-struc
tuur worden gedeeld of afgenomen zijn vrijgesteld van btw.
De contractuele KDV is een vrij soepele formule: in principe
kan elke gemeente deelnemen om haar behoefte aan gedeel
de diensten of gedeelde personeelsinzet in te vullen, maar
de constructie die we opzetten moet natuurlijk wel werk
baar zijn. Van de deelnemende gemeenten verwachten we
een structureel engagement van minstens 4 jaar.

9

WVI heeft al heel wat kostendelende verenigingen (KDV) op
de sporen gezet:
• een KDV voor intergemeentelijk informatiebeheer: een
‘pool’ van deskundigen die voor een aantal gemeenten
werken, met ICT-medewerkers, een IT-coördinator en
een informatieveiligheidsconsulent
• een KDV Omgeving, met een milieuambtenaar en twee
stedenbouwkundige ambtenaren
• een KDV Handhaving, met een medewerker die toezicht
houdt op de omgevingsvergunning
• een KDV GIS-werking, met twee GIS-coördinatoren
• een KDV Energie, met een renovatiecoach
Daarnaast is een KDV voor een intergemeentelijke preven
tiedienst, met een gedeelde preventieadviseur in voorberei
ding.

DIENSTVERLENING
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KENNISPLATFORM

Samen met het Burgemeestersoverleg van de Westhoek,
Midwest, Brugge en Oostende wil WVI nieuwe ervaringen
van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken,
bundelen en delen. Om hen te informeren over nieuwe ont
wikkelingen rond intergemeentelijk samenwerken organi
seert WVI een kennisplatform. Raadsleden, bestuurders,
ambtenaren en medewerkers kunnen er van gedachten
wisselen over de kansen die intergemeentelijk samenwer
ken hen biedt.
Zo werd in het voorjaar 2019 een thematische sessie geor
ganiseerd rond ‘Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’ over
de uiteenlopende vormen van samenwerken. Zo kwamen
de genodigden tijdens dit inspiratie- en netwerkmoment
te weten hoe beter intergemeentelijk samenwerken in de
nieuwe legislatuur 2019-2025, kennis aanscherpen rond
intergemeentelijke samenwerking in de verschillende WestVlaamse regio’s en kregen genodigden in primeur de eerste
onderzoeksresultaten van Prof. Dr. Filip De Rynck over hoe
om te gaan met de toenemende maatschappelijke uitdagin
gen op bovenlokale schaal.
JJ

PROJECTBUREAUS

WVI ondersteunt al langer het burgemeestersoverleg in
de regio’s Westhoek, Midwest en Brugge-Oostende. Deze
regiowerking wordt versterkt door de projectbureaus die
fungeren als aanspreekpunt en relatiebeheerder voor WVI.
Als projectbureau neemt WVI de rol van gangmaker op bij
operationele en uitvoerende projecten, en dan vooral bij
vernieuwende opdrachten. Nieuwe mogelijkheden worden
verkend voor een verdere verdieping van intergemeentelijk
samenwerken.
Zo biedt WVI doorgedreven ondersteuning bij de werking
van alle vervoersregio’s in ons werkingsgebied; bij het op
zetten, zoeken van middelen en uitvoering van groepsacties
uit de klimaatactieplannen; opvolging van de klankbordgroep
kanaal Roeselare-Leie in het kader van het Seine-Schelde
project; opvolging van werkgroepen binnen de EGTS Euro
metropool (met bijzondere aandacht voor het project “Blau
we Ruimte”); begeleiding bij de voorbereiding van Europese
projecten zoals het mobiliteitsproject ‘Transmobil’ en de
energie-efficiëntie projecten See2do!, Biseps en Terts;
coördinatie en beheer van de verschillende kostendelende
verenigingen (KDV’s); ondersteuning aan diverse clusters
en corresponderende intervisiegroepen van het Midwest
overleg; onderzoek hoe intergemeentelijk samenwerken
rond preventie en bescherming op het werk in de regio
Brugge-Oostende; ...
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SUBSIDIEWIJZER
WVI fungeert als brug tussen de Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s en het gemeentebeleid. Als publieke partner
van en voor de gemeenten kennen we het reilen en zeilen van een gemeente of stad door en door, zodat we doelgerichter
kunnen inspelen op subsidie-opportuniteiten en kennen we de juiste wegen om een project op touw te zetten. Zo verdie
pen we ons in de verschillende programma’s (kenniscentrum) waarvoor gemeenten subsidies kunnen krijgen, we zoeken
projectpartners (matchmaker) en begeleiden onze gemeenten bij het opmaken van de projectaanvraag (ondersteuning).
Samengevat:
• We maken uw projectidee inpasklaar. Heeft u een projectidee? Dan zoeken wij voor u uit in welk Vlaams of Europees
programma uw voorstel het best thuishoort. Zo nodig sturen we uw idee bij, zodat het past in de prioriteiten van het
programma.
• We helpen u een geschikte projectpartner te vinden. Daarvoor putten we uit ons uitgebreide netwerk van binnen- en
buitenlandse partners.
• We begeleiden u om de projectaanvraag op te maken. We adviseren u bij de projectformulering en de budgetopbouw,
zodat de regels van het gekozen programma gerespecteerd worden.
Bovenstaand basispakket is gratis. Tegen vergoeding kunnen we een stap verder gaan: het project voor u schrijven, de
uitvoering helpen coördineren en u adviseren bij de rapportage. We kunnen zelfs het project in uw plaats uitvoeren.
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VLAAMS

WVI begeleidt haar gemeenten bij subsidieaanvragen van
onder meer:
•

•

•
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•

•
•
•

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO): (her)
ontwikkeling, (her)inrichting/aanleg of beheer van
bedrijventerreinen, herontwikkeling van verlaten
bedrijventerreinen (brownfields), het verhogen
van de veiligheid op bedrijventerreinen of subsi
dies die tussenkomen in de personeelskosten van
bedrijventerreinverenigingen, City of Things, ...
Agentschap Natuur & Bos (ANB): subsidies voor een
vernieuwend groenproject in het kader van de jaarlijkse
projectoproep ‘Natuur in je Buurt’, ...
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)-MOW: infra
structuur, opmaak van een (nieuw) mobiliteitsplan of de
gehele/gedeeltelijke herziening ervan, Pendelfonds, ...
Departement Omgeving: het oplossen van ruimtelijke
knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwali
teit op het terrein via strategische projecten, ...
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM):
circulaire economie
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): infrastructuur
(riolering en waterzuivering), ...
Enz.
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EUROPEES

Gemeenten kunnen heel wat winnen bij Europese samen
werking: kennis en ervaring uitwisselen in een netwerk van
Europese partners. Dankzij de Europese subsidies kunnen
ze projecten realiseren die anders misschien buiten bereik
waren gebleven: de subsidies kunnen projecten naar een
hoger niveau tillen of voorkomen dat ze op de lange baan
worden geschoven. Een overzicht:
•

Noord-West-Vlaanderen om de energiedoelstellingen
voor het Burgemeestersconvenant te behalen.

IN UITVOERING
See2Do! – Interreg Vlaanderen-Nederland | Het
project stimuleert particulieren en gemeenten om in
te zetten op energierenovatie via het ‘doen door te
zien’-principe. Het reële energieverlies in woningen
en gebouwen kan ‘zichtbaar’ gemaakt via thermo
grafie. Dankzij dit project reed de WVI-thermocar
uit in de straten van Kortemark, Lo-Reninge en
Oostkamp om thermografische gevelscans te
maken.

•

SLIC – Interreg 2 Zeeën | Het project onderzoekt
financieringsvormen voor innovatieve slimme open
bare verlichting waarbij SLIC staat voor Sustainable
Light Concepts. WVI doet dit voor de site van de
Suikerfabriek in Veurne waarbij de openbare verlich
ting wordt voorzien langs de fietspaden en op het
bedrijventerrein.

•

SOLARISE – Interreg 2 Zeeën | Binnen dit p roject
werkt WVI als consultant voor de gemeente
Middelkerke die projectpartner is. Het project gaat
over het opwekken, opslaan en ter plaatse gebrui
ken van hernieuwbare energie uit zonnepanelen.
Middelkerke wil op de schuur van de erfgoedmolen in
Leffinge de laatste generatie zonnepanelen instal
leren waarbij de opgewekte energie on-site gebruikt
wordt (via een lokaal smart grid).

•

•

•

BISEPS – Interreg 2 Zeeën | Samen met binnen- en
buitenlandse partners trekt WVI het Europese pro
ject BISEPS, dat inzet op meer hernieuwbare ener
gie op bedrijventerreinen. WVI verkende mogelijke
synergieën in Roeselare en Lichtervelde en lanceer
de een ontzorgingstraject voor zonne-energie.
TRANSMOBIL – Interreg Frankrijk-WalloniëVlaanderen | Het Transmobil-project verkent in de
Westhoek en de Noord-Franse plattelandsregio
oplossingen om de fiets en het openbaar vervoer
aantrekkelijker te maken. Deelfietsen dragen daar
toe bij, maar de projectpartners onderzoeken ook
de formule van de dorpshub: een centrale plek in het
dorp waar mensen kunnen afspreken om samen de
auto te nemen, een deelauto kunnen vinden of op de
bus kunnen stappen.

•

PentaHelix – Horizon 2020 onderzoek en innovatieprogramma | WVI ontvangt subsidies voor de
begeleiding van gemeenten bij de uitvoering van hun
energie- en klimaatactieplannen. In samenspraak
met de verschillende actoren (burgers, bedrijven,
ngo’s, academici, overheden) worden ook de toe
komstige energieactieplannen opgemaakt via een
inspraaktraject, zodat ze uitvoerbaar zijn met ge
deeltelijke steun van de overheden. Klimaatoverleg
Midwest is de pilootgroep in dit project.

•

TERTS – Interreg Vlaanderen-Nederland | Het
project wil het gebruik van innovatieve tech
nieken voor energie-efficiëntie en hernieuw
bare energie stimuleren bij de tertiaire sector
(horeca, winkels, dienstverleners). Zo werkt WVI
als projectleider voor 5 gemeenten in de regio

•

INGEDIEND
EROSS – Horizon 2020: onderzoek en innovatie
programma | Met dit project willen een aantal
Vlaamse energiehuizen hun werking versterken en
efficiënter maken door een aantal tools te ontwik
kelen die de volledige klantreis voor woningrenovatie
ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een OneStop-Shop (OSS) voor woningrenovatie, waarbij WVI
binnen het project een gebouwscantool ontwikkelt.

•

•

LECSEA – Interreg 2 Zeeën | Het project wil in het
2 Zeeëngebied uitgroeien tot een kennishub rond
‘Energy Communities’ (Energiegemeenschappen)
dankzij demonstratieprojecten en investeringen in
energy community-infrastructuur. Bovendien wordt
een One-Stop-Shop opgericht die fungeert als uniek
contactpunt voor bedrijven om advies en oplos
singen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare
energie te geven en dat Energiegemeenschappen
promoot als een business model dat zo goed is dat
het niet geweigerd wordt. WVI zal zowel op nog
nieuw te ontwikkelen als bestaande bedrijven
terreinen inzetten op Energiegemeenschappen als
driver om de investeringen in hernieuwbare energie
te doen toenemen.

•

CODE-RED - Interreg Vlaanderen-Nederland | WVI
diende een conceptnota waarbij we willen onderzoe
ken hoe ruimtelijke energieplanning gebiedsgericht
in onze regio’s kan ingezet worden.
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PROJECTONTWIKKELING
1

WONEN

2

ONDERNEMEN

3

GEBIEDSONTWIKKELING
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WONEN
WVI staat in voor de realisatie van een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief aanbod van duurzame woonprojecten.
Wonen is een basisbehoefte. Gemeenten zijn vaak de eerste in lijn bij wie wordt aangeklopt. En of het nu gaat over sociale
verkavelingen, andere huisvestingsprojecten, nieuwbouw of renovatie: een goede samenwerking is in deze materie cru
ciaal om te komen tot sluitende oplossingen. Betaalbaarheid en kwaliteit van wonen spelen steeds een belangrijke rol in
onze contacten met en ondersteuning van lokale besturen.
Daarbij hebben we de nodige aandacht voor nieuwe beleidsaccenten waarbij wordt ingezet op stads- en dorpskernver
nieuwingsprojecten, renovatie en vernieuwbouw van het verouderde woningpatrimonium en nieuwe duurzame woon
projecten op onbebouwde gronden in of aansluitend bij de kernen. Bij de ontwikkeling van onze eigen woonprojecten en
projecten van lokale besturen zet WVI steeds meer in op een publiek-private samenwerking (PPS).

RUIMTE OM TE WONEN

Als publieke ontwikkelaar van woonprojecten spelen we in
op de evolutie naar steeds compactere, duurzamere en
meer en meer ook inbreidingsgerichte woonprojecten op
kavels van 250 tot 450 m². Een gezonde mix van betaal
bare bouwkavels en sociale koop- en huurwoningen blijft
het doel, waarbij de sociale huisvestingsmaatschappijen
instaan voor de realisatie van deze laatste.
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Naast de ontwikkeling, staan we ook in voor de opvolging
van onze woonprojecten. We houden nauwgezet een vinger
aan de pols bij de kopers om er zeker van te zijn dat de voor
schriften worden nageleefd waaronder
• bouwverplichting binnen 4 jaar na aankoop
• afwerking van de woning binnen 5 jaar na aankoop
Wanneer blijkt dat kopers bij aankoop reeds in het bezit zijn
van onroerend goed, volgt een verplichte verkoop binnen de
5 jaar na aankoop. Ook bij doorverkoop staat WVI in voor het
nazicht wat betreft eventuele schadevergoeding.

w

1

PROJECTONTWIKKELING

GEPLAND OF IN REALISATIE
WVI staat in voor de realisatie van verkavelingen, maar
begeleidt steden en gemeenten ook bij publieke (woning)
bouwprojecten waarbij we optreden als bouwheer (cf.
projectregie). In 2019 werd over de verschillende stadia
van ontwikkeling gewerkt aan de realisatie van 80 woon
projecten.

•
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OPDRACHT

STAND VAN ZAKEN

GEMEENTE

OPDRACHT

STAND VAN ZAKEN

Beernem

verkaveling Bloemendale

Izegem

verkaveling Kokelarestraat

Beernem

verkaveling Galgenveld

Izegem

verlaten bedrijfsruimte Lavani

Blankenberge

verkaveling De Lange Thuyn

Knokke-Heist

verkaveling Heulebrug fase 1

Bredene

verkaveling Kop van ‘t Sas

Knokke-Heist

verkaveling Heulebrug fase 2

Bredene

verkaveling Noord Ede

Kortemark

verkaveling Barisdam

Brugge

verkaveling Michel van Hammestraat

Kortemark

verkaveling Edewallestraat

Brugge

verkaveling Sint-Trudo

Kortemark

verkaveling Lichterveldestraat

Brugge

verkaveling Weidebeek

Langemark-Poelkapelle

verkaveling Papaverweg

Damme

projectregie Spermalie

Langemark-Poelkapelle

verkaveling Poelkapellestraat

Damme

verkaveling Stakendijke

Langemark-Poelkapelle

verkaveling Schiethoek

Damme

verkaveling Stakendijke fase 2

Ledegem

verkaveling Boomlandstraat fase 2

Diksmuide

verkaveling Hendrik Consciencestraat fase 1

Ledegem

verkaveling Sint Eloois Winkelstraat

Diksmuide

verkaveling Hendrik Consciencestraat fase 2

Lichtervelde

verkaveling De Stegen Akker

Diksmuide

verkaveling Tuinwijk

Lo-Reninge

verkaveling Schaerdeke

Gistel

verkaveling Vaartstraat

Middelkerke

verkaveling Oostendelaan

Heuvelland

verkaveling Baroeneput

Oostkamp

bouwproject Walstraat

Heuvelland

verkaveling Blauwpoort fase 2

Oostkamp

verkaveling Leegtestraat

Hooglede

verkaveling Kleine Stadenstraat

Oostrozebeke

verkaveling Olieberg

Houthulst

verkaveling Sint-Laurentiusstraat

Oudenburg

verkaveling Bellerochelaan

Houthulst

verkaveling Strooiendorp

Oudenburg

verkaveling Bellerochelaan fase 2

Ichtegem

verkaveling Achterstraat

Oudenburg

verkaveling Blekerijstraat

Ichtegem

verkaveling Vossebeekstraat

Oudenburg

verkaveling Pardoenstraat

Ieper

verkaveling Bourgondiëstraat

Pittem

verkaveling Oostbuurt fase 2

Ieper

verkaveling De Vloei

Pittem

verkaveling Plaatsmolenweg

Ieper

verkaveling Vannestestraat

Poperinge

verkaveling Appelgoedje

Izegem
Izegem

Klein Harelbeke fase 2
verkaveling Emelgem Noord

aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: opgestart
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: - | verkoop: aankoop: - | planning: - | uitrustingswerken: definitief
opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken:
- | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: actief | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
bouwproject: actief
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop

Poperinge

verkaveling Boomgaardstraat

Poperinge

verkaveling Komstraat

aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: in verkoop
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: - | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: - | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: opgestart
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: in opmaak | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: opgestart
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: -
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Izegem

verkaveling Klein Harelbeke
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GEMEENTE

OPDRACHT

STAND VAN ZAKEN

Poperinge

verkaveling Loviestraat

Poperinge

verkaveling Oude Provenstraat

Poperinge

verkaveling Terenburgseweg

Roeselare

bouwproject woning Krommebeek

Roeselare

verkaveling Onledegoedstraat

Roeselare

verkaveling Wijnendalestraat

Ruiselede

verkaveling Bruggestraat

Ruiselede

verlaten bedrijfsruimte Ter Beke

Staden

verkaveling De Twee Hofsteden

Staden

verkaveling De Vlaschaard

Staden

verkaveling Waterhof

Tielt

verkaveling Kasteelstraat

Torhout

verkaveling Bollestraat

Torhout

verkaveling De Moertjes

Vleteren

verkaveling Groenerf

Vleteren

verkaveling Hendrik Deberghstraat fase 2

Waregem
Wervik

Kerkdreef
verkaveling Hellestraat

Wielsbeke

verkaveling Lobeekstraat fase 2

aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: - | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: intern concept | uitrus
tingswerken: - | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: in verkoop
bouwproject: actief
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: definitief opgeleverd | verkoop: uitverkocht
aankoop: voltooid | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: in uitvoering | verkoop: in verkoop
aankoop: voltooid | planning: ontwerp | uitrustings
werken: in opmaak | verkoop: aankoop: actief | planning: - | uitrustingswerken: - |
verkoop: aankoop: voltooid | planning: vergund | uitrustings
werken: voorlopig opgeleverd | verkoop: in verkoop
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Wielsbeke

verkaveling Lobeekstraat restgrond

Zedelgem

verkaveling Magerhillestraat

Zedelgem

verkaveling Oude Trambedding

Zedelgem

verkaveling Snippenlaan

Zedelgem

verkaveling Xaverianenplein fase 2

Zonnebeke

verkaveling Albertstraat

AANKOOP 2019
Zoals vorig jaar bleef de aankoop beperkt, nl ca. 2,7 ha in
2 projecten en we hebben 5,41 are teruggekocht uit 1 pro
ject. Het jaar na de verkiezingen worden doorgaans weinig
nieuwe projecten opgestart omdat de besturen zelf nog hun

•

prioriteiten aan het uitwerken zijn. Daarenboven scheppen
termen als “betonstop” en bouwshift heel wat onzekerheid.

AANGEKOCHTE
OPPERVLAKTE
IN 2019
HA A CA

WEDERINKOPEN
IN 2019

GEMEENTE

PROJECTNAAM

Houthulst
(Klerken)
Oudenburg
(Westkerke)
Zedelgem

Sintevolutie grondaankoop 2009-2019
Laurentiusstraat
Pardoenstraat
1 19
Xaverianenplein
fase 2
TOTAAL

HA A CA
5 41

2 66 58
2 67 77

5 41

grafiek evolutie grondaankoop 2010-2019

HA

15

10

5

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

UITRUSTINGSWERKEN
Na aankoop van de gronden, worden de terreinen bouwrijp
gemaakt. Op sommige (verlaten) terreinen moeten nog pan
den worden gesloopt. Op terreinen van archeologisch be
vertikaal
lang dient-8de
hele of delen van de site aan een archeologisch
onderzoek te worden onderworpen alvorens de gronden
bouwrijp kunnen gemaakt worden. Er moet voorzien wor
den in interne en externe nutsinfrastructuur. De kosten die
gepaard gaan met deze sloop-, bouw-, infrastructuur- en
omgevingswerken alsook archeologie worden mee opgeno
men in het totale kostenplaatje.

•

In 2019 werd voor de realisatie van de woonprojecten
3.874.290,56 EUR uitgegeven aan uitrustingswerken.

69
WVI | 2019

GEMEENTE
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2012woonprojecten
2013 in2014
2015 2016 2017 2018 2019
2019

kaart overzicht verkoop woonprojecten 2019

-8 vertikaal
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

49
48
72
83
114
153
104
109
61
152
159

11
6
5

51 24
5 30
24 34

7 29

Gemeenten

  0

Instellingen

Niet-particulieren
uitgeruste grond

16 20
8 64
4 92
11 28
26 78
9 27
15 38

Particulieren
niet-uitgeruste
grond

Kavels

PROJECT

GEMEENTE

4
2
1
2
4
2
3

1 70 71

  0

65 49
1 13

71

8

32
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70

Particulieren
uitgeruste grond

grafiek evolutie grondverkoop woonentiteiten 2010-2019

Bloemendale fase 1
4
16 20
4
Vaartstraat
2
8 64
2
Steenbakkerstraat
2
1 75 63
1
Heuvelland
Baroeneput
2
11 28
2
Blauwpoort fase 2
4
26 78
4
Houthulst
Strooiendorp
2
9 27
2
Sint3
15 38
3
Laurentiusstraat
Ieper
Vannestestraat
11
51 24
11
Bourgondiëstraat
2
12 59
1
De Vloei
5
24 34
5
Izegem
Klein Harelbeke
1
65 49
Lavani
2
1 13
8
99/1.000
Knokke-Heist Heulebrug appartementen/
garages
Heulebrug fase 2
32
93 82
32
Langemark- Schiethoek
1
  14
Poelkapelle
Middelkerke Oostendelaan
3
9 08
3
Oostkamp
Liematestraat
1
4 48
Walstraat
1
  24
Oudenburg
Bellerochelaan
3
15 34
3
Pittem
Ter Ooigem
1
66 59
Ruiselede
Ter Beke
8
28 95
8
Staden
De Vlaschaard
3
10 92
3
Tielt
Kasteelstraat
1
  45
Brugstokwegel
1
  46
4 4.153/10.000
Veurne
Suikerpark appartementen/
garages
8 533/10.000
Suikertoren appartementen/
garages
Suikerpark
25
49 90
25
1
4 16
1
Vleteren
Hendrik
Deberghstraat
fase 2
Wielsbeke
Heirweg
1
12 88
Zedelgem
Den Hilt
3
9 64
3
Oude Trambedding
4
16 62
4
Zonnebeke
Walleghemsgoed
17
96 96
17
Totaal 2019
166
8 38 60
134
Totaal tot
12026
1371 53 12 11201
31.12.2018
Totaal tot
12205
1379 91 72 11335
31.12.2019

Woonentiteiten

HA

Beernem
Gistel

Totaal oppervlakte

VERKOOP 2019
evolutie
woonentiteiten
In 2019 had WVI 32 woonprojecten in 20 gemeenten
in grondverkoop
ver Voor projecten
waar de2009-2019
infrastructuur- of bouwwerken de
koop, waarvan 23 projecten voor particulieren (kavels en finitief werden opgeleverd, werd in 2019 3 ha 20 a 61 ca
appartementen). Zo werden in totaal 134 kavels verkocht, openbaar domein opnieuw kosteloos overgedragen aan de
goed voor 5 ha 08 a 74 ca uitgeruste bouwgrond. Ook voor gemeente. WVI kan ook in opdracht van de gemeente de
het project Heulebrug in Knokke-Heist werd het grondaan verkoop voor haar rekening nemen. Hierbij zijn de gronden
deel verkocht voor de bouw van 8 appartementen. Daaren eigendom van de gemeente, maar staat WVI in voor de prak
boven werd de verkoop van Suikerpark in Veurne opgestart tische organisatie van de verkoop. Zo werden voor de ver
door een private partner: 25 kavels en 12 appartementen.
kaveling Spermalie in Damme (Sijsele) in 2019 1 van de 54
Zo bracht WVI in 2019 in totaal 159 woonentiteiten (kavels + bouwloten verkocht. In totaal werden al 24 loten verkocht.
appartementen) op de markt.

•

Aantal Akten

tabel verkopen in 2019

93 82
  14

3

9 08
4 48
  24

3

15 34
66 59

8
3

28 95
10 92
  45
  46

4

8

25
1

49 90
4 16

12 88
3
4
17
159

9 64
16 62
96 96
5 08 74
659 43 74

1 13
74 42 06

7 29
  83
3 20 61
3 62 42 234 82 18 398 40 09

664 52 48

74 43 19

3 69 71 234 83 01 401 60 70

grafiek evolutie bouwrijpe voorraad kavels 2010-2019
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evolutie grondvoorraad 2009-2019
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grafiek evolutie grondvoorraad 2010-2019

-8 vertikaal

HA
155
150
145
140
135
130
125
120
115

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GEMEENTE

PROJECTNAAM

Beernem
Beernem (Sint-Joris)
Blankenberge
Bredene
Bredene
Brugge (Assebroek)
Brugge (Assebroek)
Brugge (Assebroek)
Damme (Sijsele)
Diksmuide
Diksmuide (Beerst)
Diksmuide (Beerst)
Gistel
Heuvelland (Dranouter)
Heuvelland (Westouter)
Hooglede
Houthulst (Jonkershove)
Houthulst (Klerken)
Ichtegem
Ichtegem (Eernegem)
Ieper
Ieper (Boezinge)
Ieper (Vlamertinge)
Izegem
Izegem
Izegem
Izegem (Emelgem)
Knokke-Heist (Heist)
Koekelare
Kortemark
Langemark-Poelkapelle (Langemark)
Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)
Ledegem
Ledegem (Sint-Eloois-Winkels)
Lichtervelde
Lo-Reninge (Lo)
Menen
Middelkerke
Moorslede (Dadizele)
Oostkamp
Oostkamp (Ruddervoorde)
Oostrozebeke
Oudenburg
Oudenburg (Westkerke)
Oudenburg (Westkerke)
Pittem
Pittem
Poperinge
Poperinge
Poperinge
Poperinge

Bloemendale
Galgeveld
De Lange Thuyn
Kop van ‘t Sas
Noord Ede
Michel Van Hammestraat
Sint-Trudo
Weidebeek
Stakendijke
Tuinwijk
Hendrik Consciencestraat fase 1
Hendrik Consciencestraat fase 2
Steenbakkerstraat
Baroeneput
Blauwpoort
Kleine Stadenstraat
Vinkeniersstraat
MPI - Zuid
Brugse Heirbaan
Achterstraat
De Vloei
Vannestestraat
Du Parcwijk
Klein Harelbeke
Kokelarestraat
Lavany
Emelgem-Noord
Heulebrug
Ter Heide
Lichterveldestraat
Papaverweg
Schiethoek
Boomlandstraat
Tuileboomstraat
De Stegen Akker
Schaerdeke
Geluwestraat
Oostendelaan
Kapelleveld
Walstraat
Leegtestraat
Dorp Oost (Kriekestraat)
Bellerochelaan (Onze-Lieve-Kerk)
Blekerijstraat
Pardoenstraat
Koolskampstraat
Oostbuurt
Appelgoedje
Boomgaardstraat
Komstraat
Loviestraat

TOTALE
OPP
KAVELS
GRONDVOORRAAD
VRIJ
VRIJ
OP 31-12-2019
BESCHIKBAAR BESCHIKBAAR
77 56
42 29
8 89 38
27 90
4 42 82
2 02 85
5 46 88
1 75 23
3 75 09
7 29 83
52 24
1 63 10
41
16 45
13 71
1 05 22
42 48
41 30
25 28
3 26 83
1 00 39
77 40
12 59
39 07
1 61 98
48 70
10 12 93
6 07 79
48 09
4 21 39
9 33
2 04 90
2 79 43
17 05
2 15 87
1 19 07
2 83
81 51
2 89
31 38
73 31
32
1 29 91
70 39
91 81
1 81 87
78 48
43 08
1 09 20
1 34 95
30 54

20 57
12 42
19 79
11 13
12 46
24 42
19 86
24 05
23 74
2 80
92 68
69 79
27 48
56 10
56 21
-

5
6
3
2
2
5
4
7
5
38
12
10
13
16
-
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VOORRAAD 2019
Eind 2019 hadden we 225 uitgeruste kavels vrij beschik De totale grondvoorraad aan realiseerbare terreinen be
baar, goed voor 9 ha bouwgrond, inclusief 38 kavels van reikt op 31-12-2019 ca. 130 ha, en nam licht af ten opzichte
het woonproject Heulebrug in Knokke-Heist. Deze 38 kavels van 2018.
zullen via een objectief toewijzingssysteem op evolutie
de marktbouwrijpe
ge
voorraad kavels 2009-2019
bracht worden tijdens de volgende verkoopronde eerste Het actuele aanbod aan uitgeruste kavels kan u digitaal
helft 2020. Naast de uitgeruste kavels, beschikken we voor raadplegen via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen.
het project Heulebrug ook over een aanbod aan apparte
menten. Deze laatste zijn nagenoeg uitverkocht (nog 2 be
schikbaar).

•
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PROJECTNAAM

Poperinge
Poperinge (Proven)
Poperinge (Watou)
Roeselare
Roeselare (Beveren)
Roeselare (Beveren)
Ruiselede
Staden
Staden (Oostnieuwkerke)
Staden (Oostnieuwkerke)
Tielt
Torhout
Torhout
Vleteren (Oostvleteren)
Wervik
Wielsbeke
Zedelgem
Zedelgem
Zedelgem
Zedelgem
Zedelgem (Aartrijke)
Zonnebeke

Sint-Andrieshof
Terenbrugseweg
Oude Provenstraat
Wijnendalestraat
Kapelhoek
Onledegoedstraat
Ter Beke
De Twee Hofsteden
De Vlaschaard
Waterhof
Kasteelstraat
Bollestraat
De Moertjes
Hendrik Deberghstraat
Hellestraat
Lobeekstraat
Xaverianenplein
Magerhille
Snippenlaan
Stadionlaan
Oude Trambedding
Albertstraat
Aanpassingen

TOTALE
OPP
KAVELS
GRONDVOORRAAD
VRIJ
VRIJ
OP 31-12-2019
BESCHIKBAAR BESCHIKBAAR
34 46
1 12 56
3 23 45
75 09
2 56
4 31 49
7 33
10 31 29
1 98 93
1 41 88
63 11
85 30
4 61 51
1 37 01
2 91 41
18 25
4 76 58
33 81
2 19 80
13 85
1 30 94
1 14 19

88 38
1 28 08
2 43
88 32
56 08
55 26

19
29
1
19
14
11

- 57 88

-

-

130 82 22

8 92 05

225

WVI realiseert duurzame, kwaliteitsvolle en bovenal betaal
bare woonprojecten. Projectontwikkeling pakt WVI tegelijk
pragmatisch en gradueel aan. Zo begeleiden we onze ven
noten bij het realiseren van hun woonprojecten van A tot
Z, waarin diverse woontypologieën compact zijn ingebed in
een natuurlijk kader, met respect voor bestaande groen- en
waterelementen en eventueel ook met gemeenschappelijke
tuinen en parkeerhavens.

JJ

WVI speelt in op de evolutie naar compactere,
duurzamere en inbreidingsgerichte woonprojecten.
Een gezonde mix van betaalbare kavels en sociale
koop- en huurwoningen blijft de leidraad.

RECONVERSIE - EN INBREIDINGSPROJECTEN

Leegstaande en/of verwaarloosde panden nemen in stede
lijke gebieden vaak grond in beslag die in principe, via in
breidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming
kunnen krijgen. Ze illustreren hoe buurten en wijken terug
kunnen opveren. Het bouwen of verbouwen van panden en
kleinschalige inbreidingsgerichte projecten in samenwer
king met de privésector en sociale bouwmaatschappijen of
projectregie in opdracht van de gemeenten, biedt heel wat
kansen die momenteel nog niet voldoende benut worden.
WVI begeleidt haar vennoten om compacte projecten kwa
litatief in te vullen. Een gezonde mix van betaalbare bouw
kavels en sociale koop- en huurwoningen vormt hierbij de
leidraad.

JJ

TOTAAL

DUURZAAM, KWALITEITSVOL EN BETAALBAAR
WONEN

KENNISDELING

JJ

WRAP UP: WONEN IN 2019

Dat de betaalbaarheid van wonen een aandachtspunt blijft,
bleek bij de aankondiging van de afschaffing van de woonbo
nus in 2020, mensen kochten nog massaal een stuk bouw
grond of een woning voor het einde van 2019. Jonge gezin
nen met kinderen verkiezen nog steeds een grondgebonden
woning met tuin.
Samenwerking met gemeenten, private en publieke actoren
loont: verdichten, verweven, bereikbaarheid met fiets en
openbaar vervoer, voldoende groene ruimte, zijn hier¬bij
sleutelbegrippen.
Door de blijvende lage rentevoeten en de stabiele conjunc
tuur is het aanbieden van een betaalbaar aanbod nog een
haalbare kaart op voorwaarde dat de percelen in oppervlak
te wat inbinden.
2019 was opnieuw een sterk verkoopjaar dankzij de hoge
verkoop van 32 kavels in het project Heulebrug (KnokkeHeist).
De prijs van bouwgrond blijft lichtjes stijgen en is ook sterk
afhankelijk van de regio. Naast de ligging, wordt de verkoop
prijs onder meer ook mee bepaald door de kosten van de in
frastructuurwerken, de administratie, de oriëntatie en het
bodemtype van het perceel. Compacter bouwen op kleinere
kavels blijft de trend. Door de strengere bouw- en energie
normen heeft nieuwbouw het relatief moeilijk en kiezen de
kopers eerder voor een instapklare woning.

Naast de ontwikkeling van eigen woonprojecten, biedt WVI
ook ondersteuning bij het lokaal woonbeleid. Actieve deelna
me aan de lokale woonoverleggen van de gemeenten maken
hier deel van uit, maar ook als facilitator van intergemeen
telijke overleggen.

Projecten realiseren is een cyclisch gebeuren: het afgelo
pen jaar werd vooral ingezet op de afwerking van een aantal
grote projecten die de volgende jaren te koop zullen worden
aangeboden.

Daarnaast is WVI ook actief in bovenlokale netwerken:
• Vlinter: Werkgroep Wonen

Naar inbreidingsgerichte projecten prospecteren is de da
gelijkse, maar niet-evidente taak van onze aankopers.
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GEMEENTE

UIT DE PRAKTIJK
•

GEMEENTE RUISELEDE | TER BEKE

Een verlaten bedrijfssite van Ter Beke in Ruiselede beschikte
over alle troeven voor de herontwikkeling naar een hedendaag
se verkaveling: pal in de dorpskern vlakbij alle voorzieningen
(bakker, slager, winkels) en ontspanningsmogelijkheden. Het
gemeentebestuur gaf WVI de opdracht om een visie voor de site
uit te werken: er werd besloten om van de ca. 0,6 ha grote bedrijfssite in de
Kasteelstraat een kernversterkend woonproject te maken. In 2019 werden 8
van de 9 kavels verkocht, waarvan 2 bestemd voor open bebouwing en 7 voor
gekoppelde bebouwing. Met een oppervlakte van de percelen die varieert tus
sen 243 m² en 566 m² en een gemiddelde verkoopprijs van 220 EUR/m², wilde
Ruiselede haar inwoners tevens de kans geven om in eigen gemeente betaal
baar te kunnen wonen.
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•

GEMEENTE ZEDELGEM | OUDE TRAMBEDDING

Het woonproject Oude Trambedding in deelgemeente Aartrijke
beschikt over uitgesproken troeven. In totaal worden er 21
bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwing op de
markt gebracht, vlakbij het dorpscentrum. Alle woonloten wer
den ontwikkeld volgens het principe van zongericht verkavelen.
Bovendien kunnen er nieuwe woonvormen zoals zorg- of kan
goeroewoningen gerealiseerd worden. De meest duurzame woning is er een
waarin je levenslang kan genieten. Naast de realisatie van betaalbare bouw
gronden wordt er ook werk gemaakt van een levendige buurt. Centraal wordt
een nieuwe groenzone voorzien waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten met
zitbanken, een schommel en een klimpiramide, alsook een openbare wandel- en
fietsdoorsteek, zodat kinderen veilig de school kunnen bereiken. Inwoners van
Zedelgem, of mensen die in de gemeente werken, krijgen voorrang.

•

STAD DIKSMUIDE | TUINWIJK

Op het vroegere voetbalveld bij de Tuinwijk, op wandelafstand
van het Diksmuidse stadscentrum, worden 180 woonentiteiten
gerealiseerd voor iedereen, van jong gezin tot gepensioneerd.
Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel
en IJzer & Zee en een private projectontwikkelaar werd een in
tensief traject afgelegd voor de opmaak van het inrichtingsplan van de totale
projectsite (7 ha). Er wordt maximaal gezorgd voor een gevarieerde mix aan
woontypologieën met zowel sociale koopwoningen, huurwoningen en apparte
menten als sociale en vrije kavels. Ook het openbaar domein krijgt de nodige
aandacht. Zo is er een centrale groenzone met een waterbufferbekken voor
zien, aangevuld met kleine groenstructuren zoals bomen en struiken. Boven
dien worden er ook enkele speeltoestellen geplaatst voor kinderen, en ook de
aanleg van een petanquebaan en een picknickbank staan op het programma.
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ONDERNEMEN
Bedrijventerreinen zijn van vitaal belang voor het economisch klimaat in een gemeente, stad of regio. Het ontwikkelen
van voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven is dan ook een belangrijke publieke opdracht. WVI beschikt als
project¬ontwikkelaar over de juiste kennis, ervaring en middelen om deze complexe en kapitaalintensieve projecten ef
ficiënt te realiseren en te beheren.
WVI is vertrouwd met de economische noden van het bedrijfsleven en wil door het aanbieden van goed functionerende
sites, een antwoord geven op de vele verzuchtingen. Grond is schaars en bovendien is een bedrijventerrein een plek met
strategisch belang. Daarom waakt WVI ook over het beheer van de terreinen en probeert zo speculatie en ongewenste
functiewijzigingen te voorkomen.

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

Als toonaangevende speler in West-Vlaanderen zorgt WVI
voor een behoorlijk gespreide en gediversifieerde voor
raad van betaalbare bedrijventerreinen. De voorraad
verkavel¬bare gronden wordt steeds schaarser. WVI zet
dan ook maximaal in op het prijsverantwoord en duurzaam
ontwikkelen en beheren van haar bedrijventerreinen. Zo
wordt elk aanbod optimaal benut en ‘ruimtezuinige’ alterna
tieven steeds vaker verkend.
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GEPLAND OF IN REALISATIE
WVI staat in voor de realisatie van zowel regionale terreinen
voor grotere bedrijven als lokale terreinen waar de kleinere
KMO zijn professionele locatie kan vinden. De vestigings
mogelijkheden die we ontwikkelen bestaan grotendeels
uit individuele percelen op bedrijventerreinen, die we aan
bedrijven verkopen, maar ook alternatieve formules zoals
erfpacht, concessie, opstal en verhuring behoren tot de
mogelijkheden. In 2019 werd over de verschillende stadia
van ontwikkeling gewerkt aan 56 projecten. De gezamenlijke
bruto-oppervlakte bedraagt 609,7 ha.

•

Bovendien stond WVI aan het roer bij de ontwikkeling van 2
reconversieprojecten van in totaal 13,5 ha.
Voor specifieke doelgroepen zoals logistiek, autohandel,
glastuinbouw, multimodale bedrijven, kantoren, ... ontwik
kelt WVI specifieke terreinen.
WVI zet ook projectzones in de markt waar de mogelijkheid
geboden wordt aan private ontwikkelaars om een bedrijfs
verzamelgebouw te realiseren.

2

De hieronder opgegeven oppervlaktes zijn richtinggevend.
De bruto oppervlakte is de oppervlakte van het volledige
be¬stemde bedrijventerrein (inclusief bufferzones, water
buffering, wegen, parking, openbaar domein, ...).

TYPE
lokaal
regionaal/gemengd
specifiek
bedrijfsverzamelgebouwen
reconversie
TOTAAL

PROJECTONTWIKKELING

AANTAL

GEZAMENLIJKE
BRUTO-OPP (HA)

22
17
11
4
2
56

115,6
374,7
106,0
0,0
13,5
609,7
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GEMEENTE

PROJECTNAAM

Alveringem
Beernem

Hostede Uitbreiding
Lokaal Bedrijventerrein
Uitbreiding (Di Coylde)
Tintersweghe LO
De Spie GRB
Chartreuse
Blankenbergsesteenweg GRB
Moerkerkebrug
Ijzer Noord
De Kolaard
Fabriekweg (Fase III)
Hoge Akker Uitbreiding
Sasbrug
Site Wienerberger
Lokaal Bedrijventerrein
Industriestraat
Lokaal Bedrijventerrein
Houthulstseweg
Toor
Vierschaere fase III
Menen-West (Europoort)
De Middelpolder
Noordvaart 2
Plassendale 3 MO
Rodenbach Zuid
Regionaal Watergebonden
Bedrijventerrein
Steengoed uitbreiding
Glastuinbouwzone
Beveren-Krommebeek
(Beveren Noord-Oost)
Ovenhoek Zone D (West Zuid)
Beveren-Wijnendale RO
Uitbreiding
Nieuwe Abele Zuid
Iepersestraat
De Rootputten (Spanjestraat)
Noord Uitbreiding GRB
Abeelstraat
Huffeseele
Ringaert RO
Ringaert LO
Suikerfabriek
Monnikenhoek LO
(Proostdijkstraat)
Monnikenhoek KHZ
(Proostdijkstraat)
Monnikenhoek RO
(Proostdijkstraat)
Pontstraat Uitbreiding
Pontstraat Watergebonden
Bedrijven- en dienstenzone
Lobeek
Kanaalzone West

Blankenberge
Brugge
Brugge
Brugge
Damme
Diksmuide
Gistel
Ichtegem
Ieper
Izegem
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Langemark-Poelkapelle
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LOKAAL

Ledegem
Ledegem
Menen
Middelkerke
Nieuwpoort
Oostende
Oostkamp
Oostrozebeke
Oudenburg
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Staden
Tielt
Tielt
Tielt
Torhout
Torhout
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Wervik
Wervik
Wielsbeke
Wielsbeke

HA
(BRUTO)

REGIONAAL/GE
MENGD
HA
(BRUTO)

SPECI
FIEK
HA
(BRUTO)

BVG

TOTAAL

HA
(BRUTO)

GEMEENTE

1,0
2,3

1,0
2,3

2,2

2,2
38,3
21,8
29,7
2,8
7,9
5,9
5,6
7,7
15,4
3,4
5,7

38,3
21,8
29,7
2,8
7,9
5,9
5,6
7,7
15,4
3,4
5,7
1,0

BEDRIJVENTERREINEN

LOKAAL
PROJECTNAAM

Ter Lembeek RO
De Hille RO Uitbreiding
Sint-Elooi zuid
Polderhoek Regionaal
Bedrijventerrein
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN
Damme
Moerkerkebrug
Moorslede
Briekhoek
Langemark-Poelkapelle Houthulstesteenweg
Ingelmunster
Ringzone
RECONVERSIEPROJECTEN
Gistel
site Galloo + Konijnenbos
Pittem
Site Wienerberge Kleiputten
Totaal

HA
(BRUTO)

Wielsbeke
Wingene
Zedelgem
Zonnebeke

REGIONAAL/GE
MENGD
HA
(BRUTO)

SPECI
FIEK
HA
(BRUTO)

BVG

TOTAAL

HA
(BRUTO)

18,5
15,0
24,6
3,9

18,5
15,0
24,6
3,9

0,0
0,0
0,0
0,0

115,6

374,7

3,2
10,3
119,5

0,0

3,2
10,3
609,7

1,0
kaart overzicht projecten gepland of in realisatie in 2019

2,5
5,8
68,4
19,8
8,8
3,7
6,9
11,5
5,0
46,5

5,0
32,1
46,5

5,9
3,3

5,9
3,3

7,6

7,6
9,2
5,9
38,9
5,4
9,7
15,4
8,5
15,6
3,2

32,1

9,2
5,9
38,9
5,4
9,7
15,4
8,5
15,6
3,2
3,9
19,6

1,9
8,7
7,9

3,9
19,6

1,8
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2,5
5,8
68,4
19,8
8,8
3,7
6,9
11,5

1,8
1,9
8,7
7,9
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BEDRIJVENTERREINEN

AANKOOP 2019
Om op langere termijn een antwoord te bieden op de
ruimte¬vragen van ondernemers, kocht WVI in 2019 21,3
ha grond aan, waarvan 19,2 ha bestemd voor de realisatie
van nieuwe bedrijventerreinen. De overige 2,1 ha had be
trekking op het terugkopen van reeds uitgegeven percelen.
WVI voert immers een actief beleid rond het terugkooprecht
(cf. Wet Economische Expansie en Decreet Ruimtelijke Eco
nomie van 13 juli 2012) dat garant staat voor het activeren
van het bouwrijpe aanbod.

•

In 2019 werden er geen gronden aangekocht ten behoeve
van de WVI-grondbank in functie van toekomstige projecten.
De doelgerichte en proactieve verwervingen binnen land
bouwgebied ondersteunen o.a. het flankerend beleid voor
de landbouw en ruilconstructies bij onteigeningen. In 2019
deden er zich geen opportuniteiten voor. Wel werd intern
0,68 ha overgedragen aan de grondenbank voor wonen.
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Blankenberge
Damme
Gistel
Ledegem
Menen
Meulebeke
Oostkamp
Pittem
Torhout
Wervik
Wielsbeke
TOTAAL

JJ

UITRUSTINGSWERKEN

JJ

Na aankoop van de gronden, worden de terreinen bouw
rijp gemaakt. Op sommige (verlaten) terreinen moeten
nog panden worden gesloopt. Op terreinen van archeolo
gisch belang dient de hele of een deel van de site aan een
archeologisch onderzoek te worden onderworpen alvorens
het bedrijventerrein in te richten. Er moet voorzien worden
in interne en externe nutsinfrastructuur. De kosten die ge
paard gaan met deze sloop-, bouw-, infrastructuur- en om
gevingswerken alsook archeologie worden mee opgenomen
in het totale kostenplaatje.
In 2019 werd voor de realisatie van de bedrijventerreinen
4 792 720 euro uitgegeven aan uitrustingswerken.

VERKOOP 2019

2019 kende opnieuw een goede verkoop van bedrijfska
vels. WVI verkocht in totaal 45,49 ha grond, waarvan 3,68
ha uit terugkopen, aan 88 bedrijven (exclusief overdracht
openbaar domein, wegenis, groenzone, ...) op 33 bedrijven
terreinen.
Dit duidt op een blijvende economische dynamiek in ons
werkingsgebied. Bedrijven blijven zich ontwikkelen en naar
ruimte zoeken. Dankzij de destijds besliste planningsinitia
tieven en een ad rem ontwikkeling kon WVI een plaats bieden
aan de vele ondernemers, maar de vraag naar ruimte voor
bedrijven blijft groeien. Hoewel WVI sterk inzet op activering
van onbenutte gronden kunnen we die vraag onvoldoende
invullen.
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aankopen: aandeel nieuwe terreinen en terugkopen 2015-2019
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evolutie grondaankoop bedrijventerreinen 2010- 2019 (exclusief terugkopen)
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PROJECTNAAM

TYPE

Hostede Uitbreiding
Tintersweghe LO
Rademakers (Kazerne Lissewege)
Moerkerkebrug
Oude Barriere
Ieper Business Park
Autohandelszone Minerva
Ten Barne
Lokaal Bedrijventerrein
Houthulstseweg
Oost Uitbreiding
Haandeput
Plassendale II
Luchthaven (OAB)

Lokaal
Lokaal
Reconversie
Lokaal
Regionaal
Dienstenzone
Andere
Lokaal
Lokaal

1259
20724
589
2933
34198
4219
1515
1078
167

1
2
5
9
2
1
1
2
1

50076
3064
5929
1977

2
2
0
1

Oostende
Oostkamp
Oostrozebeke
Oudenburg
Poperinge
Roeselare

Plassendale III
Rodenbach Zuid
Gouden Appel
Plassendale II Fase 2
Sappenleen (Uitbreiding II)
Beveren-Krommebeek (Beveren
Noord-Oost)
Beveren-Onledebeek (Beveren
Noord-West)
Beveren-Wijnendale RO Uitbreiding
Ovenhoek Zone C (West Noord)
De Rootputten (Spanjestraat)
Ter Eike
Huffeseele

Regionaal
Lokaal
Regionaal
Luchthavengebonden
zone
Regionaal
Lokaal
Lokaal
Regionaal
Gemengd Regionaal
Regionaal

15865
377
5072
6786
63882
81650

1
1
3
2
2
13

Regionaal

3250

1

Regionaal
Gemengd Regionaal
Lokaal
Ambachtelijke Zone
Milieubelastende
Industriezone

7698
9564
2619
3038
329

1
3
1
1
0

Roeselare
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VERKOPEN
AAN BEDRIJVEN

Alveringem
Blankenberge
Brugge
Damme
Diksmuide
Ieper
Izegem
Koekelare
LangemarkPoelkapelle
Menen
Meulebeke
Oostende
Oostende

101

91

VERKOCHTE
OPPERVLAKTE
IN 2019
M²

Roeselare
Roeselare
Staden
Staden
Tielt

WVI | 2019

GEMEENTE

AANGEKOCHTE OPPERVLAKTE
IN 2019
PROJECTNAAM
TYPE
HA A CA
Grondbank
0
Terugkopen
2 10 24
Tintersweghe LO
Lokaal
68 15
aankopen:
aandeel nieuwe terreinen/wederinkoop 2015-2019
Kazerne Logistiek
Reconversie
1 84 87
Konijnenbos
Reconversie
3 24 55
Toor
Lokaal
5 80
Menen-West (Europoort)
Regionaal
26 55
Haandeput
Lokaal
2
Rodenbach Zuid
Lokaal
58 46
Site Wienerberger Kleiputten
Reconversie
10 38 98
Ringaert LO
Lokaal
44 23
Pontstraat Uitbreiding
Ambachtelijke Zone
14 96
Bedrijven -en dienstenzone Lobeek
Dienstenzone
1 57 54
21 34 36

GEMEENTE

PROJECTNAAM

TYPE

Torhout
Torhout
Wervik
Wielsbeke
Zonnebeke
SUBTOTAAL

Ringaert LO
Ringaert RO
Pontstraat Uitbreiding
Bedrijven- en Dienstenzone Lobeek
Polderhoek Regionaal

Lokaal
Regionaal
Ambachtelijke Zone
Dienstenzone
Regionaal

TOTAAL

17757
19137
7406
15098
30544
evolutie grondverkoop bedrijventerreinen (inclusief terugkopen 2010-2019)
418078
terugkopen
36824
454902
evolutie grondverkoop bedrijventerreinen 2010-2019 (inclusief terugkopen, overdracht openbaar domein/
wegenis/groenzone, ...)
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50

67

62
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VERKOPEN
AAN BEDRIJVEN

6
3
1
2
5
80
8
88

In 2017 werd samen met de provincie West-Vlaanderen een
beleidsnota uitgewerkt op basis van de studie ‘Berekening
van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’
waarin 430 ha bijkomende bedrijventerreinen werd ge
vraagd, alsook wordt ingezet op activering, reconversie,
verdichting en verweving. De Vlaamse regering besliste
eind 2017 akkoord te gaan om een eerste pakket van 130 ha
te voorzien in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem
en gaf tevens aan dat de provincie locatievoorstellen mocht
doen voor de andere subregio’s voor de resterende 300 ha.
De provincie startte het traject om in¬vulling te geven
aan de behoefte op in 2019. Het zal zaak zijn om daar
snel en op een verstandige manier werk te maken van
de beoogde plannings
processen, zodat de noden in de
verschillende regio’s snel gelenigd kunnen worden. De
werkgevers¬organisaties geven immers het duidelijke sig
naal dat onze bedrijven nood hebben aan bijkomende ruimte
om hun groeiplannen te realiseren.
Zaak zal zijn voldoende garanties in te bouwen dat de be
stemde ha’s ook effectief snel ontwikkeld zullen worden met
voldoende oog voor doelgroepenbeleid, langetermijnbeheer,
publiek beheer en draagvlak bij de bevolking.

52

40

JJ

VOORRAAD 2019

De vraag naar bouwrijpe percelen blijft groeien door de
grote ondernemersdynamiek in West-Vlaanderen. Als
dienstverlener speelt WVI optimaal op die dynamiek in: we
schuiven het uitgiftetraject maximaal naar voren, zodat het
bedrijf snel zeker is dat het zich op het bedrijventerrein kan
vestigen. Tevens is het opbouwen van een voldoende voor
raad een essentiële voorwaarde om blijvend invulling te kun
nen geven aan deze dynamiek.
Zo hadden we op 31 december 2019, 548,35 ha grond
in portefeuille (exclusief terugkopen) waarvan 35,32
ha vrij beschikbaar. Het actuele aanbod aan bouwrijpe
percelen kan steeds digitaal geraadpleegd worden via
www.wvi.be/nl/aanbod/ondernemen.
Door de zeer snelle uitgifte houdt de gerealiseerde, beschik
bare voorraad nooit lang stand. Van zodra de voorraad ef
fectief ontwikkeld is, volgt de uitverkoop van de kavels zeer
snel. Om op (middel)lange termijn een voorraad op te bou
wen, zijn de aangekondigde planningsprocessen nodig, on
der meer in het verwachte Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
(BRV). Onze snelgroeiende kmo’s, die steeds vaker interna
tionale markten opzoeken, moeten hun ruimtebehoefte im
mers snel kunnen invullen, anders dreigen ze aangesneden
markten weer te verliezen.
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evolutie bouwrijpe voorraad 2010-2019

HA
101

100

40

57

67

57

62

TYPE
ambachtelijke zone
lokaal (LO)
dienstenzone
lokaal (LO)
regionaal (RO)
luchthavengebonden
dienstenzone
regionaal (RO)
regionaal (RO)
Gemengd Regionaal
lokaal (LO)
regionaal (RO)
regionaal (RO)

Roeselare

63

53
40

35

20
0

PROJECTNAAM
Rademakers (Kazerne Lissewege)
Moerkerkebrug
Ieper Business Park
Lokaal bedrijventerrein Houthulstseweg
Kromme Elleboog
Luchthaven (OAB)
Plassendale 3 DZ
Plassendale II
Plassendale III
Plassendale III MO
Gouden Appel
Plassendale II Fase 2
Beveren-Krommebeek
(Beveren Noord-Oost)
Beveren-Onledebeek
(Beveren Noord-West)
Beveren-Wijnendale RO Uitbreiding
Schaapbrugge RO & W
Ringaert LO
Ringaert RO
Suikerfabriek
Bedrijven -en dienstenzone Lobeek
Polderhoek Regionaal Bedrijventerrein
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80
60

GEMEENTE
Brugge
Damme
Ieper
Langemark-Poelkapelle
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostrozebeke
Oudenburg
Roeselare

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Roeselare
Roeselare
Torhout
Torhout
Veurne
Wielsbeke
Zonnebeke

regionaal (RO)
regionaal (RO)
watergebonden
lokaal (LO)
regionaal (RO)
regionaal (RO)
dienstenzone
regionaal (RO)

GRONDEN
VRIJ BESCHIKBAAR
HA
0,10
0,38
1,21
0,02
1,44
7,81
1,23
0,69
0,12
0,04
0,27
0,42
12,29
0,50
0,06
0,28
2,46
2,55
0,60
2,61
0,26
35,32
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VERKOCHTE
OPPERVLAKTE
IN 2019
M²

evolutie bruto-voorraad 2010-2019

700

669

673

694

650
583

583

600
500

653

505

587

548

400
300
200

JJ

86

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KWALITEIT ALS STATEMENT

Duurzaamheid en kwaliteit staan steeds voorop zowel in de
ontwikkeling als in het beheer van onze bedrijventerreinen.
In de ontwerpfase van een bedrijventerrein werken we
voorschriften
uit die de duurzame kwaliteit op perceelniveau
-8 vertikaal
moeten garanderen. Zeker voor strategische zichtlocaties
nemen we ook bepalingen op over architecturale kwaliteit.
De voorschriften zitten als bijlage bij de verkoopakte. In de
uitgiftefase gebruiken we ze als toetssteen om de plannen
van de individuele bedrijven te adviseren. Zo kunnen we
de vooropgestelde ambities – ook inzake architectuur en
beeldkwaliteit – blijven bewaken.

bedrijventerrein Monnikenhoek

HERNIEUWBARE ENERGIEHUBS
We zullen moeten samenwerken om de klimaatuitdagingen
effectief aan te pakken. Voor de energietransitie van fossie
le brandstoffen naar een hernieuwbare energievoorziening,
liggen belangrijke potenties bij onze bedrijventerreinen.
Door hun schaalgrootte zijn ze uitermate geschikt om ener
gie uit te wisselen tussen de bedrijven onderling, maar kun
nen ze ook (gezamenlijk) hernieuwbare energie produceren.
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CO2-NEUTRALE BEDRIJVENTERREINEN
Op onze bedrijventerreinen zetten we al heel lang de schou
ders onder de transitie naar groene energie, weg van
aardgas en aardolie. Wie een WVI-perceel koopt, aanvaardt
een CO2-neutraliteitsverplichting. We adviseren en begelei
den bedrijven om die verplichting na te leven en maximaal
groene energie te gebruiken. Daarnaast stimuleren we de
productie en het gebruik van hernieuwbare energie, met
behulp van windturbines, restwarmte en zonnepanelen. Zo
beheren we 31 CO2-neutrale bedrijventerreinen.
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OP WEG NAAR VITALE EN CIRCULAIRE
BEDRIJVENTERREINEN

Naast duurzaamheid en kwaliteit, worden ook nieuwe pijlers
waar afvalstoffen en materialen maximaal worden herge
bruikt en energie wordt gedeeld, alsmaar belangrijker. Zo
staan we mee aan het roer bij de transitie naar circulaire
bedrijventerreinen.
De positie die WVI inneemt op het vlak van ondernemen,
legt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders.
We moeten met vernieuwende initiatieven blijven inspelen
op gewijzigde verwachtingen, de vinger aan de pols houden
van het ruimtelijk economisch beleid en de kwaliteit van onze
realisaties op peil houden. Zo stuurt WVI, als voortrekker
in Vlaanderen, haar strategie rond duurzame bedrijventerreinen voortdurend bij door continu te actualiseren en
te verbeteren.

De daken van loodsen, carparks en bedrijfsgebouwen zijn
erg geschikt om er zonnepanelen te installeren - als je
weet dat WVI momenteel meer dan 3 000 hectare bedrijven
terreinen beheert en bezig is met de ontwikkeling van bij
komende terreinen, zijn de mogelijkheden immens. De her
nieuwbare energie die bedrijven op die manier opwekken,
kunnen ze zelf consumeren of verkopen. Om de kopers van
onze bedrijfspercelen ertoe aan te zetten hun dakopper
vlakte zoveel mogelijk duurzaam te benutten, hebben we in
onze verkoopvoorwaarden een nieuwe clausule opgenomen.
Van de koper wordt voortaan verwacht dat hij in zijn bouw
plannen toelicht hoe hij het potentieel voor hernieuwbare
energieproductie van zijn daken wil benutten. WVI brengt
daarover een bindend advies uit. Kiest de koper ervoor om
die potenties niet te benutten, dan verkrijgt WVI de optie
om dat zelf te doen. De koper verleent WVI daarvoor dan
het recht van opstal. Het eerste pilootproject kreeg vorm
in 2018, waarbij nieuwe voorwaarden inzake zonnepanelen
werden geïntroduceerd om van het lokaal en regionaal be
drijventerrein Roeselaarseweg in Torhout een energiepro
ductiehub te maken. In 2019 volgden Veurne Suikerfabriek
en Roeselare Krommebeek.

transitie van grootschalige, centrale energieproductie naar
decentrale, lokale energienetten.
In het Europese project BISEPS verkent en stimuleert WVI
mogelijke synergieën tussen de bedrijven op de bedrijven
terreinen van Roeselare en Lichtervelde, om zo het duur
zaam energiepotentieel optimaal te benutten – een win-win
voor de bedrijven zelf, onze regio én het klimaat.
Tevens werd gewerkt aan een operationeel kader om de
hernieuwbare energie-initiatieven van WVI vorm te geven
en de opstart van LEC’s voorbereid.
WARMTENET
Naast het produceren van hernieuwbare energie, verken
nen we ook het potentieel van warmtenetten. Zo heeft een
ondernemer op het bedrijventerrein Ovenhoek in Roeselare
de keuze om aan te sluiten op het warmtenet in plaats van
het aardgasnet. Hierbij wordt de restwarmte van de MIROM
verbrandingsoven ingezet in het productieproces en/of de
gebouwenverwarming.

•

GLASTUINBOUWZONE
WVI staat ook in voor de ontwikkeling van duurzame bedrijfs
terreinen voor geclusterde glastuinbouw. Langs de Rijks
weg in Roeselare ontwikkelde WVI in opdracht van het stads
bestuur een 30 ha grote glastuinbouwzone. Telers kunnen
er de energievoorziening van hun WKK-installaties aanvullen
met restwarmte van de MIROM-verbrandingsoven. Ook de
nabijheid van de REO Veiling is een grote troef. De veiling
realiseert op het terrein trouwens een gemeenschappelijke
logistieke deelsite voor beide tomatentelers, wat hun trans
portkosten zal drukken. Op de site is ook een verblijf voor
seizoensarbeiders gepland. Momenteel wordt bekeken of de
glastuinbouw kan worden aangevuld met duurzame aqua
cultuur. Dat zou een gesloten kringloop creëren: de visbas
sins worden dan verwarmd met restwarmte van de serres,
terwijl de tuinbouwers het nutriëntenrijke restwater van de
viskweker kunnen gebruiken. In 2018 startte de 1ste tuinder
met de bouw van 10 ha glasopstand, in 2019 de 2de tuinder.
Daarmee is de glastuinbouwzone meteen volzet.
•

ACTIVERING & VERWEVING
Een belangrijk aspect van circulair ontwikkelen is het her
activeren en/of verweven van verouderde of verlaten sites.
Zo begeleiden we gemeenten om proactief ruimte voor be
drijvigheid te creëren: bijkomend op bestaande bedrijven
terreinen, verweven in de kernen, omkaderd met profes
sionele ondersteuners, in de nabijheid van ondernemingen
die elkaar kunnen versterken, ...

•

Bedrijventerreinen zijn ook een geschikte locatie voor wind
turbines: zeker als ze van bij de conceptfase in de inrichting
worden geïntegreerd, dan kunnen we ze zo goed mogelijk
laten renderen, zonder dat ze de normale werking van de
bedrijven in het gedrang brengen.
WVI zet nu een grote stap verder. We onderzoeken ook
de oprichting van Local Energy Communities op bedrijven
terreinen: lokale energienetten die groene energie produ
ceren, lokaal verbruiken én delen met omwonenden. Door
productie en behoefte op elkaar af te stemmen, kunnen we
de afname van lokaal geproduceerde energie maximalise
ren. Zo ontstaat een Local Energy Community (LEC). Dat
past in een brede, ook door de Europese Unie gesteunde
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BEDRIJVENTERREINBEHEER

•

Om de kwaliteit en de uitstraling van onze vestigingslocaties te vrijwaren, reiken we onze steden en gemeenten een ge
reedschapskist aan met ‘tools’. We onderzoeken ook hoe we deze kunnen uitbreiden met extra instrumenten, zodat we de
gemeente nog meer kunnen ontzorgen op het vlak van het openbaar domein op bedrijventerreinen.

•

SUPERVISOR
•
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PARKMANAGEMENT 2.0

•
•
•

controle naleven
verkoopvoorwaarden
controle bouwplannen
controle CO2-neutraliteit
behandelen doorverkopen,
terugkopen, wederinkopen

BEHEER OP DE OUDERE TERREINEN
WVI houdt de vinger aan de pols bij de bedrijven, zodat de
contractuele verkoopvoorwaarden - die in de akte werden
opgenomen - worden nageleefd. Het gaat hier over de be
handeling van vastgoedtransacties (doorverkopen, verhu
ringen, …), de bebouwings- en economische activeringsver
plichtingen (met het terugkooprecht als sanctie), het geven
van een advies op de bouwdossiers en de bewaking van de
beeldkwaliteit van de private kavels en bufferzones.

•

aanspreekpunt voor be
drijven met betrekking tot
problemen en behoeften op
het bedrijventerrein

BEHEERDER
BASISPAKKET
• basispakket wordt
opgenomen in de
verkoopvoorwaarden
• bewegwijzering
• afhankelijk van ambitieniveau
bedrijventerrein
• collectief groenbeheer
openbaar domein

FACULTATIEF PAKKET
• projectmatig bedrijven
terreinmanagement (BTM)
of
• op vraag van de gemeente
of de bedrijven kunnen extra
initiatieven worden genomen

PROJECTGEBONDEN
Bovenop het klassiek of doorgedreven beheer ondersteunt
WVI initiatieven waarbij een samenwerking tussen de bedrij
ven onderling, de gemeente en WVI wordt opgezet. Zo ma
ken we gezamenlijke initiatieven mogelijk die een antwoord
bieden op de noden van de bedrijven (bijvoorbeeld groeps
aankopen, beveiliging, veiligheid, beeldkwaliteit, jobbeur
zen, opleidingen, …). Dankzij bedrijventerreinmanagement
(BTM) bevordert WVI het contact tussen de bedrijven, de
omwonenden en de gemeente.

Bedrijventerreinmanagement kan ondersteund worden
door projectsubsidies (VLAIO, …). In 2019 heeft WVI binnen
de volgende 6 gemeenten gewerkt op vlak van BTM: Beer
nem, Diksmuide, Izegem, Lichtervelde, Tielt en Zedelgem. In
Beernem is ondertussen een bedrijventerreinvereniging op
gericht en biedt WVI de nodige ondersteuning. In Diksmuide
organiseerden we informatieve ontbijtsessies om de onder
nemers dichter bij elkaar te brengen. In 2020 staat dit voor
Zedelgem en Tielt op de planning. In Izegem is de studie rond
vrachtwagenparking afgerond. In Lichtervelde werkten we
een groenplan uit voor bedrijventerrein Kwakkel en staat
een nieuwe groepsaankoop rond duurzame mobiliteit op de
planning.
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AANSPREEKPUNT
•

STANDAARDBEHEER

BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT

DOORGEDREVEN BEHEER

BEHEER OP DE TERREINEN SINDS MIDDEN JAREN ‘90
WVI heeft de duurzame ambities van haar bedrijventerreinen
omgezet in uitgebreidere verkoopvoorwaarden, alsook in de
vorm van actief parkmanagement. Naast de nauwgezette
opvolging van de verkoopvoorwaarden (standaardbeheer),
zet WVI ook in op CO2-neutrale bedrijventerreinen, beweg
wijzering, collectief beheer van publieke zones en technisch
parkmanagement. Het collectieve groenonderhoud van de
bufferzones vormt een belangrijk voorbeeld van doorgedre
ven beheer.
Parkmanagement. De technische parkmanagers van WVI
vormen dankzij hun aanwezigheid het aanspreekpunt op het
bedrijventerrein. Zo zetten we maximaal in om de noden,
behoeften en problemen in kaart te brengen en gericht op
lossingen te voorzien.

Alveringem
Ardooie

Beernem

DOORGEDREVEN BEHEER

Hostede: lokaal
De Zetel bvba uitbreiding:
uitbreiding individueel bedrijf
Fabriekstraat (Sioen nv):
uitbreiding individueel bedrijf
Motestraat: ambachtelijk
Stationsstraat (nv Metafox):
uitbreiding individueel bedrijf
Beernems bedrijvenpark: ambachtelijk

Hostede Uitbreiding: lokaal

Industriepark Oost: lokaal
Blankenberge

Bredene
Brugge

CO2-neutraliteit. Via de CO2-neutraliteitsverplichting, wordt
volop ingezet op de productie en het gebruik van hernieuwbare energie. WVI adviseert en begeleidt hierbij zowel indi
viduele als collectieve initiatieven.

De Riethoek: ambachtelijk
De Riethoek: bedrijfsverzamelgebouw
Tintersweghe: lokaal
Noord-Ede: ambachtelijk
Blauwe Toren: regionaal
Herdersbrug: regionaal
Lege Moerstraat (Structo):
uitbreiding individueel bedrijf
Rademakers (Kazerne
Lissewege): reconversie

Groenonderhoud. WVI staat in voor het beheer van de open
bare groenzones, waarbij de bedrijven bijdragen in de kos
ten van het onderhoud.
Bewegwijzering & digitale parkmanager. WVI implemen
teert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform
bewegwijzeringssysteem dat leesbaar en mobiliteitsturend
is. Bovendien versterkt een digitale parkmanager per be
drijventerrein een unieke digitale entrée voor elke onder
nemer.

STANDAARDBEHEER

Damme

Transportzone Zeebrugge: transportzone
Waggelwater: gemengd regionaal
Zeebrugge (Achterhaven):
uitbreiding individueel bedrijf
Ex-Kazerne: reconversie
Moerkerkebrug:
bedrijfsverzamelgebouw
Moerkerkebrug: lokaal

Dentergem

Oeselgem: ambachtelijk
Riva (Desplenter):
uitbreiding individueel bedrijf

GEREALISEERDE PROJECTEN
BTM

BTM Beernem

WVI | 2019
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Diksmuide

DOORGEDREVEN BEHEER

Heernisse (Pillaert):
uitbreiding individueel bedrijf
Heernisse (Zone II): milieubelastend
Kaaskerke Zuid Lokaal: lokaal
Kaaskerke Zuid Regionaal: regionaal
Keizershoek (Vinckier):
uitbreiding individueel bedrijf
Lekedorpstraat (Pro Arte):
uitbreiding individueel bedrijf

GEREALISEERDE PROJECTEN
BTM

STANDAARDBEHEER

BTM Diksmuide

Sportcentrum (Decaesstecker):
uitbreiding individueel bedrijf
Voshoek: ambachtelijk
Eeckhoutmolenhoek (AZ Poelkapellestraat):
ambachtelijk
Houthulstseweg (Dekeyser):
uitbreiding individueel bedrijf
Sint-Paulus (Inco):
uitbreiding individueel bedrijf
Lindeke: ambachtelijk
Lindeke: bedrijfsverzamelgebouw

LangemarkPoelkapelle

Ledegem

Oude Barriere: regionaal
Gistel
Houthulst
Ichtegem

90

Konijnenbos: milieubelastend
Melanedreef: milieubelastend
'T Vrijbos: milieubelastend
BPA nr. 4. Ringlaan: ambachtelijk
Fabriekweg: lokaal
Sportcentrum (Bruggestraat): ambachtelijk

Ieper

Lichtervelde

Vierschaere: lokaal
Kwakkel (zone II): ambachtelijk

Lo-Reninge
Menen

Stegen Akker: ambachtelijk
Stegen Akker: bedrijfsverzamelgebouw
De Spie: ambachtelijk
Grensland: regionaal
Menen Oost Uitbreiding:
regionaal

Ieperleekanaal (Pilkem):
regionaal
Ieperleekanaal: gemengd regionaal
Doelstraat: ambachtelijk
Gentweg (Weverij Bogaert):
uitbreiding individueel bedrijf
Herstelling Monumenten (Vandekerckhove):
uitbreiding individueel bedrijf
Z1 Deefakker (Zone II): ambachtelijk
Z2 Kleine Weg (Ringzone):
bedrijfsverzamelgebouw
Z2 Kleine Weg (Ringzone): lokaal

Meulebeke

Haandeput: lokaal
Middelkerke
Moorslede

Nieuwpoort

Oostende

Dirk Martenslaan (Dirk Strobbe):
uitbreiding individueel bedrijf
Kasteelstraat (Strobbe Drukkerij bvba):
uitbreiding individueel bedrijf
Noord (Mandeldal): milieubelastend
Vandemoortele:
uitbreiding individueel bedrijf
Zuid (Abele): milieubelastend
Ambachtelijke Zone: ambachtelijk
't Walletje: ambachtelijk
Hovaerestraat: ambachtelijk
Conserven Talpe uitbreiding:
uitbreiding individueel bedrijf

De Kalkaert: lokaal
Ambachtelijke Zone BPA nr. 2
uitbreiding: lokaal
Breulstraat (BPA nr. 2 AZ): ambachtelijk
De Briekhoek: ambachtelijk
De Briekhoek:
bedrijfsverzamelgebouw

Z3 Industrielaan (Zandberg):
Autohandelszone Minerva:

Klephoek: ambachtelijk
De IJzer (Jachthaven):
uitbreiding individueel bedrijf
Noordvaart: ambachtelijk
Bredene (Goethals):
uitbreiding individueel bedrijf

BTM Izegem

Kromme Elleboog: regionaal

Oostkamp

Luchthaven (OAB): luchthavengebonden
Plassendale II: regionaal
Plassendale III: regionaal
Stene: milieubelastend
De Leite: ambachtelijk
De Rampe: ambachtelijk
Kampveld: ambachtelijk
Lieverstede: ambachtelijk

Oostrozebeke
Ten Barne: lokaal

Kortemark

Oost: milieubelastend
Gavershoek: ambachtelijk
Zone II: ambachtelijk

AZ Abeele II (Immaura/Abeelimmo):
uitbreiding individueel bedrijf
Bosmolens (Van Canneyt):
uitbreiding individueel bedrijf

Jabbeke
Knokke-Heist
Koekelare

BTM Lichtervelde
Mortelput (Zone I): gemengd
lokaal

Business Park: dienstenzone

Izegem

GEREALISEERDE PROJECTEN
BTM

Vierschaere fase III: lokaal

Dikkebusweg (Capoen-Elvapo):
uitbreiding individueel bedrijf
Hoge Akker (Rodenbachstraat): lokaal

Ingelmunster

DOORGEDREVEN BEHEER

Oudenburg

Gouden Appel: lokaal
Waelkens: uitbreiding individueel bedrijf
Plassendale II Fase 2: regionaal
Steengoed: lokaal
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STANDAARDBEHEER

Pittem

DOORGEDREVEN BEHEER

GEREALISEERDE PROJECTEN
BTM

STANDAARDBEHEER

Waerebrug (Steelandt):
uitbreiding individueel bedrijf
Kasteeldreef (BPA nr. 2): ambachtelijk
Posterij Zone D (Posterijlaan
Uitbreiding): lokaal

Poperinge

Posterij: ambachtelijk
Sappenleen (uitbreiding I): milieubelastend

Torhout
Sappenleen (Uitbreiding II):
gemengd regionaal

Roeselare

Sappenleen: milieubelastend
Betonfabriek Olivier bvba:
uitbreiding individueel bedrijf
Beveren-Onledebeek (Beveren
Noord-West): regionaal
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Monnikenhoek
(Proostdijkstraat): gemengd
regionaal
Slableed:
bedrijfsverzamelgebouw
Slableed: lokaal
Suikerfabriek: regionaal
Zone 1: milieubelastend
Vleteren

Spoorweg (Dumo Plastics):
uitbreiding individueel bedrijf
Spoorweg (Wavin nv):
uitbreiding individueel bedrijf
Veldstraat (Betonfabriek Declercq):
uitbreiding individueel bedrijf
Verstraete Vatenhandel nv: uitbreiding
individueel bedrijf
Vijfwegenstraat (Goddeeris nv):
uitbreiding individueel bedrijf
Wijnendale uitbreiding (Rodima nv):
uitbreiding individueel bedrijf
Wijnendale uitbreiding: regionaal
Wijnendale: milieubelastend
Zoutman en Desotec: uitbreiding individueel
bedrijf
Zone 1 (BPA AZ Uitbreiding): lokaal

Waregem
Wervik

Wielsbeke

BPA 'T Roosleen (Mol): uitbreiding individueel
bedrijf

Bootweg: ambachtelijk
Geluwe Noord-West: ambachtelijk
Laag Vlaanderen: lokaal
Menenstraat Geluwe: lokaal
Pontstraat Uitbreiding: ambachtelijk
Balta Industries nv: uitbreiding individueel
bedrijf
Balta: uitbreiding individueel bedrijf
Heirweg (Harinck nv):
uitbreiding individueel bedrijf
Ideal Tuft nv uitbreiding:
uitbreiding individueel bedrijf
Interdeko: uitbreiding individueel bedrijf
Kanaalweg (Braet nv): uitbreiding
individueel bedrijf
Molenhoek: milieubelastend
Saspark (in regie)
Unilin: uitbreiding individueel bedrijf
Vaarthoek: regionaal
Wakkensesteenweg Uitbreiding II (Balta): uit
breiding individueel bedrijf

De Rootputten: lokaal
Ter Eike: ambachtelijk
Tielt

Fleterna:
bedrijfsverzamelgebouw
Fleterna: lokaal
Transvaal: reconversie

Menenstraat Noord: lokaal

Zone 2 (GLB Bundingstraat):
lokaal
Staden

Ringaert LO: lokaal
Ringaert RO: regionaal
Brugsesteenweg (Zone I
Uitbreiding): regionaal
Industrieterrein II: gemengd lokaal

Ovenhoek Zone C (West Noord):
gemengd regionaal
Schaapbrugge RO & W:
watergebonden

Ruiselede

GEREALISEERDE PROJECTEN
BTM

Noord: bedrijfsverzamelgebouw
Noord: lokaal
Noord: milieubelastend
Zuid Uitbreiding II: milieubelastend
Zuid: milieubelastend
Kwaplassestraat (Verschaeve):
uitbreiding individueel bedrijf
Noord Ambachtelijke Zone Uitbreiding II:
milieubelastend
Noord Zone E (AZ Uitbreiding II Oude Gentweg):
ambachtelijk

Veurne

Haven Deel 1 (De Pilders):
gemengd regionaal
Haven deel 2: lokaal
Haven Zuid: watergebonden
Meiboomlaan (Roularta):
uitbreiding individueel bedrijf
Noord (Verhelst): uitbreiding individueel bedrijf
Noord: milieubelastend

DOORGEDREVEN BEHEER

BPA Slachthuis:
uitbreiding individueel bedrijf

Wingene
BTM Tielt

De Hille Zuid:
bedrijfsverzamelgebouw
De Hille: gemengd regionaal
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DOORGEDREVEN BEHEER

GEREALISEERDE PROJECTEN
BTM

Flandria (Hille West): lokaal

Zedelgem

94
Zonnebeke

Veos: uitbreiding individueel bedrijf
Verrekijker / Dienstenzone: dienstenzone/
kantoorachtigen
Verrekijker: lokaal
De Arend: milieubelastend
De Schatting (Torhoutsesteenweg):
milieubelastend
Sint-Elooi IIIA (Claeys-Flandria):
uitbreiding individueel bedrijf
Sint-Elooi IV (Clayson): uitbreiding individueel
bedrijf
Strubbenslag-Remi Claeysstraat:
milieubelastend

BTM Zedelgem

Zangersbos: ambachtelijk
Zangersbos:
bedrijfsverzamelgebouw
Polderhoek: lokaal
Polderhoek: regionaal

JJ

RECONVERSIE

Dat het niet altijd nodig is om met een leeg blad te starten,
bewijzen de reconversieprojecten die WVI in het verleden
al opzette. Gezien er een grote vraag is naar – vaak on
beschikbare - bedrijfsgrond ligt de oplossing mede bij het
omvormen van reeds bestaande sites. Zo’n brownfieldont
wikkeling is een prima alternatief voor greenfieldontwikke
ling en heeft als voordeel dat ze ruimte bespaart. Tegelijk
worden verloederde plekken in een bebouwd weefsel weg
gewerkt. In 2019 werd de bedrijfssite Wienerberger van de
“Kleiputten” te Pittem gekocht.
Meer doen met minder ruimte: dat wordt meer dan ooit
de tendens. Zo zetten we al langer in op bedrijfsverzamel
gebouwen waar diverse bedrijven gehuisvest worden in af
zonderlijke modules van verschillende grootte. De formule
is vooral geschikt voor kleinschalige lokale bedrijven, maar
efficiënt omspringen met de schaarse ruimte kan nog be
ter als we verschillende activiteiten in één verzamelgebouw
gaan verweven: productie, kantoor- en dienstenfuncties,
zelfs wonen. Ook dat biedt potenties voor gemeenten die op
verlaten bedrijfssites in hun kern de ruimte voor bedrijvig
heid willen maximaliseren.

JJ

januari 2013 tot eind van het project in maart 2017 82,4 ha
bedrijventerrein geactiveerd.
Samen met de POM West-Vlaanderen en Leiedal werd er in
2019 een doorstart gemaakt met de activeringsteams van
uit een West-Vlaamse dynamiek. Vlaamse steun is immers
weggevallen.

JJ

WVI is als marktleider uitstekend geplaatst om in haar
werkingsgebied allerlei waardevolle informatie uit eerste
hand te verzamelen. Met deze informatie kan het gevoerde
ruimtelijk economisch beleid worden getoetst en eventu
eel bijgestuurd. Het Decreet Ruimtelijke Economie voorziet
trouwens een zeer actieve monitoring van alles wat met be
drijfshuisvesting te maken heeft. Zo heeft WVI in 2019 de
ruimtemonitor voor West-Vlaanderen van de provincie on
dersteund en werkte zij, als lid van de stuurgroep, mee aan
het initiatief Saving Space.
WVI neemt ook deel aan diverse overlegfora waaronder:
• Vlinter: Werkgroep Bedrijventerreinen
• Kennisplatform Lokale Economie

REVITALISERING
JJ

WVI beschikt over een vernieuwende strategie om de revi
talisering van oude bedrijventerreinen geïntegreerd aan te
pakken. Bestaande bedrijventerreinen in beheer van WVI zijn
onderhevig aan de tijd en verouderen. En al is het een be
hoorlijk complexe opdracht om zo’n tendens te keren, slaagt
WVI er toch in om dankzij haar multidisciplinaire werking en
een welomschreven methodiek, een nieuwe schwung aan
een terrein te geven.
WVI bekijkt elke situatie afzonderlijk en werkt oplossings
gericht, rekening houdend met de normen die vandaag gel
den en met oog voor de financiële haalbaarheid. WVI legt
overigens een reconversie- of revitaliseringsfonds aan om
revitaliseringsprojecten mee te ondersteunen en de last
voor de gemeente te verlagen. Zo werd in 2019 gewerkt op
de oudste delen van het bedrijventerrein Ieperleekanaal in
Ieper.

JJ

KENNISDELING

ACTIVERINGSBELEID

WVI staat via haar verkoopsvoorwaarden op haar terrei
nen enerzijds en via gezamenlijke partnerinitiatieven (met
de POM West-Vlaanderen) voor de zones die niet onder ons
beheer vallen anderzijds in voor de activering van on(der)
benutte bedrijfsgronden. In het kader van het VLAIO pro
ject ‘Activeringsteams onderbenutte gronden’ met de POM
West-Vlaanderen en Leiedal, zette WVI in op de active
ring van onderbenutte sites. Zo werden sinds de start in

WRAP UP: ONDERNEMEN IN 2019

2019 kende opnieuw een goede verkoop van bedrijfskavels.
Dit duidt op een blijvende economische dynamiek in ons wer
kingsgebied. Dankzij de destijds besliste planningsinitiatie
ven en een ad rem ontwikkeling kon WVI een plaats bieden
aan de vele ondernemers, maar de vraag naar ruimte voor
bedrijven stopt niet. Onze kmo’s blijven zich ontwikkelen en
ook de grotere spelers in West-Vlaanderen blijven het goed
doen. Hoewel WVI sterk inzet op activering van onbenutte
gronden is het moeilijk om de totale ruimtevraag op tijd in
te vullen.
In de toekomst zal het een uitdaging blijven om voldoende
(gevarieerde) bedrijventerreinen tijdig beschikbaar te stel
len om de economische dynamiek een plaats te kunnen ge
ven. De nieuwe ruimte voor ondernemen die uit het Vlaamse
reservepakket zullen kunnen worden aangesproken in com
binatie met een maximale herinvulling van bestaande, ver
laten of onderbenutte sites, zullen een absolute noodzaak
zijn.
Daarnaast is WVI ook volop de uitdaging van de klimaattran
sitie van de bedrijventerreinen aangegaan. Via haar initia
tieven inzake hernieuwbare energie en circulariteit effent zij
het pad voor toekomstige realisaties en herontwikkelingen.
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STANDAARDBEHEER

UIT DE PRAKTIJK
•

Passagiersvliegtuigen aan het eind van hun levensloop ontman
telen en de onderdelen tot het laatste schroefje een tweede
leven geven: dat is de ambitie van de Oostendse start-up Ae
rocircular. WVI gaf dit voorbeeld van circulaire economie maxi
male ontplooiingskansen. Het bedrijf bouwde in 2019 een ont
mantelingshal op de luchthaven van Oostende. De hal wordt verankerd in een
betonnen verharding, waarvan WVI de aanleg prefinanciert. Tegelijk geven we
een perceel van 1,2 hectare in erfpacht aan de LOM Oostende-Brugge, die de
luchthaveninfrastructuur beheert en Aerocircular de nodige ruimte ter be
schikking zal stellen. Het bedrijf heeft de ambitie om voor de vliegtuigeigenaars
de hoogste return uit de ontmanteling te halen: onderdelen gaan terug naar
toeleveranciers van vliegtuigbouwers of krijgen een nieuwe bestemming, en
voor restmaterialen zoals aluminiumlegeringen worden toepassingen met een
maximale economische meerwaarde gezocht; een prototype van circulaire eco
nomie.

•

STAD ROESELARE | GLASTUINBOUWZONE EN OVENHOEK C
UITVERKOCHT

De duurzame glastuinbouwzone in Roeselare is volzet, net
als het naburige bedrijventerrein Ovenhoek C. Voor de glas
tuinbouwzone langs de Rijksweg in Roeselare werken WVI, de
stad Roeselare, afvalintercommunale MIROM en de REO Veiling
samen. Het 30 hectare grote terrein biedt ruimte voor twee
serrecomplexen van 10 hectare. Telers kunnen er de energievoorziening van
hun WKK-installaties aanvullen met restwarmte van de MIROM-verbrandings
oven. Bovendien werd dit warmtenet ook geïntegreerd in het bedrijventerrein
Ovenhoek C. Zo heeft een bedrijf de keuze om aan te sluiten op het warmtenet in
plaats van het aardgasnet. Hierbij wordt de restwarmte van de verbrandings
oven ingezet in het productieproces en/of de gebouwenverwarming.

•

STAD POPERINGE | AVIKO BOUWT NIEUWE FRIETFABRIEK IN POPERINGE

Aviko, één van Europa’s grootste producenten van verse, diep
gevroren, gedroogde en specialty aardappelproducten, breidt
haar productiecapaciteit uit op het WVI-bedrijventerrein Sap
penleen II. De verkoop van het 7,8 ha groot perceel is uitzon
derlijk. WVI boekt zo de grootste verkoop van de afgelopen 10
jaar. Als publieke ontwikkelaar kunnen we tijd en ruimte creëren in het ontwik
kelingsproces om projecten van strategisch belang te laten slagen.
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STAD OOSTENDE | WVI PREFINANCIERT ONTMANTELINGSHAL
AEROCIRCULAR

GEBIEDSONTWIKKELING
Bij de aanpak van complexere (her)ontwikkelingsprojecten, waar de toekomstige invulling nog niet vaststaat en dikwijls
multifunctioneel is, spreken we over gebiedsontwikkeling. Een belangrijke uitdaging ligt bij het zoeken naar de meest ge
schikte, gewenste en verantwoorde nieuwe invulling. Vaak gaat een brede consultatie van de stakeholders de definitieve
keuze vooraf waarbij deze laatste actief worden betrokken. Deze processen worden meestal aangestuurd door het lokaal
bestuur. WVI is hier partner van de gemeente: hetzij vanuit een grondpositie, hetzij vanuit een regisseursrol. In een later
stadium worden private ontwikkelaars betrokken via een publiek private samenwerkingstraject (PPS).
Succesvolle gebiedsontwikkeling vraagt immers een grondige expertise van onder meer:
• geïntegreerde ruimtelijke visievorming met een eindbeeld dat ambitieus en flexibel genoeg is om de tand des tijds te
doorstaan;
• geïntegreerde duurzaamheid als leidmotief;
• doorgedreven communicatie -en participatieprocessen;
• samenwerkingsmodellen (vrijwillig, coöperaties, verenigingen, PPS, financieel, …);
• de succes –en risicofactoren van gebiedsontwikkeling;
• het specifiek wetgevend kader voor overheidsopdrachten;
• publieke en private vastgoedontwikkeling;
• …
Bovendien kan gebiedsontwikkeling pas succesvol zijn door:
• structurele inzetbaarheid van een multidisciplinair team van experten;
• een gezonde financiële basis voor engagementen op lange termijn.
Met haar opgebouwd projectenportfolio beschikt WVI over de nodige kennis en ervaring om dergelijke grootschalige en
intensieve trajecten tot een goed einde te brengen. Een uitgebreid WVI-team met een ondernemende aanpak werkt sa
men met de gemeente aan ambitieuze gebiedsontwikkeling op hun grondgebied. Dankzij haar schaalgrootte en financiële
draagkracht is WVI in staat om dergelijke uitdaging, die voor vele individuele gemeenten te groot zijn, voor en samen met
hen op te nemen. Dat doen we onder meer in Damme (kazerne Sijsele) en Veurne (Suikerfabriek).
JJ

KAZERNE SIJSELE

Samen met de Stad Damme bereidt WVI de reconversie voor
van de vrijgekomen kazerne in Sijsele. De oude militaire ba
sis met een oppervlakte van bijna 19 ha moet metamorfo
seren tot een verrassende nieuwe wijk, waarin recreatie,
creatief ondernemen en toekomstgericht wonen optimaal
met elkaar worden verweven. Een ambitieuze wijk ook, die
duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en inzet op intel
ligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte
mobiliteit.

3

Na een selectieprocedure via de Oproep WinVorm wezen
WVI en Stad Damme een ontwerper aan voor de opmaak
van een ontwikkelingsconcept voor de site. Het concept
kreeg in de loop van 2018 vorm. Daarbij werd volop ingezet
op een interactief proces met de bevolking en met diverse
betrokken actoren. Het resultaat werd tijdens een tweede
publieksmoment op 22 september 2018 gepresenteerd aan
de Damse bevolking.

PROJECTONTWIKKELING

Het finale ontwikkelingsconcept reikt nu het kader aan om
de reconversie de komende jaren te kunnen sturen. In de
loop van 2019 werd daarbij gefocust op de verwerving van
de site. Defensie startte in functie daarvan gericht onder
zoek naar de saneringsopgave op. Ondertussen buigt een
team van WVI-experten zich ook verder over, tijdelijke invul
lingen, financiële beheersbaarheid, beheer, PPS, ...
www.kwartier51.be

JJ

SUIKERFABRIEK VEURNE

De contouren van het nieuwe multifunctionele stadsdeel
verrijzen stilaan aan de horizon. Zo werd in 2019 de com
mercialisering van de eerste fase van het woonproject
‘Suikerpark’ met groot succes gelanceerd en werd een
natuurbeheerplan opgemaakt voor het 15 ha grote natuur
gebied, ‘Suikerwater’ genaamd. Eind 2019 werd ook de
aannemingsopdracht toegewezen voor de infrastructuur
werken van het nieuwe regionale bedrijventerrein ‘Sui
kerfabriek’ en de waterhuishoudkundige werken aan de
natuurbekkens. De provincieraad gaf ook haar zegen op
de samenwerkingsovereenkomst tussen WVI, stad Veurne
en provincie WVL voor de aanleg van twee fietspaden bin
nen het Fietsfonds. Kortom, in 2020 zullen heel wat wer
ken plaatsvinden die de Suikerfabriek haar definitieve vorm
zullen geven. De eerste bewoners worden verwacht tegen
de zomer van 2020, de eerste bedrijven en fietsers in het
voorjaar van 2021.
Eind 2007 werd WVI eigenaar van de voormalige Suiker
fabriek, een unieke site vlakbij het historisch stadscentrum,
met als doelstelling het -maar liefst 49 ha grote- gebied om
te vormen tot een duurzaam kwalitatief en betaalbaar nieuw
stadsdeel. Het masterplan mikt op een gemengde stedelijke
ontwikkeling: een nieuwe multifunctionele, autoluwe woon
wijk gelegen in een recreatief stadspark (14 + 4 ha), een
omvangrijk natuurgebied (15 ha), ruimte voor regionale be
drijvigheid (16 ha) en een fijnmazig netwerk van wandel- en
fietspaden.
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Een eerste teken van “nieuw leven” was de realisatie van
het beheer- en natuureducatief centrum, ’t Suikerklontje,
gebouwd door WVI met Europese subsidies in 2015. Stad
Veurne staat vandaag in voor het beheer en onderhoud van
het ontmoetingscentrum dat zal uitgroeien tot het kloppend
hart van het natuurgebied. Naast ’t Suikerklontje werd ook
het ecologisch volkstuinpark ‘Allonshof’ met subsidies van
de VLM door WVI aangelegd samen met projectpartners
Stad Veurne en Tuinhier Veurne. Hier zijn ondertussen
een 20-tal gezinnen actief onder begeleiding van Tuinhier
Veurne, collectiviteit en ecologie gaan hier hand in hand. De
ruimte rond ‘t Suikerklontje werd ingericht in overeenstem
ming met de beoogde landschaps- en natuurwaarden.

Voor de ontwikkeling van de woonwijk met bijhorend stads
park (14 ha groot, 4 ha in reserve) koos WVI in 2015 voor
een Publiek-Private Samenwerking (PPS). In onze zoektocht
naar een private partner lag de lat voor beeldkwaliteit,
duurzaamheid en betaalbaarheid zeer hoog. Het team rond
projectontwikkelaar ION uit Waregem wist ons en de Stad
Veurne het meest te overtuigen om deze ambities ook waar
te maken en op een aantal punten zelfs te overtreffen.
Sinds de ondertekening van de PPS-overeenkomst in maart
2017 ging team ION in nauw overleg met WVI en de Stad
aan de slag. Zo werden diverse overeenkomsten afgeslo
ten, ontwerpplannen opgemaakt, vergunningen aange
vraagd, subsidiemogelijkheden onderzocht, …, maar ook de
beeldkwaliteit en integrale duurzaamheid van het project
wordt nauwgezet opgevolgd door WVI. Een externe kwali
teitskamer -aangesteld door WVI- screent permanent alle
ontwerpplannen op vlak van architectuur, stedenbouw,
beeldkwaliteit, landscaping, onderhoudsvriendelijkheid,
duurzaamheid, enz. Tevens bezorgt ION WVI per fase de
score op de Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken.
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WVI zit op koers met de investeringen voor de aanleg van
een nieuw duurzaam bedrijvenpark ‘Suikerfabriek’ (bruto
16 ha) en de herinrichting van het natuurgebied ‘Suiker
water’ (15 ha). In 2019 werd gestart met de voorberei
dende werken voor de aanleg van de infrastructuur van het
bedrijventerrein Suikerfabriek. Bij gunstige weersomstan
digheden, verwachten we dat de infrastructuurwerken wel
licht in voorjaar 2021 kunnen worden afgerond. De nieuwe
bedrijvenzone sluit aan op het bestaande bedrijventerrein
Veurne I en wordt geïntegreerd in het bestaande dijkenland
schap waarbij het natuurgebied ‘Suikerwater’ als visuele
overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein
fungeert. We streven bij de realisatie van het bedrijven
terrein naar een hoge beeldkwaliteit en zuinig ruimte
gebruik waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra
aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de
vormgeving van het bedrijfsgebouw. Een attitude die WVI
doortrekt bij de aanleg en het beheer van het collectief
groen en openbaar domein. Het volledige gebied zal ook vlot
100 bereikbaar zijn met de fiets dankzij de nieuw aan te leggen
fietspaden bovenop de dijken. Op maat van het individuele
bedrijfsperceel voorziet WVI desgewenst een toegang van
af de fietsdijk en dit om het woon-werkverkeer per fiets te
promoten.

In september 2019 legden vertegenwoordigers van de Stad
Veurne, projectontwikkelaar ION en WVI officieel de eerste
steen voor de Suikertoren – meteen ook het startschot voor
de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van StAPwest, de
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Verwacht wordt
dat die vanaf 2022 haar intrek kan nemen in de eerste drie
verdiepingen van de sokkel die bij de 31 meter hoge woon
torens hoort. Tijdens de eerstesteenlegging werd ook het
warmtenet voor het Suikerpark voorgesteld. Er werd een
Vlaamse en een Europese subsidieaanvraag ingediend om
met behulp van een leidingnet met een totale lengte van
bijna 4 km restwarmte uit het nabijgelegen industriegebied
te gebruiken voor de nieuwe woonwijk. Deze upfront inves
tering is niet realiseerbaar zonder subsidies. In de Suiker
toren krijgt dat warmtenet een hoogefficiënte back-up, zo
dat de aanlevering van warmte steeds gewaarborgd blijft.
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De voorbije jaren mochten we reeds een aantal tijdelijke
invullingen en activiteiten verwelkomen op de site, zoals
het productiehuis Meneut met het loopgravendecor voor
de fictiereeks ‘In Vlaamse velden’ (2013), de industrierun
(Veurne@work), de kinderboerderij “Suikerhof”, de paas
eierenraap, de Suikercup (WK dorp), een kerstmarkt, auto
loze zondag en tal van begeleide wandelingen door Natuur
punt. Er is dus nieuw leven op het Suikerpark.

Intussen zit de bouw en verkoop (> 80%) van de grondge
bonden woningen aan de Suikerbietstraat goed op schema.
De eerste bewoners van Suikerpark zullen er hun intrek kun
nen nemen vanaf de zomer van 2020. In Suikerpark komt de
buurt op de eerste plaats. Daarom wordt er hard gewerkt
aan een sterke lokale verankering, waarbij de buurtbewo
ners echt inspraak krijgen over de verdere ontwikkelingen.
Die dialoog is de rode draad doorheen het project, dat inzet
op cocreatie, deeleconomie en buurtplatformen.

SUIKERPLEI
N

In overleg met Natuurpunt Westkust en Stad Veurne maak
te WVI voor het natuurgebied ‘Suikerwater’ een natuur
beheerplan op voor een periode van 24 jaar dat de inrichting,
het beheer en de toegankelijkheid in goede banen zal leiden,
zodat het gebied verder kan uitgroeien tot een biotoop voor
de vele beschermde water- en moerasvogels waaronder
enkele Europees beschermde soorten bv. waterrietzanger,
blauwborst, bruine kiekendief.
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REGIONALE SAMENWERKING
WVI ondersteunt de regionale werking van haar vennoten. Zo geeft WVI onder meer vorm aan het burgemeestersoverleg
in de regio’s: Westhoek, Midden-West-Vlaanderen, Oostende en Brugge, en zijn we vennoot in de dienstverlenende ver
enigingen Westhoek en Midwest. We begeleiden specifieke dossiers rond ruimte, mobiliteit, wonen, ondernemen, natuur,
milieu, klimaat en energie waar een regionale aanpak een meerwaarde biedt.
Het spreekt voor zich dat de inzet verschilt van regio tot regio. Dit gaat van het stimuleren van kennisuitwisseling in de
regio’s tot het initiëren en uitvoeren van regionale projecten.
WVI is ook het aanspreekpunt voor samenwerking tussen de gemeenten en haar Noord-Franse buren.
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WESTHOEK
Het Westhoekoverleg is het overlegplatform van de 18 steden en gemeenten van de Westhoek. De cen
trale overlegorganen zijn het burgemeestersoverleg en het directeursoverleg. De actuele samenwerking
is gebaseerd op het in de 18 gemeenteraden goedgekeurde protocol Westhoekoverleg 2014-2019 en de
oprichtingsakte van de DVV Westhoek van 22 december 2017. De personele werking en de projectontwik
keling is ondergebracht in de DVV Westhoek.

Westhoekoverleg fungeert als beleidsvoorbereidend forum
en heeft vier centrale doelstellingen:

•

•

104

•

de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek
groeperen, structureren en onderbouwen;
de Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden
door het creëren van een eigen aanbod en beantwoor
den aan de vragen van de gemeenten;
de belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen
ten aanzien van derden;
het creëren van een overlegforum waarin de
Westhoekgemeenten en de provincie West-Vlaanderen
elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van
de streekwerking.

WVI is partner van het Westhoekoverleg dat gefinancierd
wordt door bijdragen van de 18 Westhoekgemeenten, en
ondersteunt de werking door onder meer te voorzien in
personeel (o.a. de loonkost van de coördinator).

1

REGIONALE SAMENWERKING
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•

JJ

JJ

DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK

In 2019 werden er 10 algemene vergaderingen door het
Westhoekoverleg georganiseerd. Op deze vergaderingen
wordt kennis gedeeld, worden streekprojecten opgevolgd
of nieuwe mogelijke ontwikkelingen verkend. In 2019 werd
een nieuw protocol ‘Westhoekoverleg’ voor de periode
2020-2025 ontwikkeld en ter goedkeuring aan de gemeen
ten voorgelegd.

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV)
Westhoek opgericht met als doel de samenwerking tussen
17 gemeenten in de Westhoek nog efficiënter en transpa
ranter te laten verlopen. In de loop van 2018 werd de op
start van deze vereniging voorbereid door o.m. de opmaak
van een personeelsstatuut en de financiële organisatie uit
te werken.

Tevens functioneert Westhoekoverleg als een beleidsvoor
bereidend overlegorgaan voor de dienstverlenende ver
eniging Westhoek. Zo werden verschillende vragen tot in
kanteling van bestaande samenwerkingsverbanden in DVV
Westhoek besproken op Westhoekoverleg. Naast de eigen
werkingspunten en agendapunten kwamen veel andere ac
tuele thema’s aan bod die actueel waren voor lokale bestu
ren in de Westhoek.

In de loop van 2019 werd de werking inhoudelijk verder uit
gebouwd op basis van 3 pijlers:
• Welzijn en sociale economie: de organisatie van overleg
en uitwisseling tussen lokale besturen en private
actoren, samenwerking tussen gemeenten in het kader
van regierol sociale economie, DVV Westhoek als wijkwerkorganisatie, DVV Westhoek als kernpartner in het
kader van ‘1 Gezin / 1 Plan’, ‘Foodsavers Westhoek’, …
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• Vrije Tijd: de organisatie van UITPAS Westhoek,
samenwerking in de organisatie van speelpleinwerking
‘Paspartoe’ en de coördinatie van de Taxicheques, …
• Energiehuis Westhoek: het aanbieden van energielenin
gen, bijhorende begeleiding, …

Binnen de bestaande Westhoekoverleg-werking kwamen in
2019 onder meer volgende topics aan bod:
• de werking van de toeristische regio Westhoek;
• de financiering van het landschapsbeheer i.s.m. het
regionaal landschap Westhoek;
• de goedkeuring van een regioconvenant met de provin
cie West-Vlaanderen;
• verkenning van de verantwoordelijkheden van gemeen
ten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid
(o.m. bespreking Charter Verbindend Schoolklimaat);
• de continuering van de regiomarketingcampagne
‘Westhoek de nieuwe wereld’;
• de bespreking en het formuleren van feedback m.b.t.
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in functie
van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau in de
Westhoek;
• de opstart van de werking van de eerstelijnszones;
• de toekomst van de samenwerking in het kader van de
burgemeestersconvenant;
• samenwerking met VVSG in het kader van het netwerk
regionale samenwerking;
• bespreking van het memorandum van VVSG aan de
nieuwe Vlaamse regering;
• de samenwerking tussen Westhoekgemeenten en de
provincie West-Vlaanderen in het kader van ‘Westhoek
Vredeshoek’;
• verkenning van samenwerking met Belfius Bank in het
kader van ‘Buck-e’ (flowbikes);
• bespreking en het formuleren van feedback t.a.v. de
provincie West-Vlaanderen m.b.t. de bepaling van zoek
zones in de Westhoek;
• bespreking en het formuleren van feedback m.b.t. de
dienstverlening van Proximus in de Westhoek;
• bespreking samenwerking met WVI in het kader van
energetische renovatieprojecten (ELENA).
• In 2019 organiseerde het Westhoekoverleg op 19 juni
een congres voor Vlaamse plattelandsgemeenten in de
De Schelp van het Vlaamse Parlement.
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ALGEMENE VERGADERING WESTHOEKOVERLEG

Halverwege 2019 werd ook de uitvoering van de regiomar
ketingcampagne ‘Westhoek de nieuwe wereld’ onderge
bracht in DVV Westhoek voor de verdere duur van de cam
pagne.
Deze vereniging biedt de mogelijkheid om nieuwe en/of be
staande samenwerking(en) en projectontwikkelingen zoveel
mogelijk onder één structuur te brengen. Zo werd de ver
eniging in 2019 verzocht om volgende bestaande en nieuwe
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in te kante
len: Woonwinkel West, Nestor Plus, De Opstap en cultuur
samenwerking ‘IJzervallei’.
Tevens biedt DVV Westhoek de mogelijkheid om op een ge
deelde manier invulling te geven aan zeer gespecialiseerde
functies.
WVI is partner in de regionale DVV Westhoek, en stelt er
zijn expertise inzake intergemeentelijke samenwerking ter
beschikking o.m. door de inzet van de algemeen coördinator
van de DVV.
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Naast de algemene vergaderingen organiseerde het West
hoekoverleg ook andere overlegvergaderingen met onder
meer de OCMW-voorzitters, algemeen directeurs, …
Een uitgebreid verslag over de werking van het Westhoek
overleg kan worden nagelezen op
www.westhoekoverleg.be.

MIDWEST
Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest opgericht waarbij 16 besturen van de
regio Midden-West-Vlaanderen zich engageren om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven
samenwerking. Deze gedeelde ambities van de besturen Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Le
degem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt,
Wielsbeke en Wingene geven zo uitvoering aan de beslissing van hun gemeenteraden. WVI is eveneens
partner in DVV Midwest.

In 2019 heeft DVV Midwest werk gemaakt van de opmaak
van een strategisch plan voor de komende jaren. Dat plan
bevat een beleidsvisie en concrete acties om de deelne
mende gemeenten te versterken. In de regio Midden-WestVlaanderen werkten gemeenten al langer nauw samen via
het Midwestoverleg, de burgemeestersconferentie in de
regio Midden-West-Vlaanderen. Eind 2017 kreeg die hechte
samenwerking een sterker juridisch kader door de oprich
ting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest. Die 109
moet de gemeenten meer bestuurskracht geven en hen wa
penen om uitdagingen efficiënter aan te pakken. De venno
ten van de DVV zijn 16 gemeenten in de regio en WVI, die de
algemeen directeur van de DVV Midwest levert.
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108

2

REGIONALE SAMENWERKING

De werking van de DVV Midwest steunt op drie pijlers: de
regionale samenwerking verdiepen, samen regionale pro
jecten opzetten en realiseren en intergemeentelijk perso
neel tewerkstellen voor de regio en deelnemende gemeen
ten. Daarnaast willen de gemeenten bestaande en nieuwe
vormen van samenwerking zoveel mogelijk inkantelen in de
DVV. In 2019 kregen de structuur en de ambities van de
DVV Midwest vaste vorm. Vanuit de administratie en de al
gemeen directeurs werd een ambitienota voorbereid voor
de bestuursperiode 2020-2025. De nota werd besproken
met de 16 besturen, afgetoetst in het Midwestoverleg en
goedgekeurd door de raad van bestuur. In december 2019
kreeg het strategisch plan ook groen licht in de algemene
vergadering van de DVV Midwest.

MILIEU
Midwest is pilootregio voor het burgemeestersconvenant
2030 en zet in op rationeel waterbeheer en een regionaal
dierenasiel.

•

WELZIJN
DVV Midwest wil inzetten op de aanwerving van een regi
onaal coördinator welzijn. Daarnaast wordt samen met vijf
gemeenten een interne dienst voor preventie op het werk
opgericht.
Sinds 2018 is DVV Midwest organisator van wijk-werken.
Om dit verder te begeleiden en uit te bouwen zal DVV Mid
west een coördinator wijk-werken aanwerven.

•

ECONOMIE
Er komt een visie en strategie voor de duurzame inplanting
van bedrijventerreinen in de regio en voor de reconversie
van sites. DVV Midwest werkt samen met de regiopartners
aan de opwaardering van de kanaalzone. Daarnaast wordt 111
de opgemaakt socio-economische streekvisie ‘the next mid
west’ geconcretiseerd in acties op het terrein.
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Samen met haar partners wil de DVV Midwest onder meer
de volgende ambities realiseren:
CULTUUR EN ERFGOED
De opstart van een regionaal cultuur- en erfgoedplatform
Midwest. Dit gebeurt onder meer door de inkanteling van
projectvereniging BIE op 1 januari 2021. De nodige voorbe
reidingen hiervoor worden genomen. Ook het bestaande in
tergemeentelijk archiefteam werd ingekanteld op 1 januari
2020. Daarnaast wordt werk gemaakt van de uitrol van een
eengemaakt bibliotheeksysteem.

•

VRIJE TIJD
In de regio waren er vijf intergemeentelijke samenwerkings
verbanden rond sport. Deze zijn samengebracht in Sport
Midwest dat vanaf 2020 de eerste regionale activiteiten
uitrolt. Daarnaast pleit DVV Midwest voor een decreetswij
ziging, zodat in de regio via de DVV een Jeugdplatform kan
worden opgericht.

•

VERVOER
De Midwestgemeenten zijn ingedeeld in vervoerregio Roe
selare. Daarvoor wordt een regionaal mobiliteitsplan opge
maakt.

DIGITAAL
Streefdoel is tegen eind 2021 een visie op te maken voor de
digitale regio Midwest.

•

FACILITY
Diverse gezamenlijke aankopen worden verder opgestart
of herhaald. Hierbij treedt DVV Midwest samen met een be
stuur op als trekker. De komende jaren is het de bedoeling
om na te gaan of een regionaal logistiek punt gemeenten kan
helpen om materiaal met elkaar uit te wisselen.

•

Naast de beleidsmatige uitdagingen zet DVV Midwest verder
in op beheersmatige ambities. De werking van het archief
team wordt verdergezet. De regio continueert de werking
van de intergemeentelijke GIS-coördinator en toezichthou
der. Naargelang de noden van de besturen wordt de aan
werving van ander intergemeentelijk personeel onderzocht
onder de noemer van DVV Midwest. Ook de mogelijkheden
voor de opstart van een shared service center worden ver
kend in het kader van het strategisch plan.
WVI is partner in DVV Midwest en financiert de tewerkstel
ling van de algemeen directeur.

•

RUIMTE
Een regionaal gedragen visie moet als beleidskader fun
geren voor beslissingen rond duurzaamheid en ruimtelijke
ordening. Ook wordt onderzocht hoe verstedelijkte, indus
triële gebieden via groenblauwe links kunnen worden ver
bonden met de open ruimte.

•

Een uitgebreid verslag over de werking van het Midwest
overleg kan worden nagelezen op http://www.midwest.be.
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•

Het strategisch plan bevat concrete acties om de regionale
samenwerking te verankeren in de meerjarenplannen van
de Midwest-gemeenten. De besturen hebben zich geënga
geerd om de financiële inbreng te verhogen zodat de per
soneelsinzet kan verhogen en regionale projecten gereali
seerd kunnen worden. Naast beheersmatige ambities zijn er
beleidsambities voor diverse domeinen: milieu, ruimtelijke
ordening, mobiliteit, economie, ICT en GIS, facility, welzijn,
cultuur en vrije tijd.

BRUGGE-OOSTENDE

BURGEMEESTERSOVERLEG REGIO BRUGGE

Het burgemeestersoverleg regio Brugge is een vrijwillig
samenwerkingsverband tussen de 10 gemeenten Beernem,
Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist,
Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Ook in 2019
hebben ze de ambities om kennis te delen, info uit te wisse
len, gezamenlijk te overleggen en standpunten in te nemen.
Sinds 2013 neemt stad Brugge het voorzitterschap waar.
De burgemeesters komen vijf keer per jaar samen in het ad
ministratief centrum van Oostkamp. Recente onderwerpen
waren onder meer:
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Sinds 2015 is WVI ook actief betrokken bij de ondersteu
ning van het burgemeestersoverleg regio Oostende tussen
de gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan,
Gistel, Oudenburg en Ichtegem. De opzet en doelstelling
van het burgemeestersoverleg focust zich op het delen van
kennis, info uitwisselen, gezamenlijk overleggen en stand
punten innemen. De burgemeesters komen vijf keer per jaar
samen in de gemeenten van de regio. Recente onderwerpen
waren onder meer:

•

mogelijkheden tot samenwerking rond sport
overname openbare verlichtingspalen
verlenging van de Burgemeestersconvenant
protocol voor regionale samenwerking met de provin
cie West-Vlaanderen
samenwerking rond wonen
bedrijventerreinen regio Oostende
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verlenging van het Burgemeestersconvenant
samenwerking rond cultuur in de regio Brugge
protocol voor regionale samenwerking met de provin
cie West-Vlaanderen
opvolging van de vervoerregio Brugge
introductie systeem rond GFT/diftar-inzameling door
IVBO
samenwerking met de provincie rond windenergie in de
regio
oprichting samenwerkingsverband rond regierol
economie
samenwerking rond smart in de regio
overname van openbare verlichtingspalen
bedrijventerreinen regio Brugge

Sinds november 2008 fungeert WVI als secretariaat voor
het burgemeestersoverleg. De coördinator zorgt ervoor
dat het burgemeestersoverleg op een structurele manier
wordt ondersteund door onder meer het opstellen van een
relevante agenda en de verdere opvolging hiervan.
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BURGEMEESTERSOVERLEG REGIO OOSTENDE

•
•
•

Vanuit het bestuur van Exello van de algemeen directeurs
en adjunct-algemeen directeurs werd eind 2015 in deze re
gio Brugge-Oostende een nieuw initiatief gelanceerd om de
(adjunct) algemeen directeurs op periodieke wijze (2 à 3 x
/ jaar) bijeen te brengen rond een actueel thema. Hierbij
wordt gestreefd naar kennismaking met de werking van de
(gast) gemeente en het aanbrengen van thema’s met een on
middellijke (praktische) meerwaarde. Ook hier ondersteunt
de coördinator van het burgemeestersoverleg van WVI dit
initiatief door in samenspraak met de trekkers, met name
de algemeen directeur van Torhout, Brugge, Zedelgem en
de adjunct algemeen directeur van Oostende de voorstellen
en initiatieven hierrond concreet uit te werken. Het over
leg kwam in 2019 driemaal samen rond o.a. zelfsturende
teams, communicatie en participatie. Daarnaast werd in de
regio ook een infosessie rond het decreet gemeentewegen
georganiseerd die openstond voor mandatarissen en amb
telijke medewerkers van gemeenten en steden.
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DE EGTS EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

De Algemene Vergadering van de Eurometropool vergader
de 2 maal, op 29 maart en op 5 december in de Métropole
Européenne de Lille (MEL) te Rijsel. Het Bureau vergaderde
1 maal, voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering op 5
december in de MEL. De vergadering van 29 maart sloot de
rekeningen van 2018 af en keurde de begroting voor 2019
goed. De vergaderingen van 5 december bereidden de be
groting van 2020 voor en maakten de stand van zaken op
van de activiteiten van 2018.
De werkzaamheden van de Eurometropool concentreren
zich op 3 prioritaire thema’s met verschillende concrete
acties:
1. Economische ontwikkeling. Digital Eurometropolis, het
netwerk van digitale ecosystemen van de Eurometro
pool, opgericht in 2018. Van 16 tot 18 mei trokken de op
richters Hangar K uit Kortrijk, Euratechnologies uit Rijsel
en Quartier Numérique de Wallonie picarde samen met de
Eurometropool naar de beurs Vivatechnology in Parijs.
12 start-ups (8 van Euratechnologies, 3 van het Quartier
Numérique en 1 van Hangar K) kregen samen met hen
een plaatsje op de beurs voor de internationale promotie
van de digitale troeven van de regio.
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2. Opleiding en werk. De Eurometropool heeft zich geën
gageerd in 4 verschillende Interreg V projecten: als
projectpartner in Grenzeloos Competent, als geasso
cieerde partner in Grenzeloos Tewerkstellen, Act’Emploi
en Requapass. De eerste 3 projecten hebben een betere
ontsluiting van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt
op het oog. Requapass focust op valoriseren en kapita
liseren van competenties verworven in het verenigings
leven om de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren.
In het kader van Grenzeloos Competent staat de Euro
metropool samen met de EGTS West-Vlaanderen/Fland
re-Dunkerque-Côte d’Opale en de projectleider POM in
voor de communicatie en promotie van het project. Op
27 mei werd het Interreg V microproject ‘Talata – talent
pour les langues / voor talen’ afgesloten in het provin
ciaal domein de Gavers in Harelbeke. Talata stimuleer
de 9 tot 14 jarige kinderen uit 12 lagere en middelbare
scholen om het Frans en het Nederlands te leren (www.
talata.eu). De Eurometropool ondersteunt een grens
overschrijdend netwerk van docenten en hogescholen
die grensoverschrijdende educatieve partnerships voor
ogen heeft. In 2019 kwam het netwerk 3 maal samen en
het organiseerde een eerste symposium op 21 november
in de e-campus in Doornik rond ‘innovatieve onderwijs
tools in een grensoverschrijdende context’. In het kader

van b-solutions, een 2 jaar durend initiatief van DG Regio
om wettelijke en administratieve obstakels langs de Eu
ropese binnengrenzen aan te pakken, werd een piloot
project van de Eurometropool weerhouden rond duaal
leren: in 2019 werd een juridisch-administratief verge
lijkend onderzoek afgerond inzake de wetgeving die van
toepassing is op duaal leren in de 3 deelregio’s van de
Eurometropool. Er werd een projectconcept ‘duaal leren
zonder grenzen’ ingediend bij het Interreg V programma
France-Wallonie-Vlaanderen.
3. Verankering van de duurzame ontwikkeling in de Euro 115
metropool via een duurzame grensoverschrijdende mo
biliteit, de aansturing en coördinatie van de Eurometro
politane Blauwe Ruimte en de promotie van alternatieve
energie.
De actiegroep Blauwe Ruimte lanceerde in 2018 ‘Het
Blauwe Park van de Eurometropool’ in Tourcoing met als
doelstelling organisaties en burgers te informeren en te
betrekken bij de realisaties en initiatieven in het kader
van het Blauwe Park. Op Wereldwaterdag, die plaats
vond op 22 maart, werd in Doornik het Blauwe Park in de
kijker gezet en een open call for ideas gelanceerd voor
studenten architectuur en stedenbouw om voorstel
len voor inrichting van 3 sites in het Blauwe Park uit te
werken. In 2019 kwam er een gids uit met het potentieel
voor het fietstoerisme in het Blauwe Park. Deze werd
gedrukt op 18 000 exemplaren, is opgesteld in drie ta
len en verspreid bij de toeristische actoren. Het Interreg
V microproject Blue Walks bood begeleide tochten aan
te voet, per fiets en per boot in het Nederlands en het
Frans. 13 tochten vonden plaats (4 grensoverschrijdend
en 3 in elke deelregio) en in totaal namen 221 mensen
namen deel aan een ‘blue walk’. In 2019 ging het Interreg
V microproject Blauwe Ruit van start voor een uniforme
bewegwijzering in de Blauwe Ruit.
De Algemene Vergadering van 29 maart keurde een
kaderbeslissing goed inzake het strategisch engagement
dat de Eurometropool zal nemen ter bescherming van de
luchtkwaliteit in de grensoverschrijdende regio. In het
licht van bovenstaand engagement en van de intentie
verklaring inzake mobiliteit en transport ondertekend
n.a.v. het staatsbezoek van de Franse president Macron
aan België op 19 en 20 november 2018, heeft de Algeme
ne Vergadering van 5 december beslist een grensover
schrijdend aanbevelingskader te organiseren voor een
duurzame grensoverschrijdende mobiliteit.
In 2019 organiseerde de actiegroep Energie 1 energie
bezoek in het teken van de circulaire economie in samen
werking met het platform Designregio Kortrijk.
WVI | 2019
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Le parc bleu de
l’eurométropole
Het blauwe park van
de eurometropool

WVI blijft een voortrekkersrol spelen in de samenwerking met de buren uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. Dat gebeurt
in twee Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de Frans-Belgische grens waarvan WVI
partner is namens de gemeenten.
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Daarnaast organiseert de Eurometropool een aantal trans
versale acties. In 2019 vonden 3 bijeenkomsten voor lokaal
overleg tussen burgemeesters plaats, op 6 mei, 24 sep
tember en 20 december. De Eurometropool ondersteunt
het Forum of het maatschappelijke middenveld bestaande
uit 80 vertegenwoordigers van Transforum, de Conseils de
Développement en WAPI. Op 10 oktober werd Bob Bauwens
verkozen tot nieuwe voorzitter van het Forum. De Euro
metropool organiseerde in 2019 de tweede en de derde
sessie van de grootschalige burgerraadpleging over de toe
komst van Europa ‘Europa, ik hou (niet) van jou’. Het eerste
event vond plaats in oktober 2018 in Doornik. Het tweede
event op 18 april in Lille mocht bogen op 80 deelnemers en
het laatste event van het drieluik vond plaats op 12 decem
ber in Kortrijk en kon rekenen op 70 deelnemers.
Meer informatie over de werking en de activiteiten van de

EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai kan worden na
gelezen op de vernieuwde website van de Eurometropool:
www.eurometropolis.eu
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DE EGTS WEST-VLAANDEREN
FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D’OPALE

De Algemene Vergadering van de EGTS kwam in 2019 4 maal
bijeen, afwisselend in Vlaanderen en in Frankrijk. De leden
van de EGTS werden op 4 juni onthaald in de zaal Daniel
Peene in Hondschoote, op 10 juli in het gemeentehuis van
De Panne, op 18 oktober in het gemeentehuis van Malo-lesBains en op 10 december in het Seylsteen in Veurne. Deze
vergaderingen sloten de rekeningen af van 2018 en stelden
het activiteitenrapport vast van 2018, bereidden de begro
ting voor van 2020 en keurden het werkprogramma voor
2020 goed. De Algemene Vergadering van juni onthaalde de
nieuwe vertegenwoordigers van WVI, Westhoekoverleg en
de provincie West-Vlaanderen, aangeduid door de respec
tieve leden na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen
van oktober 2018. Ook een vertegenwoordiger van de op
30 maart opgerichte Conseil de Développement – het maat
schappelijke middenveld – van de Communauté de Commu
nes de Flandre Intérieure (CCFI) werd verwelkomd. Debat
en overleg over de toekomst van de EGTS kenmerkten de
4 Algemene Vergaderingen en de 2 Bureauvergaderingen.
Het vertrek van het Département du Pas-de-Calais per 1
januari 2020 en de ontbinding van ERSV West-Vlaanderen
per 1 augustus 2019 nopen tot een statutenwijziging. Hun
vertrek impliceert niet enkel een daling van het aantal leden
(van 13 naar 11) maar heeft ook gevolgen voor de zetel
verdeling in de bestuursorganen en de verdeelsleutel voor
de jaarlijkse financiële bijdragen van de leden. Beiden moe
ten trouwens de Frans-Belgische pariteit respecteren. De
uitputting van de financiële reserves van de EGTS dwingt
de bestuurders ook tot strategische keuzes, welke richting
wordt uitgegaan en met welke middelen. De Algemene Ver
gadering van 10 december legde de nieuwe financiële ver
deelsleutel vast en gaf het officiële startschot van de sta
tutenwijziging. Ze besliste tevens om over te gaan tot een
evaluatie van de EGTS. Deze evaluatie zal uitgevoerd wor
den door het Agence d’urbanisme et de développement de la
région Flandre-Dunkerque (AGUR) en prof. dr. H. Reynaert,
decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
van de Universiteit Gent en zal plaatsvinden tijdens de eer
ste helft van 2020. Diezelfde Algemene Vergadering beslis
te om in 2020 verder beroep te doen op de diensten van een
communicatiemedewerker à rato van 30% van een voltijds
equivalent. Ze stapte ook af van het principe van een codirectie. De directie wordt voortaan verzekerd door de ter
beschikkingstelling van diensten van 1 persoon à rato van
85% van een voltijds equivalent. Deze diensten worden ter
beschikking gesteld van de EGTS door WVI.
In 2015 keurde de Algemene Vergadering een geïntegreerd
actieplan goed voor de volgende jaren dat rekening houdt
met de kansen geboden door het Interreg V-programma
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen voor de realisatie van de ac
ties. De thematische werkzaamheden van de EGTS werden
ondergebracht in 4 werkgroepen: Water, Ruimte, Economie
en Sociale & Culturele Cohesie.

1. De focus van de werkgroep Water lag op de uitvoering 2. De werkgroep Ruimte neemt deel aan twee Interreg
V projecten: Partons 2.0 (2016-2020) en Transmobil
van het Interreg V project Mageteaux (2016-2022). Tij
(2018-2022).
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Reninge waar het dorpscentrum een inspirerende trans
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40 personen ontdekten het project Fair Circulair ter be
vordering van de recyclage van materiaal gebruikt op
beurzen.
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Transmobil ijvert voor de verbetering van de mobiliteit in
de grensoverschrijdende plattelandsregio waar er wei
nig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de
eigen wagen. Het project loopt van 1 april 2018 tot 31
maart 2022. Binnen de schoot van de werkgroep Ruimte
wordt een grensoverschrijdend kennisplatform mobili
teit uitgebouwd middels een aantal concrete acties: ana
lyse van de praktijken, gewoonten en organisatie van de
mobiliteit aan beide zijden van de grens; de actualisatie
van de grensoverschrijdende kaart van het openbaar
vervoer van de EGTS; voorstellen voor grensoverschrij
dende verbindingen en/of aansluitingen. De gegevens
verzameld en verwerkt binnen het kennisplatform zullen
gebruikt worden om de mobiliteitshubs die uitgebouwd
worden in 17 steden en gemeenten gelegen in de Franse
en Vlaamse Westhoek op elkaar te laten aansluiten in een
grensoverschrijdend netwerk.
3. De werkgroep Economie concentreerde zich op de uit
voering van het Interreg V project Grenzeloos Compe
tent (2016-2020) dat een betere afstemming van vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt voor ogen heeft. De EGTS
is samen met de Eurometropool en projectleider POM
West-Vlaanderen verantwoordelijk voor de communi
catieactiviteiten. De EGTS staat tevens in voor de ver
plaatsingen van de Franse werkzoekenden van Entre
prendre Ensemble die deelnemen aan de opleidingen en
de ontdekkingsdagen van de drie speerpuntsectoren
waar het project op focust: de voedingsindustrie, de tex
tielsector en duurzaam bouwen. Als geassocieerde part
ner in de Interreg-projecten Grenzeloos Tewerkstellen

en Tendances trad de EGTS hoofdzakelijk op als informa
tie- en communicatieplatform voor acties en evenemen
ten van beide projecten.
4. De werkgroep Sociale & Culturele Cohesie organiseerde
op 1 september 2019 de 3de editie van het grensover
schrijdende IJzerfeest, een sportief en recreatief event
op en langs de IJzer, in nauwe samenwerking met de
stad Poperinge, Toerisme Poperinge, het feestcomité
van Roesbrugge, de gemeente Houtkerque en CCFI. Van
Bootje Trek tot een smaakwandeling, de IJzer en omge
ving ontdekken met natuurgidsen, kajakken, suppen, op
tredens ... vele Vlamingen en Fransen genoten van een
zonnige dag op en langs het water. Op 26 september
2019, de Europese dag van de talen, kwamen een 80tal kinderen en volwassenen uit Veurne en Hondschoote
samen in het Seylsteen in Veurne voor de start van het
Interreg V microproject TIL: taalinitiatie – initiation lin
guistique. Via TIL maken de kinderen van beide steden op
een speelse wijze kennis met de taal van de buur. Kinde
ren van Hondschoote uit CE1 en CE2 krijgen op woens
dagvoormiddag 10 sessies Nederlands van 3 studenten
lager onderwijs van HOWEST. Kinderen van het 2de en 3de
leerjaar uit Veurne krijgen op woensdagmiddag 10 maal
een Frans taalbad van studenten lager onderwijs van IN
SPE uit Rijsel. Daarnaast worden ook nog 4 gezamenlijke
uitstappen voorzien waarvan de 1ste plaats vond op 17
december: een avondje schaatsen op de ijspiste op de
markt in Veurne.
Een uitgebreid verslag over de werking van de EGTS WestVlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale kan worden
nagelezen op www.egts-gect.eu.

IJzerfeest 01-09-2019

JJ

NOORD-FRANKRIJK

Eind maart 2015 ging het Interreg V-programma voor
grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk,
Wallonië en Vlaanderen officieel van start. WVI diende in
2017 samen met 21 Franse en Vlaamse partners het Inter
reg-project Transmobil in dat werk wil maken van betere
mobiliteit in de Frans-Vlaamse grensregio. Het project werd
goedgekeurd in september 2017 en ging officieel van start
op 1 april 2018.
De Westhoek en de Noord-Franse plattelandsregio kampen
met dezelfde problemen: er zijn weinig alternatieven voor
de eigen auto, wat tot vervoersarmoede leidt. Ook de so
ciale cohesie en de leefbaarheid nemen er af door het ver
dwijnen van diensten en winkels uit de dorpen. Transmobil
verkent nieuwe mobiliteitsoplossingen en zal een grens
overschrijdend kennisplatform mobiliteit ontwikkelen zodat
kansen en problemen sneller en vlotter gezamenlijk aange
pakt kunnen worden. Een grensoverschrijdend netwerk van
hubs wordt geïmplementeerd waar mensen terecht kunnen
voor een huurfiets, een deelwagen, een aansluiting bij het
bestaande netwerk van openbaar vervoer, enz. Deze hubs
kunnen naast een mobiliteitsfunctie ook een sociale of eco
nomische functie hebben zoals bijvoorbeeld een lokale krui
denier of een co-workingplek. De EGTS West-Vlaanderen/
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale is de grensoverschrij
dende partner in het verhaal. Aan Vlaamse zijde bestaat
het partnership uit WVI, de provincie West-Vlaanderen, het
Westhoekoverleg, De Panne, Houthulst, Ieper, Koksijde,
Kortemark, Poperinge, Veurne, Vleteren, Departement
MOW en Taxistop. WVI begeleidt de gemeenten bij de uit
werking en inplanting van de hubs en staat deels in voor het
uitvoeren van het studiewerk.

Op 13 september organiseerden Veurne, Koksijde, De Pan
ne en WVI een persconferentie in het station van Koksijde
om hun deelfietsensysteem voor te stellen aan pers en pu
bliek. Het deelfietsensysteem bestaat uit 60 fietsen met
vaste standplaatsen verspreid over 6 locaties. De fietsen
werken met slimme sloten, die een ingebouwde gps hebben
en geopend kunnen worden met een app op de smartphone.
Dit alles kon gerealiseerd worden dankzij de EFRO financie
ring van Transmobil.
Op 30 september nam WVI deel aan het inspiratiemoment
rond ‘big data voor mobiliteitsinzicht’ in het streekhuis in
Diksmuide. Van 4 bedrijven met name Be-Mobile, Citymesh,
Proximus en TomTom werd vernomen hoe bewegingen van
personen en voertuigen worden geregistreerd, welke ‘big
data’ beschikbaar zijn en hoe cruciaal deze zijn in mobili
teitsonderzoek.
Op 4 en 5 november nam WVI deel aan de studietrip naar
Groningen en Drenthe waar inspiratie werd opgedaan over
grensoverschrijdende initiatieven inzake duurzame en
multimodale mobiliteit, waaronder het hub-netwerk.

Persconferentie Interreg V Transmobil 13-09-2020

119
WVI | 2019

Eind 2019 besliste de stuurgroep van Partons 2.0, de
vergadering van de juridisch en technisch verantwoor
delijken van de partners, om een projectverlenging van
een jaar aan te vragen, tot 30 september 2021.

ACTIVITEITEN PER GEMEENTE

2019

Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten maakt WVI werk van een
duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Zo initiëren, faciliteren en
organiseren we intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen gaande
van het realiseren van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woon
projecten tot studiebureau en advies- en kenniscentrum rond ruimtelijke plan
ning, mobiliteit, 
milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en
Europese samenwerking.
Het jaarverslag geeft een overzicht van de structuur, de werking en de organi
satie van WVI waarbij we ons focussen op de verschillende vormen van dienst
verlening en projectontwikkeling, alsook de belangrijkste activiteiten. In de
rubriek ‘Activiteiten per gemeente’ worden de activiteiten per gemeente (alfa
betisch) op een overzichtelijke en duidelijke manier weergegeven. In de digitale
versie is het kaartje interactief, waardoor u rechtstreeks naar uw voorkeurs
gemeente kan doorklikken.
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We hopen dat de vele projecten en activiteiten die in dit jaarverslag aan bod
komen een stimulans mogen zijn om nieuwe plannen te smeden voor de toe
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komst.
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officiële opening Industriepark Oost

BLANKENBERGE
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bedrijventerrein Tintersweghe
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BRUGGE
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Ontmoetingsmoment ondernemers bedrijventerrein Moerkerkebrug
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DE PANNE

DIKSMUIDE
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bedrijventerrein Tintersweghe

start infrastructuurwerken Tuinwijk

GISTEL
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HEUVELLAND

HOOGLEDE
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140

Verkaveling Blauwpoort fase 2
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IEPER
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Zomereikendreef

Verkaveling Bourgondiëstraat
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Verkaveling du Parcwijk

INGELMUNSTER
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bedrijventerrein Zandberg

IZEGEM

151
WVI | 2019

150

bedrijventerrein Tintersweghe

start infrastructuurwerken Kokelarestrat
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JABBEKE

KOEKELARE
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154

verkaveling Heulebrug fase 2

KOKSIJDE
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KORTEMARK
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LANGEMARK-POELKAPELLE
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verkaveling Vinkestraat

LEDEGEM
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LICHTERVELDE
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verkaveling De Stegen Akker

LO-RENINGE
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begeleiding verkeersstudie Lo-Reninge
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MESEN
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MENEN

MEULEBEKE
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bedrijventerrein Haandeput

MIDDELKERKE
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MOORSLEDE
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ontwerpend onderzoek RUP Recreatie

NIEUWPOORT
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OOSTENDE
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eerste spadesteek Aerocircular
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OUDENBURG
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verkaveling Bellerochelaan

PITTEM
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bedrijventerrein Ovenhoek
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verkaveling Ter Beke
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Ringaert infrastructuurwerken

VLETEREN
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WAREGEM
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verkaveling Hendrik Deberghstraat fase 2

WERVIK

profielschetsen schaal 1/250
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206

verkaveling Hellestraat
ligging op topografische kaart (bron: NGI) schaal 1/10.000
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Onderlegger omgeving: GRB Wervik (AGIV, release 31/03/2019, ADP 31/12/2018)
disclaimer
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0- 9.

650M5
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Opmeting: Meetplan landmeter A.Cnockaert (7/03/2012) en M.Feys (19/08/2014) en
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706Z
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2.6

kadastrale gegevens (GRB 31/03/2019)

Menen

g IeperSpoorwe

698B2
18

WIELSBEKE

209
WVI | 2019

208

Bedrijven- en dienstenzone Lobeek: dienstenzone/kantoorachtigen

WINGENE

211
WVI | 2019

210

ZEDELGEM

213
WVI | 2019

212

ZONNEBEKE

215
WVI | 2019

214

Oude Trambedding

216

FINANCIEEL VERSLAG
1

BALANS

2

RESULTATENREKENING

3

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

4

SOCIALE BALANS

5

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
217
WVI | 2019

ZUIENKERKE

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 3.1 -

1

JAARREKENING
Nr.

BE 0205.157.869

VOL 3.1 -

2

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA .....................................................

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN ....................................................

6.1

VASTE ACTIVA ...............................................................
Immateriële vaste activa ................................................

218

Materiële vaste activa .....................................................
Terreinen en gebouwen ..............................................
Installaties, machines en uitrusting .............................
Meubilair en rollend materieel .....................................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................
Overige materiële vaste activa ....................................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ......................
Financiële vaste activa ...................................................
Verbonden ondernemingen ........................................
Deelnemingen .......................................................
Vorderingen ...........................................................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ................................................................
Deelnemingen .......................................................
Vorderingen ...........................................................
Andere financiële vaste activa ....................................
Aandelen ...............................................................
Vorderingen en borgtochten in contanten ..............

Toel.

20
21/28

6.2
6.3

12.690.672,14

10.463.995,90

12.511.879,80
10.007.084,96
86.676,99
71.798,02

10.285.947,26
10.012.251,69
113.477,98
74.732,01

21
22/27
22
23
24
25
26
27

6.4/
6.5.1

28

6.15

280/1

2.346.319,83
178.792,34

85.485,58
178.048,64

281
6.15

282/3
282
283
284/8
284
285/8

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar ................................
Handelsvorderingen ....................................................
Overige vorderingen ...................................................

29
290

178.792,34
178.792,34

178.048,64
178.048,64

Geldbeleggingen ............................................................
Eigen aandelen ...........................................................
Overige beleggingen ...................................................

3
30/36

TOTAAL VAN DE ACTIVA ..............................................

Vorig boekjaar

211.446.214,96

235.482.446,89

518.740,58
518.740,58

659.375,70
659.375,70

182.315.558,50
182.315.558,50

190.498.998,32
190.498.998,32

30/31
32

219

33
34
35

182.315.558,50

190.498.998,32

36
37
40/41
40
41
6.5.1/
6.6

50/53
50
51/53

Liquide middelen ............................................................
Overlopende rekeningen ...............................................

Boekjaar

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................
Voorraden ...................................................................
Grond- en hulpstoffen ............................................
Goederen in bewerking .........................................
Gereed product .....................................................
Handelsgoederen ..................................................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .......
...............................................................................
Vooruitbetalingen ..................................................
Bestellingen in uitvoering ............................................
Vorderingen op ten hoogste één jaar ...........................
Handelsvorderingen ....................................................
Overige vorderingen ...................................................

280

Codes

6.6

7.081.143,63
3.348.632,42
3.732.511,21

6.733.017,14
4.935.820,50
1.797.196,64

6.521.644,00

5.812.896,33

6.521.644,00

5.812.896,33

54/58

14.926.809,69

31.726.139,37

490/1

82.318,56

52.020,03

20/58

224.136.887,10

245.946.442,79

WVI | 2019

Toel.

BE 0205.157.869

VOL 3.2 -

Toel.

Codes

Boekjaar

1

Kapitaal ...........................................................................
Geplaatst kapitaal .......................................................
Niet-opgevraagd kapitaal¹ ...........................................

10/15
6.7.1

100

Uitgiftepremies ...............................................................

11

Herwaarderingsmeerwaarden .......................................

12
13
130

13.449.100,00
13.449.100,00

13.449.100,00
13.449.100,00

108.313.153,40
5.827.064,80

100.525.849,92
5.827.064,80

1310
1311
132
133
14

Kapitaalsubsidies ...........................................................

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief² .....................................................................

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Uitgestelde belastingen .................................................

113.974.949,92

131

Overgedragen winst (verlies) .............................. (+)/(-)

Voorzieningen voor risico's en kosten .........................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ..................
Fiscale lasten ..............................................................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................
Milieuverplichtingen ....................................................
Overige risico's en kosten ...........................................

121.762.253,40

101

Reserves .........................................................................
Wettelijke reserve .......................................................
Onbeschikbare reserve ...............................................
Voor eigen aandelen .............................................
Andere ...................................................................
Belastingvrije reserves ................................................
Beschikbare reserves .................................................

220

10

160/5
160

2.205,83
102.483.882,77

761,37
94.698.023,75

73.382.238,11

68.010.166,39

73.382.238,11
13.808.603,37

68.010.166,39
13.721.491,86

161
162
163
6.8

164/5
168

¹ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal.
² Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

59.573.634,74

BE 0205.157.869

54.288.674,53

VOL 3.2 -

Toel.

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ........................................................

Nr.

SCHULDEN .....................................................................
Schulden op meer dan één jaar .....................................
Financiële schulden ....................................................
Achtergestelde leningen ........................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ............
Kredietinstellingen .................................................
Overige leningen ...................................................
Handelsschulden ........................................................
Leveranciers ..........................................................
Te betalen wissels .................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .............
Overige schulden ........................................................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen .....................................................................
Financiële schulden ....................................................
Kredietinstellingen .................................................
Overige leningen ...................................................
Handelsschulden ........................................................
Leveranciers ..........................................................
Te betalen wissels .................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .............
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .............................................
Belastingen ...........................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................
Overige schulden ........................................................
Overlopende rekeningen ...............................................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ............................................

Codes
17/49

6.9

17
170/4

Boekjaar

2

Vorig boekjaar

28.992.395,59

63.961.326,48

10.375.000,00
10.000.000,00

20.375.000,00
20.000.000,00

170
171
172
173
174
175
1750

10.000.000,00
375.000,00
375.000,00

20.000.000,00
375.000,00
375.000,00

1751
176
178/9
42/48
6.9

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

6.9

45
450/3
454/9
47/48

6.9

18.396.792,53

43.040.943,90

10.000.000,00
154.800,00
154.800,00

20.000.000,00
342.350,00
342.350,00

2.779.396,67
2.779.396,67

12.135.089,95
12.135.089,95

1.021.599,43

2.876.942,19

1.334.316,84
369.944,10
964.372,74
3.106.679,59

1.681.268,37
728.352,42
952.915,95
6.005.293,39

492/3

220.603,06

545.382,58

10/49

224.136.887,10

245.946.442,79

221
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Nr.

BE 0205.157.869

VOL 4

-

1

Nr.

BE 0205.157.869

RESULTATENREKENING

Toel.
Toel.

Bedrijfsopbrengsten ......................................................
Omzet .........................................................................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en in de bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ........................................................... (+)/(-)
Geproduceerde vaste activa .......................................
Andere bedrijfsopbrengsten ........................................
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................

222

Bedrijfskosten ................................................................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ....................
Aankopen ..............................................................
Voorraad: afname (toename) ...................... (+)/(-)
Diensten en diverse goederen ....................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ... (+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ..........................................................................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ............................. (+)/(-)

Codes

70/76A
6.10

70

71
72
6.10

74

6.12

76A
60/66A
60
600/8
609
61

6.10

62

630

Waardeverminderingen op voorraden, op
bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:
toevoegingen (terugnemingen) ..................................
........................................................................... (+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ...................... (+)/(-)
Andere bedrijfskosten .................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten ......................................................... (-)
Niet-recurrente bedrijfskosten .....................................

VOL 4

Boekjaar

49.756.176,40
55.634.270,63
-8.183.439,82

635/8

6.10

640/8

48.801.278,76
47.664.446,75
-979.166,66

2.305.345,59

2.115.998,67

38.613.586,20
22.291.483,59
22.291.483,59

40.031.385,09
23.796.398,63
23.796.398,63

1.204.445,71
9.608.590,14

116.516,96

1.201.984,59
8.357.435,17

242.745,72

316.260,11

631/4
6.10

Vorig boekjaar

5.372.071,72
20.478,08

6.094.663,47
21.897,40

649
6.12

66A
9901

11.142.590,20

8.769.893,67

Financiële opbrengsten .................................................
Recurrente financiële opbrengsten .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa .................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................
Andere financiële opbrengsten ..............................
Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................
Financiële kosten ...........................................................
Recurrente financiële kosten ......................................
Kosten van schulden .............................................
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen - Toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................
..................................................................... (+)/(-)
Andere financiële kosten .......................................
Niet-recurrente financiële kosten ................................

Codes
75/76B
75
750
751

6.11

752/9

6.12

76B
65/66B

6.11

65
650

2

Vorig boekjaar

75.785,58
75.785,58
74.561,96
1.223,62
586.473,53
586.473,53
580.101,81

81.543,02
81.543,02
81.066,02
477,00
1.122.545,20
1.122.545,20
1.115.958,23

223
651
652/9
6.12

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .................

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen .............

680
6.13

6.371,72

6.586,97

10.631.902,25

7.728.891,49

2.844.598,77
2.844.823,99

1.865.830,02
1.945.119,90

66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ..........
................................................................................ (+)/(-)

Belastingen op het resultaat ................................ (+)/(-)
Belastingen .................................................................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ..................................

Boekjaar

-

67/77
670/3
77

Winst (Verlies) van het boekjaar .......................... (+)/(-)

9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves ..............

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........
................................................................................ (+)/(-)

9905

225,22

79.289,88

7.787.303,48

5.863.061,47

1.444,46

761,37

7.785.859,02

5.862.300,10

WVI | 2019

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 5

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .......... (+)/(-)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..(+)/(-)
Onttrekking aan het eigen vermogen ......................................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................
aan de reserves .....................................................................

224

Toevoeging aan het eigen vermogen ......................................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................
aan de wettelijke reserve .......................................................
aan de overige reserves ........................................................

9906
(9905)

Boekjaar

VOL 6.3.1

7.785.859,02
7.785.859,02

5.862.300,10
5.862.300,10

791/2
791
792
691/2

7.785.859,02

5.862.300,10

691
6920

7.785.859,02

Codes

Vorig boekjaar

14P

5.862.300,10

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

8191P

8161

8191

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8251P

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

8321P

794

695
696
697

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

xxxxxxxxxxxxxxx

10.047.753,14

5.342,15

8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

694

Tussenkomst van de vennoten in het verlies .........................

Vorig boekjaar

8171

694/7

(14)

Boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt ..............................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

6921

Over te dragen winst (verlies) ........................................ (+)/(-)
Uit te keren winst ......................................................................
Vergoeding van het kapitaal ..................................................
Bestuurders of zaakvoerders .................................................
Werknemers ..........................................................................
Andere rechthebbenden ........................................................

BE 0205.157.869

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Te bestemmen winst (verlies) ........................................ (+)/(-)

Nr.

10.053.095,29

225

xxxxxxxxxxxxxxx

WVI | 2019

Nr.

8211
8221
8231
8241

8271

xxxxxxxxxxxxxxx
10.508,88

8281
8291
8301
8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....................

(22)

46.010,33
10.007.084,96

35.501,45

BE 0205.157.869

VOL 6.3.2
Codes

Boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

226

BE 0205.157.869

VOL 6.3.3
Codes

Vorig boekjaar

8192P

8162

xxxxxxxxxxxxxxx

970.409,31

8182
8192

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8252P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

69.557,89

8172

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

8193P

8163

1.039.967,20

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

8193

xxxxxxxxxxxxxxx

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8253P

8252

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

8322P

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

8323P

8222
8232

8272

xxxxxxxxxxxxxxx
96.358,88

8282
8292
8302
8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....................

(23)

953.290,21
86.676,99

856.931,33

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

482.671,36

6.715,21

489.386,57
xxxxxxxxxxxxxxx

227

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8212

xxxxxxxxxxxxxxx

8183

8242

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Vorig boekjaar

8173

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt ..............................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt ..............................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Boekjaar

M EUBILAIR EN R OLLEN D MA TERIEEL

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Nr.

8213

WVI | 2019

Nr.

8223
8233
8243

8273

xxxxxxxxxxxxxxx
9.649,20

8283
8293
8303
8313
8323

417.588,55

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .................... (24)

71.798,02

407.939,35

BE 0205.157.869

VOL 6.3.6
Codes

Boekjaar

228

BE 0205.157.869

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

VOL 6.4.3
Codes

8196P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ........
Overdrachten en buitengebruikstellingen ...............................................
Overboekingen van een post naar een andere ............................ (+)/(-)

8166

xxxxxxxxxxxxxxx

8393P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen .................................................................................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ..........................................
Overboekingen van een post naar een andere ........................ (+)/(-)

8363

2.346.319,83

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .............................

8393

xxxxxxxxxxxxxxx

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...........................................

8453P

2.260.834,25

8186
8196

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

8256P

85.485,58

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .............................

8176

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

8246
8256

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...........................................

8453

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

8326P

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..........................

8523P

8216
8226
8236

xxxxxxxxxxxxxxx

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ...................

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar ..................................................... (+)/(-)

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ...................

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...............

(284)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .................... (27)

2.346.319,83

229

8443

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..........................

8306

xxxxxxxxxxxxxxx

8433

8326

8296

178.792,34

8423

8316

8286

xxxxxxxxxxxxxxx

8473
8483
8493
8503
8513

xxxxxxxxxxxxxxx

178.792,34

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...............
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ...................................................................................
Terugbetalingen ................................................................................
Geboekte waardeverminderingen ......................................................
Teruggenomen waardeverminderingen .............................................
Wisselkoersverschillen ............................................................ (+)/(-)
Overige mutaties ..................................................................... (+)/(-)

178.048,64

743,70

8413

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .............................................................................................
Teruggenomen ..................................................................................
Verworven van derden ......................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................... (+)/(-)

8276

xxxxxxxxxxxxxxx

8383

Meerwaarden per einde van het boekjaar ................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar .......

Vorig boekjaar

8373

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .............................................................................................
Verworven van derden ......................................................................
Afgeboekt ..........................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................... (+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen ......................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .................................................................................................
Verworven van derden ...........................................................................
Afgeboekt ..............................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere ................................ (+)/(-)

Nr.

WVI | 2019

Nr.

285/8P

8583
8593
8603
8613
8623
8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...............

(285/8)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP
VORDERINGEN PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

8653

xxxxxxxxxxxxxxx

BE 0205.157.869

VOL 6.6 -

1

OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Vastrentende effecten .........................................................................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ..............

230

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .........................................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ................................................................
meer dan één maand en hoogstens één jaar .............................
meer dan één jaar ......................................................................
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen .....................

BE 0205.157.869

VOL 6.7.1 -

1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen .........................................................................................
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde
bedrag .............................................................................................
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag ................................................
Edele metalen en kunstwerken ........................................................

Nr.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar .................................
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar .................................

51

100P
(100)

xxxxxxxxxxxxxxx
13.449.100,00

13.449.100,00

8681
8682

Codes

8683
52
8684
53
8686

3.304.959,21
3.304.959,21

3.257.714,43
3.257.714,43

3.216.684,79

2.555.181,90

3.216.684,79

2.555.181,90

8687

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
1) Aandelen A
2) Aandelen B
Aandelen op naam ...........................................................................
Gedematerialiseerde aandelen ........................................................

8688

8702
8703

8689
Codes
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
1) Over te dragen kosten

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal .................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ....................................................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

(101)
8712

Bedragen

Aantal aandelen

13.336.600,00
112.500,00
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

xxxxxxxxxxxxxxx

82.318,56

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ...................................................................................................................
Aantal aandelen .................................................................................................................
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag ...................................................................................................................
Aantal aandelen .................................................................................................................
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen ...............................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...................................................................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ..............................................................................
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop ................................................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...................................................................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ..............................................................................
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ...........................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751

Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen .................................................................................................................
Daaraan verbonden stemrecht ...........................................................................................
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ......................................................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ..................................................................

533.464
4.500
537.964

8761
8762
8771
8781

Boekjaar

231
WVI | 2019

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 6.8 -

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

232

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 6.9 -

1

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.
1) Voorzieningen kosten bedrijventerreinen
2) Voorzieningen kosten woonprojecten

1

57.374.125,95
2.199.508,79

Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................
Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................
Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................
Overige schulden ...................................................................................................................
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ..............................
......................................................................................................................................................
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................
Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................
Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................
Overige schulden ...................................................................................................................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar ...........................................................................................................................................
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................
Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................
Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................
Overige schulden ...................................................................................................................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .................................

8801

10.000.000,00

8811
8821
8831
8841

10.000.000,00

8851
8861

233

8871
8881
8891
8901

(42)

8802

10.000.000,00

10.000.000,00

8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872

10.000.000,00
375.000,00
375.000,00

8882
8892
8902

8912

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913

10.375.000,00

WVI | 2019

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 6.9 Codes

2

Boekjaar

Nr.

BE 0205.157.869

234

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ....................
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................................................................
Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................
Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ............................
Belastingen .......................................................................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ........................................................................................
Overige schulden ...................................................................................................................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming ....................................................................................

Codes

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
1) Verkopen Bedrijfshuisvesting
2) Verkopen Woonprojecten
3) Verkopen Ruimtelijke planning, milieu en natuur
Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen .....................................................................

8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051

BEDRIJFSKOSTEN

9061

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...................................................
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ......
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................

8922
8932
8942

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ..............................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ...............................
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ....................
Andere personeelskosten ....................................................................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ..............................................

8952
8962
8972
8982
8992
9002

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................ (+)/(-)

9012
9022
9032

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt ..........................................................................................
Teruggenomen ...............................................................................
Op handelsvorderingen
Geboekt ..........................................................................................
Teruggenomen ...............................................................................

9042
9052

9062

Boekjaar

SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (posten 450/3 en 178/9 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ...................................................................................................
Niet-vervallen belastingschulden ............................................................................................
Geraamde belastingschulden .................................................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 178/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ..........................
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .....................................

9072
9073

369.944,10

450

9076
9077

964.372,74

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
1) Over te dragen opbrengsten

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

8921

Codes

1

BEDRIJFSRESULTATEN

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................................................................
Kredietinstellingen ............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................
Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers .....................................................................................................................
Te betalen wissels ............................................................................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ............................
Overige schulden ...................................................................................................................

VOL 6.10 -

220.603,06

740

30.173.992,46
15.934.345,95
1.556.108,34

495.138,39

623.018,16

235

94
85,5
138.874

94
83,1
132.115

624

6.066.009,91
1.850.081,28
1.003.751,43
37.389,85
651.357,67

5.785.845,83
1.705.689,61
282.745,95
89.599,75
493.554,03

635

87.111,51

2.197.924,91

9086
9087
9088

620
621
622
623

316.260,11

9110
9111
9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ......................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ...........................................................

9115

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................
Andere .................................................................................................

640

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...................................................
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ..........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................
Kosten voor de onderneming ...............................................................

42.661.227,79
11.215.862,79
1.757.180,05

9116

641/8

9096
9097
9098
617

7.596.354,37
2.224.282,65

7.922.351,18
1.827.687,71

19.427,16
1.050,92

19.035,92
2.861,48

1
0,5
832
32.824,75

1
0,7
1.128
28.089,74

WVI | 2019

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 6.13 -

1

BELASTINGEN EN TAKSEN

BE 0205.157.869

VOL 6.16 -

1

FINANCIELE BETREKKINGEN MET
Codes

Belastingen op het resultaat van het boekjaar ......................................................................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .....................................................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ..............................
Geraamde belastingsupplementen .......................................................................................
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ...............................................................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ..............................................................
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd
gevormd ..............................................................................................................................

9134
9135
9136

Code

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

236

Nr.

2.844.823,99
5.922.368,58
3.077.544,59

9137

Boekjaar

BESTUURD ERS EN ZAA KVOERDER S, NATUU RLIJKE OF RECH TSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEK S OF ONREC HTSTREEKS CONTROLEREN ZON DER VER BONDEN
ONDERNEMINGEN TE ZIJN , OF A NDER E ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN
RECHTSTREEKS OF ON RECH TSTREEKS GECONTROLEERD W ORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen .................................................................................

9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9138
9139
9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die
blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Boekjaar

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ....................................................................................

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ..........................................

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze verm elding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking
heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders .............................................................................................
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................

9503

237
73.586,06

9504

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Code

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties .........................................................................................................................
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...............
..............................................................................................................................................
Andere actieve latenties .......................................................................................................
Passieve latenties ......................................................................................................................
Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Andere controleopdrachten ........................................................................................................
Belastingadviesopdrachten ........................................................................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .................................................................

9142
9144

Vorig boekjaar

Andere controleopdrachten ........................................................................................................
Belastingadviesopdrachten ........................................................................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .................................................................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
9145

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................
Roerende voorheffing ..........................................................................

9146

473.405,13
3.609.759,94

179.366,84
2.997.234,97

9147

1.719.080,05

1.676.431,70

9148

6.050,00

95061
95062
95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................
Door de onderneming ..........................................................................

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

9141

Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) .........................................................................................

95081
95082
95083

462,83
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN
Er werden engagementen genomen om samen met de provincie West-Vlaanderen een streekfonds op te richten.

1

SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR
De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.
De schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen de 12 maanden, worden op het einde
van het boekjaar overgeboekt naar “Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar verval
len”.

•

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Er wordt een voorziening per project aangelegd voor de geraamde kosten en verplichtingen
voor de verdere afwerking van de projecten waar reeds verkopen plaatsvonden. De voorzie
ning wordt berekend door de raming van de toekomstige kosten te vermenigvuldigen met de
verhouding tussen de reeds verkochte oppervlakte ten opzichte van de totaal te verkopen
oppervlakte.
Er worden voorzieningen aangelegd ten bedrage van 5 euro per verkochte m2 voor intern
beheer en 5 euro per verkochte m2 voor extern beheer van bedrijventerreinen. Omwille van
projectspecifieke redenen zijn gemotiveerde afwijkingen mogelijk.
Er worden voorzieningen aangelegd per verkochte m2 voor revitalisatie. Het bedrag per ver
kochte m2 wordt voor elk bedrijventerrein afzonderlijk berekend op basis van de totale toe
komstige revitalisatiekost voor het betreffende bedrijventerrein.
Er wordt een voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage. De toekomstige
pensioenverplichtingen worden ingeschat en verdisconteerd.

•

VORDERINGEN EN SCHULDEN
De vorderingen en schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde. Indien bij vorderin
gen onzekerheid bestaat over de inning zal men de gepaste waardeverminderingen boeken.
De provisie vakantiegeld wordt ieder jaar berekend en geboekt op basis van de percentages
voorzien door de fiscale wetgeving.

•
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SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

240

Codes

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ...........................................................................
Deeltijds .........................................................................
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ...........................

1001
1002
1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ...........................................................................
Deeltijds .........................................................................
Totaal .............................................................................

Totaal

Personeelskosten
Voltijds ...........................................................................
Deeltijds .........................................................................
Totaal .............................................................................

1021
1022
1023

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ..................

1033

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ...............................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ............................
Personeelskosten ..............................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ......................

1003
1013
1023
1033

1. Mannen

57,4
37,0
85,5

1011
1012
1013

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 10

-

2

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Tijdens het boekjaar

1

33,7
8,0
40,0

89.554
49.320
138.874
5.776.142,38
3.181.090,09
8.957.232,47

P. Totaal

83,1
132.115
7.863.881,14

2. Vrouwen

52.586
11.179
63.765
3.391.743,79
721.034,19
4.112.777,98

1P. Mannen

37,3
58.695
3.493.702,48

23,7
29,0
45,5
36.968
38.141
75.109
2.384.398,59
2.460.055,90
4.844.454,49

2P. Vrouwen

45,8
73.420
4.370.178,66

1. Voltijds

2. Deeltijds

3.

Totaal in voltijdse
equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Codes

Aantal werknemers ........................................................

105

56

38

84,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ....................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...
Vervangingsovereenkomst .........................................

110
111
112
113

56

38

84,5

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .......................................................................
lager onderwijs ......................................................
secundair onderwijs ...............................................
hoger niet-universitair onderwijs ............................
universitair onderwijs .............................................
Vrouwen ......................................................................
lager onderwijs ......................................................
secundair onderwijs ...............................................
hoger niet-universitair onderwijs ............................
universitair onderwijs .............................................

120
1200
1201
1202
1203
121
1210
1211
1212
1213

34

8
1

40,3
0,5

3
7
12

7
30
1
4
12
13

15,0
24,8
44,2
0,5
5,9
15,8
22,0

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ........................................................
Bedienden ..................................................................
Arbeiders ....................................................................
Andere ........................................................................

130
134
132
133

2
54

38

2,0
82,5

15
19
22

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1.

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .......................................................
Kosten voor de onderneming ........................................................................

Codes

150
151
152

Uitzendkrachten

2.

Ter beschikking
van de onderneming gestelde
personen

0,5
832
32.824,75
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in
het algemeen personeelsregister .................................

242

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ....................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...
Vervangingsovereenkomst .........................................

UITGETREDEN

Codes

2. Deeltijds

3

210
211
212
213

1

3

1. Voltijds

3.

3,5

1

2. Deeltijds

Totaal in voltijdse
equivalenten

3,5

3.

Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen
personeelsregister opgetekende datum waarop hun
overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam .....

305

4

2

5,3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ....................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...
Vervangingsovereenkomst .........................................

310
311
312
313

3

2

4,3

Volgens de reden van beëindiging van de
overeenkomst
Pensioen .....................................................................
Werkloosheid met bedrijfstoeslag ...............................
Afdanking ....................................................................
Andere reden ..............................................................
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ...........................

340
341
342
343
350

Nr.

BE 0205.157.869

VOL 10

-

4

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

1. Voltijds

205

3

1

4

1,0

2

5,3

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven
ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ..............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ...........................................................
Nettokosten voor de onderneming .......................................................
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .....
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ..................

Codes

5801
5802
5803
58031

Mannen

42
672
5.359,90
5.359,90

Codes

5811
5812
5813
58131

58032

58132

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ..............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ...........................................................
Nettokosten voor de onderneming .......................................................

5821

5831

5822

5832

5823

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers ..............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ...........................................................
Nettokosten voor de onderneming .......................................................

5841

5851

5842

5852

5843

5853

Vrouwen

52
832
6.636,06
6.636,06
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Kantoor: Edward Decuyperstraat 14
8400 Oostende
Zetel van de vennootschap: Cleyemeereweg 7
8432 Leffinge
BTW BE 450.010.318 RBV 139

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de
jaarrekening

WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE
R.P.R. 205.157.869

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de dienstverlenende vereniging “WESTVLAAMSE INTERCOMMUNALE” (de “dienstverlenende vereniging”), leggen wij u ons
commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en
regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.
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Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 21
december 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum
van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.
Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de dienstverlenende vereniging “WESTVLAAMSE INTERCOMMUNALE” uitgevoerd gedurende 5 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de dienstverlenende vereniging
“WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE”, die de balans op 31 december 2019 omvat, alsook de
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van
224.136.887 Euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van
7.787.303 Euro.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand
van de dienstverlenende vereniging per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar
dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s), zoals van
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle
van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de dienstverlenende vereniging de voor
onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor
de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die
geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de dienstverlenende vereniging om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien
van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de dienstverlenende
vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan
dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel
belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de
volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking
is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij
fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
dienstverlenende vereniging;
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• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de dienstverlenende vereniging om haar continuïteit te
handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende
toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de dienstverlenende vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven ;
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• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of
de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot
een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag
overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5
en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen,
in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van
materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van
de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit
Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten 247
aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.
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• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende toelichtingen;

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van
de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk
gebleven tegenover de dienstverlenende vereniging.
Andere vermeldingen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de
documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden
neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van
de statuten van de dienstverlenende vereniging en, vanaf 1 januari 2020, de van toepassing zijnde
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen..

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de
wettelijke en statutaire bepalingen.
• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten, het
Wetboek van vennootschappen of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn gedaan of genomen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de
wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde
verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over
deze aangelegenheden uit te brengen.

Leffinge,

BV “Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor”
Commissaris
vertegenwoordigd door de bestuurder
Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor (B196)
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