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VOORAF

Op 28 mei werd in Veurne tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het jaar-
verslag 2014 voorgesteld. In dit nummer vatten we de belangrijkste feiten, 
trends en evoluties voor u samen. Het volledige jaarverslag kunt u natuurlijk 
nalezen en downloaden op onze website.

2014 was voor WVI een feestjaar: we vierden onze vijftigste verjaardag. 
Toch keken we vooral vooruit: we hebben onze missie en strategie verder 
verfijnd, zodat we beter dan ooit gewapend zijn voor de uitdagingen die ons 
te wachten staan. We profileren ons nog sterker als verlengstuk van de lokale 
besturen. Tegelijk willen we vormen van intergemeentelijke samenwerking 
– op kleine en op grotere schaal – gangmaken, faciliteren en zo nodig 
zelf organiseren.

Intussen hebben we in 2014 in onze diverse werkvelden behoorlijke resul-
taten neergezet. Iedereen die daaraan heeft meegewerkt – onze vennoten, 
onze bestuursorganen en onze medewerkers willen we daarvoor van harte 
feliciteren en bedanken.

Veel leesplezier – en alvast een prettige vakantie!

Geert Sanders | algemeen directeur

Redactie en vormgeving Jansen & Janssen, www.jaja.be | Coördinatie Raïsa Calleeuw

Verantwoordelijke uitgever Geert Sanders, algemeen directeur, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge 

WVI INFO wordt gedrukt op Lessebo Regular. FSC label. 
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n december 2014 hebben we het 50-jarig bestaan 
van WVI gevierd. Bij die verjaardag konden we met 
trots terugblikken op de belangrijke bijdrage die 

WVI heeft geleverd aan de ontwikkeling van onze ven-
noten-gemeenten en de provincie West-Vlaanderen. 
Denk maar even aan de meer dan 10.000  betaalbare   
woonkavels die we hebben gerealiseerd, aan de 
3.000 hectare duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare 
bedrijventerreinen die we hebben ontwikkeld, aan de 
honderden ruimtelijke en andere plannen en studies 
die we hebben opgemaakt.

EEN DYNAMISCHE VIJFTIGER 

Meteen hebben we ook onze huisstijl, onze nieuwsbrief 
en onze website opgefrist en gekozen voor een 
dynamisch en gedurfd logo. De baseline – WVI linkt 
gemeentes – vat kernachtig onze missie samen: we 
brengen gemeentes samen om zo mooie projecten 
te kunnen realiseren – vooruitziend, oplossingsgericht, 
met oog voor kwaliteit. Omdat we samen sterker 
staan, maar ook omdat we samen de hefbomen 
in handen krijgen om gemeentelijke en regionale 
beleidsdoelen te helpen formuleren en realiseren.

STRATEGIE VERFIJND 

In 2014 hebben we onze missie en strategie opgefrist 
en verfijnd. We blijven de toon zetten als kwaliteitsvolle 
en duurzame projectontwikkelaar in de werkvelden 

2014: strategie verfijnd

WVI is 
dynamische 
vijftiger

In 2014 vierden we onze vijftigste verjaardag. Dat was 
een gelegenheid om onze strategie te verfijnen. We profileren 
ons als kwaliteitsvolle en duurzame projectontwikkelaar, 
als  kennis- en expertisecentrum en steeds sterker ook als 
facilitator van samenwerkingsverbanden tussen gemeentes. 

wonen en ondernemen. Daarnaast profileren we 
ons als studiebureau en advies- en kenniscentrum, 
in domeinen als ruimtelijke planning en stedenbouw, 
mobiliteit, milieu, natuur, energie, klimaat, erfgoed, GIS 
– en eventueel ook in nieuwe domeinen. En we willen 
 nieuwe vormen van intergemeentelijk en interbestuur-
lijk samenwerken ondersteunen.

SAMENWERKING STIMULEREN 

Steeds meer gemeentes beseffen namelijk dat ze 
alles te winnen hebben bij meer intergemeentelijke 
samenwerking, op kleine of grotere schaal. WVI wil 
 samenwerkingsinitiatieven vanuit de  gemeenten onder-
steunen en faciliteren en zo nodig zelf  bestuderen  
en organiseren. Daarnaast vertolken en bepleiten we 
de behoeften en belangen van vennoten bij hogere 
beleidsniveaus, maar bijvoorbeeld ook in de grensover-
schrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. >

I

WVI wil gemeenten helpen 
om samenwerkingsinitiatieven 
op te zetten.

50
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In Izegem ontwikkelt WVI de autohandels zone Minerva.

REGIONALE PROJECTBUREAUS 

Intussen blijft WVI de burgemeestersconferenties in 
de Westhoek, Roeselare-Tielt en Oostende-Brugge 
versterkt ondersteunen. Wel is het de bedoeling dat 
ze op termijn verzelfstandigd worden. In elk van de 
drie regio’s is WVI gestart met een projectbureau. Die 
zullen operationele en uitvoerende projecten gang-
maken, met de nadruk op vernieuwende opdrachten. 
Daarnaast worden ze ons aanspreekpunt en onze 
relatiebeheerder in de regio.

IN-HOUSE REGELING 

In 2014 heeft de Europese Raad een richtlijn goedge-
keurd over de gunning van overheidsopdrachten. Die 
richtlijn bepaalt onder welke voorwaarden overeenkom-
sten binnen de overheidssector als in-house worden 
beschouwd en dus niet onderworpen zijn aan de regel-
geving voor overheidsopdrachten. Vanaf 2015 voldoet 
de relatie tussen WVI en zijn vennoten aan die voorwaar-
den. Voor gunningen door de gemeenten aan WVI hoeft 
een overheidsaanbesteding dus niet meer. De gemeente 
kan de opdracht rechtstreeks aan WVI gunnen, wat 
sneller gaat en de administratieve werklast verlicht. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING? 

Eind 2014 keurde de Kamer de programmawet goed die 
onder meer ook bepaalt dat intercommunales zoals WVI 
voortaan niet meer vrijgesteld zijn van vennootschaps-
belasting. Een aantal intercommunales – waaronder 
WVI – heeft besloten om die maatregel aan te vechten 
bij het Grondwettelijk Hof. Het spreekt vanzelf dat de 
vennootschapsbelasting een zware financiële impact 
kan hebben voor WVI en haar vennoten. We volgen dat 
dossier dan ook van nabij op.

ls publieke dienstverlener willen we 
voor onze bedrijventerreinen de juis-
te bedrijven aantrekken – de bedrij-

ven die het best inspelen op de ruimtelijke 
en economische wensen van onze venno-
ten. Met een doordacht uitgiftetraject zorgt 
WVI ervoor dat het juiste bedrijf op het 
juiste perceel op het juiste bedrijventerrein 
terechtkomt. De twee sleutels: zorg vuldige 
beleidsmatige aansturing, samen met de 
gemeente, en permanente communicatie 
met kandidaat-kopers

IN ONTWIKKELING 

In 2014 werkte WVI aan 66 projecten die 
samen goed waren voor 808 hectare. 
Belangrijke realisaties waren de nieuwe 
bedrijventerreinen Ieper Businesspark 
(deelzone), Koekelare Ten Barne, 

Zorgen voor een behoorlijk gespreide, 
prijsverantwoorde en gediversifieerde 
voorraad van kwaliteitsvolle en duurzame 
bedrijventerreinen: dat blijft de taak van WVI.

>

A

 

Ondernemen

Nog beter 
inspelen op 
noden bedrijven
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Ledegem Vierschaere fase III, Oudenburg 
Plassendale II fase 2, Pittem Posterij Zone D, 
Poperinge Sappenleen uitbreiding 2 en 
Zedelgem Zangersbos.

AANKOOP EN VERKOOP 

Doordat een aantal bestemmingstrajecten 
werd afgerond, lag het gerealiseerde aan-
koopvolume hoger dan in 2013. We kochten 
bruto 56 hectare aan, waarvan 1,3 hectare 
terugkopen. Met 34 hectare liep de verkoop 
behoorlijk: verdeeld over een 30-tal terrei-
nen werden 83 bedrijven gehuisvest. 

VOORRAAD 

De voorraad bouwrijpe bedrijventerreinen 
nam met een derde toe en bedroeg circa 
100 hectare. Dankzij de grote golf van 
planningsprocessen krijgen we de komen-
de jaren een belangrijk aanbod van regio-
nale, lokale en specifieke bedrijven zones. 
Op korte termijn komt zo een ijzeren 
voorraad van 200 à 250 hectare binnen 
bereik. Om ook op (middel)lange termijn 
een ijzeren voorraad te realiseren – en de 
West-Vlaamse economie perspectieven 
te bieden – zijn nieuwe planningspro-
cessen nodig, onder meer in het nieuwe 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). 

INSPELEN OP NODEN VAN BEDRIJVEN 

Om de juiste bedrijven aan te trekken, 
hebben we ons uitgiftetraject geoptima-
liseerd. We profileren ons steeds sterker 
als accountmanager, zodat we de vinger 
aan de pols van de bedrijven houden. Ook 
met ons aanbod spelen we op hun be-
hoeften in. Eigen bedrijfsverzamelgebou-
wen in Beernem, Ingelmunster, Vleteren 

(Fleterna) en Zedelgem (Zangersbos) 
werden in 2014 voorbereid. Kleinschalige 
lokale bedrijven kunnen daar modules 
 aankopen en zelf inrichten. 

Samenwerking met privépartijen ziet WVI 
als een optie als dat win-winsituaties op-
levert. In 2014 hebben we drie projectzones 
gedefinieerd waar private ontwikkelaars 
zelf gebouwen kunnen realiseren of met be-
drijfsverzamelgebouwen ook de huurmarkt 
kunnen afdekken. Het gaat om een zone 
voor grootschalige detailhandel in Oostende 
en projectzones voor bedrijfsverzamel-
gebouwen in Lichtervelde en Lissewege.

KOSTENEFFICIËNTIE 

Een aandachtspunt blijft dat de ontwik-
keling van bedrijventerreinen steeds 
complexer wordt. Vooral de verwervings-
trajecten, de archeologische onderzoeken 
en de aanleg van nutsleidingen hebben 
een grote impact op de doorlooptijd en de 
kostprijs. Nu de Vlaamse subsidies voor 
de uitrusting van greenfields zijn wegge-
vallen, de grondprijzen stijgen en de vele 
sectorale eisen de ontwikkeling van bedrij-
venterreinen financieel bezwaren, is het 
geen gemakkelijke klus om de gemiddelde 
kostprijs binnen de perken te houden.

DUURZAME KWALITEIT 

Als voortrekker op het gebied van duur-
zame bedrijventerreinen blijven we onze 
strategie actualiseren en verbeteren. Zo 
hebben we in 2014 een energiestrategie 
opgemaakt. Voortaan worden onze nieuwe 
bedrijventerreinen CO2-neutraal: de bedrij-
ven verbinden zich ertoe groene stroom te 

verbruiken. Om bedrijven te helpen daaraan 
te voldoen, verlenen we energieadvies 
op maat. In 2014 gingen vijf nieuwe CO2-
neutrale bedrijven in verkoop: Ledegem 
Vierschaere, Pittem Posterij zone D, 
Koekelare Ten Barne, Zedelgem Zangersbos 
en Vleteren Fleterna. Dat brengt het to-
taal op 14. Een technisch parkmanager 
ziet er onder meer op toe dat de beoogde 
duurzaamheidsniveaus gehaald en op peil 
worden gehouden. Bij problemen denkt hij 
oplossingsgericht met de bedrijven mee. 

RECONVERSIE 

Ook op oude bedrijventerreinen streeft 
WVI naar duurzame kwaliteit. Een intus-
sen opgeleverd proefproject in Heernisse 
(Diksmuide) leverde een geïntegreerd 
draaiboek voor revitalisering op, dat we 
nu ook op andere terreinen toepassen. We 
werkten een reconversiestudie uit voor de 
bedrijvenzone Ieperleekanaal (Ieper) en 
bestudeerden de aanleg van gescheiden 
riolering op het bedrijventerrein in Pittem. 
Om zulke projecten financieel te ondersteu-
nen en de last voor de gemeenten te ver-
lagen, houdt WVI een eigen reconversie- of 
revitaliseringsfonds aan.
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WVI profileert zich alsmaar  
sterker als accountmanager  
voor de bedrijven.
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VI houdt de vinger aan de pols van de 
complexe milieuproblematiek en de snel 
evoluerende regelgeving. We informeren 

de gemeenten erover en vertolken hun stand-
punt in allerlei overlegorganen. Met ons Vlarem-
eerstelijnsadviesloket geven we de gemeenten rug-
gensteun bij de regelgeving rond milieuvergunningen. 
In 2014 hebben we 39 milieuvergunningsaanvragen 
geadviseerd. Daarnaast verleenden we bodemtech-
nisch en juridisch advies bij projecten op potentieel 
verontreinigde gronden. 

Duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw blijven 
hoog op de agenda. Voor De Vloei in Ieper onderzoch-
ten we onder meer of een energy service company 
(ESCO) kan worden ingezet en verkenden we moge-
lijkheden tot ‘samenbouwen’. Ook ging het toetsteam 
van start, dat bouwheren begeleidt om hun plannen 
te verduurzamen.

WVI heeft een intergemeentelijke milieuambtenaar in 
dienst die in vier gemeenten actief is. In de drie regio’s 
organiseerden we ook in 2014 weer overlegmomenten 
voor schepenen en ambtenaren.

Milieu, natuur, energie en klimaat

Gangmaker 
voor het  
lokale 
klimaatbeleid
WVI verleent de gemeenten deskundig 
eerste lijnsadvies en inhoudelijke onder-
steuning bij milieudossiers, natuurstudies en 
energie doorlichtingen. We profileren ons ook 
als gangmaker voor gemeenten die zich willen 
engageren voor een lokaal klimaatbeleid.

W

Op 1 december 2014 engageerden 62 West-Vlaamse 
gemeenten zich voor een lokaal klimaatbeleid.

Voor de Blankenbergse 
Polder Zuid maakte WVI 
een gebiedsvisie en beheerplan.
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systemen te implementeren of hun woonpatrimonium 
en infrastructuur energiezuinig te maken. Als lokale 
entiteit voor de Vlaamse energielening (het vroegere 
FRGE) begeleiden we ook particulieren uit de doelgroep 
die willen lenen voor energiebesparende investeringen: 
betere dakisolatie, een nieuwe condensatieketel, een 
zonneboiler enz. In 2014 werden 288 dossiers goed-
gekeurd, voor een bedrag van 2 miljoen euro.

ENGAGEMENT KLIMAATBELEID 

Op 1 december 2014 hebben 62 West-Vlaamse 
 gemeenten samen met de provincie West-Vlaanderen 
en WVI een verklaring ondertekend waarin ze zich 
engageren voor een lokaal klimaatbeleid. Ze verbinden 
zich ertoe om acties op te zetten om klimaatverande-
ring tegen te gaan en de gevolgen ervan te milderen, 
zowel in hun eigen werking als in samenwerking 
met doelgroepen en andere partners. WVI verbindt 
zich ertoe nog sterker in te zetten op de onder-
steuning aan de gemeenten. Schepenen en lokale 
ambtenaren kunnen alvast ervaringen en expertise 
 uitwisselen op het Kennisplatform lokaal klimaatbeleid: 
een  technisch platform voor actuele ontwikkelingen, 
praktijkvoorbeelden en discussies.

NATUUR 

WVI verleent eerstelijns- en expertadvies op het gebied 
van natuurbeheer en -ontwikkeling en landschapsbe-
heer. We maakten acht gemeentelijke natuurstudies op 
en leverden expertise voor zes natuuracties. Landschap 
en natuur stoppen niet aan de gemeentegrenzen: voor 
een behoorlijk natuurbeleid is daarom een overkoepe-
lende aanpak nodig. In 2014 werkte WVI mee aan vijf 
gemeente-overschrijdende studies, vaak in opdracht van 
de provincie West-Vlaanderen of het Vlaams Gewest. 

PROEFTUIN DUURZAAM RENOVEREN 

Ook op het gebied van energie verleent WVI eerstelijn-
sadvies en technische ondersteuning. WVI is een van 
de partners in een proefproject van de Stad Roeselare 
voor duurzame woningrenovatie. Het doel: aantonen 
dat  betaalbaar renoveren haalbaar is en een haalbaar 
 concept ontwikkelen dat op ruime schaal kan worden 
toegepast. WVI zorgt voor energieadvies, op basis van 
een thermografische energiescan met infraroodcamera.

VLAAMSE ENERGIELENING 

Met energiedoorlichtingen en haalbaarheidsonderzoe-
ken helpen we gemeenten om hernieuwbare energie-

WVI zal de gemeenten nog 
sterker ondersteunen in 
hun lokaal klimaatbeleid.
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et gemeentelijke ruimtelijk structuurplan (GRS) 
vormt de basis voor gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (GRUP). De voorbije jaren 

heeft WVI aan 36 structuurplannen gewerkt, waarvan 
er intussen 33 zijn goedgekeurd. In 2014 maakten we 
97 GRUPS op, waarvan er al 18 groen licht kregen. 
Voor het afbakeningsproces van het kleinstedelijk 
gebied van Tielt maakten we een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dat uit vier deelplannen bestaat.

Voor Gistel werkten we een gemeentelijk land-
bouw ontwikkelingsplan (GLOP) en een ruimtelijk 
kwaliteits beleid voor het centrum uit. Veel aandacht 
ging ook naar verkavelingsplannen en stedelijke 
 woonprojecten, inrichtingsplannen voor bedrijven-
terreinen en beeldkwaliteitsplannen. In Oostkamp, 

Ruimtelijke planning en mobiliteit

Technische  
ondersteuning 
en expertise
WVI blijft zich profileren als een kwaliteitsvol 
advies- en studiebureau. Daarnaast staan 
we de gemeenten steeds vaker terzijde 
bij gespecialiseerde taken: we delen 
onze knowhow en stellen op vraag van de 
gemeente onze experts ter beschikking.

H

Pittem, Hooglede, Kortemark en Sijsele (kazerne) 
verkenden we eventuele (her)bestemmingen van 
 sites en gebouwen.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

EN EXPERTISE 

De dossiers die de gemeente op haar bord krijgt, 
worden inhoudelijk, procesmatig en technisch steeds 
complexer. WVI reikt een helpende hand: gemeenten 
die geen eigen stedenbouwkundig ambtenaar hebben, 
kunnen die functie voortaan laten invullen door een 
expert van WVI. Dat kan ook deeltijds. Ook kunnen onze 
experts de stedenbouwkundige dienst van de gemeen-
te tijdelijk of permanent versterken.

We ondersteunen de gemeenten ook bij de vele 
GIS-taken die de overheid hen oplegt. Zo heeft onze 
GIS-cel een efficiënte methodiek ontwikkeld voor de 
opmaak van het register onbebouwde percelen (ROP). 
In 2014 heeft WVI voor drie gemeenten zo’n ROP op-
gemaakt. We ondersteunen de gemeenten ook bij het 
digitaliseren van hun lokale plannen, in het kader van 
het project Digitale Stedenbouwkundige Informatie 
(DSI) van de Vlaamse overheid.

OPENBARE VERLICHTING 

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor hun openbare 
verlichting te doven of te dimmen. Vaak worden ze 
daarbij geconfronteerd met vragen over aansprake-
lijkheid, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. WVI 
adviseert hen en participeert ook in het Kennisplatform 
Openbare Verlichting van de provincie West-Vlaanderen. 
Dat platform brengt de verantwoordelijke schepenen en 
ambtenaren regelmatig samen om hen te informeren 
over nieuwe ontwikkelingen.

WVI helpt de gemeenten ook bij  
de GIS-taken die de overheid oplegt. 

Herinrichting Rozendaalstraat,  
Ieperleekanaal in Ieper.
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TOEKOMST PAROCHIEKERKEN 

Zo’n kennisplatform is er ook voor de toekomst van de 
parochiekerken. Het werd in 2014 opgericht door 
WVI, samen met de provincie en Leiedal. Het doel: 
ervaringen uitwisselen en gemeenten en kerkbesturen 
uit de eerste hand informeren over nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden. 

WINVORM 

WVI organiseert en ondersteunt het overleg voor 
de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren 
in de regio’s Westhoek, Midden West-Vlaanderen 
en Brugge-Oostende. Daarnaast lokten de zes 
lezingen van WinVorm – een samenwerkingsverband 
waarbij ook WVI betrokken is – telkens gemiddeld 
90 à 100 geïnteresseerden. De lezingen reiken 

Mobiliteitsplan Ledegem: parkeerbezetting ‘s nachts.Gewenste structuur GRUP uitbreiding Ringzone, Ingelmunster.

interessante visies aan, maar zetten vooral heel wat 
overtuigende praktijkvoorbeelden in de kijker. Ook 
in 2014 lanceerde WinVorm twee keer de Oproep 
WinVorm, bedoeld om geschikte kwaliteitsontwerpers 
te selecteren voor projecten van West-Vlaamse lokale 
besturen en overheden, zodat die projecten extra 
kwaliteit meekrijgen.

MOBILITEIT 

Gemeenten moeten hun mobiliteitsplan per legislatuur 
onderwerpen aan een  herziening. WVI begeleidt ze-
ven gemeenten bij die herziening. Voor de Westhoek 
had WVI in 2013 een visie op mobiliteit in de regio 
uitgewerkt. Die werd in 2014 verder  verfijnd. WVI 
maakte verkeersstudies op voor de dorpskernen van 
Oostrozebeke en van Ooigem.

≤ 25% bezetting

25%-50% bezetting

50%-80% bezetting

≥ 80% bezetting

GEMIDDELDE  
PARKEERBEZETTING 
NACHTTELLING
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Andere werkvelden en samenwerking

Vernieuwende 
initiatieven inspireren 
en ondersteunen

e WVI-aankoopdienst onderhan-
delde in 2014 over de aankoop van 
26,2 hectare voor bedrijventerrei-

nen en 5,5 hectare voor woonprojecten. 
Onze aankopers staan ook ter beschikking 
van de gemeenten: ze zorgen ervoor dat 
de aankopen en pachtregelingen sneller 
worden gerealiseerd, zodat infrastruc-
tuurprojecten van de gemeente geen ver-
traging oplopen. In regie voor de gemeen-

van zes gemeenten in de regio Roeselare-
Tielt heeft WVI een intergemeentelijke GIS-
coördinator aangeworven. Die is voltijds bij 
WVI in dienst, maar verdeelt zijn inzet over 
de zes gemeenten.

Gemeenten kunnen WVI ook inschakelen 
voor consultancy op maat. In de praktijk 
komt het erop neer dat een expert de 
gemeentelijke GIS-werkgroep adviseert 
bij beleidskeuzes. In 2014 maakten Gistel 
en Hooglede daar gebruik van. Daarnaast 
organiseert WVI onder de noemer GISCO 
– GIS-Coördinatie door Overleg – vier 
overlegmomenten per jaar. Zo willen we 
lokale GIS-verantwoordelijken ruggensteun 
bieden en hun de kans geven om kennis te 
delen en ervaringen uit te wisselen.

REGIONAAL 

WVI verzorgt het secretariaat van het 
burge meestersoverleg in de regio’s 
Brugge, Roeselare-Tielt en de Westhoek. 
De drie  coördinatoren van dat overleg 
speelden sinds 2009 een cruciale rol in 
de reorganisatie van de brandweer en de 

D ten werden 23 opdrachten opgenomen, 
onder meer voor fietspaden, groenzones 
en lokale infrastructuur.

GIS 

De Vlaamse overheid legt gemeenten 
steeds meer verplichtingen op waarvoor 
ze gebruik moeten maken van GIS. Om de 
gemeentelijke GIS-werking aan te sturen, 
hebben ze een coördinator nodig. Op vraag 

Gemeenten werken steeds vaker samen om taken 
kostenefficiënter aan te pakken. WVI ondersteunt 
hen daarbij. We blijven ook volop werk maken van 
grensoverschrijdende en Europese samenwerking.

Wonen

Duurzaamheid  
hoog op de agenda

W

Betaalbare bouwgrond aanbieden op 
kwaliteitsvolle en duurzame verkavelingen: 
dat blijft het doel van WVI. Compact en 
duurzaam wonen wint steeds meer aan 
belang, net zoals kernversterkende en 
inbreidingsgerichte projecten.

VI heeft de multidisciplinaire 
 expertise in huis die voor duur-
zame projecten nodig is. We willen 

 betaalbare projecten helpen realiseren, 
waarin diverse woontypologieën compact 
zijn ingebed in een natuurlijk kader, met 
respect voor bestaande groen- en water-
elementen en eventueel ook met gemeen-
schappelijke tuinen en parkeerhavens. 

Zo wordt in de verkaveling Schaerdeke in 
Lo-Reninge het landschap in het project 
binnengehaald en worden waterlopen 
geïntegreerd in de open buffering voor 
het hemelwater. Op de duurzame stads-

In Zedelgem realiseerde WVI 
samen met de gemeente 
de verkaveling Xaverianenplein.
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civiele veiligheid in hulpverleningszones. Die 
gingen begin 2015 officieel van start.

In opdracht van het Westhoekoverleg voerde 
WVI een studie uit over de toekomst van de 
parochiekerken. Het Midwestoverleg boog 
zich onder meer over mogelijke schaalvoor-
delen dankzij gezamenlijke aankopen, over 
het delen van personeel en expertise en 
over de regionale I-scan, die aanbevelingen 
moet opleveren voor intergemeentelijke 
samenwerking op ICT-gebied. In Brugge-
Oostende ging veel aandacht naar de brand-
weerhervorming en naar de regierol van 
gemeenten in de lokale sociale economie. 

GRENSOVERSCHRIJDEND 

Na de Franse gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2014 werden de bestuursorga-
nen van de EGTS Eurometropool vernieuwd. 
In 2014 werd de werking verder afgestemd 
op de strategie 2014-2020. Om de drie stra-
tegische prioriteiten vorm te geven, gingen 
drie thematische commissies van verkoze-
nen aan de slag. Ze zetten zich in om het so-
ciaaleconomische potentieel te ontwikkelen, 

de interne mobiliteit en de bereikbaarheid te 
versterken en de Eurometropool blauwer en 
groener te maken.

Ook de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-
Dunkerque-Côte d’Opale vernieuwde de 
bestuursorganen. Aandachtspunten in 
2014 waren onder meer: de waterafvoer 
bij hoogwater in het grensgebied tussen 
Duinkerke en Veurne, de grensoverschrij-
dende kaart van het openbaar vervoer, het 
netwerk van beiaardiers en Noord-Franse 
planningsdossiers met een ruimtelijke im-
pact op West-Vlaamse gemeenten.

EUROPESE SAMENWERKING 

Voor de Europese samenwerking was 
2014 een overgangsjaar. De eerste 
projectoproepen van de nieuwe pro-
grammaperiode 2014-2020 werden 
eind 2014 gelanceerd. WVI diende alvast 
projectvoorstellen in voor enkele Interreg-
programma’s. Gemeenten die zelf graag 
Europees willen samenwerken blijven we 
stimuleren en begeleiden, onder meer om 
hun administratieve werklast te verlichten.

uitbreiding De Vloei in Ieper werden de 
infrastructuurwerkzaamheden aangevat. 
Voor De Langhe Thuyn in Blankenberge 
loopt de procedure voor de goedkeuring 
van het ruimtelijk uitvoeringsplan nog. Ook 
in Staden (De Twee Hofsteden) is een RUP 
opgestart voor een duurzaam project met 
een hoger ambitieniveau. 

AANKOOP EN VERKOOP 

Met 5,5 hectare in 12 projecten ligt de 
aankoop 0,5 hectare hoger dan in 2013. 
We verkochten 124 kavels in 23 projecten: 
sinds de crisis van 2008 is de tendens 
weer stijgend. De vraag naar het product 

van WVI – een lot bouwgrond tegen een 
betaalbare prijs – blijft duidelijk zeer groot. 
Aan sociale bouwmaatschappijen werd 
grond verkocht voor 29 woonentiteiten, 
wat meteen de sociale mix ten goede komt. 
De vraag naar betaalbare kavels blijft 
groot, maar de kopers twijfelen langer 
en de banken eisen meer eigen inbreng. 
De voorraad aan realiseerbare terreinen 
bleef met 147 hectare ongeveer gelijk.

INBREIDINGSGERICHT 

Het spreidingspatroon verschuift steeds 
sterker in de richting van een concen-
tratie- en verdichtingspatroon. Door in 

te zetten op verlaten bedrijfsruimten en 
kernversterkende projecten spelen we 
daar op in. Recente voorbeelden zijn de 
site Ter Beke in Ruiselede en het project 
Lavani in Izegem.

PUBLIEKE WOONPROJECTEN 

Voor gemeenten en OCMW’s die soci-
ale huurwoningen bouwen, werden de 
project subsidies vervangen door een 
negatief rentende lening. Na het over-
gangsjaar 2013 werden in 2014 drie 
nieuwe  projecten in de steigers gezet, in 
De Panne, Ieper en Waregem, samen goed 
voor 41 woningen. 

Welke toekomst kunnen de parochiekerken krijgen? 
WVI maakte een studie.
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VI zet haar brede kennis en experti-
se in om gemeenten bij te staan als 
regisseur voor gebiedsontwikkeling, 

als verlengstuk van het lokale bestuur. 

DUIDELIJK TRAJECT 

Als de gemeente een site wil ontwikkelen 
of herbestemmen komen daar allerlei 
factoren bij kijken: de visie van de 
gemeente, de plannen van de eigenaars, 
kosten en baten, meerwaarden en risico’s, 
duurzaamheidsambities en wensen van 
stakeholders. Als regisseur zet WVI 
een duidelijk traject uit, waarin elke 
procesactor een duidelijke rol krijgt. Dat 
staat borg voor een vlot procesverloop en 
een kwalitatief eindresultaat.

PROJECTEN 

Als regisseur van het duurzame woonproject 
Gitsestraat in Roeselare en Hooglede 
maakte WVI – in opdracht van de stad 
Roeselare – de ambitienota op. Die leidde 
tot samenwerkingsovereenkomsten 
tussen beide betrokken gemeentes 
en tussen ontwikkelaars en de stad 
Roeselare. Voor het kernversterkend 
project op de brouwerijsite in Kortemark 
begeleidden we de gemeente bij de 
verdere onderhandelingen met de 
projectontwikkelaar en het optimaliseren 
van het ontwerp. Op vraag van de stad 
Poperinge onderzocht WVI de potenties van 
een leegstaande school- en kloostersite. 
Daarnaast staan we gemeenten bij die voor 

hun parochiekerk een zinvolle neven- of 
herbestemming zoeken.

VANUIT EIGEN GRONDPOSITIE 

WVI kan die regisseursrol ook opnemen 
vanuit haar grondpositie. Dat is het geval 
voor de Suikerfabrieksite in Veurne, waar 
WVI in 2014 voortwerkte aan de omvorming 
van de vroegere fabriek tot een kwaliteitsvol 
en duurzaam nieuw stadsdeel met een ge-
mengde stedelijke ontwikkeling. In opdracht 
van de stad Damme werkte WVI verder aan 
de reconversiestudie voor de vrijgekomen 
kazerne in Sijsele. Ook de herziening van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Damme die daarvoor nodig is, nemen we 
voor onze rekening.

Gebiedsontwikkeling

WVI als projectregisseur
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