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VOORAF
In veel West-Vlaamse woonkernen staat het dorpse karakter onder
druk, onder meer door de toenemende ‘appartementisering’. Een
doordachte visie kan het gemeentebestuur krijtlijnen aanreiken om
de ruimtelijke ontwikkeling te sturen. Voor de dorpskern van Gits
heeft WVI zo’n visie uitgewerkt. De inwoners kregen inspraak.
Ook over de toekomst van de kazernesite in Sijsele (Damme) kon het
publiek met de ontwerpers in dialoog gaan. De voormalige militaire
basis wordt omgebouwd tot een verrassende nieuwe wijk die wonen,
werken en ontspannen met elkaar verweeft.
In Heulebrug, het New Urbanism-project in Knokke Heist, geeft WVI
159 betaalbare kavels in optie. Met onze GIS-cel hebben we een
module uitgewerkt waarmee kandidaat-kopers de toewijzing ‘in real
time’ kunnen volgen.
We zetten ook ons Parkmanagement 2.0 in de kijker. Onze gereedschapskist, met tools om bedrijventerreinen duurzaam te beheren,
hebben we nog uitgebreid, en we hebben ons team voor park
management versterkt.
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Reconversie kazerne Sijsele (Damme)

Militaire basis wordt
’wijk van de toekomst’
S
De voormalige militaire basis van
Sijsele wordt omgetoverd tot een
ambitieus nieuw stadsdeel dat wonen,
werken en recreatie combineert. Na
een selectieprocedure wezen WVI en
Stad Damme een ontwerper aan die
een ontwikkelingsconcept voor de site
zal opmaken.

amen met de Stad Damme bereidt WVI de
reconversie voor van de vrijgekomen kazerne
in Sijsele. De oude militaire basis moet metamorfoseren tot een verrassende nieuwe wijk, waarin
recreatie, creatief ondernemen en toekomstgericht
wonen optimaal met elkaar worden verweven. Een
ambitieuze wijk ook, die duurzaamheid hoog in het
vaandel draagt en inzet op intelligent ruimtegebruik,
slimme energie en een doordachte mobiliteit.
PUBLIEKSMOMENT

Via de Oproep WinVorm – een selectieprocedure
gebaseerd op het principe van een architectuur
wedstrijd – werd een ontwerper aangesteld. In de jury
zaten vertegenwoordigers van de Stad Damme, WVI,
de provincie West-Vlaanderen, de Kwaliteitskamer
WinVorm en een externe deskundige.
>

Tijdens een
publieksmoment op
23 september kon de
lokale bevoking zelf
ideeën aanbrengen.

3.

4.

>

Uit een algemene oproep naar architecten en studie
bureaus werden 10 kandidaten in aanmerking
genomen. Daaruit selecteerde de jury 3 kandidaten
LINT Landscape architecture, NEXT architects en
Schenk Hattori AA. Zij maakten een uitgewerkte
offerte met een ontwikkelingsschets op, dat ze voor
de jury konden verdedigen. Begin september wees de
jury dan het Nederlandse team LINT landscape architecture en Ziegler Branderhorst als laureaat aan.
Het winnende team krijgt nu één jaar de tijd om een
ontwikkelingsconcept uit te werken.

Tijdens een publieksmoment op 23 september
– georganiseerd door de Stad Damme en WVI –
kon de lokale bevolking alvast met de ontwerpers
in dialoog gaan over hun visie op het project
en zelf ideeën aanbrengen. Het publiek kon een
geleid bezoek brengen aan de kazernesite, vragen
stellen en ook zelf creatieveideeën naar voren
schuiven. In zijn ontwikkelingsconcept zal het
ontwerpbureau maximaal rekening houden met
de wensen en suggesties die het inspraaktraject
heeft bovengespit.
DOORDACHT EN GEFASEERD

‘Dat zoveel inwoners op 23 september een geleid
bezoek aan de oude legerkazerne heben gebracht –
en de ideeënbus met frisse suggesties hebben gevuld –
bewijst hoe belangrijk ze de site vinden. De reconversie
wordt dan ook niet de zoveelste verkaveling,
maar een kwaliteitsproject dat Damme op de
kaart zal zetten met een vernieuwende wijk
van de toekomst.’
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Joachim Coens,
burgemeester Damme

De kazernesite langs de Dorpsstraat in Sijsele heeft
een lange geschiedenis achter de rug. Tot 1951 was
de Hofbouwmaatschappij Flandria er gevestigd, een
planten- en bloemenkwekerij. Daarna werd de site
in gebruik genomen als militair domein: Kwartier
Sergeant Baron Gillès de Pélichy. Nadat de militaire
activiteiten er in 2011 werden stopgezet, was
de site nog even in gebruik als noodopvangkamp
voor vluchtelingen.
Samen met de Stad Damme heeft WVI de krijtlijnen
uitgezet om de 18,8 hectare grote site een nieuwe
toekomst te geven. Het is de bedoeling om de voormalige kazerne om te toveren tot een ‘wijk van de
toekomst’, met ruimte om te wonen, te werken en

5.

Grimme
vestigt zich
in Roeselare
zich te ontspannen. Die functies worden niet strak
afgebakend, maar met elkaar verweven: door compacte bebouwing en meervoudig ruimtegebruik
wordt de beschikbare ruimte optimaal en duurzaam
benut, en wordt tegelijk het groene karakter van de
site versterkt.
Momenteel is voor de reconversie een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) in opmaak. De huidige bestemming van de kazerne als militair gebied moet immers
worden omgezet naar de nieuwe bestemmingen.
Voor de kazernesite wordt in het RUP 3,5 hectare
gereserveerd voor wonen, 9,5 hectare voor (lokale)
bedrijvigheid en 6 hectare voor open ruimte met sport
en recreatie.
De geplande reconversie heeft een grote impact
op Sijsele. Bovendien is de site erg belangrijk als
schakel tussen de kern en het bos- en kasteeldomein
Ryckevelde. Daarom willen WVI en Stad Damme de
herontwikkeling doordacht en gefaseerd aanpakken.
Het ontwikkelingsconcept dat het ontwerpbureau
nu zal uitwerken, moet een kader aanreiken om de
reconversie de komende jaren te kunnen sturen.

Meer info | Patrick Zutterman, Kathy Danneels | 050 36 71 71
p.zutterman@wvi.be | k.danneels@wvi.be
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e grote Duitse landbouwmachinefabrikant Grimme Landmaschinen
vestigt zijn Belgische afdeling op het
WVI-bedrijventerrein Ovenhoek in Roeselare.
In december neemt Grimme Belgium zijn
intrek in een gloednieuw bedrijfsgebouw, op
een perceel van zowat 10 000 m². Om het
gebouw te verwarmen gebruikt het bedrijf
de restwarmte van de verbrandingsoven van
afvalintercommunale MIROM. Dat gebeurt via
het warmtenet, dat op Ovenhoek in het fietspad werd geïntegreerd.
Grimme is marktleider in de productie van
landbouwmachines voor de aardappelteelt.
In het gamma zitten ook machines voor de
bietenteelt en de groentesector. Grimme
Belgium beschikt ook over een ruim aanbod
aan tweedehandsmachines.
Voor het bedrijf was een vestiging in WestVlaanderen, de landbouwprovincie bij uitstek,
een logische keuze. De eerste contacten met
WVI werden al in 2012 gelegd. Om het bedrijf
naar een geschikt perceel te loodsen, koos WVI
voor een individuele aanpak op maat. Die viel
duidelijk in de smaak, net zoals de hoge kwaliteit van het ontwikkelde bedrijventerrein en de
op de kostprijs gebaseerde verkoopprijs.

159 betaalbare bouwkavels in Knokke-Heist

6.

Heulebrug fase 2:
toewijzing gestart
Samen met het gemeentebestuur van Knokke-Heist
geeft WVI 159 kavels in Heulebrug fase 2 in optie.
Op een speciaal ontwikkeld online platform kan
de toewijzing op de voet worden gevolgd.

H

eulebrug is een New Urbanism-project dat zich
door de traditionele polderarchitectuur in de
regio laat inspireren om duurzame, leefbare en
hechte woonkernen te creëren. Voorschriften in verband
met o.a. materiaalgebruik, dakhellingen en bouwhoogtes,
moeten een harmonische architectuur waarborgen.
TWEE STAPPEN

De eerste fase van het project omvatte 211 percelen, waarvan 185 voor individuele kopers. De
tweede fase beslaat de resterende 9 hectare van
het masterplan, ten oosten van het al gerealiseerde
deel. WVI biedt er 159 percelen voor gezinswoningen
te koop aan. Drie bouwstroken verkoopt WVI aan de
gemeente, die ze in erfpacht zal geven aan sociale
woningmaatschappijen om er 54 woonentiteiten
te realiseren.
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Toewijzing
‘in real time’ te volgen
De GIS-cel van WVI heeft een online platform
ontwikkeld waarop de toewijzing van de percelen
‘in real time’ kan worden gevolgd. De stand
van de verkoop wordt tijdens de gesprekken
met kandidaat-kopers permanent up-to-date
gehouden. Zodra een kavel in optie is genomen,
wordt het op de overzichtskaart oranje ingekleurd,
zodat kandidaat-kopers meteen kunnen zien
welke kavels nog beschikbaar zijn. De website
geeft ook informatie over de verkoopprijzen en
de verkavelingsvoorschriften.
Meer info | www.wvi.be/nl/heulebrug-fase-ii

De toewijzing verloopt – net als in de eerste fase – in
2 stappen. Kandidaat-kopers nemen een optie op een
perceel. Binnen 4 maanden formuleren ze hun bouwplannen dan in een bouwvoorstel, waarin ze onder
meer een beeld geven van de gebruikte materialen en
de bouwvolumes. Dat bouwvoorstel leggen ze voor aan
het Heulebrug Planningcomité, dat bestaat uit schepenen en ambtenaren van Knokke-Heist, een expert van
WVI en een externe architect.
MEERWAARDE

Het Planningcomité toetst het bouwvoorstel aan de
opgelegde voorschriften, ziet toe op de vergunbaarheid
ervan, denkt met de kandidaat-kopers mee en geeft hen
een volwaardig en gefundeerd advies, met suggesties
om hun bouwvoorstel aan te passen. Pas daarna dienen
de kandidaat-kopers een bouwaanvraag in.
Het voordeel van die aanpak is dat het schetsontwerp
nog soepel kan worden aangepast, in een fase waarin
daar nog geen grote kosten aan verbonden zijn en nog
geen zware administratieve procedure is opgestart.
Tegelijk wordt de vooropgezette architecturale kwaliteit en de samenhang van het project gewaarborgd.
Deze procedure levert dus duidelijk een meerwaarde

7.
op. Als gemeenten dat willen, kan WVI ze ook voor
andere projecten hanteren.
OBJECTIEF

De 159 kavels worden te koop aangeboden v olgens
een objectief toewijzingssysteem. Omdat het
gemeentebestuur van Knokke-Heist jonge gezinnen de
kans wil geven om in hun eigen gemeente een woning
te bouwen, geldt een voorrangsregeling voor inwoners
van de gemeente. Om financiële speculaties tegen te
gaan, werden de voorwaarden in vergelijking met de
eerste fase verstrengd. Zo mag het bouwperceel de
eerste 20 jaar niet worden doorverkocht.
In maart 2017 organiseerden het gemeentebestuur
en WVI twee infoavonden over Heulebrug Fase 2, voor
zowat 400 geïnteresseerden. Daarna bleven nog circa
150 kandidaten over. In juni en september werden ze –
in de volgorde van hun inschrijving op de lijst – op het
kantoor van WVI uitgenodigd en kregen ze de kans een
optie op een kavel te nemen. Als ze dat doen, moeten
ze binnen 4 maanden een bouwvoorstel voorleggen
aan het Heulebrug Planningcomité. Dat bekijkt of het
voorstel binnen de voorwaarden past en vergunbaar
is. In zijn advies stelt het Planningcomité zo nodig
aanpassingen voor, zodat de kandidaat-bouwers met
gerust hart een bouwvergunning kunnen aanvragen.
Twee maanden nadat ze de bouwvergunning hebben
gekregen, moeten ze de optie lichten.
Meer info | Trui Naeyaert, Mathias Delrue, Evy Van Engelandt | 050 36 71 71
t.naeyaert@wvi.be | m.delrue@wvi.be | e.vanengelandt@wvi.be

‘De wijk Heulebrug is een schitterende realisatie van
Knokke-Heist en WVI en biedt kwaliteitsvolle woningen
tegen haalbare prijzen. WVI heeft bovendien voor een
erg vlot en transparant toewijzingssysteem gezorgd. Ik
ben vooral blij omdat we onze jonge inwoners zo
de kans bieden om in hun eigen gemeente een
woning te verwerven.’
Leopold graaf Lippens,
burgemeester Knokke-Heist

WinVorm verkent
Rotterdam
WinVorm, het West-Vlaamse initiatief voor ruimtelijke
kwaliteit, organiseerde op 12 september 2017
een studiereis naar Rotterdam. Die buitenlandse
stadsverkenning is een buitenbeentje in de jaarlijkse
reeks lezingen waarmee WinVorm de ruimtelijke
kwaliteit in de provincie naar een hoger niveau
helpt tillen.
De deelnemers werden verwelkomd door de
Rotterdamse hoofdplanoloog en brachten een bezoek
aan de Fenix Food Factory, een oude havenloods
die ondernemers verzamelt die van Rotterdam een
culinaire broeiplaats maken. Daarna verkenden
ze per fiets diverse projecten rond stedenbouw,
groen en openbaar domein. Ze bezochten onder
meer de voormalige zeemansbuurt Katendrecht,
die is uitgegroeid tot een bruisend nieuw stadsdeel,
en Merwe-Vierhavens (M4H), een innovatief
stadshavengebied. Het bezoek werd afgesloten op de
DakAkker, met een moestuin van 1000 m2 de grootste
dakboerderij van Europa.
WinVorm is een initiatief van de intercommunales
L eiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen,
de Vlaamse Landmaatschappij en het Team
Vlaams Bouwmeester.

Parkmanagement 2.0

Extra dienstverlening,
ook voor de gemeente
O

Parkmanagement is voor
WVI een instrument om
haar bedrijventerreinen
aantrekkelijk en duurzaam
te houden. Nieuwe accenten
en initiatieven moeten
deze dienstverlening nog
performanter maken.

m een bedrijventerrein duurzaam in te richten en te beheren,
reikt parkmanagement een hele
gereedschapskist aan, met ‘tools’ die
variëren van bewegwijzering, cameratoezicht en collectief groenonderhoud
tot het begeleiden van bedrijven om
de CO2-neutraliteitsverplichting na te
leven. Parkmanagement 2.0 wil die gereedschapskist nog uitbreiden. WVI blijft
immers permanent aanwezig op haar
bedrijventerreinen, ook als ze in publiek-
private samenwerking worden ontwikkeld:
we zorgen ervoor dat ze aantrekkelijke
vestigingslocaties blijven en zetten met de
aanwezige bedrijven samenwerkingen op.
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DRIE ROLLEN

In het bedrijventerreinbeheer speelt WVI
momenteel drie rollen:
• supervisor: we zien toe op de naleving van de verkoopvoorwaarden,
in het bijzonder de activeringsen bouwverplichting, en geven
advies bij bouwplannen
• aanspreekpunt: als ombudsman
capteren we vragen en problemen
van bedrijven en werken we oplossingen uit, bijvoorbeeld door overleg

te organiseren tussen de bedrijven
onderling, of tussen bedrijven en de
gemeente of andere overheden
• beheerder: we coördineren
gezamenlijke activiteiten zoals
groenonderhoud, bewegwijzering,
beveiliging, cameratoezicht enz.
Een deel van de activiteiten zit in
een verplicht basispakket. Dat kan
facultatief worden aangevuld, op vraag
van de gemeente of de bedrijven.
Sinds halfweg 2014 is in de verkoop
voorwaarden van alle nieuwe bedrijventerreinen de CO2-neutraliteitsverplichting
opgenomen. Dat stelt WVI in staat
om het beheer op deze terreinen te
laten subsidiëren voor een periode
van 5 jaar. Dat beheer omvat o.a.
terreinbezoeken, toezicht op het
naleven van de verkoopvoorwaarden
en de CO2-neutraliteitsverplichting,
bewegwijzering en adviesverlening voor
energiebewust bouwen.
De voorbije jaren heeft WVI ook verschillende gesubsidieerde projecten rond
bedrijventerreinmanagement (BTM)
uitgevoerd. Eind 2016 heeft VLAIO nog een

9.
WVI ziet ook toe op het
groenonderhoud, zo ook
op het bedrijventerrein
Huffesele in Tielt.

koepelproject van WVI goedgekeurd, zodat
we op bedrijventerreinen in zes gemeenten nieuwe initiatieven kunnen nemen.
EXTRA DIENSTVERLENING

WVI wil het parkmanagement nu verder
ontwikkelen en versterken. Daartoe wordt
ook extra personeel aangeworven: een
derde technisch parkmanager en een
medewerker communicatie.
Een overzicht van de belangrijkste
ambities:
Sterker aanwezig. Zowel op gesubsi
dieerde als op niet-gesubsidieerde bedrijventerreinen wil WVI zijn aanwezigheid
versterken. Op CO2-neutrale bedrijventerreinen willen we maximaal inzetten
op terreinbezoeken. Niet-CO2-neutrale
bedrijventerreinen m
 oeten minstens één
keer per jaar door een t echnisch park
manager worden bezocht. Die is het
eerste aanspreekpunt bij problemen.
Toezicht openbaar domein. Als extra
dienstverlening voor de gemeente k unnen
we de technisch parkmanager ook
inzetten voor toezicht op het openbaar
domein, waarvan de gemeente eigenaar
is. Op dat openbaar domein fungeren
onze parkmanagers als de ‘ogen en oren’
van de gemeente. Na een terreinbezoek
maken we een inventarisrapport
op, met gegevens over wegenis,
openbare v erlichting, openbaar groen
en eventuele leegstand. Vastgestelde

inbreuken worden getoetst aan de
verkoopvoorwaarden en bouwaanvragen.
Zo’n rapport kan eventueel uitmonden
in een revitaliseringsproject. Met
de extra parkmanager kunnen we
nog grondiger rapporteren.
Regionaal platform ambtenaren.
Daarnaast willen we een regionaal platform opzetten of bestaande platforms
ondersteunen voor ambtenaren lokale
economie. Zulke regionale bijeenkomsten
bestaan nu al voor milieu- en duurzaamheidsambtenaren. Tijdens een jaarlijks
event kunnen ambtenaren leren van
elkaars ’goede praktijken’.
Digitale parkmanager. Om onze rol als
aanspreekpunt nog te versterken, willen
we de WVI-website aanvullen met een digitale parkmanager. Per bedrijventerrein
wordt een deelwebsite aangemaakt, waar
de bedrijven naast een FAQ de basisinformatie over hun terrein kunnen vinden en
waar ze terechtkunnen met infovragen.
Een interactief meldpunt moet de vlotte
communicatie tussen WVI en de bedrijven
waarborgen.
Duurzame energie. Voor zowel bestaande
als nieuwe projecten willen we op zoek
gaan naar opportuniteiten om energie
uit te wisselen met de omgeving of om
hernieuwbare energie te produceren. Dat
moet de voortrekkersrol van WVI op het
gebied van duurzame en CO2-neutrale
bedrijventerreinen versterken.

WVI zorgt ervoor dat haar
bedrijventerreinen aantrekkelijke
vestigingslocaties blijven.

Koepelproject bedrijventerrein
management. Eind 2016 keurde de VLAIO
het koepelproject van WVI rond bedrijven
terreinmanagement (BTM) voor de
gemeenten Beernem, Diksmuide, Izegem,
Lichtervelde, Tielt en Zedelgem goed. Het
doel: samenwerking tussen bedrijven
stimuleren, onder meer voor energie,
duurzaam woon-werkverkeer, logistiek,
eco-efficiëntie, beeldkwaliteit en duurzame
inrichting. Daaruit moet de oprichting
van een bedrijventerreinvereniging
voortvloeien.
BTM-ondersteuning gemeente. Om de
gemeentelijke dienst lokale economie
te ondersteunen, kan WVI initiatieven
rond bedrijventerreinmanagement
helpen begeleiden. We kunnen ook
bestaande bedrijventerreinverenigingen
ondersteunen, louter administratief of
door gezamenlijke acties op te zetten.

Meer info | Marianne Vancleemput, Johan Proot | 050 36 71 71
m.vancleemput@wvi.be | j.proot@wvi.be

Voorstudie RUP Gits

Dorpskern
versterken
10.

Om de ruimtelijke kwaliteit van Gits te
versterken, heeft WVI – in opdracht van de
gemeente – een ruimtelijke visie ontwikkeld.
Daarvoor werden ook de inwoners om
inspraak gevraagd.

D
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e gemeente Hooglede wil de ruimtelijke
kwaliteit van haar dorpskernen Hooglede en
Gits vrijwaren en versterken. Daartoe maakt
WVI twee gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
op (GRUP). Om die plannen te stofferen, werkt WVI –
samen met de gemeente en de Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst RADAR – in een voorstudie
een visie uit.

WONINGMARKT ONDER DRUK

Eerst werd de dorpskern van Gits onder de loep genomen.
Die heeft haar landelijke karakter grotendeels kunnen
bewaren, al wordt dat wel bedreigd, onder meer door
wildgroei aan appartementsgebouwen die niet zijn aangepast aan de schaal van de omgeving. Projectontwikkelaars
die meergezinswoningen realiseren, zetten ook de lokale
woningmarkt onder druk, zodat woningen in de dorpskern voor jonge g ezinnen onbetaalbaar worden. De visie
wil daarom het gemeentebestuur duidelijke krijtlijnen
aanreiken om aanvragen voor meergezinswoningen te
behandelen: waar kunnen ze nog en waar zeker niet, welke
bouwhoogte wordt toegestaan, enzovoort.
De visie wil het plattelandskarakter van Gits helpen bewaren en tegelijk nieuwe dynamieken mogelijk maken:
de dorpskern moet aantrekkelijk blijven voor jong en

oud. Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk blijven,
zonder dat ze open ruimte aansnijden. Daarom zet de
visie in op inbreidingsgerichte woonprojecten en wil
ze op strategische plaatsen de ruimtelijke kwaliteit
versterken, bijvoorbeeld door plaatsen met een groen
karakter in het publieke domein op te nemen. Ook de
ontwikkeling van een samenhangend tragewegennet is
een aandachtspunt, net zoals het bouwkundig erfgoed:
welke gebouwen moeten absoluut bewaard blijven om
de identiteit van Gits te behouden, welke kunnen zo
nodig worden gesloopt?
INSPRAAKMOMENT

Het gemeentebestuur van Hooglede wou graag w
 eten
hoe de inwoners de toekomst van hun dorpskern
zien en wat bij hen leeft. Op 7 juni 2017 werd
daarom een inspraakmoment georganiseerd over
de ruimtelijke kwaliteit in de dorpskern. Voor circa
100 geïnteresseerden lichtten ruimtelijk planners van
WVI de globale visie toe. Tijdens een wandeling in de
dorpskern kregen de deelnemers een duidelijk beeld
van wat de theoretische visie in de praktijk betekent.
Het inspraakmoment leverde waardevolle inzichten op:
zo bleken veel inwoners begaan met de toekomst van
het dorpscafé dat zowel ruimtelijk als figuurlijk de hoeksteen van het dorp blijkt te zijn.
De suggesties die het inspraakmoment heeft opgeleverd,
neemt WVI nu mee in het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Intussen wordt ook voor de dorpskern van
Hooglede een gelijkaardige voorstudie opgemaakt, waarover de inwoners hun zeg zullen kunnen doen.

Klimaat
actieplannen
goedgekeurd
Tussen april en juli 2017 heeft de Europese
Commissie 5 duurzame energieactieplannen voor
29 West-Vlaamse gemeenten officieel goedgekeurd.
De plannen bevatten acties die de gemeenten tot en
met 2020 moeten opnemen om hun CO2-uitstoot met
20 procent te verminderen. Om de twee jaar volgt er
een verplichte rapportering aan Europa.
In 2015 ondertekenden 32 van de 54 gemeenten van
WVI het Burgemeestersconvenant. In dat Europese
initiatief verbinden lokale overheden zich ertoe om
hun CO2-uitstoot fors terug te dringen. Onder impuls
van WVI kozen 29 gemeenten ervoor om de uitdaging
samen met de buurgemeenten aan te gaan. Dat stelt
hen in staat efficiënter te werken, kennis te bundelen,
ideeën uit te wisselen en betere resultaten te behalen.
Zo ontstonden vier groepen, die intensief door WVI
worden begeleid:
• Verbindingsgebied Kust-Houtland (met De Haan,
Ichtegem en Oudenburg)
• Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (met
Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, KnokkeHeist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke)
• Van Zee tot IJzer (met De Panne, Diksmuide,
Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle,
Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne)
• Klimaatoverleg Midwest (met Ingelmunster,
Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede,
Tielt en Wingene). Moorslede stelde een eigen
plan op, in nauwe samenwerking met de groep
Klimaatoverleg Midwest.

Meer info | David Vandecasteele, Dries Van Nieuwenhuyze | 050 36 71 71
D.vandecasteele@wvi.be | d.vannieuwenhuyze@wvi.be

‘De dorpskern van Gits heeft zijn landelijke
karakter kunnen vrijwaren. Dat willen we
graag zo houden. WVI helpt ons om daarvoor
een ruimtelijke visie te ontwikkelen én daar
de lokale bevolking bij te betrekken. Voor het
gemeentebestuur is het namelijk
erg belangrijk om te weten hoe
de inwoners de toekomst van
hun dorpskern zien.’
Rita Demaré,
burgemeester Hooglede

De actieplannen bevatten acties voor zowel het
personeel en de inwoners als het middenveld en
bedrijven. Ze variëren van het efficiënter omgaan met
energie tot het effectief investeren in hernieuwbare
energie. Vijf grote thema’s staan voorop: de gemeente
als organisatie, w
 onen, mobiliteit, de tertiaire sector
en de lokale energieproductie. Elke gemeente kon in
het actieplan haar eigen accenten kwijt, maar ook
gezamenlijke acties met de buurgemeenten maken
deel uit van het plan.

11.

WVI steunt
vzw Kinderkankerfonds

W
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VI draagt de samenleving een
warm hart toe. Op initiatief van het
personeel zetten we acties op ten
voordele van vzw Kinderkankerfonds. Dat
geeft financiële en psychosociale steun
aan kinderen met kanker en hun gezinnen
en bevordert het wetenschappelijk kanker
onderzoek. Op 10 september 2017 namen
drie WVI-teams deel aan de In Flanders

WVI
www.wvi.be

Fields-aflossingsmarathon. Via e xterne
sponsoring brachten ze op vandaag
1731 euro samen. WVI zal het eindbedrag
verdubbelen. Ook de lopers en wandelaars
van WVI die op 15 oktober deelnamen aan
de Great Bruges Marathon zamelden geld in
voor vzw Kinderkankerfonds. Er werden nog
andere acties georganiseerd: een quiz, de
verkoop van bedrukte T-shirts enz.
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