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Op 15 mei is in Waregem het jaarverslag 2008 van wvi 

voorgesteld en toegelicht. Zoals gebruikelijk vindt u 

daarvan in het julinummer van wvi-info een beknopte 

samenvatting. Wie meer cijfers en andere details wil 

lezen, kan terecht op onze website: daar kunt u het 

volledige jaarverslag nalezen en downloaden.

In deze wvi-info zult u lezen dat de grote trends van 

de voorbije jaren zich doorzetten. Zowel voor bedrijfs-

huisvesting als voor woonprojecten blijft de schaars-

te aan bouwrijpe en verkavelbare grond nijpend. Toch 

was 2008 voor wvi een geslaagd jaar, waarin we in 

onze kerntaken mooie resultaten hebben geboekt. 

Op organisatorisch gebied was de blikvanger de 

decretaal opgelegde aandelenoverdracht van de Pro-

vincie West-Vlaanderen naar de gemeenten.

Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen 

aan de goede resultaten van wvi – de vennoten, de 

gemandateerden en de medewerkers van wvi – willen 

we van harte bedanken.

Veel leesplezier!

Geert Sanders

algemeen directeur

www.wvi.be
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vooraf

2008 
een impressie

organisatorisch
Eind 2008 is het maatschappelijk kapitaal van wvi 

herverdeeld. Het kapitaal van de Provincie West-

Vlaanderen werd – zoals opgelegd door het decreet op 

de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 

– gereduceerd van 43,77% tot 20%. Het aandelensur-

plus van de Provincie werd overgenomen door de 54 

gemeenten-vennoten. Om die overname te financie-

ren, trok wvi 4 miljoen euro uit. Tegelijk verbond wvi 

zich ertoe om provinciale economische hefboompro-

jecten te cofinancieren met een bedrag van 10 miljoen 

euro. Dat bedrag is al geboekt in de resultatenrekening, 

die daardoor afsluit met een – louter technisch te ver-

klaren – verlies van 8,5 miljoen euro. Zonder die provisie 

had wvi het boekjaar zoals gebruikelijk afgesloten met 

een mooie winst.

bedrijfshuisvesting
De grondaankoop bleef op 70 hectare hangen. De verkoop 

bleef in 2008 aantrekken en steeg van 47 naar 51 hectare. 

Verdeeld over 26 terreinen werden 52 bedrijven gehuis-

vest. In de tweede helft van het jaar noopte de economi-

sche crisis sommige bedrijven ertoe hun aankoopbeslis-

singen uit te stellen. Toch blijft de vraag naar bouwrijpe 

percelen erg groot. Het blijft nagenoeg onmogelijk om 

een stevige ijzeren voorraad aan te leggen. Een blikvanger 

was zeker de verkoop van het Auriscentrum en modules 

van Ieper Business Park.

Wvi blijft werk maken van duurzame kwaliteit en 

parkmanagement. Op onze bedrijventerreinen zijn we 

begonnen met de implementatie van een uniforme 

bewegwijzering. We besteden aandacht aan collectieve 

bewaking en collectief groenonderhoud. Wvi streeft ook 

naar CO2-neutrale bedrijventerreinen.

woonprojecten 
De grondaankoop voor woonprojecten steeg van 7,5 tot 

18 hectare, verdeeld over 10 projecten. De verkoop van 

traditionele kavels steeg tot 135 percelen – waarvan 72 

in de verkaveling Kapelhoek fase 2 in Roeselare-Beveren. 

Potentieel verkavelbare terreinen blijven erg schaars. 

De huisvestingsprojecten voor bejaarden, alleenstaan-

den en kleine gezinnen, die we in opdracht van OCMW’s 

en gemeenten realiseren, blijven in de lift. Samen met 

andere partners realiseert wvi de komende jaren de 

duurzame stadsuitbreiding Oostsector in Ieper – een 

voorbeeldproject dat verschillende duurzaamheidsa-

specten moet integreren.

projectregie 
Wvi wordt steeds vaker gevraagd als projectregisseur bij 

complexe, multifunctionele projecten. In 2008 rondden 

we de begeleiding af van een nieuw administratief cen-

trum in Hooglede en begeleidden we een inbreidingspro-

ject op de brouwerijsite in Kortemark.

ruimtelijke planning en mobiliteit 
Het zwaartepunt verschuift steeds meer naar de gemeen-

telijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s). Wvi 

heeft een methodiek ontwikkeld om mer-screeningsdo-

cumenten op te maken en de ontheffing van plan-MER 

aan te vragen. Ook de taken op het gebied van mobiliteit 

nemen aan belang toe: wvi krijgt steeds meer opdrachten 

voor uitvoeringsgerichte mobiliteitsstudies, zoals veilige 

doortochten. 

milieu en natuur 
In 2008 werden de eerste mer-screenings opgemaakt. 

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst ging van start, 

waarvoor wvi de gemeenten een op maat gesneden bij-

standsformule aanbiedt. Diverse bermbeheersplannen 

en milieujaarprogramma’s werden opgemaakt. Ook de 

dienstverlening rond het integraal waterbeleid, o.m. met 

het riolerings- en waterzuiveringsbeleid, bleef hoog op de 

agenda. In pilootprojecten willen we expertise opbouwen 

rond duurzaam bouwen en energie en die ter beschikking 

van de gemeenten stellen.

regionaal 
Wvi ondersteunt het burgemeestersoverleg in de drie 

regio’s, ondersteunt gemeenten die werk willen maken 

van ruimtelijke kwaliteit met de regio-enveloppe, en 

organiseert regionale bijeenkomsten voor ambtenaren 

milieu en ruimtelijke ordening. In 2008 namen we ook de 

dynamiek en de ruimtelijke kwaliteit op het platteland in 

de regio Roeselare-Tielt onder de loep.

grensoverschrijdend 
De grensoverschrijdende samenwerking met Lille en 

Dunkerque stond in het teken van de oprichting van een 

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

(EGTS). Wvi zet ook steeds sterker in op het aantrekken 

van Europese middelen voor de realisatie van eigen en 

gemeentelijke projecten. In 2008 kregen 2 wvi-projecten 

Europese steun: het project BISY rond de digitalisering 

van bewegwijzering op bedrijventerreinen, en Future 

Cities, dat steden wil helpen om zich aan te passen aan 

klimaatverandering.

Beeld van de algemene 
vergadering in het 
bedrijfsverzamelgebouw  
dat wvi realiseerde op  
het bedrijvenpark Transvaal 
in Waregem



De economische crisis maakt de schaarste aan bouwrij-
pe percelen tijdelijk iets minder nijpend. Toch moeten de 
bestemmingsprocessen van nieuwe bedrijvenzones dras-
tisch worden versneld, anders dreigt een economische 
heropleving in onze regio te worden afgeremd.

Het zwaartepunt van de structuurplanning verschuift 
steeds verder naar de gemeentelijke ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen (GRUP’s), die de vroegere BPA’s vervangen. 
Wvi wordt ook steeds meer gevraagd voor stedenbouw-
kundige studies en voor mobiliteitsstudies.

ruimtelijke planning en mobiliteit

trends niet 
omgebogen

uitvoeringsplannen  
en mobiliteitsstudies

structuurplanning en 
uitvoeringsplannen 
De structuurplannen voor Torhout, Vleteren, Ardooie, Lo-

Reninge en Jabbeke werden goedgekeurd, wat het totale 

aantal goedgekeurde GRS’en op 22 brengt. Voor 13 andere 

gemeenten is het structuurplan in voorbereiding. 

In uitvoering van die plannen werkt wvi al in veel 

gemeenten aan de gemeentelijke ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen (GRUP’s). Zowel voor de open ruimte als 

voor het bebouwde weefsel maakt wvi RUP’s. Die zijn 

inhoudelijk en methodologisch doortimmerd en linken 

doelstellingen en globale context aan stedenbouwkun-

dige voorschriften. Sinds 1 juni 2008 zijn nieuwe RUP’s 

onderworpen aan de zogenaamde mer-screening. Die 

voorraad
Eind 2008 bedroeg de bruto voorraad 405,8 hectare, bijna 

13 hectare meer dan eind 2007. Van die bruto voorraad is 

20 procent (bijna 81 hectare) effectief beschikbaar. Dat 

is 2 procent minder dan in 2007. Sinds 1998 slaagt wvi 

er structureel niet meer in de voorraad op peil te bren-

gen: het netto aankoopvolume ligt sindsdien gemiddeld 

50 procent lager dan het netto verkoopvolume. Om de 

structurele achterstand (180 hectare) in te lopen, zou het 

aankoopvolume gedurende enkele jaren drie keer groter 

moeten zijn dan wat momenteel het geval is.

Van het beschikbare aanbod bouwrijpe gronden (74,6 

hectare, zonder terugkopen) ligt 48 procent in de regio 

Brugge-Oostende, waarvan 15,7 hectare op het bedrijven-

terrein Plassendale in Oostende, 35 procent in de West-

hoek en 17 procent in de regio Roeselare-Tielt. In Roese-

lare-Tielt is het aanbod gestegen van 8,1 tot 13 hectare, 

maar het aanbod van regionale terreinen is fors gedaald. 

De regio met de sterkste groeidynamiek heeft nauwe-

lijks uitgeruste regionale bedrijventerreinen in voorraad. 

De regionale terreinen die gepland zijn in het gewestelijk 

ruimtelijke uitvoeringsplan ‘afbakening regionaal stede-

lijk gebied Roeselare’ moeten daarom dringend worden 

gerealiseerd.

ijzeren voorraad blijft ver weg 
De trends van de voorbije jaren blijven onverminderd 

geldig. De vraag blijft groot, maar het aanbod kan niet 

volgen. Om de economische groei niet af te remmen, is 

een ijzeren-voorraadbeleid nodig. Voor de hele provin-

cie West-Vlaanderen zou dat een aanbod van ruim 200 

hectare per jaar betekenen. Daar blijven we ver onder. De 

trage bestemmingsprocessen zijn daarvan de hoofdoor-

moet aantonen dat het plan geen aanzienlijke milieu-

effecten zal veroorzaken, zodat geen plan-MER moet 

worden opgemaakt. Wvi heeft daarvoor een methodiek 

uitgewerkt om zo’n screeningsdocument en onthef-

fingsaanvraag op te stellen. 

Daarnaast maakt wvi in opdracht van de Provin-

cie West-Vlaanderen provinciale ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen (PRUP’s) op, bijvoorbeeld voor historisch 

gegroeide bedrijven, voor regionale bedrijventerreinen en 

voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden. In 2008 

waren er 11 in opmaak, waarvan er 3 werden goedgekeurd.

mobiliteitsstudies 
Sinds 2007 adviseert de Vlaamse overheid gemeenten 

met een verouderd mobiliteitsplan om de procedure van 

de sneltoets op te starten. Die moet het mobiliteitsplan 

uitdiepen en actualiseren. Voor Oostkamp, Oudenburg, 

Jabbeke, Kortemark, Heuvelland en Zonnebeke heeft wvi 

dat proces begeleid. 

Blikvangers waren daarnaast de dorpskernvernieu-

wing in Mesen, waarvoor wvi een projectdefinitie en 

een startnota heeft opgemaakt, en een studieproject 

rond zwaar verkeer in de regio Ieper-Roeselare-Diks-

muide. Daarnaast heeft wvi de gemeente Kortemark 

begeleid bij het opstellen van de subsidieaanvragen 

in het kader van het project duurzaam naar school. Wvi 

begeleidde ook de verdere uitwerking van het stappen 

en trappen-verhaal.

stedenbouwkundige studies 
Wvi is door de Provincie West-Vlaanderen belast met 

de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebie-

den Diksmuide, Blankenberge en Tielt. De afbakening 

omvat een globale visie, die wordt vertaald in provin-

ciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s). Wvi is 

door de Provincie aangewezen om de globale visie op 

de afbakening van het kleinhandelslint Kruiskalsijde in 

Lichtervelde te vertalen in een provinciaal ruimtelijk uit-

voeringsplan. Wvi maakt in opdracht van de Provincie 

ook een beleidskader voor de autohandel langs de N32 

tussen Roeselare en Menen en een relationeel omge-

vingsplan voor de Groene 62, in de oude spoorwegbed-

ding tussen Oostende en Torhout.

in ontwikkeling
In 2008 waren verspreid over het hele werkgebied 55 

projecten in ontwikkeling, met een bruto oppervlakte 

van ongeveer 601 hectare. Daarvan werd circa 90 hecta-

re bouwrijp gemaakt en uitgegeven. Blikvangers waren 

onder meer: Brugge Lissewege kazerne, Oostende Plas-

sendale III KMO zone en Waregem Transvaal. 

aankoop
We kochten 69,5 hectare aan. Het aankoopvolume is 

ongeveer even groot als in 2007. Dat is voor een deel te 

danken aan het eigen wvi-team van aankopers, dat de 

diensten van het Aankoopcomité versterkt. 

De trend van de jongste jaren werd niet omgebogen 

en blijft zorgwekkend. Trage en complexe bestemmings-

processen; een steeds groter deel van de grond dat gere-

serveerd moet worden voor bufferbekkens, groen, open-

baar domein; zware en tijdrovende administratieve 

procedures voor plan-MER, grondverzet en bodemsane-

ring; de vele sectorale adviezen die voor de diverse proce-

dures nodig zijn: al die factoren dragen ertoe bij dat het 

aanbod zeer krap blijft. Om de nodige investeringsruim-

te op peil te brengen, moeten de bestemmingsprocessen 

worden versneld. Wvi rekent ook op de goede afloop van 

de afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebie-

den die de Provincie coördineert.

verkoop
In 2008 werd ruim 51 hectare verkocht, waarvan bijna 

31 hectare voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Ver-

deeld over een 26-tal terreinen werden 52 bedrijven 

gehuisvest. De vraag naar bouwrijpe percelen blijft 

 aanhouden. 

Duurzaam naar school Kortemark

Bedrijventerrein Ieperleekanaal

bedrijfshuisvesting



milieu en natuur

een nieuwe  
kerntaak

Wvi blijft in een snel veranderende regelgevende context 
erg snel op de bal spelen. In 2008 ging een nieuwe samen-
werkingsovereenkomt van start. Het riolerings- en water-
zuiveringsbeleid bleef hoog op de agenda, en wvi maakt 
steeds meer werk van duurzaamheid.

Projectregie is een nieuwe kern taak voor wvi. Als project-
regisseur delen we met de gemeenten de expertise die  
we in onze diverse andere kerntaken hebben opgebouwd.

projectregie

duurzame  
ontwikkeling

Wanneer we een project als regisseur begeleiden, 

 treden we niet op als ontwerper of uitvoerder, maar als 

adviseur, regisseur en procesarchitect. Die rol nemen we 

op in complexe opdrachten: dorpskernvernieuwingen, 

het inrichten van het openbaar domein, maar ook de 

 realisatie van woonprojecten en bedrijventerreinen.

Wvi kan voor dergelijke opdrachten het hele traject 

lang begeleiden, van de visievorming tot de uitvoering. 

Dat doen we in nauw overleg met het gemeentebestuur.

In 2008 trad wvi in 9 projecten op als regisseur. 

 Blikvangers waren onder meer Hooglede, waar wvi de 

begeleiding van de uitbreiding van het administratief 

centrum heeft afgerond, en Kortemark, waar we een 

 projectdefinitie hebben opgemaakt voor de reconversie 

van de voormalige brouwerij. 

zaak. Wvi blijft werk maken van bedrijfsverzamelgebou-

wen, efficiënt ruimtegebruik, brownfieldontwikkeling en 

het activeren van onbenutte percelen, maar dat is onvol-

doende om de grote vraag op te vangen. Sinds eind 2008 

stellen sommige bedrijven hun aankoopbeslissingen uit, 

zodat het tekort in sommige gemeenten wat is gedaald, 

maar een duurzame oplossing is dat natuurlijk niet.

duurzaamheid en parkmanagement 
Wvi blijft werken aan duurzame kwaliteit. Een blikvanger 

was het initiatief om op onze bedrijventerreinen een dui-

delijk herkenbaar systeem van interne bewegwijzering te 

ontwikkelen. Met de realisatie ervan is in 2008 begonnen 

op het bedrijventerrein Tielt-Noord. 

Samen met de POM West-Vlaanderen hebben we 

voortgewerkt aan de projecten die door de RESOC’s wor-

den gedragen. Het doel: samenwerking tussen bedrijven 

bevorderen en hen stimuleren om een kwaliteitsgericht 

terreinbeheer op te zetten. Er werd gewerkt rond beweg-

wijzering, collectieve bewaking en collectief groenonder-

staan we de gemeente terzijde, onder meer door berm-

beheerplannen op te maken en cursussen of infoda-

gen over grasland- en bermbeheer te organiseren. Wvi 

werkt ook mee aan diverse gemeenteoverschrijdende 

natuurstudies.

In 2008 ging de nieuwe samenwerkingsovereen-

komst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ 

van start, die uit 10 thematische clusters bestaat. Wvi 

biedt gemeenten een op maat gesneden bijstandsfor-

mule aan. In 2008 maakten 5 gemeenten gebruik van 

onze intergemeentelijke milieu- of duurzaamheid-

sambtenaar: zo halen ook die gemeenten de deskundig-

heid in huis die ze nodig hebben om hun verplichtingen 

op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling het 

hoofd te bieden.

duurzame ontwikkeling
De komende jaren wordt duurzame ontwikkeling een 

pijler van het gemeentelijke milieubeleid. Wvi bouwt 

interne kennis op rond duurzaam bouwen en duurza-

me stedenbouw. Wvi is door de stad Ieper gevraagd om 

de komende jaren de realisatie van een duurzame wijk in 

Ieper (Oostsector) te regisseren. De nieuwe wijk moet een 

voorbeeldproject worden dat de diverse duurzaamheids-

aspecten – milieukwaliteit, leefbaarheid, toekomst-

waarde en bestuurlijke kwaliteit – integreert, zowel op 

wijkniveau als op woningniveau. In 2008 stelde wvi mee 

de ambitienota op voor de duurzame wijkuitbreiding. Die 

ambities worden nu vertaald in uitvoeringsplannen. Ook 

in andere woonprojecten worden duurzame ambities 

geïmplementeerd. In 2008 is ook de aanwervingsproce-

dure voor een energiedeskundige ingezet: ook rond kli-

maat en energie wil wvi immers expertise ontwikkelen en 

die ter beschikking stellen van de gemeenten.

riolerings- en  
waterzuiveringsbeleid
Zoneringsplannen geven aan waar het afvalwater moet 

worden gezuiverd met een individuele behandelingsin-

stallatie voor afvalwater (IBA) en waar het gemeentelijk 

rioleringsstelsel moet worden uitgebreid. Wvi ontwikkel-

de scenario’s om IBA’s aan te leggen en te beheren en om 

het afkoppelingsverhaal aan te pakken. Daarnaast infor-

meerden we de gemeenten over nieuwe evoluties in het 

IBA- en afkoppelingsbeleid. We maakten ook een vergelij-

kend onderzoek van de verschillende organisatievormen 

van het gemeentelijke rioleringsbeheer. Enkele gemeen-

ten lieten zich door wvi bijstaan bij de keuze van een 

rioolbeheerder.

technisch en juridisch advies
Wvi bleef ook in 2008 gemeenten begeleiden op het 

gebied van de VLAREM-regelgeving. We verleenden 8 

gemeenten advies in milieuvergunningsdossiers klas-

se 2. Daarnaast konden de gemeenten bij ons eerste-

lijnsadviesloket terecht voor informatie over gewijzig-

de regelgeving en nieuwe technieken, en voor advies 

in verband met het bodemsaneringsdecreet. Op vraag 

van de gemeenten behandelden we ook milieuklachten: 

als onafhankelijke partij is wvi geknipt om de gemeen-

ten technische en juridische ondersteuning te bieden. 

Sedert 2008 maken we ook mer-screeningsdocumenten 

op, volgens een methodiek die we zelf hebben ontwik-

keld. In 2008 werden 18 mer-screenings opgemaakt.

beleidsvoorbereiding 
Wvi leverde beleidsvoorbereidend werk bij de opmaak 

van de milieujaarprogramma’s. Ook bij de voorberei-

ding en uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid 

Site Louwaege
in Kortemark

In een duurzame wijk staat naast milieukwaliteit ook leefbaarheid centraal

Evolutie verkoop bedrijventerreinen 1998-2008

houd. De ervaringen die wvi samen met de POM West-

Vlaanderen en Leiedal heeft opgedaan, zijn gebundeld in 

een praktijkboek.

reconversie 
en brownfields 
Wvi heeft het project Reconversie Heernisse voortgezet, 

met de bedoeling een van onze oudste terreinen duur-

zaam te herwaarderen. Daarnaast zijn de werkzaamhe-

den voltooid om de verlaten kazerne van Lissewege om 

te vormen tot een KMO-bedrijvenpark. Daarvoor kregen 

we subsidies via het Doelstelling 2 Kunst-programma 

en het Vlaamse Hermesfonds. Ook de reconversiewerk-

zaamheden voor de oude textielfabriek Sofinal in Ware-

gem werden gefinaliseerd. KMO’s vinden er een kwali-

teitsvol aanbod. 

Samen met Europese partners heeft wvi in een Inter-

reg-project een methodiek ontwikkeld om brownfields 

aan te pakken. Op de site van de Suikerfabriek in Veurne 

(47 hectare) voedt die methodiek het masterplan. 



woonprojecten

www.wvi.be

regionaal en internationaal

We blijven er in onze kerntaken naar streven om regionaal 
en gebiedsgericht te werken. De grensoverschrijdende 
samenwerking met Lille en Dunkerque stond in het teken 
van de oprichting van een Europese Groepering voor Terri-
toriale Samenwerking (EGTS).

regionale werking 
Wvi speelde al een ondersteunende rol in het burge-

meestersoverleg in de Westhoek en de regio Roeselare-

Tielt. Sinds eind 2008 doen we dat ook in de regio Brug-

ge. De bijeenkomsten van de burgemeesters versterken de 

samenwerking tussen de gemeenten en bevorderen het 

maken van onderlinge beleidsafspraken.

In 2008 heeft wvi ook de dynamiek en de ruimtelij-

ke kwaliteit op het platteland in de regio Roeselare-Tielt 

tegen het licht gehouden. Met de regio-enveloppe bege-

leidt en subsidieert wvi praktijkgerichte onderzoeks-

projecten om ingrepen in het publieke domein van de 

gemeenten meer kwaliteit mee te geven. In 2008 konden 

gemeenten in de Westhoek voorstellen indienen.

Elk van de 3 regionale comités kwam in 2008 4 keer 

samen. Sinds 1994 organiseert wvi – in samenwerking 

met de Provincie – regionale bijeenkomsten voor milieu-

ambtenaren. Die worden sinds 2002 ook opgezet voor 

ambtenaren ruimtelijke ordening. De bijeenkomsten blij-

ken erg nuttig als forum om informatie en ervaringen uit 

te wisselen en te overleggen over  gemeenschappelijke 

problemen en uitdagingen. In dat kader past ook Win-

Vorm, een succesvolle lezingenreeks over kwaliteitsvolle 

ruimtelijke ontwikkelingen, die ook in 2008 een 200-tal 

deelnemers trok.

grensoverschrijdend
De grensoverschrijdende samenwerking met Lille en 

Henegouwen stond in 2008 helemaal in het teken van de 

oprichting van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, 

als Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

(EGTS). Begin 2008 vond de officiële installatievergade-

ring plaats. Daarna werkten de technische vertegenwoor-

digers van de 14 partners intensief samen om de nieuwe 

structuur operationeel uit te bouwen.

Ook de grensoverschrijdende samenwerking met 

Dunkerque stond in het teken van EGTS. In 2008 werd de 

doorgroei voorbereid van het informele samenwerkings-

platform West-Vlaanderen – Flandre-Dunkerque – Côte 

d’Opale naar een structuur met rechtspersoonlijkheid in 

de vorm van een EGTS.

Wvi zet ook steeds sterker in op het aantrekken 

van Europese middelen voor de realisatie van eigen en 

gemeentelijke projecten. In 2008 kregen 2 wvi-projecten 

Europese steun: het project Bedrijven Informatie en Sig-

nalisatiesYsteem (BISY) rond de digitalisering van beweg-

wijzering op bedrijventerreinen, en Future Cities, dat 

steden wil helpen om zich aan te passen aan klimaat-

verandering.

Het aantal verkochte kavels is licht gestegen, maar voor tra-
ditionele verkavelingen blijft de grondschaarste tot hoge 
prijzen leiden. De huisvestingsprojecten voor bejaarden, 
alleenstaanden en kleine gezinnen blijven het goed doen. 

grondschaarste blijft

aankoop
In 2008 kocht wvi 18 hectare grond aan, vooral in Korte-

mark, Blankenberge, Zonnebeke en Diksmuide. Voor heel 

wat andere projecten heeft wvi alvast aan- of verkoopbe-

loften gesloten die nog niet in akten zijn omgezet.

verkoop 
In 2008 werden 135 kavels bouwgrond verkocht. Dat is 

ongeveer de verwachte hoeveelheid. Blikvanger was 

Roeselare-Beveren Kapelhoek, waar 72 kavels werden 

verkocht. Andere grote projecten die in verkoop gingen 

waren Izegem (Maandagmarkt), Knokke-Heist (Heule-

brug) en Ledegem (Sint-Eloois-Winkel). 

huisvestingsprojecten 
Wvi blijft gemeenten en OCMW ondersteunen om een aan-

bod van huisvesting voor alleenstaanden en kleine gezin-

nen te realiseren. We boren de beschikbare subsidiebron-

nen maximaal aan en zorgen voor de bouwcoördinatie en 

de voorlopige financiering. In 2008 werden 20 woonen-

titeiten in 3 projecten overgedragen aan het OCMW van 

Oostkamp en aan het gemeentebestuur van De Panne.

Daarnaast blijft wvi kleinschalige inbreidings- en ver-

dichtingsprojecten uitvoeren. Meestal werken we daar-

voor samen met de lokale sociale bouwmaatschappijen 

of met de privésector. Wvi voert dergelijke kernverster-

kende projecten ook uit in projectregie, in opdracht van 

de gemeenten.

omvorming bedrijfspanden
Momenteel lopen een 4-tal projecten om verlaten 

bedrijfspanden om te vormen of sites te saneren. In Ware-

gem (Sint-Hubert) zijn de sloopwerkzaamheden opge-

start en is een bouwaanvraag voorbereid voor 83 woon-

eenheden. In Wielsbeke (Hoek Heirweg en Rijksweg) 

komen 15 wooneenheden. Daar zijn de infrastructuur-

werkzaamheden opgestart.

voorbeeldproject duurzaamheid
Wvi realiseert de komende jaren samen met de Stad 

Ieper en andere partners de duurzame stadsuitbrei-

ding Oostsector in Ieper. De nieuwe wijk moet een voor-

beeldproject worden dat diverse duurzaamheidsaspec-

ten integreert: water- en energiehuishouding, optimaal 

ruimtegebruik, mobiliteit en leefbaarheid, natuur en 

landschap. 

Wvi zal het hele duurzaamheidstraject regisseren, 

van de opmaak van de uitvoeringsplannen tot en met de 

begeleiding van de individuele bouwers. 

evolutie verkoop kavels

structuren uitbouwen 
en ondersteunen

Verkaveling 
Kapelhoek te 
Roeselare


