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De wijk Heulebrug in KnokkeHeist gaat een nieuwe fase in. De realisatie van 
124 appartementen is opgestart en de tweede fase van de verkaveling wordt 
bouwrijp gemaakt. Zo blijft de wijk gestaag maar slim groeien en komt de 
voltooiing in zicht – twintig jaar na het masterplan uit 1998, dat wonderwel 
overeind blijft.

Ook op de Suikerfabriek site in Veurne zit WVI niet stil. Om de woonwijk en het 
stadspark te realiseren, zoeken we een private projectontwikkelaar. Daarvoor 
hebben we drie kandidaten geselecteerd, die in de volgende fase een offerte 
zullen opmaken.

In deze WVIinfo leest u ook meer over het project Digitale 
Stedenbouwkundige Informatie (DSI), een uitwisselingsplatform voor ruim
telijke plannen. Van de gemeenten wordt verwacht dat ze hun plannen via 
dat platform ontsluiten. Dat kost energie, maar levert duidelijke voordelen 
op. WVI helpt: twee keer per jaar organiseren we een kennisplatform en voor 
zes gemeenten coördineren we een gezamenlijk pilootproject.

Veel leesplezier

Geert Sanders | algemeen directeur
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Suikerfabriek site:  
drie private partners (door)geselecteerd

Eerste stappen 
naar publiekprivate 
samenwerking
WVI wil het woonproject en het bijbehorende 
stadspark op de Suikerfabriek site realiseren 
via een publiekprivate samenwerking (PPS). In 
september heeft WVI daarvoor drie kandidaten 
geselecteerd, die worden uitgenodigd om een 
offerte in te dienen. Met de hoogst gerangschikte 
kandidaat wordt dan verder onderhandeld.

>

De 47,5 hectare grote Suikerfabriek site in Veurne 
wordt door WVI omgevormd tot een kwalitatief en 
duurzaam nieuw stadsdeel. Het masterplan mikt 

op een gemengde stedelijke ontwikkeling: een nieuwe 
woonwijk met een groot recreatief stadspark, een om
vangrijk natuurgebied en ruimte voor bedrijvigheid.

MARKTCONSULTATIE

Voor de realisatie van de woonwijk en het bijhorende 
stadspark (samen 12,5 hectare) dacht WVI al langer 

Op de vastgoedbeurs Realty 
in Brussel heeft WVI de 

oproep naar private partners 
 gepromoot met een eigen stand 

en een seminarie.

3.



aan een PPSformule. WVI heeft immers veel expertise 
in het verkavelen van gronden, maar bouwt zelf niet: 
daarvoor werkt WVI samen met private projectont
wikkelaars. Bovendien kan een projectontwikkelaar de 
diverse fasen van een dergelijk grootschalig en com
plex woonproject geïntegreerd aanpakken, van het 
saneren en het bouwrijp maken van de grond tot en 
met het bouwproces zelf. Die geïntegreerde aanpak 
levert kostenvoordelen op, wat het project betaalbaar 
helpt houden.

> In het voorjaar van 2014 organiseerde WVI een markt
consultatie. Daaruit bleek dat potentiële partners 
inderdaad interesse hadden voor het woonproject en 
het bijhorende stadspark. Voor de realisatie van de 
bedrijventerreinen en het natuurpark was die inte
resse er niet of nauwelijks. WVI heeft nu eenmaal veel 
ervaring in het ontwikkelen van bedrijventerreinen, en 
WVI verkoopt alleen de grond, zodat een PPSformule 
hier geen meerwaarde biedt. WVI zal het bedrijventer
rein (15 hectare) in twee fasen zelf realiseren, samen 
met het aangrenzende natuurpark (15 hectare).

ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Dit voorjaar lanceerde WVI dan een oproep voor pri
vate partners – officieel een ‘Selectieleidraad oproep 
tot deelneming in het kader van een onderhandelings
procedure met Europese bekendmaking, met het oog 
op een Publiek Private Samenwerking tussen WVI en 
een Private Partner en dit voor de realisatie van een 
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Op 24 juni werden het beheer- en 

natuureducatief centrum ‘Suikerklontje’ 

en de ecologische volkstuin ‘Allonshof’ 

feestelijk geopend – meteen de eerste 

zichtbare realisaties op de Suikerfabriek 

site. Na de officiële opening en het 

persmoment werden thematische 

wandelingen op de site georganiseerd voor 

een breed publiek, onder begeleiding van 

WVI, Natuurpunt en Tuinhier Veurne, dat de 

volkstuin beheert en de tuinders begeleidt. 

Het Suikerklontje is opgevat als een 

ontmoetingscentrum met een polyvalente 

zaal en een uitkijkplatform op het 

dak. Het Allonshof is een zone voor 

ecologisch tuinieren, ontmoetingen 

en natuurbeleving die het duurzame 

karakter van de site versterkt. Het 

volkstuinparkje omvat zowat 1.300 m² 

bewerkbare grond en beschikt over 

een gemeenschappelijk tuinhuis en 

een compostpunt. WVI bouwde het 

Suikerklontje met Europese subsidies, 

via het Interreg IV B project, Manage+. 

Voor het Allonshof verleende de Vlaamse 

Landmaatschappij een projectsubsidie.

Intussen hebben de Stad Veurne 

en WVI ook een beheers- en 

onderhoudsovereenkomst gesloten voor 

het Allonshof en het Suikerklontje.

Suikerklontje en Allonshof 
feestelijk geopend



woonproject met bijbehorend openbaar domein’. Om 
de oproep extra te promoten bij vastgoedprofessi
onals nam WVI deel aan de jaarlijkse vastgoedbeurs 
Realty in Tour en Taxis, Brussel (1921 mei), met een 
eigen stand en seminarie. 

De gepubliceerde selectieleidraad omschreef onder 
meer de criteria waaraan de kandidaten moesten 
voldoen. Zo moest de kandidaat, naast een projectont
wikkelaar, minstens een stedenbouwkundige, drie ver
schillende architectenbureaus, een landschapsarchitect 
en een bureau met expertise in duurzaam bouwen in zijn 
team hebben. Zijn expertise en ervaring moest hij met 
relevante referentieprojecten kunnen aantonen.

VOLGENDE FASE: OFFERTE

In augustus besprak een beoordelingscommissie de 
vijf binnengekomen kandidaturen. In die commissie 
zitten experts van WVI, een expert van de Provincie 

WestVlaanderen, vertegenwoordigers van het 
Stadsbestuur van Veurne en twee externe experts. 
Zij adviseerden het directiecomité om drie kandidaten 
door te selecteren voor de volgende fase.

De drie geselecteerde kandidaten zullen nu een 
offerte opmaken, met een projectontwerp en een 
financieel voorstel waarin ook hun visie op vermark
ting en  fasering zit vervat. Tegen mei 2016 zal de 
beoordelingscommissie dan adviseren met welke 
private partner, voorkeursbieder, WVI de onderhande
lingen kan opstarten. Die moeten leiden tot een PPS
overeenkomst en een of meer opstalovereenkomsten.  

Meer info | Björn Denecker, Patrick Zutterman | 050 36 71 71 

b.denecker@wvi.be, p.zutterman@wvi.be  

www.suikerfabriek.be
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Het Suikerklontje en het Allonshof, die in 
juni feestelijk werden geopend, zijn me-
teen de eerste zichtbare realisaties op 
de Suikerfabriek site.

Met de PPSformule worden 
het woonproject en het stadspark 
gerealiseerd, maar niet 
de bedrijventerreinen
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p 10 september vond de symbo
lische eerstesteenlegging plaats 
van de appartementsgebouwen 

die op Heulebrug worden gerealiseerd. Het 
project omvat 124 appartementen, verdeeld 
over vier gebouwen om het centrale plein 
heen: Strandjutter, Zandbank, Golfbreker 
en Vissersoord. Ook handelszaken en on
dergrondse parkeerruimte maken deel uit 
van het project. In een eerste fase worden 
Vissersoord en Strandjutter aangevat. Na 
de voltooiing – vermoedelijk zomer 2017 – 

Op stapel: 124 appartementen en verkaveling fase 2 
 

Project  Heulebrug 
blijft slim groeien

O

De 34 WVIappartementen krijgen 
dezelfde hoge kwaliteit en afwerking, 
maar zijn zowat 25 procent goedkoper.

Het woonproject Heulebrug in KnokkeHeist vordert 
gestaag. De volgende stappen zijn de realisatie 
van 124 appartementen en de tweede fase van de 
verkaveling. Het uit 1998 daterende masterplan blijft 
de leidraad voor dit geslaagde New Urbanismproject.

wordt gestart met de realisatie van Zandbank 
en Golfbreker. 

34 WVI-APPARTEMENTEN

Van de 124 appartementen zijn er 90 vrij 
te koop. De resterende 34 appartemen
ten – die zowat 25 procent goedkoper 
zijn – worden uitsluitend aangeboden aan 
kopers die voldoen aan de voorwaarden 
die WVI oplegt. Zo mogen kopers nog 
geen eigendom bezitten of moeten ze dat 
binnen de vijf jaar na aankoop van het 

WVIappartement van de hand doen. Ook 
moeten ze het gekochte appartement min
stens tien jaar zelf bewonen. Inwoners van 
KnokkeHeist krijgen absolute voorrang.

Intussen bereidt WVI samen met de ge
meente KnokkeHeist en een studiebureau 
de inrichting voor van het centrale plein, dat 
Kraaiennestplein werd gedoopt. Dat moet 
een rustig, open dorpsplein worden, dat ook 
kan worden benut voor evenementen en zo 
de buurtsamenhang helpt versterken.

CONSTRUCTIEVE 

ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Voor de realisatie van de appartementen 
had WVI een oproep in één fase gelan
ceerd. Aan projectontwikkelaars werd 
gevraagd meteen al in zee te gaan met 
een architect en tegelijk een architectuur
ontwerp en een uitvoeringsdossier voor te 
leggen. Met de geselecteerde projectont
wikkelaar – VT Invest – werden vervolgens 
onderhandelingen aangeknoopt. In die fase 
werd de invulling van het project nog ver
der verfijnd en geoptimaliseerd.

WVI had vooraf al een streefdoel van 30 
procent betaalbare appartementen voor
opgesteld, die volgens strikte voorwaarden 
zouden worden aangeboden. De project
ontwikkelaar koos ervoor om die WVI
appartementen in elk gebouw te mixen met 
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pende bijsturingen nodig had. WVI heeft de 
kwaliteiten van het masterplan bewaakt en 
ze waar dat kon ook versterkt. Zo werd de 
parkeerruimte bij de appartementen – die 
in het masterplan bovengronds zat – on
dergronds gestopt en kregen de vijver en 
ringgracht een extra meerwaarde als wa

de vrije appartementen. Alle appartementen 
krijgen bovendien dezelfde hoge kwaliteit 
en afwerking. Overigens worden ook de 
vrije appartementen zo betaalbaar mogelijk 
gehouden: de projectontwikkelaar wil zich 
immers vooral concentreren op de Heistse 
woningmarkt.

Tijdens de onderhandelingen bleek dat de 
gemeente KnokkeHeist graag een deel 
van het gelijkvloers in Vissersoord wilde 
benutten om het aanpalende Sociaal Huis 
uit te breiden. In dat Sociaal Huis bieden 
het stadsbestuur en het OCMW een brede 
waaier van dienstverlening rond wonen, 
werk en welzijn aan. Ook die uitbreiding 
werd in het project opgenomen.

VERKAVELING TWEEDE FASE

Eind oktober wordt ook begonnen met 
het bouwrijp maken van de tweede fase 
van de verkaveling. Die beslaat de reste
rende 9 hectare van het masterplan, ten 
oosten van het al gerealiseerde deel van 
Heulebrug. WVI zal er 159 percelen voor 
gezinswoningen te koop aanbieden. De 
verkaveling omvat ook drie bouwzones 
voor een 50tal sociale huurwoningen van 
de sociale huisvestingsmaatschappijen 
t’ Heist Best en Vivendo. Vermoedelijk 
zal WVI in 2017 met de verkoop kunnen 
beginnen.

Zo komt stilaan de voltooiing van Heulebrug 
in zicht, ruim twintig jaar na het master
plan in 1998. WVI koos voor een gestage, 
slimme groei, met na elke fase genoeg 
ademruimte voor evaluatie en eventuele 
bijsturing. Opvallend is overigens dat het 
oorspronkelijke masterplan geen ingrij

Het masterplan voor het Heulebrug-

project dateert uit 1998. Het werd 

uitgewerkt door het Amerikaanse 

studiebureau Duany Plater-Zyberk 

uit Miami, in samenwerking met de 

Luxemburgse stedenbouwkundige 

Léon Krier, een vaandeldrager van 

het New Urbanism. Die stroming 

grijpt terug naar een uniforme 

architectuur om duurzame, 

leefbare en hechte woonkernen 

te creëren. In Heulebrug zijn de 

woningtypes geïnspireerd door de 

polderarchitectuur uit de regio. 

New Urbanism is een reactie tegen 

de anonieme uniformiteit van de 

globalisering en het bijbehorende verlies 

van eigenheid en identiteit. De stroming 

grijpt terug naar stedenbouwkundige 

tradities van voor het modernisme en 

verzoent die met onze leefbaarheids- en 

duurzaamheidseisen. De principes van 

het New Urbanism klonken in de jaren 

1990 nog ongewoon, maar worden 

intussen breed geaccepteerd, ook al 

omdat ze wonderwel aansluiten bij de 

principes van duurzaam bouwen. De 

belangrijkste zijn:

Compacte ontwikkeling: de schaarse 

open ruimte optimaal benutten, 

de ruimtelijke draagkracht van het 

gebied respecteren 

Uitnodigend ingerichte woonbuurten, 

op een doorwandelbare schaal, met 

hoge beeldkwaliteit

Een accentgebouw (toren) als 

baken, en een centraal plein als vlot 

bereikbare ontmoetingsplek

Wandelen en fietsen stimuleren, 

zonder de auto te bannen

Leesbare hiërarchie van straten, 

verknoopt in een samenhangend netwerk

Geen garages of opritten aan de 

voorkant van de woningen

Verweving van functies: wonen, handel, 

horeca, dienstverlening zijn vermengd; 

geen monofunctionele verkaveling, 

geen ‘slaapdorp’

Brede waaier van woningtypes, ook om 

de sociale mix te bevorderen

Kwalitatief ingerichte open ruimtes: 

parkjes, speelhoekjes, groenstroken, 

waterbuffer

Kleinschalige, aangename bebouwing 

die voor een hecht buurtgevoel zorgt, 

dankzij vertrouwde, traditionele 

architectuur 

Een geslaagd  
New Urbanism-project

terbuffer. En nog opvallend: de beeldkwa
liteit en de bouwstijlen hebben nog niets 
van hun charme verloren en blijven bij de 
bewoners in de smaak vallen.

Meer info | Mathias Delrue, Trui Naeyaert | 050 36 71 71 

m.delrue@wvi.be, t.naeyaert@wvi.be
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8.
WinVorm – WestVlaanderen in Vorm – 
viert zijn 15de verjaardag. Het platform 
ontstond in 2000 als een gezamenlijk initia
tief van WVI en Leiedal, de Provincie West
Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij 
en de Vlaamse Bouwmeester. 

WinVorm is een platform over nieuwe 
visies en ontwikkelingen in verband met 
ruimtelijke kwaliteit. Het zet zes keer per 
jaar lezingen en inspirerende bezoeken 
op touw over de aanpak van de openbare 
ruimte. Daarnaast verleent de WinVorm 

WinVorm 15 jaar
Kwaliteitskamer gratis advies bij projec
ten en procedures en worden sinds 2012 
steeds meer selectieopdrachten voor ont
werpers in de Oproep WinVorm geschoven.

De 15de verjaardag van WinVorm 
vieren we op 24 november, in het 
Ontmoetingscentrum De Schouw in 
Lichtervelde. Het programma bestaat uit 
twee delen waarvoor u apart kunt inschrij
ven. Om 9 uur zullen 10 gastsprekers in 
snelle interventies de uitdagingen rond 
ruimtelijke kwaliteit voor hun vakdomein 

De 32 gemeenten die het Convenant 
hebben ondertekend, kunnen tijdens het 
hele uitvoeringstraject rekenen op de 
begeleiding van WVI.
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32 gemeenten ondertekenen 
Burgemeestersconvenant

Op 3 juni 2015 hebben 32 gemeen
ten uit het WVIwerkingsgebied het 
Burgemeestersconvenant ondertekend. 
Daarmee verbinden ze zich ertoe om te
gen 2020 op hun grondgebied 20 procent 
minder CO

2 
uit te stoten. Eerder hadden 

Brugge, Oostende en Roeselare het 
Convenant al ondertekend.

Dat zoveel gemeenten hebben ondertekend, 
is een knap staaltje van intergemeente
lijke samenwerking. Onder begeleiding 
van WVI kozen de meeste gemeenten er 
immers voor om de uitdaging samen met 
buurgemeenten aan te gaan. Zo kunnen ze 
efficiënter werken, kennis bundelen, ideeën 
uitwisselen en betere resultaten halen.

WVI kreeg in elke regio de ruimte om het 
Burgemeestersconvenant voor te stellen 

en vijf sterke groepen samen te krijgen:
 −  Verbindingsgebied KustHoutland: 

De Haan, Ichtegem en Oudenburg
 −  Lokaal klimaatbeleid NoordWest

Vlaanderen: Beernem, Blankenberge, 
Damme, Jabbeke, KnokkeHeist, 
Oostkamp, Torhout, Zedelgem en 
Zuienkerke

 −  Van Zee tot IJzer: De Panne, Diksmuide, 
Koekelare, Kortemark, Langemark
Poelkapelle, LoReninge, Middelkerke, 
Nieuwpoort en Veurne

 −  Klimaatoverleg Midwest: 
Ingelmunster, Lichtervelde, 
Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, 
Tielt en Wingene, waarbij zich ook 
Moorslede heeft aangesloten

 − Klimaatsteden Ieper en Poperinge
 −  De gemeente Koksijde werkt op 

eigen initiatief.

Als territoriaal coördinator van het 
Burgemeestersconvenant zullen WVI en 
de provincie WestVlaanderen de ge
meenten tijdens hun uitvoeringstraject 
begeleiden. Voor alle gemeenten – behalve 
Poperinge, Ieper en Koksijde – zal WVI 
ook het energieactieplan opmaken. Eerst 
wordt tijdens een nulmeting een inventaris 
gemaakt van de CO

2
 die de gemeenten op 

hun grondgebied uitstoten. Daarna maken 
de gemeenten met WVI een actieplan op. 
Daar betrekken ze ook hun gemeentelijke 
diensten, stakeholders en adviesraden 
bij. Om de twee jaar zullen ze vervolgens 
rapporteren over de voortgang van de 
geplande acties. 
 

Meer info | Nathalie Garré 

050 36 71 71 | n.garre@wvi.be

formuleren. Om 10.45 uur wordt de eerste 
WinVormarchitectuurkaart gepresenteerd, 
een selectie van 100 projecten waar ruim
telijke kwaliteit in gebouwen, groene ruim
tes, openbaar domein, erfgoed en infra
structuur zichtbaar wordt. Om 12.30 uur 
rondt een uitgebreide receptie met wan
delbuffet de lustrumviering feestelijk af.
 
 

Meer info | Niek De Roo, David Vandecasteele | 050 36 71 71 

 n.deroo@wvi.be, d.vandecasteele@wvi.be



10.

W
VI

IN
FO

 4
.2

01
5

WAT IS HET PROJECT 

DIGITALE STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE (DSI)?

Met DSI wil de Vlaamse overheid een platform ontwik
kelen waarop verordenende ruimtelijke plannen van 
diverse beleidsniveaus – Vlaams Gewest, provincies, 
gemeenten – digitaal kunnen worden uitgewisseld. DSI 
moet een gebiedsdekkend, permanent geactualiseerd 
en betrouwbaar digitaal geografisch overzicht bieden 
van alle geldende ruimtelijke plannen. Als het systeem 
klaar is, zullen gebruikers – overheden, maar bijvoor
beeld ook architecten of kandidaatbouwers – alle 
plannen kunnen opvragen die betrekking hebben op 
een bepaald gebied, van welke bevoegde overheid die 
plannen ook komen. 

WELKE STEDENBOUWKUNDIGE 

INFORMATIE ZAL DSI BEVATTEN?

Alle verordenende ruimtelijke plannen en verorde
ningen, met alle bijbehorende documenten, voor de 
drie niveaus. Anders gezegd: het gewestplan en alle 

Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI)

WVI coördineert 
pilootproject
De Vlaamse overheid ontwikkelt 
een uitwisselingsplatform voor Digitale 
Stedenbouwkundige Informatie (DSI). Daarin 
spelen ook de gemeenten een rol. WVI helpt ze 
over de drempel heen, met een kennisplatform 
en een pilootproject.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, de provin
ciale RUP’s, de gemeentelijke RUP’s, BPA’s en APA’s, 
en voor elk niveau ook plancompensaties en voorkoop
rechten, onteigeningsplannen, rooilijnplannen, steden
bouwkundige verordeningen.

Het platform wordt stapsgewijs opgebouwd. 
Momenteel bevat DSI alleen informatie die afkomstig is 
van het Vlaams Gewest. Zo worden de contouren van 
de gewestelijke RUP’s al publiek ontsloten via GeoPunt, 
het geoloket van de Vlaamse overheid. De andere 
 niveaus volgen.

WAT WORDT VAN DE GEMEENTEN VERWACHT?

De gemeente zal haar eigen gegevens digitaal op het 
platform moeten opladen. Voor bestaande ruimtelijke 
plannen moet ze alleen de goedgekeurde plannen 
opgeladen, voor nieuwe plannen het voorontwerp, het 
ontwerp en de definitieve vaststelling. Om de gemeen
ten te helpen, heeft Ruimte Vlaanderen een richtlijnen
pakket opgemaakt.

WELKE WINST LEVERT DSI DE GEMEENTEN OP?

Voor de interne werking alvast efficiëntiewinst. De 
gegevens moeten eenmalig worden opgeladen, maar 
kunnen daarna eindeloos worden gebruikt, bijvoor
beeld ook om nieuwe plannen op te maken. De ge
meenten kan de gegevensstroom die DSI genereert 
automatisch gebruiken en verwerken in hun eigen 
toepassingen. Met een paar klikken weten medewer
kers alles over de ruimtelijke juridische toestand van 
een gebied – de originele plannen hoeven niet meer in 
archiefkasten worden opgespoord.

Ook de communicatie van de gemeente met de burger 
en professionals zoals architecten heeft baat bij DSI. 
De gemeente kan DSI bijvoorbeeld integreren in haar 
website, zodat burgers thuis al de basisgegevens over 
een perceel kunnen opzoeken.



11.

DSI levert de gemeente ook input voor rapporten, 
studies en onderzoek en is een handig instrument om 
plannings en bestemmingsprocessen te monitoren.

WELKE DIENSTVERLENING BIEDT WVI?

Die is dubbel. Begin juli hebben we een kennisplatform 
georganiseerd over DSI, waarop we ook deskundigen 
van Ruimte Vlaanderen aan het woord hebben gelaten. 
Voortaan willen we voor onze gemeentenvennoten twee 
keer per jaar zo’n kennisplatform organiseren, om hen 
te informeren en om kennis, ervaringen en leerproces
sen uit te wisselen, onder meer uit het pilootproject dat 
we coördineren.

HOE ZIT DAT PILOOTPROJECT IN ELKAAR?

WVI stelde eerder al een intergemeentelijke GIS
coördinator ter beschikking van zes gemeenten: 
Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wingene en 
Wielsbeke. Die stuurt de GISwerking in de diverse 
gemeentelijke diensten aan en zorgt ervoor dat kennis 
rond GIS wordt opgebouwd. Die zes gemeenten hebben 
ermee ingestemd om samen in een DSIpilootproject 
te stappen. Ze kunnen daarbij ook rekenen op onder
steuning en begeleiding door Ruimte Vlaanderen. Onze 
intergemeentelijke GIScoördinator doet de coördina
tie. Het is de bedoeling dat we ervaringen en inzichten 
uit het leertraject delen met de andere gemeenten.

WAT NA HET PILOOTPROJECT? HELPT WVI OOK ANDERE

GEMEENTEN OM IN DSI TE STAPPEN?

Zodra we met het pilootproject de nodige ervaring 
hebben opgebouwd, nodigen we per regio clusters 
van gemeenten uit om gezamenlijk DSI op de sporen 
te zetten. We bieden hun daarvoor dezelfde betalende 
ondersteuning als in het pilootproject. 

Daarnaast kunnen gemeenten bij ons aankloppen 
om hun bestaande plannen DSIconform te maken. 
Overigens: in de lopende planprocessen waar

voor WVI als ontwerper optreedt, kunnen we nu al 
DSIconform werken.

Meer info | Bart Boute, David Vandecasteele, Wouter Verhelst | 050 36 71 71 

b.boute@wvi.be, d.vandecasteele@wvi.be, w.verhelst@wvi.be

De gegevens moeten eenmalig 
worden opgeladen, maar kunnen 
daarna eindeloos worden gebruikt

Wanneer stedenbouwkundige informatie 
digitaal ontsloten is, kunnen burgers 
en professionelen met gerichte vragen 
naar de gemeentelijke balie komen. 
(Foto: Wingene)
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l 20 jaar organiseren WVI, de Provincie 
WestVlaanderen en Leiedal vier keer 
per jaar  regionale vergaderingen voor 

de gemeentelijke milieu  verantwoordelijken. 
Daar krijgen  ambtenaren van de gemeente
lijke milieudiensten samen met de bevoegde 
schepenen toelichting over nieuwe regel
geving. Ook wordt er bijgepraat over  actuele 
thema’s rond milieu en natuur. Steevast 
is er ruimte voor vragen, discussies en 
ervaringsuitwisseling.

Op de jongste regionale vergaderingen – op 
23 juni 2015 in Kortrijk en op 30 juni 2015 in 
Heuvelland (Kemmel) – hieven de aanwezigen 
het glas op die 20ste verjaardag. Voordien 
hadden ze naar presentaties geluisterd in 
verband met het thema open ruimte. Het 
Vlaamse zorgsysteem voor natuurtechnische 
milieubouw kwam aan bod, naast een aantal 
provinciale initiatieven, onder meer in ver
band met soorten en landschappen. Ook werd 
telkens een lokaal natuurproject voorgesteld, 

inclusief terreinbezoek. In Kortrijk ging het om 
het Stadsgroen Marionetten. In Heuvelland 
werd het ecologisch volkstuinpark Allonshof 
toegelicht, dat WVI op de Suikerfabriek site in 
Veurne heeft gerealiseerd. Daarnaast werd 
een bezoek gebracht aan het Kasteelpark de 
Warande in Kemmel, dat deel uitmaakt van 
het landschapsbeheerplan dat WVI voor de 
gemeente Heuvelland heeft opgemaakt.

Meer info | Ann Van Ackere | 050 36 71 71 | a.vanackere@wvi.be 
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