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Het is een traditie, maar dat maakt het niet minder gemeend: met het 
hele WVIteam wensen we alle lezers een voorspoedig, gelukkig en 
gezond 2018 toe!

De workshops ontwerpend onderzoek leveren heel wat nieuwe ideeën 
op om gebieden in de gemeentes te ontwikkelen.

De komende jaren zullen lokale besturen intensief overleggen over 
het mobiliteitsaanbod in hun regio. In de Westhoek kon de vervoer
regioraad al proefdraaien, met de steun van WVI. 

Het had wat voeten in de aarde, maar sinds 1 januari zijn alle ge
meenten aan de slag met de omgevingsvergunning. We frissen 
nog even het ondersteuningsaanbod op dat we de gemeenten 
kunnen aanbieden.

Gemeenten ondersteunen we ook door hen personeel ter beschik
king te stellen. Voortaan kan dat structureel en btwvrij, in het kader 
van de kostendelende vereniging. WVI heeft enkele kostendelende 
 verenigingen op de sporen gezet en staat klaar voor nieuwe vragen 
van gemeenten.

Geert Sanders | algemeen directeur
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Proefproject basisbereikbaarheid in de Westhoek

De vervoerregio: 
 gemeenten samen aan 
de slag rond mobiliteit
De Vlaamse overheid creëert 
15 vervoersregio’s waarin lokale 
overheden en andere partners samen 
een mobiliteitsplan uitwerken. In de 
Westhoek liep al een proefproject. 
WVI werkte eraan mee en wordt ook 
betrokken bij de vervoerregio’s Brugge, 
Oostende en Midwest.

In 2015 besloot de Vlaamse regering het mobiliteits
beleid op een nieuwe leest te schoeien. Als leidend 
principe werd ‘basismobiliteit’ vervangen door 

‘basisbereikbaarheid’: mensen moeten vlot naar het 
werk, naar school of naar een andere’ maatschap
pelijke functie’ kunnen, dankzij een vraaggestuurd 
vervoersaanbod. 

VAN ONDERUIT

Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: 
• het treinnet 
• het kernnet met openbaar vervoer op 

de grote assen
• het aanvullend net met ontsluitende buslijnen, 

die kleinere gemeenten verbinden met het boven
liggende kern en treinnet

• het vervoer op maat, met initiatieven van lokale 
partners of privéspelers voor lokale vervoervragen. 

Het is de bedoeling dat die vier lagen worden geïnte
greerd in een netwerk waarin trein, tram en bus een 
belangrijke rol spelen, maar waarin bijvoorbeeld ook 
de fiets, deelauto’s en taxiritten hun plaats hebben.

Basisbereikbaarheid is in essentie vraaggestuurd. 
Dat betekent meteen ook dat ze niet van boven wordt 
opgelegd, maar van onderuit wordt uitgewerkt en 
ingevuld. De lokale besturen spelen een belangrijke 
rol: zij moeten de vooropgezette basisbereikbaarheid 
helpen realiseren. Omdat mobiliteit de gemeentegren
zen overschrijdt, zullen ze dat doen in vervoerregio’s. 
Daarin overleggen ze met elkaar over oplossingen om 
mobiliteitsvragen aan te pakken. De vervoerregioraad 
volgt alles op, stuurt en evalueert.

PROEFPROJECT WESTHOEK

Het nieuwe concept werd uitgeprobeerd in vier 
proefregio’s – Aalst, Mechelen, Antwerpen en de 
Westhoek. Daar werd de vervoerregioraad opgestart 
in september 2016. Omdat WVI al heel lang actief is 
in de Westhoek – onder meer via het burgemeesters
overleg – en grondig vertrouwd is met de lokale pro
blematiek, werd ons gevraagd om mee in het verhaal 
te stappen. WVI zat zowel in de bestuurlijke vervoer
regioraad als in de technische werkgroep met ambte
naren en schepenen.



Betere mobiliteit in grens
overschrijdende  plattelandsregio
Werk maken van betere mobiliteit in 

de Frans-Vlaamse grensregio: dat is 

de ambitie van het Europese project 

Transmobil. Dat ging op 1 januari 2018 van 

start in het programma Interreg V France – 

Wallonie – Vlaanderen. WVI is partner.

De Westhoek en de Noord-Franse 

plattelandsregio kampen met dezelfde 

problemen: er zijn weinig alternatieven voor 

de eigen auto, wat tot vervoersarmoede 

leidt, de sociale cohesie verbrokkelt 

en de leefbaarheid neemt af, doordat 

diensten en winkels uit de dorpen 

verdwijnen. Transmobil wil nieuwe 

mobiliteitsoplossingen verkennen 

en een kennisplatform ontwikkelen, 

zodat actoren kunnen nadenken over 

grensoverschrijdende verbindingen en 

andere oplossingen.

Aan West-Vlaamse kant zal Transmobil 

in de stations van De Panne, Koksijde 

en Veurne een ‘fietspunt’ uitrollen, die 

de fietsstallingen onderhoudt, fietsen 

van pendelaars herstelt en deelfietsen 

aanbiedt. In Kortemark wordt in 

het oude stationsgebouw – dat de 
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> De vervoerregioraad heeft intussen een voorstel 
uitgetekend voor het kernnet en het aanvullend net. 
De grote uitdaging voor een landelijke regio als de 
Westhoek is het vervoer op maat. Momenteel speelt 
vraagafhankelijk vervoer – met de belbussen van De 
Lijn – in de regio een grote rol. Een eerste schets van 
hoe dat vervoer op maat eruit zou kunnen zien, is het 
concept Flexnet: een flexibel vervoersysteem met 
minibussen en personenauto’s, aangevuld met deel
auto’s en deelfietsen. Dat concept zal verder verfijnd 
worden met de zorginstellingen uit de regio.

NAAR EEN BREED MOBILITEITSPLAN

De vier proefregio’s moesten in eerste instantie een 
vervoerplan opmaken. Uit een eerste evaluatie is ge
bleken dat die vervoerplannen ruimer moeten worden 
aangepakt: ze moeten worden omgevormd tot geïnte
greerde mobiliteitsplannen, waarin ook de infrastruc
tuur en – naast het openbaar vervoer – ook de andere 
vormen van mobiliteit worden meegenomen. Voor de 
Westhoek betekent dat bijvoorbeeld dat de vervoerre
gioraad zich voortaan ook zal buigen over het boven
lokale fietsbeleid en het sturen van het zwaar vervoer.

De Vlaamse regering heeft Vlaanderen ingedeeld in 
15 vervoerregio’s, die – na consultatie van de lokale 
besturen – in de lente van 2018 definitief zullen wor
den vastgelegd. In elke regio zullen gemeenten en 
steden samen aan tafel zitten met de mobiliteitsspe
lers: MOW, NMBS, Infrabel, De Lijn, enz. 

Treinnet
Kernnet
Aanvullend net
Vervoer op maat

TAXI
STANDPLAATS

PARK & RIDE

BUSSTATION
FIETSPUNT

CAMBIO STANDPLAATS

LOKAAL

VERVOER

KERNNET

COLLECTIEVE TAXI

TREINSTATION

AANVULLEND

NET

AANVULLEND

NET

Basisbereikbaarheid brengt vier vervoer
lagen samen: het treinnet, het kernnet 
met openbaar vervoer op de grote assen, 
het aanvullend net met ontsluitende 
 buslijnen en het vervoer op maat.



gemeente overneemt van de NMBS – 

een mobiliteitshub gecreëerd, met een 

fietspunt, kwalitatieve fietsenstallingen en 

laadpalen. Ook de creatie van dorpshubs 

wordt onderzocht: multifunctionele 

knooppunten, vlot bereikbaar met de fiets 

of te voet, van waaruit bewoners zich 

samen verplaatsen of het openbaar vervoer 

nemen. Dat kan worden gecombineerd met 

sociale dienstverlening en een winkelpunt. 

Zo’n dorpshub pakt de vervoersarmoede 

aan en versterkt de sociale cohesie.

Aan Transmobil werken heel wat Vlaamse 

en Franse partners mee, met onder 

meer ook de EGTS West-Vlaanderen/

Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Aan 

West-Vlaamse kant zijn de partners de 

Provincie West-Vlaanderen, WVI, het 

Westhoekoverleg en de gemeenten De 

Panne, Houthulst, Koksijde, Kortemark, 

Vleteren, Ieper, Poperinge en Veurne.

Meer info | Margo Swerts | Katarina De Fruyt 

Dieter Hoet | 050 36 71 71 

m.swerts@wvi.be | k.defruyt@wvi.be | d.hoet@wvi.be

5.

WVI BLIJFT BETROKKEN

Elke regio moet een geïntegreerd en multimodaal mo
biliteitsplan uitwerken. Dat bekijkt de mobiliteit in een 
brede context – inclusief personenvervoer, logistieke 
stromen, openbaar vervoer, deelauto’s – en neemt ook 
de impact op de infrastructuur mee. De vervoerre
gioraad adviseert over het trein en kernnet en beslist 
over het aanvullend net en het vervoer op maat. De 
Vlaamse overheid zal een mobiliteitscentrale opzetten 
die alle netten aanstuurt.

In een latere fase worden de regionale mobiliteitsplan
nen in elkaar gepuzzeld. Dat moet onder meer uit
monden in een investeringsprogramma dat vanaf eind 
2020 wordt uitgerold: dan zullen alle vernieuwingen 
voelbaar worden voor de reizigers. 

In het WVIwerkingsgebied komen er vier vervoer
regio’s: de Westhoek, Midwest, Oostende en Brugge. 
In elke regio zal WVI worden betrokken bij de vervoer
regioraad en de technische werkgroep. Zodra ze aan 
de slag zijn gegaan, hoort u er beslist meer over.

Meer info | Margo Swerts, Dieter Hoet, Saskia Verriest en Line Putseys 

050 36 71 71  

m.swerts@wvi.be | d.hoet@wvi.be

‘In de Westhoek hebben we al een 
lange traditie van overleg, ook over 
mobiliteit – er zit dus al heel wat 
ervaringsdeskundigheid bij de lokale 
overheden. Het proefproject was 
een uitgelezen kans om een nieuw 
ambitieus openbaarvervoerssysteem 
uit te werken op maat van onze 
inwoners. Het is belangrijk dat het 
mobiliteitsplan voor de vervoerregio 
gedragen wordt door alle leden van 
de vervoerregioraad, maar dat we 
nu ook de nodige Vlaamse middelen 
ontvangen om het nieuw concept op 

het terrein waar te maken.’

Peter Roose, 
burgemeester van Veurne en voorzitter 
van de vervoerregioraad Westhoek

Breed gedragen
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Omgevingsvergunning eindelijk uit de startblokken

WVI biedt 
 gemeenten 
 servicepakket

D

Op 1 januari 2018 zijn alle Vlaamse 
steden en gemeenten van start gegaan 
met de omgevingsvergunning. Voor 
WVI een goede aanleiding om nog even 
het dienstverleningspakket in de kijker 
te zetten dat we voor de gemeenten 
hebben samengesteld.

e omgevingsvergunning verenigt 
en vervangt de stedenbouwkundige 
vergunning, de verkavelings en de 

milieuvergunning. De gemeente moet zich 
dus op zo’n manier organiseren dat ze 
zowel de stedenbouwkundige als de milieu
aspecten van een aanvraag deskundig kan 
behandelen. De aanvragen worden digitaal 
behandeld via het Omgevingsloket. 

Om technische redenen werd de invoering 
tot twee keer toe uitgesteld, maar op 1 ja
nuari was het eindelijk zover. Overigens 
hebben de gemeenten al kennis kunnen 
maken met de omgevingsvergunning: de 
provincies zijn er al op 23 februari 2017 
mee gestart. De gemeenten organiseren 
het openbaar onderzoek en geven advies 
over de omgevingsvergunningsaanvragen 
die de provincie behandelt.

WVI heeft een gezamenlijk ondersteunings
aanbod uitgewerkt. Daarvan kunnen we 
hier alleen de grote lijnen schetsen. Wilt u 
meer weten? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op. Elke gemeente is welkom om 

Minder CO
2
 

met duurzame 
mobiliteit

p 5 december 2017 organiseerden WVI, Leiedal 
en de Provincie WestVlaanderen in Ieper een 
kennisplatform lokaal klimaatbeleid. Dat is voor

al bedoeld voor milieu en duurzaamheidsambtenaren 
en de bevoegde schepenen. Omdat het kennisplatform 
dit keer in het teken stond van mobiliteit werden ook 
mobiliteitsambtenaren uitgenodigd. Het overkoepe
lende thema: welke mobiliteitsoplossingen kunnen we 
inzetten om de CO

2
uitstoot te reduceren?

De Stad Ieper stelde Green on Wheels voor, een coö
peratie die in de stad een CNGstation heeft geopend 
en het gebruik van alternatieve brandstoffen – zo
als aardgas – stimuleert. De Stad Ieper is vennoot. 
Daarna werden formules voorgesteld om mobiliteit 
te delen – autodelen, maar ook fietsdelen. Dat lokale 
overheden daarin een sturende rol kunnen spelen, be
wees de Stad Harelbeke, die twee afgedankte dienst
wagens uit de vloot nam en verving door Cambio
auto’s. Daar kunnen ook de inwoners gebruik van 
maken. Ten slotte kwam het Departement Omgeving 
de groene functionele belevingstrajecten toelichten: 
routes die fietsers en wandelaars op een snelle, aan
gename en gezonde manier naar hun bestemming 
leiden. De Vlaamse overheid wil de aanleg van zulke 
trajecten stimuleren – en meer mensen ertoe aanzet
ten de auto vaker links te laten liggen.

Meer info | Nathalie Garré | 050 36 71 71 | n.garre@wvi.be

O
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van het aanbod gebruik te maken!

Adviesverlening bij concrete dossiers. 
De omgevingsvergunning wordt verleend 
voor zowel de milieukundige als de steden
bouwkundige aspecten van een project 
of bedrijf. Voor de milieuaspecten kan de 
gemeente dossier per dossier beslissen 
om met WVI samen te werken. Bij gemeng
de dossiers kan WVI ook ondersteuning 
bieden bij stedenbouwkundige aspecten. 
Daarnaast stelt WVI enkele gemeenten op 
een structurele manier stedenbouwkun
dige medewerkers ter beschikking. Wilt u 
weten hoe WVI u in een concreet dossier 
kan ondersteunen? Neem dan even con
tact met ons op.

Telefonisch adviesloket. Dit biedt ant
woord op vragen van gemeenten over de 
procedure, de indeling van bepaalde ac
tiviteiten, de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan, de interpretatie van door 
WVI opgemaakte RUP’s of BPA’s. 

Opmaak vergunningsaanvraag voor 
gemeentelijke projecten. WVI kan het 
dossier opmaken voor gemeentelijke ge
bouwen en activiteiten (zoals een zwem
bad, een containerpark…), indien nodig in 
samenwerking met een architect.

Periodieke evaluaties. De omgevingsver
gunning geldt voor onbepaalde duur – voor 
de vroegere milieuvergunning was dat 
20 jaar. Er komen wel periodieke evaluaties 
(voor de milieuaspecten) en er wordt toe
gezien of de vergunningsvoorwaarden nog 

toereikend zijn. WVI kan de gemeente bij 
die evaluaties ondersteunen. 

Structurele ondersteuning. WVI kan – in 
het kader van een kostendelende vereni
ging – een toezichthouder aanwerven. Die 
oefent in de deelnemende gemeenten het 
toezicht uit op bedrijven en activiteiten 
waarvoor de gemeente bevoegd is (klasse 
2 en 3). Op dezelfde manier kunnen we 
gemeenten ook structurele ondersteuning 
aanbieden op stedenbouwkundig vlak door 
hen een omgevingsambtenaar (GOA) ter 
beschikking te stellen. 

Digitale stedenbouwkundige inlichtingen 
(DSI). De omgevingsvergunning wordt 
digitaal behandeld. Daarom moeten aan
vragers, architecten en studiebureaus vlot 

toegang hebben tot de relevante plannen. 
Op vraag van de gemeente kan WVI be
staande plannen inscannen en georefe
reren. Daarvoor beschikken we over een 
grootformaatscanner. U bezorgt ons uw 
oude plannen, wij scannen en bewerken ze 
en bezorgen u de digitale versie terug. 

Info- en ervaringsuitwisseling. Het regio
naal overleg voor milieuambtenaren en 
de lokale atria voor stedenbouwkundigen 
blijven bestaan. De deelnemers kunnen er 
ervaringen uitwisselen. Tegelijk zal WVI hen 
op de hoogte houden van nieuwe evoluties.

Meer info | David Vandecasteele, Ann Van Ackere 

050 36 71 71 

d.vandecasteele | a.vanackere@wvi.be

7.
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Workshops ontwerpend onderzoek

Creatieve denkoefening, 
mét de gemeente
Samen een site analyseren, ideeën ventileren en ze 
uitproberen in visies, concepten en ontwerpen: dat 
is de methodiek van het ontwerpend onderzoek via 
een workshop. WVI gebruikt hem alsmaar vaker: hij 
levert creatieve resultaten op én de gemeente kan 
al meteen feedback geven.

orkshops ontwerpend onderzoek 
zijn erg geschikt om ideeën te 
onderzoeken en uit te werken en 

ze meteen af te toetsen bij de beleidsver
antwoordelijken. Bindende plannen levert 
dat nog niet op, maar uit de creatieve 
denkoefening komen wel ontwerpschetsen 
voort waarmee het college verder kan. De 
methodiek is dan ook erg geschikt voor de 
verkennende fase die aan een RUP of een 
masterplan voorafgaat. 

VOOR VISIEVORMING EN CONCRETE

PROJECTEN

Hoe ziet de workshopformule er in de 
praktijk uit? Enkele dagen lang gaan ont
werpers en planners van WVI om de tafel 
zitten met externe ontwerpers, maar ook 

met vertegenwoordigers van het college 
en de gemeentelijke administratie – de 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambte
naar, medewerkers mobiliteit, groen, mili
eu enz. Belangrijke actoren die niet kunnen 
deelnemen, brengen aan het begin van de 
workshop hun suggesties, voorwaarden en 
criteria in. Meestal volgt daarna een ter
reinbezoek. Daarna begint een intensieve 
brainstormsessie: de deelnemers analyse
ren de context, de problemen en potenties 
van de site en denken na over oplossingen. 
Daarmee gaan de ontwerpers aan de slag, 
individueel en in groep. Tussentijds en in 
elk geval aan het eind van de workshop 
worden de resultaten gepresenteerd aan 
het college: een voorstel met concepten, 
referentiebeelden, krijtlijnen.

W

Aan het eind worden de 
resultaten gepresenteerd 
aan het college.

De methodiek kan worden ingezet voor 
zowel visievorming als voor concrete pro
jecten. WVI heeft ze bijvoorbeeld gebruikt 
voor de gebiedsstudie Canal Link, in de ka
naalzone RoeselareLeie. Recenter pasten 
we ze toe in Oostkamp, om het ruimtelijke 
hoofdstuk in de visienota Oostkamp 2030 
te stofferen. Op vraag van de gemeente 
bracht WVI een groep experts samen, die 
samen met lokale ambtenaren intensief 
brainstormde over geïntegreerde voor
stellen. Tijdens de workshops vonden 
ontmoetingen en terugkoppelmomenten 
plaats met de burgemeester, het sche
pencollege en de administratie, en de 
resultaten werden ook gepresenteerd aan 
de gemeenteraad.

FEEDBACK

Daarnaast zijn ze erg geschikt voor zeer 
concrete projecten, zoals recent nog werd 
aangetoond in Zuienkerke en Hooglede. 
In Zuienkerke organiseerden we samen 
met de gemeente en Tom Van Mieghem 
architecten een workshop om de invulling 
van een site van 1,2 hectare te onderzoe
ken, waar 20 à 30 woningen op worden 
gebouwd. Dat leverde een concept op, met 

8.
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onder meer een schets van de geplande 
ontsluiting en referentiebeelden voor de 
woningen en de bestrating. Dat concept 
werd nadien aan het college voorgesteld, 
dat positief reageerde.

In Hooglede pasten de workshops in de 
dorpskernvernieuwing van Gits. Eerder al 
had WVI daarvoor een gebiedsvisie ont
wikkeld, met suggesties om de ruimtelijke 
kwaliteit te versterken. Voor een zestal 
strategische plekken werd die visie verder 
uitgewerkt: hoe kunnen we de potenties 
van die plek naar voren halen, waar kan 
een fietsdoorsteek komen, waar moeten 
we het groen zeker vrijwaren, welke wo
ningen willen we enz. Aan de tweedaagse 
workshop namen ontwerpers van WVI 
deel, een lokale ontwerperachitect met 
grondige terreinkennis, de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar, medewer
kers van de groendienst en de mobiliteits
ambtenaar. Aan het eind konden we een 
voorstel presenteren dat in het RUP ver
der wordt uitgewerkt.

Meer info | David Vandecasteele | tel. 050 36 71 71 

d.vandecasteele@wvi.be

‘We bekijken of we via 
planologische ruil een site kunnen 
verkavelen om er 20 à 25 sociale 
woningen te realiseren. Geen 
evidente oefening – daarom 
gingen we graag in op het 
voorstel van WVI om er een 
workshop over te organiseren. 
Dat leverde een boeiender 
resultaat op dan ons voor 
ogen had gestaan – we waren 

aangenaam verrast. Het is in 
elk geval een aanzet waar 
we verder mee kunnen.’

Alain De Vlieghe,
burgemeester van 

Zuienkerke

Momentopname 
van de workshop in 
 Hooglede, over de 
dorpskernvernieu
wing van Gits.

Boeiende aanzet
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KDV’s staan op de sporen 

 Kostendelend 
 personeel 
 inzetten

G

Om personeel te delen kan een groep gemeenten 
voortaan samen met WVI een kostendelende 
vereniging (KDV) oprichten. In dat geval is de 
dienstverlening vrijgesteld van btw. WVI heeft al 
enkele KDV’s op de sporen gezet en staat klaar om 
op nieuwe vragen van gemeenten in te spelen.

emeenten krijgen alsmaar meer en alsmaar 
complexere taken op hun bord. Daarvoor 
hebben ze niet altijd gekwalificeerd personeel 

in huis. Veel gemeenten hebben door hun beperkte 
schaalgrootte ook geen voltijds personeel nodig, wat 
het moeilijker maakt om personeel te rekruteren.

NIEUWE CONSTRUCTIE

Een oplossing lag voor de hand: waarom zouden ge
meenten geen personeel met elkaar delen? WVI had 
al vroeg besloten om hen daarin te ondersteunen: we 
stelden bijvoorbeeld – in het kader van een interlokale 
vereniging – een milieu of duurzaamheidsambtenaar 
of een ICTcoördinator ter beschikking van een groep 
gemeenten. Helaas zat er een addertje onder het 
gras: voor dienstverlening in het kader van zulke sa
menwerkingsverbanden werd 21 procent btw aange
rekend, die de gemeenten niet konden aftrekken.

Met ingang van 1 juli 2016 werd de btwwetgeving 
gewijzigd. Als ze aan welbepaalde voorwaarden vol
doen, krijgen de zogenoemde 'zelfstandige groeperin
gen van personen' btwvrijstelling. Een circulaire van 
12 december 2016 lichtte die formule verder toe. De 
wetgeving onderscheidt twee soorten 'zelfstandige 
verenigingen': de vereniging met rechtspersoonlijk
heid en de vereniging op contractuele basis.

WVI heeft die wetswijziging meteen aangegrepen om 
de dienstverlening aan groepen van gemeenten in de 
nieuwe constructie onder te brengen. We kozen voor 
de formule van de zelfstandige vereniging op contrac
tuele basis. Die noemen we voortaan de ‘kostendelen
de vereniging’.

HOE WERKT HET?

Hoe zit zo’n kostendelende vereniging in elkaar? WVI 
sluit met een groep gemeenten een samenwerkings
overeenkomst af om welbepaalde expertise aan te 
bieden. Daarvoor werven we nieuw personeel aan of 
stellen we eigen WVIpersoneel ter beschikking. De 
salaris en werkingskosten worden gedeeld door de 
deelnemende gemeenten, op basis van de geleverde 
prestaties. Daar komt geen btw bovenop. 

De kostendelende vereniging is contractueel en 
dus tijdelijk van aard, maar van de deelnemende 
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 gemeenten verwachten we wel een structureel en
gagement van minstens 4 jaar.

De KDV is een flexibele constructie: in principe kan 
voor elke personeelsvraag een samenwerkingsover
eenkomst worden gesloten. Elke gemeente kan deel
nemen. In de praktijk moeten we er natuurlijk wel voor 
zorgen dat we een werkbare constructie opzetten: 
de groep gemeenten moet samen een voltijds perso
neelslid kunnen delen. Om praktische redenen concen
treren we de KDV zoveel mogelijk in één regio. Als we 
de vacature snel kunnen invullen en een ‘match’ met 
een groep gemeenten vinden, kan zo’n KDV vrij snel 
worden opgestart.

WAT DOET WVI?

WVI verzorgt de coördinatie van de KDV. We bestu
deren de vraag van een gemeente, polsen of andere 
gemeenten interesse hebben, bekijken het takenpak
ket van het personeel en de specifieke voorwaarden 
waaraan het moet voldoen, zorgen voor de aanwer
ving en de begeleiding. Het personeelslid komt bij WVI 
in dienst. WVI verzorgt ook de boekhouding en de jaar
lijkse rapportering.

Per samenwerkingsovereenkomst wordt een stuur
groep opgericht, met vertegenwoordigers van de 
deelnemende gemeenten. De stuurgroep maakt af

spraken over de werkverdeling en het takenpakket en 
over eventuele uit en toetredingen van gemeenten.

ENKELE VOORBEELDEN

In de loop van 2017 heeft WVI al heel wat kosten
delende verenigingen (KDV) op de sporen gezet. 
Enkele voorbeelden:
• een KDV voor intergemeentelijk informatiebeheer: 

een ‘pool’ van deskundigen die voor een aantal 
gemeenten werken, met ICTmedewerkers, een IT
coördinator en een informatieveiligheidsconsulent

• een KDV Omgeving, met een milieuambtenaar en 
twee stedenbouwkundige ambtenaren

• een KDV Handhaving, met een medewerker die toe
zicht houdt op de omgevingsvergunning

• een KDV GISwerking, met een GIScoördinator.

Daarnaast zijn er plannen om KDV’s op te richten voor 
ruimtelijke planning en voor een intergemeentelijke 
preventiedienst, met een gedeelde preventieadviseur. 
Heel waarschijnlijk zullen nog andere KDV’s volgen: nu 
de formule en het stramien klaar zijn, kunnen we snel 
inspelen op nieuwe vragen van gemeenten.

Meer info | Patrick Zutterman, Ann Tack | 050 36 71 71  

p.zutterman@wvi.be | a.tack@wvi.be

Salaris en werkingskosten 
worden gedeeld, maar er 
komt geen btw bovenop.
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Openbare verlichting 
slimmer maken

VI neemt deel aan SLIC, een 
project in het Europese Interreg
programma 2 Zeeën. SLIC staat 

voor Smart Light Concepts en wil het 
gebruik van vernieuwende openbare ver
lichtingsconcepten stimuleren. Het doel: 
slimme concepten en technieken exploreren 
om de CO

2
 uitstoot en de energiekosten 

te verminderen. 

WVI zal duurzame verlichtingsconcep
ten verkennen op de Suikerfabrieksite 
in Veurne. Een voorbeeld is verlichting 
met bewegingsdetectie: de openbare 
verlichting wordt geactiveerd zodra sen

soren personen of auto’s signaleren. Die 
sensoren kunnen ook worden ingezet 
voor smart  citytoepassingen: verkeer
stellingen, meten van geluidsoverlast en 
luchtvervuiling enz.

Daarnaast wordt in SLIC een grensover
schrijdend openbaar verlichtingsplatform 
opgezet. Daarin zullen de partners kennis 
en expertise uitwisselen en onder meer 
ook financieringsmechanismen verkennen 
om slimmere technieken in te voeren. Een 
denkspoor is de coöperatieve vereniging, 
met inspraak en financiële participatie van 
burgers. Door ze actief te betrekken, kan 

zo’n coöperatie het draagvlak voor energie
zuinige verlichting verbreden.

SLIC ging van start op 1 januari 2018 en 
loopt tot 30 juni 2021. WVI trekt er circa 
400.000 euro voor uit, waarvan 60 procent 
wordt gedekt door Europese subsidies. 
In het project werkt WVI samen met part
ners uit Nederland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Vlaanderen – de Stad Brugge, 
de provincie WestVlaanderen en de inter
communale IGEMO (regio Mechelen). 

Meer info | Eveline Huyghe, Margo Swerts 

050 36 71 71 | e.huyghe@wvi.be | m.swerts@wvi.be

W

WVI
www.wvi.be

BARON RUZETTELAAN 35
8310 BRUGGE

T +32 50 36 71 71
E wvi@wvi.be


