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VOORAF
Na een mandaat van 17 jaar neemt Luc Vanparys afscheid als voor
zitter van WVI. In naam van de hele WVI wil ik hem uitdrukkelijk bedan
ken voor zijn inzet en voor de lange en vruchtbare samenwerking.
De nieuwe voorzitter, de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq,
heten we van harte welkom.
In deze WVI-info zoomen we onder meer in op de afbakening van
het regionaalstedelijk gebied Brugge: nu er licht aan het eind van de
tunnel komt, kunnen we in de regio straks hopelijk de broodnodige
ruimte voor bedrijvigheid realiseren. We zetten ons ondersteunings
aanbod voor de omgevingsvergunning in de kijker en belichten hoe
de gemeente Kortemark met de buurgemeenten samenwerkt om
doorgaand zwaar verkeer uit de woonkernen te weren. We stellen een
overkoepelend project rond bedrijventerreinmanagement voor, waar
mee we op enkele bedrijventerreinen extra initiatieven kunnen nemen.
Goede gewoonten moeten we in ere houden: daarom wens ik u met
het hele WVI-team een voorspoedig, gelukkig en gezond 2017 toe.
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WVI heeft een nieuwe voorzitter

‘Wendbaar blijven
voor nieuwe
uitdagingen’
Luc Vanparys heeft – na een mandaat
van 17 jaar – afscheid genomen als
voorzitter van WVI. Zijn opvolger
Kris Declercq treedt graag in zijn
voetsporen. ‘Ons DNA blijft, maar
we moeten blijven vernieuwen.’

‘V

oorzitter zijn van een intercommunale als WVI
vond ik erg verrijkend’, zegt Luc Vanparys. ‘De
domeinen waarin WVI actief is, hebben me altijd
geboeid. Bovendien is WVI sterk uitvoeringsgericht:
het gaat niet om vrijblijvende theoretische visies, maar
om concrete realisaties. Ik kijk met een goed gevoel
terug: we hebben hard en goed gewerkt.’

Ongetwijfeld is WVI de voorbije
18 jaar geëvolueerd?
Luc Vanparys: ‘De gemeenten hebben er nieuwe
en complexe taken bij gekregen, onder meer op het
gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu en
klimaat. Als dienstverlener heeft WVI daar flexibel op
ingespeeld. Ook de omgeving waarin we werken, is
veranderd. Als projectontwikkelaar van bedrijventer
reinen krijgen we meer concurrentie vanuit de privé
sector. Daar zetten we drie grote troeven tegenover:
onze zeer gunstige prijszetting, de aandacht die we
aan kwaliteit en duurzaamheid besteden én het feit
dat de gemeente bij ons mee aan het stuur zit.
Ook onze klassieke rol als studiebureau voor de
gemeenten komt vanuit de privésector onder druk.
Maar we slagen er uitstekend in te vervellen tot
een expertise- en kennisplatform voor kwaliteit
en duurzaamheid. En we ontwikkelen nieuwe vor
men van dienstverlening. Denk maar aan de WVIaankoopdienst, die ervoor zorgt dat aankopen en
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pachtregelingen sneller worden gerealiseerd, zodat
infrastructuurprojecten van de gemeente geen
vertraging oplopen. Zulke niches en lacunes moeten
we blijven opzoeken.’
Als u terugblikt – wat springt ervoor u uit?
Luc Vanparys: ‘Er is zoveel, maar ik ben trots op wat
we binnen WinVorm hebben kunnen realiseren: in veel
projecten hebben we echt werk kunnen maken van
ruimtelijke kwaliteit. Trots ben ik ook omdat we erin
geslaagd zijn om zoveel steden en gemeenten te en
gageren voor het Burgemeestersconvenant.’
>

Luc Vanparys was
WVI-voorzitter
sinds 1999, toen de
intercommunale WIH
(waarvan hij sinds
1995 voorzitter was)
fuseerde met WIER
en WITAB. In 2001
werd hij officieel
verkozen door de raad
van bestuur, die zijn
mandaat in 2007 en
2013 bevestigde. Sinds
1 januari 2017 is hij
ondervoorzitter.
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Kris Declercq: ‘Slimme
intergemeentelijke samenwerking
moeten we efficiënt ondersteunen.’
>

Waarin schuilt de grote kracht van WVI?
Kris Declercq: ‘WVI opereert als het verlengstuk
van de gemeente, en als publieke dienstverlener is
WVI niet gericht op commerciële belangen, maar
op het belang van de gemeente. In Roeselare ben ik
schepen sinds 2006. Ik heb van nabij kunnen zien dat
WVI een sterke hefboom is om kwaliteitsprojecten
van de grond te krijgen. Denk maar aan de nieuwe

woonwijk die op stapel staat, met bijna 1000 wonin
gen. Zelfs een stad als Roeselare kan dat niet alleen
aan. Dankzij WVI, die het hele project voor ons re
gisseert, kunnen we in de nieuwe wijk ook duurzame
ambities waarmaken.’
Wat zijn de grote uitdagingen voor WVI?
Kris Declercq: ‘De economische reconversie is altijd
een hoofddoel van WVI geweest, maar we moeten
ze nu anders invullen dan pakweg 50 jaar geleden:
eigenlijk gaat het nu om economische innovatie. WVI
moet daar een voortrekkersrol in blijven spelen.
Daarin moeten we een nieuw evenwicht zoeken met
de partners uit de privésector. Denk maar aan de
projectzones die we inrichten, waar projectontwik
kelaars gebouwen kunnen realiseren voor specifie
ke economische sectoren. En nieuwe vormen van
slimme intergemeentelijke samenwerking, op allerlei
nieuwe terreinen, moeten we efficiënt ondersteu
nen – los van discussies over hiërarchische niveaus
en bevoegdheidsafbakeningen. Gemeenten willen een
hands-on-mentaliteit. WVI heeft die.’
Luc Vanparys: ‘Als gemeenten rond bepaalde ma
teries willen samenwerken, moeten we hen daarin
begeleiden. Dat hebben we altijd gedaan, denk maar
aan de brandweerhervorming. En de regiowerking
hebben we versterkt door projectbureaus op te rich
ten. Maar we moeten creatief nadenken over nieuwe
uitdagingen. Eén voorbeeld: Oostkamp, Beernem en
Zedelgem denken momenteel na over een gezamenlij
ke preventiedienst. WVI begeleidt ons daarbij.’

Kris Declercq is sinds
1 januari 2017 de
nieuwe voorzitter van
WVI. Voordien was
hij ondervoorzitter.
Sinds 2016 is hij
burgemeester van
Roeselare.

Als nieuwe voorzitter zet u in
op continuïteit en innovatie?
Kris Declercq: ‘Het DNA van WVI zal niet veranderen,
maar we moeten wel ons profiel blijven vernieuwen.
Luc bewonder ik om drie grote kwaliteiten: de rust
waarmee hij – door alle stormen heen – de roeping
van WVI voor ogen bleef houden, zijn grote dossier
kennis en de flexibiliteit waarmee hij bereid was
om nieuwe horizonten te verkennen. Daar wil ik me
graag aan spiegelen.’

5.
Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

(Eindelijk)
ruimte voor
bedrijvigheid
De Vlaamse regering heeft het GRUP voor de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Brugge voorlopig vastgesteld. Als alles volgens
plan verloopt, wordt de komende jaren bruto
117 hectare ingericht voor bedrijvigheid – hoog
tijd na een standstill van tien jaar.

O

ok in de regio Brugge is de vraag naar bouw
rijpe bedrijfsgronden erg groot. De vraag is
extra nijpend doordat de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge vertraging had op
gelopen. Nu er aan het eind van de tunnel licht komt,
is WVI vastbesloten om de realisatie van de bedrijfs
gronden snel aan te vatten.

het geval voor de Chartreuse, waar het nieuwe
voetbalstadion zou komen, en voor De Spie en de
Blankenbergse Steenweg, twee zones die in aanmer
king kwamen voor de alternatieve inplanting van het
stadion. Na de vernietiging door de Raad van State
heeft Ruimte Vlaanderen het planningsproces herno
men. Dat leidde tot een nieuw gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan, dat op 18 november 2016 door de
Vlaamse regering voorlopig werd vastgesteld.
BRUTO 117 HA BEDRIJVIGHEID

In het nieuwe GRUP wordt als locatie voor het nieu
we voetbalstadion gekozen voor de Blankenbergse
Steenweg. Daarnaast wordt de taakstelling voor regi
onale bedrijventerreinen gespreid over drie locaties:
−− De Spie, 40 hectare
−− Blankenbergse Steenweg, 30 hectare
−− Sint-Elooi in Zedelgem, 25 hectare.

GRUP HERNOMEN

De afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Brugge werd opgestart in 2007. In 2011 stelde de
Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoe
ringsplan definitief vast. In dat GRUP waren ook de
taakstellingen opgenomen voor bedrijvigheid. Het
nieuwe voetbalstadion voor Club Brugge – een andere
taakstelling – zou volgens dat plan worden gebouwd in
het Chartreusegebied.

Daarnaast wordt in de Chartreuse een zone van
22 hectare gereserveerd voor kantoorachtige gebou
wen. Uiteraard moet een deel van die bruto 117 hec
tare worden gebruikt voor ontsluiting, waterbuffering,
buffering tegenover de omgeving enzovoort. Netto
blijft zo 81 hectare ruimte voor bedrijvigheid over,
waarvan 66 hectare voor regionale bedrijventerreinen
en 15 voor kantoorachtigen in de Chartreuse.

Nadat tegen dit GRUP bezwaren werden ingediend,
heeft de Raad van State in september 2013 enkele
deelgebieden ervan vernietigd. Dat was onder meer

GRONDVERWERVING NODIG

Na het lopend openbaar onderzoek belandt het GRUP
opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering, die het

>

Voor de Blankenberge Steenweg
maakt WVI een samenhangend
globaal inrichtingsplan op.
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>

in de zomer 2017 definitief kan vaststellen. Gelijktijdig
zet de Vlaamse overheid een communicatie- en parti
cipatietraject in gang, onder meer voor de eigenaars
en gebruikers van de gronden.

INRICHTINGSPLANNEN

Daarna staat de grondverwerving op de agenda. In De
Spie en Chartreuse is WVI al eigenaar van de grond
die voor bedrijvigheid is bestemd. In het project
gebied Blankenbergse Steenweg (140 hectare) wordt
30 hectare gereserveerd voor bedrijvigheid, 49 hec
tare voor het nieuwe voetbalstadion en de rest voor
een recreatiezone aan de Sint-Pietersplas. Om die
taakstellingen te realiseren, moet 103 hectare wor
den onteigend: 49 hectare voor het stadion, 30 hec
tare voor bedrijvigheid en 24 hectare voor recreatie.
WVI is samen met de Stad Brugge aangesteld als ont
eigenende instantie voor het hele gebied. Ook in SintElooi (Zedelgem) zal WVI – samen met de gemeente
Zedelgem – instaan voor de onteigening (25 hectare).

Voor de Blankenbergse Steenweg wordt gestreefd naar
één globaal inrichtingsplan voor het hele gebied, met in
het noorden een multifunctioneel voetbalstadion voor
40.000 toeschouwers, centraal het regionaal bedrijven
terrein en in het zuiden de recreatiezone. Een globaal
inrichtingsplan maakt het mogelijk om aspecten zoals
mobiliteit, ontsluiting, buffering en landschappelijke in
kleding vanuit een samenhangende visie aan te pakken.

In die twee gebieden gaat het dus om belangrijke ont
eigeningen, in gebieden waar nog landbouwbedrijven
actief zijn. Daarom onderzoekt WVI of flankerende
maatregelen, zoals de inzet van een grondenbank,
kunnen worden genomen, in samenwerking met de
Vlaamse Landmaatschappij.

Intussen zal WVI de nodige inrichtingsplannen opma
ken, uiteraard in overleg met de Stad Brugge en de
andere betrokken partijen.

In De Spie zal de focus liggen op grootschalige logis
tieke activiteiten, al dan niet gelieerd met de haven
van Zeebrugge. De zone Sint-Elooi in Zedelgem is dan
weer geschikt voor klassieke maakbedrijven en klein
schaligere activiteiten. In de Chartreuse vraagt de
specifieke bestemming – bedrijven die hun activiteiten in
kantoorachtige gebouwen vestigen – om een specifieke
typologie: meerlagige gebouwen en hoogbouw, ingebed
in een parkachtige omgeving, met architectuur die van
het gebied een regionale landmark kan maken.
Meer info | Patrick Zutterman | 050 36 71 71 | wvi@wvi.be

Geplande timing
Als alles volgens plan verloopt, ziet de verdere timing er zo uit:

2017
JANUARI – APRIL

AUGUSTUS

communicatie- en
participatietraject met
eigenaars, omgeving
en stakeholders

de Vlaamse
regering stelt
het GRUP
definitief vast

VANAF
SEPTEMBER
grondverwerving
en aankoop
onderhandelingen

2018

2019

voorbereidingen
bouwrijp maken
diverse deelzones

voorbereiding uitgifte
en toewijzing kandidaatinvesteerders

2020
eerste bedrijfs
vestigingen op de
verschillende zones

Burgemeestersconvenant in 2017

Klaar voor a ctie
Alle gemeenten die in 2015
het Burgemeestersconvenant
hebben ondertekend en met
WVI hebben samengewerkt
voor de opmaak van hun
duurzaam energieactieplan
hebben dit plan goedgekeurd.
In 2017 ligt de klemtoon
nu op de uitvoering van
de voorgenomen acties.

A

lles samen hebben 35 steden en ge
meenten uit het WVI-werkingsgebied
het Burgemeestersconvenant on
dertekend. Daarin verbonden ze zich ertoe
om tegen 2020 20 procent minder CO2 uit
te stoten dan in het referentiejaar 2011.
De meeste gemeenten besloten die uitda
ging samen met buurgemeenten aan te
gaan. Zo ontstonden vier groepen die door
WVI worden begeleid.
Elke groep moest een duurzaam energie
actieplan opmaken, met acties om de doel
stelling van het Burgemeestersconvenant
te realiseren. Om daarvoor input te
verzamelen, zette WVI een participatietra
ject op met de gemeenten, stakeholders
en adviesraden.
REGIONALE ACTIES

Eind 2016 werden de energieactieplan
nen door de diverse gemeenteraden be
sproken en goedgekeurd. Elk van de vier
plannen bevat regionale acties, waarvan
WVI er een aantal trekt. Al in het najaar
heeft WVI in elke groep een regionale
actie in de steigers gezet, steeds gericht
op een specifiek thema:

−− V erbindingsgebied Kust-Houtland (regio
Oostende): collectieve woningrenovatie
−− Van Zee tot IJzer (regio Westhoek):
sensibilisering en communica
tie, om goede praktijken uit te
wisselen en gezamenlijk over
het Burgemeestersconvenant
te communiceren
−− Lokaal klimaatbeleid Noord-WestVlaanderen (regio Brugge): de aan
stelling van een isolatiecoach die
zowel aannemers als doe-het-zelvers
moet begeleiden bij de renovatie
van woningen
−− Klimaatoverleg Midwest (regio
Roeselare-Tielt): de aanstelling van een
renovatiecoach, vooral om 60-plussers
in oudere woningen te begeleiden.
In de groepen Kust-Houtland en NoordWest-Vlaanderen bereidt WVI ook mee
de komst voor van de Testkaravaan in
september 2017. Met deze actie wil de
Provincie West-Vlaanderen bedrijven en nu
ook gemeentepersoneel laten kennismaken
met alternatieve vervoermiddelen voor het
woon-werkverkeer.
Vanzelfsprekend worden de uitgewerkte
acties altijd ter goedkeuring voorgelegd
aan de betrokken colleges. Daarnaast wil
WVI in elke regio de gemeenten regelmatig
samenbrengen om de dynamiek rond het
Burgemeestersconvenant levend te hou
den en de uitvoer van de regionale acties
te coördineren.
Meer info | Nathalie Garré | Evelien Bolle | 050 36 71 71
n.garre@wvi.be | e.bolle@wvi.be
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De Vlaamse Klimaaten Energietop
WVI heeft het aangaan van het Burgemeestersconvenant in de vier regio’s als engagement ingediend voor de Vlaamse Klimaat- en
Energietop van 1 december 2016, samen
met 2 Europese projecten: BISEPS (om
hernieuwbare energie-installaties te introduceren op bestaande bedrijventerreinen)
en See2Do! (om burgers ertoe aan te zetten
hun woning energetisch te renoveren).
Op de top van 1 december werd de voormiddag gewijd aan klimaat. Minister Schauvliege kondigde onder meer raamcontracten met lokale overheden aan en diverse
ministers stelden actieplannen voor binnen
hun domein zoals mobiliteit, technologisch
onderzoek, wonen, onderwijs, welzijn enzovoort.
Na de middag stond energie centraal.
Minister Tommelein beloofde in te zetten
op zero-emissievoertuigen en warmte-uitwisseling en onthulde het plan Windkracht
2020, om tegen 2020 minstens 280 extra
windmolens te bouwen. Ook kondigde hij aan
dat drie banken leningen van minder dan
2 procent zullen aanbieden voor energie
renovaties. Lokale overheden kunnen een
beroep doen op derdepartijfinanciering
via het ESCO-fonds. Aan het eind van de
Klimaat- en Energietop ondertekende de
voltallige Vlaamse regering een Vlaams
Klimaat- en Energiepact.
Meer info | www.vlaamseklimaattop.be
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Invoering gepland, tenzij Vlaamse regering alsnog uitstelt

Dienstverlening
omgevingsvergunning
Op 23 februari 2017 treedt in principe de
omgevingsvergunning in werking. Op het moment
van druk beraadt de Vlaamse Regering zich over
een (gedeeltelijk) uitstel. De omgevingsvergunning
wordt een hele omwenteling voor de gemeenten,
waar WVI hen zo goed mogelijk bij wil helpen.

I

n vorige nummers van WVI-info hebben we u al
uitgebreid over de omgevingsvergunning geïnfor
meerd. Ter opfrissing enkele grote krachtlijnen.

Eén vergunning. De omgevingsvergunning verenigt
en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de
milieuvergunning en de verkavelingsvergunning.
Er wordt slechts één openbaar onderzoek georga
niseerd. Er is ook een vereenvoudigde procedure
zonder openbaar onderzoek.
De gemeente aan zet. In principe verleent de ge
meente de omgevingsvergunning, behalve voor klasse
1-inrichtingen, projecten die op de provinciale en
Vlaamse lijst staan en projecten die de gemeente
grens overschrijden.
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Onbepaalde duur. De omgevingsvergunning geldt voor
onbepaalde duur – voor de milieuvergunning was dat
20 jaar. Ze wordt wel periodiek geëvalueerd (voor de
milieuaspecten) en er wordt toegezien op de naleving.
Omgevingsambtenaar. De gemeente moet minstens
één omgevingsambtenaar aanwijzen: ofwel eigen
personeel, ofwel personeel dat via intergemeentelijke
samenwerking ter beschikking wordt gesteld. De ge
meente moet zich op zo’n manier organiseren dat ze
zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten
van een aanvraag deskundig kan behandelen.
Digitaal. Indienen mag digitaal, maar professionelen
(architecten, studiebureaus) en overheden moeten

digitaal indienen. De behandeling moet in elk geval
digitaal gebeuren, in het digitale Omgevingsloket. De
gemeenten moeten daar hun eigen informaticasyste
men op afstemmen.
WAARVOOR KUNT U BIJ WVI TERECHT?

De diensten milieu en ruimtelijke planning van WVI
hebben een gezamenlijk ondersteuningsaanbod uit
gewerkt. Elke gemeente is welkom om er gebruik
van te maken!
Telefonisch adviesloket: ad hoc vragen van gemeen
ten over de omgevingsvergunning, meestal in de mar
ge van een dossier, behandelen we telefonisch.
Adviesverlening bij concrete dossiers: dat doet WVI
nu al voor milieudossiers, en we blijven het doen voor
milieuaspecten van de omgevingsvergunning. Voor de
milieuaspecten kan gemeente dossier per dossier be
slissen om al dan niet met WVI samen te werken. Deze
ad hoc bijstand geldt niet voor stedenbouwkundige
aspecten. WVI stelt enkele gemeenten wel structureel
stedenbouwkundige medewerkers ter beschikking.
Opmaak vergunningsaanvraag voor
gemeentelijke projecten. WVI kan het dossier helpen
opmaken voor gebouwen en activiteiten van de ge
meente (zwembad, containerpark), maar dan alleen
voor de milieuaspecten.
Periodieke evaluaties. De omgevingsvergunning
geldt voor onbepaalde duur, maar er komen wel ge
richte periodieke evaluaties voor de milieuaspecten,
naar aanleiding van gewijzigde Beste Beschikbare
Technieken (BBT), plannen of programma’s van de
Vlaamse regering. WVI volgt de evoluties op en zal ook
deze dienstverlening aanbieden.
Intergemeentelijk omgevingsambtenaar. Momenteel
stelt WVI een intergemeentelijk stedenbouwkun
dig ambtenaar (GSA) ter beschikking van enkele
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Ons ondersteunings
aanbod staat voor
elke gemeente open.

g emeenten. Die wordt automatisch ook omgevings
ambtenaar. Ook de intergemeentelijke milieuambtena
ren (IGMA) kunnen eventueel als omgevingsambtenaar
worden aangewezen.
Digitale stedenbouwkundige informatie (DSI).
Op vraag van de gemeente kan WVI bestaande plannen
inscannen en georefereren. Daarvoor beschikken
we over een grootformaatscanner. U bezorgt ons
uw oude plannen, wij scannen en bewerken ze en
bezorgen u de digitale versie terug. Daarnaast levert
WVI vanaf 1 januari 2017 elk RUP DSI-conform aan de
gemeente (en de provincie), onafhankelijk van de fase
van het plan, en onafhankelijk van het transitieproces
van de gemeente naar DSI.
Info- en ervaringsuitwisseling. Het regionaal overleg
voor milieuambtenaren en de lokale atria voor steden
bouwkundigen blijven bestaan. De voorbije maanden
heeft WVI kennisplatformen en praktijksessies geor
ganiseerd rond de digitale bouwaanvraag (DBA) en
digitale stedenbouwkundige informatie (DSI). Dat zul
len we ook doen voor de omgevingsvergunning, via het
regionaal overleg en de atria.
Advies aanvragen op WVI- bedrijventerreinen en
-woonprojecten. WVI kan adviesvragen die worden
ingediend via het Omgevingsloket verwerken. Als een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een
bedrijf op een WVI-bedrijventerrein, toetsen we de
bouwplannen aan de geldende voorschriften en de
algemene WVI-verkoopvoorwaarden. Voor bepaalde
specifieke woonprojecten bezorgen we een preadvies
voordat de verkoop doorgang vindt.

Regionaal
Overleg
Milieu
Op 8 december stond het Regionaal Overleg
Milieu – georganiseerd door de Provincie
West-Vlaanderen, WVI en Leiedal – in het
teken van dierenwelzijn, fauna en flora.
Groene thema’s dus, en daarom werden
ook de gemeentelijke groendiensten mee
uitgenodigd. Het overleg vond plaats in
Rumbeke-Beitem bij Inagro, het WestVlaams praktijkgericht onderzoeks- en
adviescentrum voor de landbouw.
Een vertegenwoordiger van het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
(LNE) kwam het Vlaamse beleid rond dieren
welzijn en de rol van de gemeenten erin
toelichten. Vervolgens kwam de werking
van Inagro rond faunabeheer in land- en
tuinbouw aan bod. Na de pauze gaf het
Agentschap Natuur en Bos uitleg bij de
recente lijst van zorgwekkende invasieve
soorten. De resultaten van een bevraging
bij West-Vlaamse gemeenten over hun
bermbeheer werden door WVI toegelicht en
tijdens een ronde tafel konden gemeenten
ervaringen uitwisselen over de manier
waarop ze plagen aanpakken.

Meer info | Ann Van Ackere | 050 36 71 71
a.vanackere@wvi.be
Meer info | Ann Van Ackere | David Vandecasteele | 050 36 71 71
a.vanackere@wvi.be | d.vandecasteele@wvi.be

Beernem
Zedelgem

VLAIO selecteert projectvoorstel van WVI
Diksmuide
Lichtervelde

Tielt

Izegem

Impulsen voor bedrijven
terreinmanagement
Met een standaard beheerpakket waakt WVI
erover dat haar bedrijventerreinen aantrekkelijk
en duurzaam blijven. Dankzij een projectoproep van
de Vlaamse overheid kunnen we in zes gemeenten
extra initiatieven nemen.

I

n de periode 2011-2015 was WVI al
ingegaan op een projectoproep van het
Agentschap Innoveren en Ondernemen
(VLAIO). We hadden toen samengewerkt
met de POM West-Vlaanderen, onder meer
om bedrijvenverenigingen op te richten en
bestaande te begeleiden bij nieuwe acties.
Dat project liep eind 2015 af. Zulke gesub

sidieerde projecten zijn zeer zinvol, omdat
ze ons in staat stellen om extra accenten
te leggen en ons bedrijventerreinmanage
ment te verrijken.
OVERKOEPELEND PROJECT

In 2016 lanceerde VLAIO dan een nieu
we projectoproep, met een looptijd van

Kortemark maakt afspraken met buurgemeenten

Intergemeentelijk plan
weert doorgaand
zwaar verkeer
Veel gemeenten proberen het doorgaand zwaar
verkeer uit hun woonkernen te weren. Voor een
efficiënte oplossing kan het nuttig zijn om het probleem
op een grotere schaal te bekijken. Kortemark en zijn
buurgemeenten laten zien hoe zo’n intergemeentelijke
aanpak kan werken.
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D

e gemeente Kortemark had de
aanpak van het doorgaand zwaar
verkeer als prioriteit opgeno
men in het mobiliteitsplan. Toch lag een
oplossing niet meteen voor de hand:
lokale bedrijven – die vaak in of vlak bij
de kern liggen – mochten immers niet
worden a fgesneden. En vooral: op het
grondgebied van Kortemark waren
nauwelijks geschikte omleidingswe
gen beschikbaar. Die moesten worden

gezocht in het hoofdwegennet, dat
zich ook op het grondgebied van de
buurgemeenten uitstrekt.
TWEE ZONES

Daarom vroeg Kortemark aan WVI
om gesprekken aan te knopen met de
buurgemeenten Torhout, Hooglede,
Lichtervelde, Roeselare, Staden en
Ichtegem. Die gemeenten bleken ove
rigens ook zelf te kampen met door

gaand zwaar verkeer in hun kernen en
stelden zich coöperatief op.
WVI werkte diverse scenario’s uit en leg
de die aan de gemeenten voor. Dat lever
de een consensus op om tonnagebeper
kingen in te voeren binnen twee zones,
afgebakend door hoofdwegen:
−− 7,5 ton in een noordelijke maas, be
grensd door de wegen N35 – N32
– R34 – N33 – N363 en Steenstraat
−− 5 ton in een zuidelijke maas, begrensd
door de wegen N35 – N32 – R32 – N36.
De beperkingen worden aangegeven met
zoneborden. Zwaar verkeer met een ton
nage hoger dan de aangegeven beperking
mag de zone niet meer in: het moet omrij
den via het hogere wegennet. Een uitzon
dering geldt voor plaatselijk verkeer – dus
met een bestemming in de zone – en
voor landbouwvoertuigen. Binnen beide
zones geldt in enkele straten een verbod
voor voertuigen met een gewicht hoger
dan 3,5 ton.
COMMUNICATIE

Het voorstel werd in de loop van 2016 door
de verschillende gemeenteraden goedge

drie jaar. WVI besloot voor de oproep
een overkoepelend projectidee uit te
werken. Daarvoor kwamen gemeenten
in aanmerking met op hun grondgebied
een bedrijventerrein met minstens
70 bedrijven en nog geen actieve
bedrijvenvereniging.
WVI stelde enerzijds acties voor op maat
van het bedrijventerrein en anderzijds pri
oritaire acties uit de VLAIO-projectoproep.
Om die vast te leggen, heeft WVI nauw met
elke gemeente overlegd en op het bedrij
venterrein gepeild naar de noden.
Een overzicht van de acties:
−− Beernems Bedrijvenpark (Beernem):
betere beveiliging, samenwerking
rond energie, logistieke samenwerking
rond afvalstromen, aanpakken van het
vrachtwagenparkeren
−− Heernisse en Kaaskerke (Diksmuide):
duurzaam woon-werkverkeer, beveili
ging van het bedrijventerrein, verkeers

keurd, zodat de maatregel begin 2017 van
kracht kon worden. De nodige zoneborden
werden gezamenlijk aangekocht. Met de
betrokken politiezones werd overlegd over
de handhaving.
Om de maatregel te doen slagen, moet
hij duidelijk aan de doelgroepen worden
gecommuniceerd. Daarom werden info
momenten voor bedrijven georganiseerd
en samen met de gemeenten heeft WVI
flyers ontwikkeld waarmee de bedrijven
hun chauffeurs en toeleveranciers kunnen
informeren. Ook zal worden bekeken of
de zonering kan worden opgenomen in
de gps-systemen.
Het is de bedoeling dat de maatregel het
zwaar verkeer binnen de twee zones met
20 tot 30 procent vermindert. Een jaar
na de invoering zal WVI de effecten ervan
evalueren, samen met de betrokken ge
meenten en politiezones.

veiligheid in de schoolomgeving
−− Izegem Noord en Zuid (Izegem):
duurzaam woon-werkverkeer,
logistieke samenwerking rond
watertransport en beeldkwaliteit
(bewegwijzering)
−− Kwakkel en Mortelput (Lichtervelde):
beeldkwaliteit (groenaanleg en
-onderhoud), eco-efficiëntie (afval
stromen, warmtenet), woon-werk
verkeer, digitale ondersteuning
voor onderlinge communicatie
−− Tielt Noord (Tielt): samenwer
ken rond energie, beveiliging,
duurzaam woon-werkverkeer,
vrachtwagenparkeren
−− Schatting (Zedelgem): beeldkwa
liteit (netheid, groenonderhoud,
bewegwijzering), verkeersveiligheid,
duurzame mobiliteit.

goedgekeurd en een subsidie toegekend
van 60.000 euro. Dat bedrag mag alleen
worden gebruikt voor effectief gepres
teerde personeelskosten, niet voor wer
kingskosten. Om het hele project uit te
voeren, betaalt elke deelnemende gemeen
ten WVI drie jaar lang 1000 euro per jaar.
In elke gemeente zal een ondernemers
raad worden gevormd, met WVI, de ge
meente en geïnteresseerde bedrijven.
Die wordt na anderhalf jaar omgevormd
tot een bedrijventerreinvereniging. Als het
project na drie jaar afloopt, moet die een
actieve werking ontwikkelen, met lidgel
den van de bedrijven en ondersteuning
door de gemeente.
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KLAAR VOOR DE START

VLAIO heeft het overkoepelend project
voorstel van WVI op 13 december 2016
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Praktijksessies
voor architecten

O

m de omgevingsvergunning digitaal
af te kunnen handelen, moeten de
gemeentebesturen hun werking
aanpassen. Als voorbereiding zijn veel ge
meenten in 2016 gestart met de Digitale
Bouwaanvraag (DBA). Dat was onder meer
het geval voor de gemeenten in de regio’s
Brugge-Oostende (17 gemeenten) en
Roeselare-Tielt (18 gemeenten).
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Om het digitale procesverloop te kunnen
verfijnen, moeten er natuurlijk regelmatig

WVI
www.wvi.be

digitale dossiers worden ingediend. Daarom
werden de architecten over de nieuwe mo
gelijkheid geïnformeerd. In de twee regio’s
organiseerde WVI samen met de betrokken
gemeenten twee druk bezochte praktijk
avonden: op 8 november voor de regio
Roeselare-Tielt en op 8 december voor de
regio Brugge-Oostende. De aanwezigen kre
gen uitleg over het wat en waarom van de
DBA en konden tijdens een live demo bekijken
hoe je een DBA indient. Een praktijkgetuige
nis van architecten sloot de avond af.
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