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De toekomst van de parochiekerken houdt alle gemeentebesturen bezig, 
 zeker in plattelandsgemeenten. Vorig jaar liep een project af dat WVI mee 
begeleidde: gemeenten konden een beroep doen op een ontwerpbureau om 
hun suggesties voor herbestemming om te zetten in ontwerpend onderzoek. 
Dat project vormde mee de inspiratie voor de Vlaamse overheid om voor heel 
Vlaanderen een projectbureau Herbestemming Kerken op te richten.

In deze WVIinfo leest u ook meer over de door WVI gecoördineerde renovatie 
van een kijkwoning in Roeselare, die moet aantonen dat energierenovaties 
haalbaar en betaalbaar zijn. We gaan ook in op de omgevingsvergunning, die 
in februari 2017 officieel van start gaat. Voor de gemeenten betekent dat 
onder meer dat ze hun interne werking zullen moeten reorganiseren. Daar 
wil WVI hen graag bij begeleiden.

Veel leesplezier.

Geert Sanders | algemeen directeur
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Door WVI ontwikkelde aanpak werkt inspirerend

Haalbaarheidsonderzoek 
herbestemming kerken
In 20132015 begeleidde WVI een project 
om suggesties voor de her of neven
bestemming van parochiekerken om 
te zetten in ontwerpend onderzoek. 
Die aanpak inspireerde de Vlaamse 
overheid om voor heel Vlaanderen 
een projectbureau Herbestemming 
Kerken op te richten. >

Door de ontkerkelijking worden steeds meer 
kerken onvoldoende gebruikt. Tegelijk blijven 
gemeenten de zware beheers en onderhouds

kosten torsen. Dat zet veel gemeenten ertoe aan na 
te denken over andere bestemmingen. Die liggen vaak 
gevoelig, vooral op het platteland. Parochiekerken met 
hun torens zijn er beeldbepalend en zijn stedenbouw
kundig, architecturaal als sociaal van grote betekenis. 
Neven of herbestemmingen zijn er niet altijd zo ge
makkelijk te realiseren als in verstedelijkt gebied.

Toekomstbeeld met mogelijke 
herbestemming van een kerk 
tot deels dorpshuis en deels 

columbariumruimte.
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> PIONIEREN IN DE WESTHOEK

Precies omdat veel gemeenten voor dezelfde uitda
gingen staan, ligt het voor de hand om expertise en 
ervaringen te bundelen en oplossingen en inzichten te 
delen. Al in 2012 had WVI in de Westhoek  gepionierd 
door samen met de gemeenten te werken aan 
 gezamenlijke visievorming. 

In de periode 20132015 begeleidde WVI dan – samen 
met Leiedal – het PDPOproject ‘Toekomst parochie
kerken op het platteland’. In dat project konden 
gemeenten uit het buitengebied laten onderzoeken 
of een gedeeltelijke of volledige herbestemming van 
hun parochiekerken zinvol en haalbaar is. Daarvoor 
werd een raamcontract gesloten met een ontwerp
bureau, de tijdelijke vereniging De SmetVermeulen 
en NOA Architecten. 
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Steden, gemeenten en 
betrokken kerkbesturen 
kunnen zich kandidaat 
stellen voor een begeleid 
haalbaarheidsonderzoek.

In deze voormalige kloosterkerk 
onderzocht Tijdelijke Vereniging De Smet 
Vermeulen NoArchitecten een mogelijke 
herbestemming tot ontmoetingscentrum. 
Hieronder de bestaande toestand.
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GEFUNDEERDE BESLISSING

Het ontwerpbureau kreeg de opdracht om suggesties 
voor herbestemming om te zetten in ontwerpend on
derzoek. WVI begeleidde dat traject. Voor elk project 
maakten we een dossier op, met alle nodige informatie 
over het gebouw, de context en de te onderzoeken 
functies. We organiseerden ook de briefing over het 
projectdossier en koppelden naar het gemeentebe
stuur terug nadat de ontwerpers enkele scenario’s 
en simulaties hadden uitgewerkt en de haalbaarheid 
ervan hadden onderzocht. 

Dat ontwerpend onderzoek helpt de gemeenten om 
eventuele neven of herbestemmingen doordacht en 
kwaliteitsbewust aan te pakken. Samen met het ont
werpbureau kunnen ze nagaan of hun plannen realis
tisch, duurzaam en financieel haalbaar zijn. Ze krijgen 
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alle elementen in handen om later – in overleg met alle 
betrokken actoren – een gefundeerde beslissing te 
nemen en de stap naar effectieve uitvoering te zet
ten. Alles samen begeleidde WVI in het PDPOproject 
16 dossiers.

VLAAMS PROJECTBUREAU

Het door WVI mee getrokken PDPOproject inspireer
de de Vlaamse overheid om die aanpak nu in heel 
Vlaanderen aan te bieden. Vlaams ministerpresident 
Geert Bourgeois, Vlaams minister Liesbeth Homans, 
het Team Vlaams Bouwmeester, het Centrum voor 
Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en de VVSG 
hebben in januari 2016 samen het Projectbureau 
Herbestemming Kerken opgericht. 

De formule van het Vlaamse project Herbestemming 
Kerken is eenvoudig. Steden, gemeenten en betrok
ken kerkbesturen kunnen zich kandidaat stellen voor 
een begeleid haalbaarheidsonderzoek. Daarin wordt 
in verschillende stappen nagegaan of een neven of 
herbestemming van een kerkgebouw verantwoord en 
haalbaar is. Ontwerpers werken diverse scenario’s 
verder uit, becijferen ze en brengen de conclusies 
samen in een eindrapport. Ze maken geen definitief 
ontwerp, maar verhelderen welke functie het best 
in een bepaald kerkgebouw past en onder welke 
 voorwaarden ze optimaal kan worden gerealiseerd. 
Dat gebeurt in overleg met een lokale projectgroep. 
Het traject moet in 4 tot 6 maanden een uitgewerkt 
en budgettair becijferd voorstel opleveren.

Het Projectbureau begeleidt het hele traject. Die 
 begeleiding is gratis. Voor het ontwerpend onder
zoek betaalt de gemeente een vooraf vastgelegd 
forfaitair bedrag, afhankelijk van de aard van de 
opdracht of het gebouw. De eerste oproep voor de 
kandidaat stelling liep af op 29 februari. In juni volgt 
een tweede oproep.

Voor meer informatie over het Projectbureau 
Herbestemming Kerken kunt u terecht bij 
 projectbureau@herbestemmingkerken.be

Meer info | Line Putseys | 050 36 71 71. 

l.putseys@wvi.be
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WVI doet projectcoördinatie

Kijkwoning voor  
betaalbare  renovatie

H energiezuinige gezinswoning. De woning 
wordt compacter gemaakt: bijgebouwen 
worden afgebroken, de badkamer wordt 
geïntegreerd in het hoofdvolume en de 
zolder wordt slaapkamer. Zo moet er min
der volume worden verwarmd en minder 
geveloppervlakte geïsoleerd. Het huis 
krijgt meer daglicht, wat het elektriciteits
verbruik drukt. De gaskachels worden 
vervangen door een hybride warmtepomp 
die gekoppeld is aan een systeem met lage 
temperatuurverwarming. Ook wordt het 
huis klaargemaakt voor aansluiting op het 
warmtenet van de stad.

De woning blijft gekoppeld aan het elek
triciteitsnet, maar wordt in zekere mate 

In Roeselare begeleidt WVI de duurzame renovatie 
van een OCMWwoning in de Blekerijstraat. Dat past 
in een project van Roeselare om aan te tonen dat 
betaalbaar renoveren haalbaar is.

et Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie (IWT) 
subsidieert een tiental ‘proeftuinen’ 

voor duurzame energierenovaties. Elke 
proeftuin moet haalbare en betaalbare me
thodieken opleveren die nadien ook elders 
in Vlaanderen kunnen worden toegepast. 

ENERGIESCANS

Een van de proeftuinen is ‘Blekerijstraat, 
straat van morgen’, getrokken door de 
Stad Roeselare. In een aantal oudere 
rijwoningen in het stadscentrum worden 
acties ondernomen om de energiepres
taties te verbeteren. Daaruit worden dan 
lessen getrokken die de later aangesne
den wijken en straten kunnen inspireren, 
zodat het hele project ertoe bijdraagt om 
het woonpatrimonium veilig, gezond en 
energie zuinig te maken. 

In de proeftuin wordt gebruikgemaakt van 
vernieuwende renovatietechnieken, alter
natieve financieringsmodellen en intensie
ve sensibilisering en begeleiding, op maat 
van huurders en eigenaars. De bewoners 
krijgen energiescans met gratis tips en 
advies aangeboden en ze kunnen deel
nemen aan een groepsaanbod (bijvoor
beeld voor dak en spouwmuurisolatie). 
Rode draad in het verhaal is de integrale 
ontzorging: de bewoners krijgen hulp bij 
technische aspecten, het aanvragen van 

vergunningen, subsidies en premies en bij 
de aansturing van de werken. 

In 2014 stapte WVI – naast andere 
 publieke en private partners – mee in het 
project. Bewoners van de Blekerijstraat 
kunnen een gratis huisscan laten uitvoeren 
en krijgen tips van experts om hun ener
gie en waterkosten te beperken. Tijdens 
de huisscan zorgt WVI voor de energie
doorlichting, ondersteund door een ther
mografische scan met infrarood camera. 
Dat moet ons helpen om de  efficiëntste 
energieingrepen voor te stellen. Op maat 
van de woonsituatie geven we dan ge
personaliseerd energieadvies en werken 
we renovatievoorstellen uit. 

PROJECTCOÖRDINATIE

Om de buurt voor renovatie warm te 
maken, wordt in de Blekerijstraat een 
kijk woning geopend. De kijkwoning is 
 eigendom van het OCMW Roeselare, die het 
pand vier jaar ter beschikking stelt van het 
project. De verschillende renovatiefases 
worden er in beeld gebracht, zodat bewo
ners inspiratie kunnen opdoen om zelf ook 
werk te maken van een betaalbare, veilige 
en gezonde duurzame woning. 
 
WVI staat in voor de projectcoördinatie 
van de renovatie. De leegstaande hoek
woning wordt opgewaardeerd tot een 
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De kijkwoning moet de buurt warm 
maken voor energierenovatie.  
WVI staat in voor de projectcoördinatie.

zelfvoorzienend dankzij zonnepanelen. Om 
het water te verwarmen wordt een zonne
boiler gebruikt. Een warmte recuperator 
zorgt ervoor dat de warmte uit het af
gevoerde douchewater wordt gebruikt 
om het aangevoerde douchewater 
te verwarmen. 

Ook voor heel wat andere aspecten – 
elektriciteit, regelen van de verwarming 
 regenwatergebruik, zonnewering, venti
latie enz. – werden hoogtechnologische 
innovatieve technieken toegepast.

Meer info | Jeroen Verbeke | 050 36 71 71 

j.verbeke@wvi.be

De leegstaande hoekwoning
wordt opgewaardeerd tot een 
compacte en energiezuinige 
gezinswoning.
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Omgevingsvergunning: 
vanaf 23 februari 2017
Het uitvoeringsbesluit over de omgevings
vergunning werd op 23 februari 2016 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
De  omgevingsvergunning wordt één jaar 
na deze publicatie van kracht. 

p 23 februari 2017 maken de stedenbouw
kundige, milieu en verkavelingsvergunningen 
dus plaats voor één geïntegreerde omgevings

vergunning. Voortaan zijn nog slechts één openbaar 
onderzoek en één adviesronde nodig. De milieu
vergunning was 20 jaar geldig, maar de omgevings
vergunning geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt 
wel geëvalueerd.

DE GEMEENTE AAN ZET

Die nieuwe procedure moet ervoor zorgen dat pro
jecten sneller en eenvoudiger vergund worden. 
Tegelijk moet ze de kwaliteit van de besluitvorming 
verbeteren: de overheid spreekt zich voortaan met 
één stem uit over de stedenbouwkundige én de milieu
aspecten van een aanvraag, die meteen ook in hun 
onderlinge  samenhang worden bekeken. 

In principe is het de gemeente die de omgevings
vergunning verleent, behalve voor klasse 1inrich

tingen en projecten die op de provinciale en Vlaamse 
lijst voorkomen. Een deel van de huidige klasse 1in
richtingen wordt ‘gedeclasseerd’ tot klasse 2. Voor 
deze meer ingewikkelde vergunningsaanvragen kan 
de gemeente rekenen op het advies van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie.

WVI VERLEENT DIGITAAL ADVIES

De aanvraag voor een omgevingsvergunning moet 
digitaal worden behandeld, zelfs als de aanvraag 
op papier gebeurt. Dat gebeurt in het digitale 
Omgevingsloket, dat de Vlaamse overheid momenteel 
nog verder uitbouwt. Momenteel kunnen via dat loket 
in een aantal gemeenten alleen stedenbouwkundige 
vergunningen worden aangevraagd en behandeld. 

WVI heeft zich in de afgelopen twee jaar deskundig 
voorbereid om adviesvragen die worden ingediend 
via het Omgevingsloket te kunnen verwerken. Als 
een stedenbouwkundige vergunning wordt aan
gevraagd voor een bedrijventerrein in WVIbeheer, 
toetst WVI de bouwplannen namelijk aan de steden
bouwkundige voorschriften en de algemene WVI
verkoopvoorwaarden in de aankoopakte. Het advies 
dat daaruit voortvloeit, gaat zowel naar de vergun
ningverlenende overheid als naar de bouwheer en de 
architect. Sinds een half jaar worden alle WVIadviezen 
digitaal overgebracht (via mail). Analoog ontvangen 

Gemeenten die dat wensen, kunnen 
we bij de overgang begeleiden.

O
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plannen worden bij de betrokken architect digitaal 
opgevraagd, zodat ze ook in een digitaal klassement 
terechtkomen.

Onlangs werd een eerste digitale bouwvergunnings
aanvraagdossier via het Omgevingsloket ter advies
verlening aan WVI overgemaakt. Dit dossier werd met 
succes digitaal behandeld en geklasseerd.

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

De gemeenten krijgen nog één jaar de tijd om zich op 
de omgevingsvergunning voor te bereiden. Ze moeten 
hun informaticasystemen op het Omgevingsloket af
stemmen. Ook moeten ze zich intern reorganiseren, 
zodat ze in staat zijn om zowel de stedenbouwkundige 
als de milieuaspecten van een aanvraag deskundig en 
in nauw overleg te kunnen behandelen. 

WVI zal de gemeenten in elk geval grondig blijven infor
meren. Gemeenten die dat wensen, kunnen we bij de 
overgang begeleiden. 

Meer info | Ann Van Ackere, Karen Gervais | 050 36 71 71. 

a.vanackere@wvi.be, k.gervais@wvi.be

Europese projecten  
BISEPS en See2Do! 
goedgekeurd
De grensoverschrijdende Interreg VA programma’s 2 Zeeën 
en VlaanderenNederland hebben respectievelijk de projecten 
BISEPS en See2Do! goedgekeurd. 

In BISEPS werkt WVI met Leiedal (projectleider), POM West
Vlaanderen en UGent samen met buitenlandse partners uit 
Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om middelgrote 
hernieuwbare energieinstallaties te introduceren op bestaande 
bedrijventerreinen. Daartoe wordt bij de bedrijven op het terrein 
een vraagaanbodanalyse inzake energie uitgevoerd. Die moet 
mogelijke synergiën en optimalisaties detecteren, nagaan welke 
hernieuwbare energieinstallaties op een terrein mogelijk zijn en 
onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerken met de lokale 
overheid. BISEPS start op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2020. 
WVI werkt in dit project samen met de stad Roeselare.
 
Het project See2Do! onderzoekt hoe burgers kunnen worden aan
gemoedigd om hun woning energetisch te renoveren. Dat gebeurt 
volgens het ‘Doen door Zien’principe. Vlaamse en Nederlandse 
partners werken een energierenovatiebegeleidingstraject uit om 
de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan. Om hen 
te informeren wordt thermografie ingezet: lucht, straat en wo
ningscans worden genomen en via een digitaal platform ontsloten. 
De begeleiding van de burger gebeurt via – digitale en fysieke  
energieloketten, energiecoaches, trainthetraineropleidingen, 
begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers 
(ketenorganisatie) enz. Het partnerschap telt 17 organisaties uit 
Nederland en Vlaanderen. Aan WestVlaamse kant zijn de partners 
de stad Brugge, Sociaal Verhuurkantoor Brugge, Vives, Syntra 
West en WVI. Wij werken in het project voor LoReninge, Kortemark 
en Oostkamp. Het See2Do! project start op 1 mei 2016 en loopt 
tot 30 april 2019.
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Suikerfabriek:  
start grondverzet 
en bouwrijp maken
Op de site van de Suikerfabriek in Veurne 
wordt vermoedelijk medio 2016 begonnen 
met de sloop van de resterende verhar
ding en bebouwing. Het afbraakmateriaal 
wordt verwerkt door een mobiele breek 
en zeefinstallatie, zodat het ter plaatse 
kan worden hergebruikt, onder meer als 
grondstof voor de nieuwe wegenis. Nadien 
wordt het terrein genivelleerd en gevuld 
met zand dat afkomstig is van de site. 

GESLOTEN GRONDBALANS

Begin maart 2016 is een aannemer begon
nen met het grondverzet. In het natuur
park worden de bestaande bekkens uitge
diept, zodat ze ingezet kunnen worden als 
waterbuffer en toekomstige verdroging 
uitgesloten wordt. Tegelijk wordt de 1ste 
fase van het bedrijventerrein bouwrijp 
gemaakt. Het terrein wordt vrijgemaakt 
van vegetatie, het water wordt wegge
voerd en de gronden worden vervolgens 
opgehoogd met 3 meter als voorbelasting. 
Deze voorbelasting blijft 12 maanden 
lang ter plaatse. Daarna wordt de grond 

deels afgevoerd naar de 2de fase van het 
bedrijventerrein op de Suikerfabrieksite 
en deels naar het ander bedrijventerrein 
in aanleg, Veurne Monnikenhoek aan de 
Brugsesteenweg. Het is immers de bedoe
ling om met een gesloten grondbalans te 
werken, zonder grondoverschotten. Dat 
moet het aantal vrachtwagenbewegingen 
tot een minimum beperken. Na het grond
verzet wordt de infrastructuur aangelegd, 
zodat de eerste bedrijfsgebouwen begin 
2019 kunnen verrijzen.

STROOK RESTGROND VERWORVEN

Intussen heeft WVI een 30 meter brede 
strook restgrond verworven die zich tus
sen de site en de spoorweg bevindt. WVI 
maakt daarvoor ook het gemeentelijk ruim
telijk uitvoeringsplan op. Het is de bedoe
ling om de grond te herbestemmen, zodat 
de bestemmingen voor wonen, natuur 
en bedrijvigheid kunnen worden doorge
trokken tot aan het spoor. De bijkomende 
strook biedt kansen om de ontsluiting van 
de site te optimaliseren.

Regiovergaderingen 
milieu
De regiovergaderingen milieu van 3 maart 
2016 stonden helemaal in het teken 
van Vlarem. WVI organiseert die regio
vergaderingen – samen met Leiedal 
en de Provincie WestVlaanderen – 
voor  gemeentelijke milieuambtena
ren,  duurzaamheidsambtenaren en 
 schepenen leefmilieu.

De twee vergaderingen – telkens met 
hetzelfde programma – vonden plaats 
in Harelbeke en Kortemark. Tijdens de 
bijeenkomst werd de Vlaremtrein 2015 
toegelicht, waarmee de Vlaamse Regering 

diverse wetgeving op het gebied van het 
leefmilieu en technologische evoluties in 
Vlarem wil implementeren. Een onderdeel 
van de Vlaremtrein is het PIEKproject, 
een onderzoek over stil laden en lossen 
bij grootwarenhuizen tijdens de vroege 
ochtend en de late avond. Ook dat project 
werd voorgesteld. De vorige Vlaremtrein 
heeft de CLPrichtlijn geïmplementeerd. 
Daardoor is de indeling van de gevaarlijke 
stoffen sinds 1 juni 2015 grondig gewij
zigd. Een gemeente lichtte op de verga
dering toe hoe de overgang verlopen is 
en de aanwezigen konden vragen stellen 

aan Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie (LNE). Een spreker van de brand
weerzone belichtte de verhouding tussen 
brandpreventie en de milieuwetgeving. 
Sinds enkele jaren is de Vlaremwetgeving 
voor muziekinrichtingen gewijzigd. Een 
gemeente stelde haar aanpak voor, 
en daarna konden de aanwezigen hun 
 ervaringen uitwisselen.

Meer info | Ann Van Ackere | 050 36 71 71. 

a.vanackere@wvi.be 

WVI wil het woonproject en het bijbeho
rende stadspark op de Suikerfabrieksite 
realiseren via een publiekprivate samen
werking (PPS). Tegen eind 2016 hoopt 
WVI een private partner te hebben gese
lecteerd. Die kan dan in 2018 de eerste 
 woningen bouwen op gronden van WVI.

Meer info | Björn Denecker | 050 36 71 71. 

b.denecker@wvi.be 
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Midwest en Westhoek:  
traject voor nauwere 
 inter gemeentelijke  samenwerking
Sinds jaar en dag ondersteunt WVI de 
regiowerking in de drie regio’s, onder 
meer door personeel ter beschikking te 
stellen van het burgemeestersoverleg. 
In de regio’s Midwest en Westhoek is 
het burgemeestersoverleg uitgegroeid 
van een forum voor afstemming en er
varingsuitwisseling tot een forum dat 
nadenkt over nauwere samenwerking 
en hoe die kan worden gestructureerd. 
Zo heeft het Midwestoverleg in 2012 de 
Interlokale Vereniging Associatie Midwest 
opgericht, waar de gemeenten en OCMW’s 
van regio Midwest deel van uitmaken. 
WVI is ondersteunende partner van deze 
interlokale vereniging.

ENTITEIT MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

Naarmate de behoefte aan sterke
re intergemeentelijke samenwerking 
toeneemt, stuit de formule van de 
interlokale vereniging steeds duide
lijker op haar grenzen. Als men via de 
interlokale vereniging  intergemeentelijk 
personeel wil aanwerven, moet men 

altijd een beroep doen op een van de 
partners: een gemeente, een OCMW of 
WVI treden dan op als werkgever. De 
interlokale vereniging heeft immers 
geen rechtspersoonlijkheid.

Daarom is in de schoot van de ILV 
Associatie Midwest besloten om na te 
denken over een geschikte entiteit die 
wél rechtspersoonlijkheid zou hebben. 
Deze nieuwe structuur zou dan interge
meentelijk personeel kunnen aanwerven 
(bijvoorbeeld voor welzijn, sport, jeugd, 
erfgoed enz.), expertise delen, gezamenlij
ke aan kopen organiseren, regiospecifieke 
thema’s coördineren en participeren 
aan Vlaamse en Europese projecten. 
Bestaande  samenwerkingsverbanden 
– volgens de regioscan zijn dat er in 
Midwest 183 –  zouden in die nieuwe 
 entiteit gestructureerd kunnen worden. 

Om de mogelijkheden van zo’n juridische 
entiteit te verkennen, werd een traject 
uitgezet. Van de 17 Midwestgemeenten 

hebben er zich 16 bereid verklaard om dat 
traject mee te bewandelen. 

OOK IN DE WESTHOEK

Ook in de Westhoek bestaat de behoefte 
aan een intergemeentelijke entiteit met 
rechtspersoonlijkheid, voor het aanwerven 
van gespecialiseerd personeel, de inkante
ling van bestaande samenwerkingsverban
den en de regionale projectontwikkeling. 
In die regio werd al in 2005 de interlokale 
vereniging Westhoekpersoneel in het 
leven geroepen. Daarom wordt het ver
kenningstraject overkoepelend in beide 
regio’s uitgewerkt. De gemeenten van het 
Westhoekoverleg bekijken momenteel of ze 
al dan niet zullen meestappen.

Als het traject tot nieuwe samenwerkings
verbanden leidt, dan moeten die minstens 
één jaar voor de gemeenteraadsverkiezin
gen van 2018 worden opgericht. 

Meer info | Dieter Hoet, Saskia Verriest | 050 36 71 71. 

d.hoet@wvi.be, s.verriest@wvi.be

Regiovergadering milieu 
van 3 maart 2016
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ntergemeentelijk samenwerken blijft 
een actueel thema. Om ervaringen en 
inzichten uit te wisselen, heeft WVI een 

Kennisplatform opgericht. Twee à drie keer 
per jaar kunnen raadsleden, bestuurders, 
ambtenaren en medewerkers er van ge
dachten wisselen over de kansen die inter
gemeentelijk samenwerken hun biedt.

Op 25 februari 2016 stond het Kennis
platform in Lichtervelde in het teken van 
ruimtelijke visievorming. Peter Cabus 
(Ruimte Vlaanderen) verduidelijkte aspec
ten van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
dat momenteel in opmaak is. Daarin wordt 
bovenlokale ruimtelijke visievorming heel be

langrijk: gemeenten worden aangemoedigd 
om taakstellingen intergemeentelijk aan te 
pakken. Daar heeft WVI al op geanticipeerd: 
we belichtten een financieel verevenings
model voor gemeenten die gezamenlijk een 
taakstelling voor bedrijventerreinen willen 
realiseren. Dat stelt hen in staat om trans
parante afspraken te maken over kosten 
en baten. 

Als voorbereiding op het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen waren tien pilootregio’s gese
lecteerd. WVI heeft met de regio’s Midwest 
en Westhoek – die niet als pilootregio waren 
gekozen – hetzelfde denk en  overlegproces 
gelanceerd als de tien officiële regio’s. 

Ook dat proces werd op het Kennisplatform 
 toegelicht. Onze resultaten zullen samen 
met de resultaten van de andere piloot
regio’s worden verwerkt in het witboek. 
Bovendien werden Midwest en Westhoek 
intussen geselecteerd om mee te denken in 
het kader van de pilootwerking rond het in
strument ‘convenant’ voor nietagrarische 
activiteiten in voormalige hoeves.

Meer info | David Vandecasteele | Johan Proot | 050 36 71 71 

d.vandecasteele@wvi.be, j.proot@wvi.be 

De presentaties die op het Kennisplatform werden gegeven, 

vindt u hier http://www.wvi.be/nl/werkvelden/kostendelend-

werken/kennisplatform-intergemeentelijk-samenwerken

Kennisplatform  
Intergemeentelijke Samenwerking
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