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Jaarverslag integraal lezen?
De integrale, downloadbare tekst van het jaarverslag 2020 vindt u op onze 
website: www.wvi.be/publicaties. Daarin vindt u onder meer een overzicht 
van de activiteiten die WVI in elk van de 54 gemeenten in ons werkingsgebied 
heeft ontplooid.
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Voor het tweede jaar op rij al moesten we onze algemene vergadering digitaal 
organiseren. Op 16 juni hielden we opnieuw een online-meeting, live te volgen 
op onze website en via YouTube. Het is maar een van de vele vernieuwingen 
waar we het afgelopen jaar met z’n allen aan moesten wennen. Sommige 
innovaties zullen zeker blijvertjes worden, ook als we elkaar hopelijk straks 
opnieuw in levende lijve kunnen ontmoeten – denk maar aan videovergaderen 
en gedeeltelijk thuiswerk.

Voor WVI was 2020 niet alleen een jaar van wendbaarheid en flexibiliteit. 
Het was ook een vruchtbaar jaar. De economische dynamiek in ons 
werkingsgebied bleek nauwelijks aangetast, we profileerden ons nog 
sterker als waardevolle partner van de lokale besturen en we hebben 
stappen vooruit gezet in de diverse transities die we willen bewerkstelligen: 
een klimaatbestendige leefomgeving, de energietransitie, de circulaire 
economie, de digitale transitie en de bestuurlijke transitie. Iedereen die aan 
die goede resultaten heeft meegewerkt – onze vennoten, de leden van onze 
bestuursorganen, onze stakeholders en onze medewerkers – willen we 
daarom van harte bedanken.

Veel leesplezier – en een deugddoende zomervakantie!

Geert Sanders | algemeen directeur



>

Werk maken van transities

Forse stappen vooruit
Als het coronajaar iets duidelijk heeft 
gemaakt, dan wel dit: onze wereld verandert 
razendsnel en onvoorspelbaar. WVI profileert 
zich daarom als dé partner om de gemeenten 
naar een toekomst bestendige samenleving 
te loodsen en hen in diverse transities te 
begeleiden en vooruit te helpen.

Transitie: voor WVI wordt dat de komende 
jaren het kernwoord. Daarom hebben we ons 
jaarverslag – en de samenvatting ervan in deze 

WVI-info – gestructureerd volgens de transitiesporen 
die we samen met onze gemeenten willen bewandelen. 
De toekomst confronteert ons met ongeziene 
uitdagingen – maar samen met onze gemeenten-
vennoten doen we er alles aan om die uitdagingen 
om te zetten in kansen en troeven. Dat doen we 
pragmatisch, met haalbare oplossingen, door onze 
kennis en  expertise te delen of door de juiste partners 
rond de tafel samen te brengen.

TRANSITIES OP DE SPOREN

Zo willen we samen werk maken van een klimaat-
bestendige leefomgeving, met levendige steden en 
gemeenten, een veerkrachtige open ruimte, toekomst-
bestendige mobiliteit, aantrekkelijke werklocaties 
en haalbaar en betaalbaar wonen. Met veel innova-
tiekracht zetten we in op de energietransitie en de 
circulaire economie. Dat de digitale transitie kansen 
biedt om door te groeien naar een ‘smart’ bestuur, 
heeft ieder van ons kunnen ervaren – en met onze 
nieuwe reeks Get Smart Live-sessies reiken we lokale 
besturen innoverende praktijkvoorbeelden aan.

Om al die uitdagingen aan te kunnen, is ook een 
bestuurlijke transitie nodig, bijvoorbeeld door de vele 
mogelijkheden aan te boren die burgerparticipatie 
biedt, maar ook door te bouwen aan samenwerkingen 
over de gemeentegrenzen heen. In 2020 hebben 

we daarom nieuwe kostendelende verenigingen op 
de rails gezet, waarmee gemeenten vlot personeel 
kunnen delen. En in al onze werkvelden blijven we 
bruggen slaan tussen de gemeenten en Europese en 
Vlaamse subsidieprogramma’s, die hen een duwtje in 
de rug geven om projecten aan te durven die anders 
misschien buiten bereik zouden blijven.

ECONOMISCHE VEERKRACHT

Het coronajaar heeft ieder van ons op de proef gesteld. 
Daarom is het des te verheugen  der om te merken 
dat de economische dynamiek in onze regio niets van 
haar veerkracht heeft ingeboet. We verkochten minder 
bedrijfspercelen dan in het boerenjaar 2019, maar dat 
komt toch vooral doordat veel bedrijventerreinen nog 
in ontwikkeling zijn. De vraag naar ruimte om te onder-
nemen blijft in elk geval hoog. WVI doet er intussen alles 
aan om de kwaliteit en uitstraling van onze bedrijven-
terreinen op een hoog peil te houden. Om dat ook op 
oudere bedrijventerreinen te doen, hebben we onze 
procedure bij doorverkoop bijgestuurd, zodat we sneller 
kwaliteitsinjecties kunnen geven. 

3.

De economische dynamiek in 
onze regio heeft niets van haar 
veerkracht ingeboet
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Een klimaat-
bestendige 
 leefomgeving
Toekomstige generaties moeten het even 
goed hebben als wij. Daarom moeten we onze 
leefomgeving klimaatbestendig maken, de ruimte 
duurzaam en efficiënt gebruiken en grote 
stappen zetten richting klimaatneutraliteit.

Hoe stimuleer je wonen en handel in de kernen? Hoe 
zet je in op verdichting en hergebruik, hoe integreer 
je groen en water, hoe richt je de gemeente klimaat-
bestendig in? Die uitdagingen pakt WVI samen met 
de gemeenten aan.

Ruimtelijke visievorming. Onze strategische 
visievorming krijgt nieuwe klemtonen: 
kernversterking, inbreiding, het vrijwaren 
van open ruimte, groenblauwe dooradering, 
klimaatbestendigheid. Op gemeentelijk niveau 
evolueert ze naar ruimtelijke beleidsplanning, waarin 
een strategische kernnota wordt aangevuld met 
beleidskaders. In 2020 werkte WVI met de gemeente 
Knokke-Heist aan het gemeentelijk ruimtelijk 
beleidsplan (GRB). Na een breed participatietraject 
werd de conceptnota gefinaliseerd. Ook in Staden 
zette WVI een GRB in de steigers.

Uitvoeringsgericht. WVI maakt ook plannen op 
om projecten te realiseren en  ontwikkelingen 
ruimtelijk testuren. In 2020 ging het om 
71 gemeentelijke RUP’s.

Ontwerpend onderzoek. Met deze methodiek kunnen 
gemeenten ideeën en scenario’s verbeelden om 
 onbekende potenties van een site te verkennen. In 
2020 hanteerden we deze methodiek onder meer 
voor een nieuwe woonontwikkeling in Roesbrugge, 
de kerk in Vinkem (Veurne), de herinvulling van de 
schoolsite van Steenkerke (Veurne), de Stedelijke 
Academie voor Podiumkunsten Westhoek (StAPwest) 
in Veurne, een inbreidingsproject in Pittem en de 
visie op de dorpshub De Sceure in Vleteren.

1  Levendige steden 
en gemeenten

Daarnaast hebben we grote stappen vooruitgezet 
in de transitie naar hernieuwbare energie en 
 circulariteit. We stimuleren bedrijven om potenties 
aan te grijpen voor de productie van zonne-energie 
op hun daken. Tegelijk onderzoeken we de oprichting 
van Local Energy Communities op bedrijventerreinen: 
lokale energienetten die groene energie produceren, 
lokaal verbruiken en delen met omwonenden.

BLIJVEN INSPELEN OP NODEN

Klimaat en energie blijven intussen hoog op de agenda 
van onze gemeenten. Met een digitale kick-off op 
23 oktober 2020 zetten maar liefst 29 steden en 
gemeenten in ons werkingsgebied hun aangescherpte 
klimaatambities kracht bij. Ze ondertekenden het 
nieuwe Europese Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie en werken nu samen met stake-
holders concrete acties uit om een klimaatbestendige 
samenleving dichterbij te brengen. WVI coördineert 
en staat in voor de uitwerking en begeleiding. We 
stellen onze energiecoaches en onze thermocar ter 
 beschikking om hun gebouwen en  woonpatrimonium 
energiezuinig te maken, en inwoners van 
32 gemeenten die energetisch willen renoveren 
kunnen laagdrempelig terecht bij het Energiehuis WVI.

Er waren in 2020 nog veel meer blikvangers. De 
ontwikkeling van de Suikerfabrieksite in Veurne gaat 
met rasse schreden vooruit. Steeds vaker zetten 
we ontwerpend onderzoek in als methodiek om 
 inspirerende ideeën te onderzoeken en uit te werken. 
Met pionier Knokke-Heist verkennen we het instrument 
van het gemeentelijke ruimtelijk beleidsplan – een 
aanpak die de komende jaren de toon zal zetten. Nog 
in Knokke-Heist is het ambitieuze project Heulebrug 
uitverkocht. Op 24 kavels wil WVI nu – in overleg met het 
gemeentebestuur – zelf betaalbare en duurzame huur-
woningen realiseren. Een nieuwe aanpak, die nog maar 
eens laat zien hoe WVI op nieuwe noden blijft inspelen.
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5.

Omgevingsvergunning. Sinds 2018 verenigt de 
 omgevingsvergunning de stedenbouwkundige  vergunning 
en de verkavelings- en milieu vergunning. WVI biedt onder-
steuning bij milieuaspecten en in gemengde dossiers ook 
bij stedenbouwkundige aspecten. Dat laatste gebeurde 
in 2020 in Tielt, Moorslede, Ruiselede, Blankenberge en 
Houthulst en ook voor 11 gemeenten via de  kostendelende 
 vereniging (KDV) IG dienst Omgeving en de KDV IG 
omgevings ambtenaar. Voor 13 gemeenten gaf WVI advies 
voor de milieuaspecten van de omgevingsvergunning.

Burgemeestersconvenant. Onder impuls van WVI – 
 territoriaal coördinator voor het  convenant – ondertekenden 
29 gemeenten het nieuwe Burgemeestersconvenant 
voor Klimaat en Energie 2030. Op 23 oktober 2020 zetten 
ze met een digitale kick-off de aangescherpte klimaat-
ambities kracht bij. Ze maken nu een klimaat- en energie-
actieplan op, het sluitstuk van een  uitgebreid cocreatie- en 
 participatietraject dat door WVI wordt getrokken binnen het 
Europees project PentaHelix. In pilootregio Midwest is dat 
klimaatplan intussen goedgekeurd.

Handhaving. Handhaving vormt het sluitstuk van het 
vergunningenbeleid. WVI ondersteunt de gemeenten 
sinds 2018 met intergemeentelijke toezichthouders. In 
2020 werd een nieuwe toezichthouder aangeworven voor 
6 extra gemeenten.

Aankooponderhandelingen. WVI stelt  gespecialiseerde 
aankopers ter beschikking, zodat infrastructuurprojecten 
geen vertraging oplopen. Die hebben in 2020 in 26 dossiers 
aankooponderhandelingen gevoerd in regie voor de 
gemeenten, voor de aanleg van fietspaden, rioleringen, 
waterbeheerprojecten, groenzones, dienstencentra enz.

2  Een veerkrachtige 
open ruimte

>

Multifunctionele open ruimte met groenblauwe aders stelt 
de natuurwaarden en de biodiversiteit veilig, zorgt voor 
recreatie en draagt bij aan levenskwaliteit en welzijn.

Natuurstudies. WVI heeft ruime expertise en 
ervaring in natuurbeheer en -ontwikkeling, 
gebaseerd op veldonderzoek. We helpen gemeenten 
met natuuronderzoek en door – al dan niet 
bovenlokale – natuurvisies te ontwikkelen. In 2020 
werkten we aan 6 gemeentelijke natuurstudies en 
7 gemeentegrensoverschrijdende studies.

Groen erfgoed in kaart. In opdracht van de 
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) 
Polderrand maakte WVI een inventaris van het groene 
erfgoed in de gemeenten Oudenburg, Gistel, Ichtegem, 
Koekelare en Kortemark. Daarnaast inventariseerden 
we op vraag van de provincie West-Vlaanderen de 
rijke rozenvariëteit in het duingebied, wat resulteerde 
in een heus naslagwerk.

D

D

D

D

D

D

D

D

D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DD

D

D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D T

D T

ng

Plaats
W

aterstraat
Ledegemstra

at

M
oorsledestraat

Dadizeelsestraat

Kleppestraat

Zijdelintw
eg

Kernem
elkstraatPl

aa
ts

art 6

art 9

art 10

ar
t 1

1

art 7

art 8

ar
t 1

0

ar
t 1

0

art 10

art 10

art 10

art 11

art 8

art 10

art 7

art 8

B

A
C

art. 3.1

D

0 40 m

MOORSLEDE
RUP Dadipark

 Bestemmingsplan

07673_RUP Dadipark

specifieke aanduiding

te behouden erfgoed
gebouw met erfgoedwaarde

Art. 11 zichtas

D

D

Art. 10  lokaal padennetwerk

D

D

Art. 9 recreatieve voetgangers- en fietsverbinding

D

D

Art. 8 nevenontsluiting

D

D

Art. 7 gemotoriseerd verkeer

D

D

Art. 6 waterloop Heulebeek

flexibele zonegrens
zonegrens

art. 3.5 bouwveld D
art. 3.4 bouwveld C
art. 3.3 bouwveld B
art. 3.2 bouwveld A
art. 3.1 parking

Art. 5 projectzone woonhof
Art. 4 openbare wegenis

deelaanduiding ifv waterberging

Art. 3 landschapspark

Art. 2 parkgebied
Art. 1 gemeenschapsvoorzieningen

Contour RUP Dadipark

art. 10.1 diensttoegangDT

Art. 3

Art. 5

Art. 4

Art. 2

Art. 1

In de gemeente Moorslede 
bestudeerde WVI de herbestemming 
van het voormalige recreatiedomein 
Dadipark tot inbreidingsgebied voor 
wonen en ruimte voor groen, park 
en waterberging.

Beernem profileert zich als bijenvriendelijke gemeente.  
In Industriepark Oost plaatste WVI dan ook het eerste van vier bijenhotels.
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3  Toekomstbestendige mobiliteit
Een duurzaam en slim mobiliteitsbeleid, dat inzet op 
basisbereikbaarheid: dat wil WVI haar gemeenten 
helpen realiseren.

Mobiliteitsplanning. WVI helpt haar gemeenten om 
hun mobiliteitsplan aan te passen, zowel gedeeltelijk 
als volledig. In 2020 deden we dat voor Moorslede, 
Kortemark, Pittem, Staden, Veurne en Wingene. 

Mobiliteitsstudies. Met mobiliteitsstudies kunnen 
gemeenten beter anticiperen op de effecten van 
geplande projecten. WVI maakt zulke studies op en 
reikt oplossingen aan. In 2020 startten we voor 
de gemeente Staden een mobiliteitsstudie rond de 
verbindingsweg Westrozebeke op.

Regionale mobiliteitsvisies en vervoerregio’s. 
Elk van de 15 Vlaamse vervoerregio’s tekende 
een geïntegreerd en multimodaal regionaal 
mobiliteitsplan uit. Dat moet vanaf 1 januari 
2022 resulteren in een optimaal vraaggestuurd 
openbaar vervoer, gestoeld op de principes 
van basisbereikbaarheid. Daarnaast krijgen 
de vervoerregio’s een stem in o.a. fietsbeleid, 
verkeersveiligheid en investeringen in 
infrastructuur. WVI volgt de ontwikkelingen in de 
4 vervoerregio’s Westhoek, Midwest, Brugge en 
Oostende op de voet op. We waken erover dat 
bovenlokale mobiliteitsproblemen ook regionaal 
worden aangepakt. 

>
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4  Haalbaar en betaalbaar wonen
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WVI geeft de evolutie naar compactere, duurzamere 
en inbreidingsgerichte woonprojecten mee vorm. 
We blijven haalbaarheid met kwaliteit verzoenen en 
introduceren ook thema’s zoals hernieuwbare energie, 
biodiversiteit en duurzame mobiliteit.

Gepland of in realisatie. WVI realiseert verkavelingen, 
maar begeleidt gemeenten ook als bouwheer 
bij publieke projecten. In 2020 werd over de 
verschillende stadia van ontwikkeling gewerkt aan 
77 woonprojecten.

Aankoop. De lage trend houdt aan: 1,7 ha in 
4 projecten. De omslag naar inbreidingsgerichte 
projecten vergt intensieve prospectie en voor 
sommige gebieden blijft onzeker of ze gerealiseerd 
kunnen worden.

Verkoop. Er werden 24 woonprojecten in 
15 gemeenten op de markt gebracht, waarvan 
14 projecten voor particulieren (kavels en 
appartementen). Door de coronacrisis moesten 

we onze ontmoetingsmomenten met kandidaat-
kopers digitaal organiseren. We verkochten 88 
woonentiteiten: 57 kavels, goed voor ruim 2,2 hectare 
uitgeruste bouwgrond, en 31 appartementen.

Nu de laatste 2 appartementen verkocht zijn, is ook 
de tweede fase van het project Heulebrug in Knokke-
Heist uitverkocht. Het project is te danken aan de 
gedrevenheid en de visionaire kracht van de onlangs 
overleden burgemeester graaf Lippens. Jonge 
gezinnen konden in eigen gemeente een betaalbare 
woning bouwen, in een wijk met stilistisch coherente 
en karaktervolle architectuur die is ingebed in een 
zorgvuldig vormgegeven, groene publieke ruimte. WVI 
zal op 24 van de 159 eigen kavels zelf huurwoningen 
bouwen én verhuren via het Betaalbaar Verhuurkantoor.

Voorraad. Eind 2020 bedroeg het aantal beschikbare 
kavels 171, goed voor 7 hectare. Dat zijn 72 kavels 
meer dan in 2019, door projecten in Lichtervelde, 
Beernem, Izegem en Poperinge. De grondvoorraad 
aan realiseerbare terreinen bedroeg 127 hectare.



Met doelgerichte kwaliteitsinjecties houdtl WVI op oudere bedrijventerreinen 
de beeldkwaliteit op peil – en voorkomt zo dure revitaliseringen. 

5  Professionele 
werklocaties

Terreinbeheer. Om de uitstraling van onze 
bedrijventerreinen te vrijwaren, zetten we in op 
doordacht terreinbeheer. Om oudere bedrijventerreinen 
kwaliteitsinjecties te geven, wijzigen we onze 
doorverkoopprocedure. Elke doorverkoop aan een 
nieuwe ondernemer wordt voortaan gekoppeld aan een 
doorgedreven opvolgingssysteem. We zetten vooral in 
op het vergroenen en ontharden van de bermstrook. 
De nieuwe aanpak combineert sensibilisering met 
terreinbezoeken, inventarisatie en rapportage, financiële 
waarborgen en checks achteraf.

Reconversie en revitalisering. Nu bedrijfsruimte schaars 
blijft, is reconversie een must. Brownfieldontwikkeling is 
ruimtezuinig en een prima alternatief voor greenfields. 
WVI zet ook al langer in op bedrijfsverzamelgebouwen. 
Om verouderde bedrijventerreinen een nieuwe schwung 
mee te geven, hebben we een revitaliseringsstrategie 
uitgewerkt die rekening houdt met de financiële 
haalbaarheid. In 2020 hebben we verder gewerkt aan de 
revitalisering van het oudere deel van het bedrijventerrein 
Ieperleekanaal in Ieper. >
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De coronacrisis heeft de sterke economische 
dynamiek in onze regio nauwelijks aangetast. We 
zetten in op ruimtezuinige uitbreiding, reconversie 
en verdichting, multifunctionele locaties en 
performant terreinbeheer.

Gepland of in realisatie. In 2020 werd over de 
verschillende stadia van ontwikkeling gewerkt aan 
43 projecten, met een gezamenlijke bruto-oppervlakte 
van 577,4 hectare, inclusief 2 reconversieprojecten 
van samen 13,5 hectare.

Aankoop. In 2020 kocht WVI 14,2 hectare grond 
aan, waarvan 13,9 hectare bestemd voor nieuwe 
bedrijventerreinen. De overige 0,9 hectare paste 
in het actieve terugkoopbeleid waarmee WVI het 
bouwrijpe aanbod maximaal wil activeren. 

Verkoop. Na het ‘boerenjaar’ 2019 viel de 
verkoop in 2020 begrijpelijkerwijze wat terug. WVI 
verkocht 20,63 hectare grond aan 52 bedrijven op 
23 bedrijventerreinen. 

Voorraad. Door de onverminderd grote ondernemers-
dynamiek in West-Vlaanderen blijft de vraag naar 
 bouwrijpe percelen en een gevarieerd aanbod 
 werk locaties groeien. Eind 2020 hadden we 551,5 
hectare grond in portefeuille, waarvan 35,8 hectare vrij 
 beschikbaar. Voor de ijzeren voorraad blijven nieuwe 
planningsprocessen nodig. Ook willen we nieuwe ruimte 
voor ondernemen uit het Vlaamse  reservepakket 
aanspreken en tegelijk bestaande, verlaten of 
 onderbenutte sites een nieuwe invulling geven.

Kwaliteit. Een bedrijventerrein is een locatie met 
uitstraling en strategisch belang. Daarom werken we 
al in de ontwerpfase voorschriften uit die de  duurzame 
kwaliteit op perceelniveau moeten  garanderen. Zeker 
voor strategische zichtlocaties nemen we ook bepa-
lingen op over architecturale kwaliteit. 
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Suikerfabriek. De contouren van het nieuwe 
multifunctionele stadsdeel op de site van de 
voormalige suikerfabriek in Veurne tekenen zich 
stilaan af. In 2019 lanceerde projectontwikkelaar ION 
de commercialisering van de eerste fase van het 
woonproject Suikerpark. De eerste bewoners namen 
eind 2020 hun intrek in de woningen en appartementen 
langs de Suikerbietstraat. Op de kijkwoning na zijn 
alle 28 woningen verkocht. Ondertussen is gestart 
met de commercialisatie van de volgende fase. Van 
de appartementen in de Suikertoren is al meer dan 
65 procent verkocht, terwijl het project pas in 2022 
wordt opgeleverd. Ook het warmtenet, dat restwarmte 
uit het nabijgelegen industriegebied zal gebruiken voor 
de nieuwe woonwijk, krijgt vaste vorm. WVI hoopt de 
‘missing link’ tussen de restwarmtebron en de eerste 
fase van Suikerpark in 2022 te kunnen realiseren, 
in samenwerking met Fluvius-Noven-ION en de Stad 
Veurne en met behulp van Vlaamse (call groene 
warmte) en Europese (LECSEA) subsidies.

De infrastructuurwerken van het nieuwe 
regionale bedrijventerrein Suikerfabriek worden 
in 2021  afgerond. Het sluit aan op het bestaande 
bedrijventerrein Veurne I en wordt geïntegreerd in 
het bestaande dijkenlandschap, met het natuurgebied 
Suikerwater als ruimtelijke overgang tussen het 
woonproject en het bedrijventerrein. Voor dat 
natuurgebied had WVI al eerder een natuurbeheerplan 
opgemaakt. Dat wil de water- en moerasvogels 
maximaal beschermen door het gebied aangepast in 
te richten en te beheren. Bovenop de dijken werden 
fietspaden met intelligente volgverlichting aangelegd, 
die voorjaar 2021 in gebruik werden genomen. 

6  Geïntegreerde gebiedsontwikkeling

>

Op de site van de voormalige suikerfabriek in Veurne tekenen de contouren 
van het nieuwe stadsdeel zich stilaan af.

7  Project- en procesregie
Als ontwikkelaar en bouwheer van woonprojecten 
en bedrijfshuisvesting hebben we veel 
expertise opgebouwd en beschikken we over 
een multifunctioneel team. WVI gebruikt die 
om de gemeente bij te staan als bouwheer of 
procesregisseur en ambitieuze projecten op de 
rails te zetten.

Projectregie. Projectregie is maatwerk: voor 
elk project stellen we een specifiek menu op. We 
werken een bouwprogramma en stedenbouwkundige 
concepten uit, helpen met subsidieaanvragen, 
zetten zo nodig een traject op voor publiek-
private samenwerking (PPS) en/of organiseren 
een architectuurwedstrijd. We zoeken de meest 

geschikte projectontwikkelaar, begeleiden het 
uitvoeringsontwerp en het hele bouwproces. Dat doen 
we onder meer ook voor politiezones. 

Als projectregisseur begeleidde WVI in 2020 de 
Politiezone Polder (Diksmuide), de Politiezone 
Kouter (Torhout) en de Stad Veurne (StapWest) 
om een ontwerper aan te stellen. Voor de Stad 
Nieuwpoort begeleidden we herontwikkeling van de 
Swartesfabriek.

Procesregie. WVI kan de gemeente ook als 
procesregisseur bijstaan, om processen van (her)
ontwikkeling te helpen sturen. Daarvoor putten we uit 
onze brede expertise en uitgebreide ervaring.

> Als partner van de gemeente zet WVI haar brede 
kennis en expertise in voor multifunctionele gebieds-
ontwikkeling. Voor en samen met de gemeente nemen 
we intensieve en uitdagende projecten op. 

Kazerne Sijsele. Samen met de Stad Damme werkt 
WVI aan de reconversie van de kazerne in Sijsele. Het 
ontwikkelingsconcept kreeg in 2018 vorm, tijdens een 
interactief proces met de bevolking. In 2020 sloot 
WVI met het ministerie van Defensie een concessie-
overeenkomst om de site tijdelijk in gebruik te nemen, 
in afwachting van de effectieve aankoop. Tegelijkertijd 
sloten we een samenwerkingsovereenkomst met de 
Stad Damme, zodat die evenementen op de site kan 
organiseren. Intussen bereiden we de herontwikkeling 
van de site verder voor.

©
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Zodra de vorst in de lucht zit, rijdt de thermocar van WVI uit.  
Gemeenten zetten straatthermografie in als sensibiliserend instrument. 

nergiehuis. Voor 32 van onze gemeenten- 
vennoten fungeert WVI als Energiehuis. We 
verstrekken leningen aan inwoners uit de 

 prioritaire sociale doelgroep die hun woning energie-
zuiniger willen maken. In 2020 werden 105 dossiers 
goedgekeurd, voor een bedrag van bijna 860.000 euro. 
Voor de deelnemende gemeenten organiseren we 
ook een laagdrempelig energieloket, waar  inwoners 
terechtkunnen met energiegerelateerde vragen. 
Bovendien informeren, adviseren en ontzorgen we 
inwoners bij hun energierenovaties. 

Thermocar. Thermografische gevelscans maken 
bewoners warm voor energierenovatie: ze brengen 
energieverlies van de woning in beeld met een 
unieke warmtefoto, genomen met een op een auto 
 gemonteerde thermografische camera. In 2020 reed 
de thermocar uit in deelgemeenten van Diksmuide, 
Veurne, Poperinge, Jabbeke en Koekelare.

Kwaliteitsscreenings. De Stad Roeselare heeft zo’n 
75 appartementsgebouwen ouder dan 50 jaar, samen 
goed voor circa 450 woongelegenheden. Sinds 2018 
voert WVI gratis kwaliteitsscreenings uit. Die geven 
een betrouwbaar beeld van de woonkwaliteit, de 
nodige ingrepen (inclusief kostenraming) en mogelijke 
oplossingen voor meer energie-efficiëntie. Ook in 
2020 werden 3 gebouwen gescreend en begeleid.

Intergemeentelijke renovatiecoach. In 2018 ging 
de intergemeentelijke renovatiecoach aan de slag 
voor de gemeenten Ingelmunster, Oostrozebeke, 
Jabbeke, Knokke-Heist en Zuienkerke, met de 
 doelgroep  senioren als prioriteit. Eind 2020 werden al 
230  renovaties begeleid.

Energiecoach voor tertiaire sector. Kleinschalig 
en divers als hij is, blijft de tertiaire sector vaak 
 onderbelicht als het om energie-optimalisatie 
gaat. In het Europese project TERTS begeleidt 
onze  energiecoach horeca en detailhandel en 
kleine zelfstandigen in de gemeenten Knokke-Heist, 
Blankenberge, Jabbeke, Oostkamp en Beernem.

De energietransitie
WVI zet mee de schouders onder de transitie 
naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt 
en duurzaam energiesysteem. Speerpunten 
zijn: gebouwen energie-efficiënter maken en 
energiezuinig renoveren, werk maken van 
hernieuwbare energie op bedrijventerreinen, 
lokale besturen bijstaan om klimaatneutraal 
te worden.

E

Energietransitie op bedrijventerreinen. WVI legt 
een CO2-neutraliteitsverplichting op en stimuleert de 
productie en het gebruik van hernieuwbare energie. 
Voortaan moet de koper in zijn bouwplannen toelichten 
hoe hij het potentieel voor hernieuwbare energie-
productie van zijn daken wil benutten. WVI brengt 
daarover een bindend advies uit. Kiest de koper 
ervoor om die potenties niet te benutten, dan verkrijgt 
WVI de optie om dat zelf te doen. Die voorwaarden 
gelden intussen voor de bedrijventerreinen Torhout 
Roeselaarseweg, Veurne Suikerfabriek, Roeselare 
Krommebeek en Ledegem Toor.

WVI onderzoekt ook de mogelijkheid van Local 
Energy Communities op bedrijventerreinen: lokale 
 energienetten die groene energie produceren, lokaal 
verbruiken en delen met omwonenden. In het Europese 
project BISEPS stimuleert WVI mogelijke synergieën 
tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen van 
Roeselare en Lichtervelde. In het Europees project 
LECSEA bereidde WVI de oprichting van energiege-
meenschappen verder voor. Als pilootproject brengt 
WVI het warmtenet op de Suikersite in Veurne in.

Warmtenet en glastuinbouw. Op het bedrijven-
terrein Ovenhoek in Roeselare kunnen bedrijven 
aansluiten op het warmtenet, in plaats van op het 
aardgasnet. Daarvoor wordt dan restwarmte van de 
MIROM verbrandingsoven ingezet. Op de 30 hectare 
grote glastuinbouwzone die WVI in opdracht van het 
 stadsbestuur heeft ontwikkeld – en die intussen is 
uitverkocht – kunnen telers de energievoorziening van 
hun WKK-installaties aanvullen met restwarmte van de 
MIROM-verbrandingsoven.

9.



Beton- en mengpuin dat WVI kon recupereren uit de sloop van de Suikerfabriek wordt hergebruikt voor de woonontwikkeling Suikerpark.

10.

We moeten evolueren naar een 
circulaire economie, gestoeld 
op hergebruik en op het behoud 
van natuurlijke hulpbronnen. Met 
haar strategie rond duurzame 
bedrijventerreinen ondersteunt WVI 
die evolutie.

Transitie naar de 
circulaire economie

ergebruik centraal. Een circulaire economie 
is lokaal, zet hergebruik centraal en voorkomt 
afval. WVI stimuleert dat actief: zo werd op 

de Suikersite in Veurne een innovatief fietstracé 
aangelegd, met een betonnen afwateringsgoot in 
gerecycleerd materiaal. 

H

W
VI

IN
FO

 3
.2

02
1

Activeren en verweven. Ook de beschikbare 
ruimte voor wonen en werken moeten we maximaal 
reactiveren en hergebruiken. Bedrijfsgebouwen 
en infrastructuur moeten flexibel, aanpasbaar 
en recupereerbaar zijn. WVI helpt gemeenten om 
verouderde of verlaten sites te reactiveren en 
te verweven.

Circulaire bedrijventerreinen. Toekomstbestendige 
bedrijventerreinen moeten afvalstromen en materialen 
hergebruiken en energie delen. Bij aanleg of recon-
versie spelen we daarop in: hoe kunnen we transport-
bewegingen maximaal beperken, afvalstromen lokaal 
hergebruiken, waterbeheer organiseren, hernieuw-
bare energie opwekken? Die principes past WVI toe bij 
de omvorming van de Wienerberger-site in Kortemark 
tot bedrijventerrein voor kmo’s. De bestaande 
 verharding wordt opgebroken en hergebruikt, en 
ontwerpers, aannemers en kopers worden uitgedaagd 
om alternatieve circulaire principes aan te dragen. 



11.

Lokale besturen zetten steeds vaker in op bewonersparticipatie. Om hen daarin 
te ondersteunen, nam WVI een stafmedewerker participatie en procesbegeleiding 
in dienst.

Om de groeiende uitdagingen 
efficiënt aan te pakken, moeten 
steden en gemeenten hun 
bestuurskracht versterken. Dat kan 
vooral door slim en pragmatisch 
samen te werken.

Bestuurlijke 
transitie

egionaal. WVI geeft vorm aan het 
 burgemeestersoverleg in de vier regio’s en zet 
in de diverse beleidsdomeinen experts in. In de 

Westhoek coördineert WVI het Westhoekoverleg, dat 
sinds 2017 ook fungeert als beleids voorbereidend 
overlegorgaan voor de dienstverlenende  vereniging 
(DVV) Westhoek. De DVV werd opgericht om de 
17 Westhoekgemeenten nog efficiënter te laten 
samenwerken. 2020 werd de werking  inhoudelijk 
verdiept en uitgebreid, en werden bestaande  clusters – 
o.a  woonwinkels – ingekanteld. 

Ook in de regio Midwest is een DVV actief, met 
16 gemeenten en WVI als vennoten. Een uitdaging is 
het bundelen van samenwerkingen. De DVV nam o.a. 
het intergemeentelijk archiefteam en het cultuur- en 
erfgoedplatform BIE over en zette een eengemaakt 
bibliotheeksysteem en Sport Midwest op. In de regio’s 
Brugge en Oostende ondersteunt en coördineert 
WVI het burgemeestersoverleg. De klemtoon ligt 
vooral op kennisdeling, informatie-uitwisseling en 
gezamenlijke standpuntbepaling.

Grensoverschrijdend. WVI blijft een  voortrekkersrol 
spelen in de samenwerking met de buren uit 
Noord-Frankrijk en Henegouwen. Dat gebeurt in 
twee Europese Groeperingen voor Territoriale 
Samenwerking (EGTS) waarvan WVI namens de 
gemeenten partner is. 

De EGTS Eurometropool concentreert zich op drie 
assen: economische ontplooiing, met focus op  digitale 
ontwikkeling en ‘smart cities’, opleiding en werk, 
en verankering van de duurzame ontwikkeling door 
 duurzame mobiliteit en energie. In die laatste as staan 
ook de luchtkwaliteit in de grensregio en duurzame 
mobiliteit hoog op de agenda.

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte 
d’Opale concentreert zich op vier kernthema’s: water, 
economie, ruimte, en sociale en culturele cohesie. 
De blikvangers waren ook in 2020 vier Interreg-
projecten: Mageteaux, dat de waterafvoer tijdens 
hoogwater in de Moeren wil verbeteren, Grenzeloos 
Competent, dat werkzoekenden uit Noord-Frankrijk 
warm wil maken voor een job in West-Vlaanderen, 
en Partons 2.0 en Transmobil, dat de schaarste aan 
commerciële en publieke dienstverlening en vervoers-
armoede in de grensregio wil tegengaan. Het Interreg 
V  microproject TIL, (taalinitiatie – initiation linguistique) 
moest half maart 2020 vroegtijdig worden stopgezet 
door COVID-19.

Kostendelend. Gemeenten krijgen steeds 
complexere taken op hun bord, maar hebben door 
hun beperkte schaalgrootte geen voltijds personeel 
nodig. Personeel delen ligt dan voor de hand. 
Daarvoor kan een groep gemeenten samen met 
WVI een  kostendelende vereniging (KDV) oprichten. 
In dat geval is de dienstverlening vrijgesteld van 
btw. WVI werft het personeel aan of stelt eigen 
personeel ter  beschikking. Gemeenten en WVI 
hebben KDV’s opgericht voor omgeving, GIS-werking, 
GIS-operatoren, informatiebeheer, handhaving, 
energie en een KDV met één omgevingsambtenaar.

Participatie. Lokale besturen maken steeds vaker 
werk van bewonersparticipatie. WVI reikt hun de 
nodige expertise aan, onder meer met een nieuwe 
stafmedewerker participatie en procesbegeleiding. 
In deze coronatijden stonden we al meteen voor de 
extra uitdaging om nieuwe participatievormen te 
bedenken. We zetten vooral in op digitale presentaties, 
infosessies en enquêtes en organiseerden een ‘lerend 
netwerk participatie’.

R
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Digitale technologieën bieden 
lokale besturen enorme kansen om 
efficiënter en slimmer te besturen en 
te communiceren. WVI zet er in haar 
eigen werking op in en helpt tegelijk de 
lokale besturen op weg.

Digitale transitie

IS. WVI biedt GIS-consultancy op maat aan. 
Het afgelopen jaar koos Lo-Reninge voor 
die aanpak, naar het voorbeeld van Veurne, 

Gistel en Blankenberge. Daarnaast zetten we onze 
tekenaars in voor allerlei uitvoerende GIS-opdrachten: 
plandocumenten inscannen of digitaliseren voor 
het project Digitale Stedenbouwkundige Informatie 
(DSI), interactieve online kaartapplicaties maken, 
verkavelingsvergunningen karteren enz. 

Via de formule van de kostendelende vereniging stellen 
we twee GIS-coördinatoren ter beschikking, die ter 
plaatse bij de aangesloten gemeentebesturen werken. 
In het najaar van 2020 hebben we met 12 gemeenten 
een KDV opgericht voor Intergemeentelijke 
GIS-Operatoren (IGGO).

Smart cities. Onder de vlag ‘smart cities’ grijpen 
steden en gemeenten digitale technologieën en digitale 
datastromen aan om voor allerlei beleidsdomeinen 
slimme oplossingen te bedenken. Het ‘Get Smart’-
team van WVI vergaart kennis door deel te nemen 
aan lokale, Vlaamse en internationale werkgroepen 
en platformen. Dat brede netwerk biedt ook 
kansen voor samenwerkingen en de realisatie van 
interessante projecten. Daarnaast heeft WVI een online 
kennisplatform opgericht, dat goede praktijkvoorbeelden 
van slimme toepassingen verzamelt.

In oktober 2020 lanceerde WVI bovendien een 
inspirerende en gevarieerde reeks online sessies 
over innovatie, digitale transformatie en smart cities: 
Get Smart Live. De webinars belichten concrete 
toepassingen in en buiten Vlaanderen, domeinen 
zoals overlastbestrijding, mobiliteit, energie, publiek 
patrimonium, openbaar domein enz.

G
Gemeenten worden ‘smart’ en bedenken 
allerlei slimme beleidsoplossingen

De gemeenten Veurne, Koksijde en 
 De Panne kochten dankzij het Europese  

project Transmobil deelfietsen aan, uitgerust 
met een slim slot, met o.a. GPS, bewegings- en 

positiesensoren en bluetooth.


