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VOORAF
De herontwikkeling van de Suikerfabriek-site in Veurne is een ambitieus voorbeeldproject. Met een totale oppervlakte van 49 hectare combineert het binnenstedelijke project drie belangrijke functies: bedrijvigheid (16 ha), natuur (15 ha)
en wonen en recreatie (18 ha). Voor dat laatste onderdeel selecteerden WVI
en Stad Veurne projectontwikkelaar ION. De ambitieuze plannen van het woonproject Suikerpark werden op 14 maart voorgesteld aan de pers en het grote
publiek. Projectontwikkelaar ION integreert een boeiende mix van woonvormen,
ontspanningsmogelijkheden en werkplekken in een unieke parkomgeving. In WVIinfo blijven we de realisatie van dat hefboomproject op de voet volgen.
In deze editie leest u ook meer over het Witboek Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (BRV). De Vlaamse overheid had ook de gemeenten over het
Witboek om advies gevraagd. WVI heeft nauw samengewerkt met het burgemeestersoverleg in Midwest en de Westhoek, om de standpuntbepaling voor
te bereiden en te voeden.
We presenteren ook het Interreg-project See2Do!, dat energierenovatie wil
stimuleren en waarin WVI een begeleidingstraject opzet met de gemeenten
Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp.
Ten slotte brengen we een korte stand van zaken van de samenwerking met
Noord-Frankrijk.
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Private partner voor woonproject op Suikerfabriek-site

Suikerpark:
nieuw multifunctioneel
groen stadsdeel
D
Voor het woonproject en het
bijbehorende stadspark op de site van
de vroegere Suikerfabriek hebben WVI
en de Stad Veurne een private partner
geselecteerd. Projectontwikkelaar ION
zal het project – dat Suikerpark werd
gedoopt – realiseren, met bijstand van
een internationaal dreamteam.

Een deel van de vroegere
industriële Suikerfabriek-site
wordt omgetoverd in een
multifunctioneel stadsdeel, dat
Suikerpark wordt gedoopt.

e 49 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 multifunctionele woonwijk met een
groot recreatief stadspark, een omvangrijk natuurgebied en ruimte voor bedrijvigheid.
WAT VOORAFGING

Het woonproject en het bijbehorende stadspark besloot WVI te realiseren via een publiek-private samenwerking (PPS). Na een marktconsultatie werd in
het voorjaar 2015 een oproep naar geïnteresseerde
kandidaat-projectontwikkelaars gelanceerd. De vijf
binnengekomen kandidaturen werden beoordeeld
>
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Suikerpark krijgt een waaier van woningtypes:
appartementen, rijhuizen, dijkwoningen, penthouses met een uniek zicht over de oude binnenstad enzovoort.

>

door een 10-koppige beoordelingscommissie. Daarin
zaten experts van WVI, een expert van de Provincie
West-Vlaanderen, vertegenwoordigers van het
stadsbestuur van Veurne en twee externe experten,
naast een externe advocaat voor juridische bijstand. Zij adviseerden het directiecomité om drie
kandidaten te selecteren voor de volgende fase:
het team Matexi Projects nv, het team Vanhaerents
Development nv en het team ION bvba.

In de tweede fase maakten de drie kandidaten een
ambitieus ontwikkelingsvoorstel op, met onder meer
een masterplan en een beeldkwaliteitsplan waarin
ze hun visie op vermarkting en fasering toelichtten.
Daarnaast werd ook de duurzaamheid van het project getoetst aan de hand van een duurzaamheidsmeter. De beoordelingscommissie adviseerde daarop om exclusieve gesprekken aan te knopen met één
voorkeursbieder: het internationaal team rond de
Waregemse projectontwikkelaar ION. Na constructieve onderhandelingsrondes werkte ION eind 2016
een best and final offer (BAFO) uit. Op basis daarvan
besloot het WVI-directiecomité in januari 2017 om de
opdracht aan ION te gunnen.
SUIKERPARK

Het Team ION
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Projectontwikkelaar ION laat
zich voor dit project bijstaan
door een internationaal
topteam dat bestaat uit drie
architectenbureaus (B-architecten,
A1 planning en Denc!-studio),
twee landschapsarchitecten
(Delva Landscape Architects en
ARA), een stedenbouwkundig
bureau (CroonenBuro5),
duurzaamheidsdeskundigen
(3E i.s.m. Denc!-studio), een
communicatiebureau (Common
Ground) en het multidisciplinaire
ingenieursbureau Antea.
Davy Demuynck, managing partner
van ION: ‘Suikerpark wordt een

multifunctionele site. Samen met een
uitgebreid internationaal topteam
hebben we hard gewerkt aan een
dossier dat het maximum uit dit
project haalt. We kijken er naar uit
om dat samen met WVI en de Stad
Veurne te realiseren.’
Matthieu Pacco, project
verantwoordelijke voor Suikerpark bij
ION: ‘We willen vooral een dynamiek
tot stand brengen: tussen jonge
gezinnen en ondernemers, tussen
Veurnenaars en nieuwe inwoners.
Suikerpark wordt een groene
omgeving vlak bij de historische
binnenstad, waar je graag wil wonen,
werken én ontspannen.’

Als naam voor het grootschalige woonproject koos
ION voor Suikerpark. Die naam geeft al meteen aan
welke ingrijpende transformatie de Suikerfabrieksite te wachten staat: een deel van de vroegere
industriële site wordt omgetoverd in een multifunctioneel stadsdeel. Het kloppend hart van de nieuwe site
wordt het Suikerplein: een inspirerende ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor startups, een aantrekkelijke brasserie en v errassende
kleinhandel, complementair aan de binnenstad.
Suikerpark wordt maximaal verbonden met de stad
en de haven van Veurne: een nieuwe fietsbrug over
de Lovaart en een groene fiets- en wandelas maken
het centrum bereikbaarder dan ooit.
Suikerpark wordt geen doorsnee woonontwikkeling. Iedere woning staat in directe relatie tot
het park, dat zo ook een collectieve plek wordt. Er
wordt bewust gekozen voor een groen karakter
en daarnaast staan ook flexibiliteit, diversiteit en
betaalbaarheid centraal. Zo is er in Suikerpark een
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plek voor iedere stijl en ieder budget: appartementen, rijhuizen, woningen met een atelier, dijkwoningen met zicht op de Suikerplas, huisvesting voor
andersvaliden, penthouses met een uniek zicht over
de oude binnenstad, co-housing & flexibele kantoorruimtes, praktijkruimtes voor vrije beroepen en
verrassende winkel- en horecaruimtes.
TIJDELIJKE INVULLINGEN

De eerste spadesteek is gepland voor najaar 2018.
In de tussenfase – vanaf zomer 2017 – krijgt de
site tijdelijke invullingen: pop-up initiatieven om het
Suikerpark nu al te activeren, samen met de stad en
de inwoners.
In Suikerpark komt de buurt op de eerste plaats.
Daarom wordt er hard gewerkt aan een sterke
lokale verankering, waarbij de buurtbewoners
echt inspraak krijgen over de verdere ontwikkelingen. Die dialoog is de rode draad doorheen het
project, dat inzet op co-creatie, deeleconomie en
buurtplatformen.

Meer info | Björn Denecker, Patrick Zutterman | 050 36 71 71
b.denecker@wvi.be | p.zutterman@wvi.be
www.suikerfabriek.be | www.suikerpark.be

In Suikerpark krijgen
de buurtbewoners inspraak
over de verdere ontwikkelingen.

Een ambitieuze
reconversie
Decennialang was de Suikerfabriek een
begrip in Veurne. Van 1924 tot 2005 werd
er suiker geproduceerd. Eind 2007 werd
WVI eigenaar van de site: een unieke site
vlakbij het historisch stadscentrum, die
gefaseerd wordt herontwikkeld. De omvang
en complexiteit van het project verklaart
de lange voorbereidingstijd.
De reconversie is een ambitieus
hefboomproject. Er komt ruimte voor wonen
en ontspannen, natuur, en werken. Concreet
gaat het om:
• 18 hectare multifunctioneel gebied, met
ongeveer 450 woningen, kleinhandel, een
uitgestrekt stadspark, een recreatieve vijver,
een woontoren en een levendig wijkplein
• een natuurpark (15 hectare)
• 16 hectare nieuwe ruimte voor een kwalitatief
en duurzaam bedrijventerrein.
Het bedrijventerrein en het aangrenzende
natuurpark worden in twee fasen
gerealiseerd; WVI staat hier zelf in voor de
bouwwerken, de verkoop en het beheer.
In het voorjaar 2016 werd gestart met de
werkzaamheden om het terrein bouwrijp te
maken. Daarnaast krijgen de natuurbekkens
definitief vorm. In het voorjaar van 2018
wordt begonnen met de aanleg van de
infrastructuur. Het is de bedoeling dat de
bedrijfspercelen van de eerste fase eind
2018 bouwrijp zullen zijn.
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Interreg-project See2Do!

Energierenovatie:
doen door te zien
Aanzetten tot energierenovatie met thermografische
scans, demonstraties en begeleiding: daar zet het
Interreg Vlaanderen-Nederland-project See2Do! op in.
WVI is partner en werkt het project uit in Lo-Reninge,
Kortemark en Oostkamp.

S

ee2Do! wil particulieren en gemeenten stimuleren om werk te maken van energierenovatie
en hanteert daarbij het principe ‘doen door te
zien’. Het reële energieverlies in woningen en gebouwen
wordt zichtbaar gemaakt met thermografische scans.
Daarnaast worden energiebesparende technieken en
best practices gedemonstreerd, om aan te tonen dat
energierenovatie haalbaar is én positieve effecten oplevert. In bestaande woningen en gebouwen kan immers
nog veel worden gedaan om de energie-efficiëntie te verhogen en CO2-uitstoot te verminderen. See2Do! wil daar
een steentje toe bijdragen – niet door verplichtingen op te
leggen, maar door te sensibiliseren en te ondersteunen.
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See2Do!
See2Do! is een project in het Europese
Interreg VA-programma VlaanderenNederland. Dat is een grensoverschrijdend
samenwerkingsverband tussen Vlaanderen
en Nederland waarbij acht provincies
in de grensregio betrokken zijn. Met
middelen uit het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeert
het programma in grensoverschrijdende

projecten voor slimme, groene en
inclusieve groei.
See2Do! startte op 1 mei 2016 en loopt
nog tot 30 april 2019. Het budget van
WVI bedraagt 387.000 euro. De helft
daarvan wordt gefinancierd door EFRO.
Daarnaast ontvangt WVI ook steun van de
Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten
Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp.

THERMOGRAFIE

WVI is een van de vele Vlaamse en Nederlandse
partners in See2Do! en voert het project uit in de
gemeenten Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp. Het
project sluit perfect aan bij de doelstellingen die werden vooropgesteld in het Burgemeestersconvenant.
Daarin hebben gemeenten zich geëngageerd om de
CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met
minstens 20 procent terug te dringen.
In See2Do! wil WVI onder meer onderzoeken of thermografie kan worden ingezet als sensibiliserend instrument. Begin januari 2017 werd alvast een thermografische opname gemaakt van de stad Lo-Reninge.
De bedoeling: een duidelijk beeld tonen van de warmteverliezen via het dak van overheidsgebouwen, bedrijven en particuliere woningen. De luchtfoto’s worden
verwerkt tot een thermografische kaart waarop alle
1.300 woningen te zien zijn.
EIGEN CAMERA

Op basis van die kaart worden vervolgens straten
geselecteerd voor straatthermografie. WVI heeft
geïnvesteerd in de aankoop van een geavanceerde
thermische camera, die op een wagen kan worden
gemonteerd, maar ook geschikt is voor drone
toepassingen. De wagen rijdt door de straat, maakt
automatisch thermische foto’s en detecteert zo energieverliezen via de gevel.
In de volgende fase worden de foto’s op infosessies
besproken met de bewoners. Als ze dat wensen,
worden met een handcamera nog individuele
thermografische foto’s van hun woning gemaakt.
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WVI heeft geïnvesteerd
in een geavanceerde thermische
camera, die ook geschikt is voor
dronetoepassingen.

Daarna krijgen ze advies op maat en begeleiding om
hun woning energetisch te renoveren.
In Oostkamp en Kortemark wordt grotendeels dezelfde
strategie gevolgd, maar dan zonder luchtthermografie.
Maar ook daar vormen thermografische foto’s het vertrekpunt voor de individuele begeleiding van inwoners.
BEGELEIDING

In dat begeleidingstraject zal WVI i.s.m. de betrokken gemeenten onder meer digitale en fysieke energieloketten
inzetten, naast energiecoaches en train-the-trainer
opleidingen. Ook zal WVI particulieren helpen om voor
hun energierenovatie de juiste aannemers te vinden.
Dat gebeurt via de zogenoemde ‘ketenorganisatie’, een
concept dat in Nederland met succes wordt toegepast:
op basis van vooraf afgesproken kwaliteitscriteria, normen en voorwaarden wordt een ‘pool’ van aannemers
en andere bedrijven samengesteld waaruit individuele
bewoners dan zelf kunnen kiezen.
Die aanpak moet waarborgen dat de aannemers volgens de afgesproken criteria en normen werken en
dat de bewoners in aanmerking komen voor eventuele
premies. De Vlaamse partners in See2Do! zullen onderzoeken of en hoe het concept ketenorganisatie ook
in Vlaanderen kan worden toegepast.
Meer info | Eveline Huyghe, Jeroen Verbeke | 050 36 71 71
e.huyghe@wvi.be | j.verbeke@wvi.be

Omgevings
vergunning:
gedeeltelijk uitstel

I

n veel gemeenten wordt de invoering van de omgevingsvergunning om technische redenen uitgesteld tot 1 juni
2017. Aanvankelijk wilde de Vlaamse Regering de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen al vanaf 23 februari
invoeren.
De omgevingsvergunning brengt de stedenbouwkundige
vergunning, de varkavelingsvergunning en de milieuvergunning samen. Dat moet zorgen voor vlottere procedures, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.
Om digitaal te kunnen werken, moeten de gemeenten
beschikken over een performant dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met het
Vlaamse Omgevingsloket. De software die daarvoor nodig is, was niet op tijd klaar. Daarom keurde het Vlaams
Parlement op 25 januari een decreet goed dat steden en
gemeenten uitstel verleende. In de gemeenten die uitstel
hebben gevraagd, treedt de omgevingsvergunning pas
in werking op de datum die de gemeente had gemeld, ten
allerlaatste op 1 juni. Het overgrote deel van gemeente
besturen heeft van die mogelijkheid gebruikgemaakt.
Ook voor gemeenten die op 23 februari nog niet met de
omgevingsvergunning zijn gestart, werden er op die dag
toch al enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo moeten de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waarbij een architect nodig is voortaan digitaal worden ingediend en ook
digitaal worden behandeld. Daarnaast moet de gemeente
al advies geven over omgevingsvergunningsaanvragen
die bij de provincies en Vlaanderen zijn ingediend. En ten
slotte zijn alle milieuvergunningen die vanaf 23 februari
worden verleend in principe van onbepaalde duur.

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

WVI bereidde standpuntbepaling voor
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Witboek BRV:
gemeenten geven advies
De Vlaamse overheid werkt aan het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (BRV), dat het huidige Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. De grote lijnen
werden uitgezet in een Witboek BRV, waarover ook
gemeenten zich konden uitspreken.

H

et Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
zal een strategische visie bevatten
voor de ruimtelijke ontwikkeling tot
2050, aangevuld met een zestal beleidskaders om die visie te realiseren. Het BRV
wil een ambitieus veranderingstraject op
gang trekken om de ruimte beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de
open ruimte te verminderen. Tegen 2040
moet de inname van nieuwe niet-bebouwde
ruimte voor functies als wonen, werken en
verkeer volledig zijn stopgezet. Nieuwbouw
wordt vooral geconcentreerd in de kernen
en nabij behoorlijk ontsloten knooppunten.
ADVIEZEN EN CONSULTATIES

Eind 2016 heeft de Vlaamse Regering
een grote stap gezet op weg naar het
BRV met de goedkeuring van het Witboek
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat
Witboek bevat de grote lijnen van het
nieuwe BRV. Het werd voor advies voorgelegd aan onder meer de gemeenten
en provincies en de adviesraden. Ruimte
Vlaanderen zal de aandachtspunten
uit de diverse adviezen en consultaties
meenemen in de opmaak van een coherent ontwerp-BRV. Dat wordt tegen eind
2017 verwacht.
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DISCUSSIENOTA VOORBEREID

WVI volgt het hele traject op de voet. Zelf
hebben we geen adviezen geformuleerd,

maar we hebben de gemeenten wel bijgestaan bij hun denk- en overlegproces.
Dat gebeurde in de regio’s Midwest en
Westhoek. In beide regio’s hebben we
de inhoud van het Witboek toegelicht en
uitgediept op het burgemeestersoverleg. Daarna hebben we een inhoudelijke
discussienota voorbereid met mogelijke
standpunten, om het debat over het
Witboek te voeden en te inspireren.
In het algemeen vond WVI dat het ontwerp-BRV beleidskaders moet uitwerken
die de gemeenten en regio’s voldoende
houvast geven. Andere aandachtspunten
waren onder meer:
• in het Witboek is onvoldoende uitgewerkt hoe de overgang van structuurplannen naar beleidsplannen zal verlopen en hoe de onderlinge relatie tussen
de diverse beleidsplannen eruit zal zien
• h et ruimtelijk programma blijft voorlopig
vrij vaag, zowel kwalitatief en kwantitatief: zo blijft onduidelijk hoe de programmaties moeten worden bepaald
• a ls de overheid zegt dat ruimtelijke uitbreiding alleen onder welbepaalde voorwaarden kan, moet ze die voorwaarden
helder definiëren
• d e ambitie van het Witboek om functies
sterker te verweven is positief, maar
niet overal haalbaar, zeker niet voor
bepaalde ‘harde functies’: als voor zul-

ke functies toch ruimte moet worden
aangesneden, moeten de beleidskaders daarvoor de randvoorwaarden
verhelderen
• het is niet zo duidelijk op basis van welke
criteria ‘landelijke regionale knooppunten’ zullen worden gedefinieerd
• voor de ontwikkeling van een gebieds
visie moeten alle bestuurlijke niveaus en
relevante partners – dus ook belangrijke
sectorale administraties, agentschappen en andere actoren – deelnemen aan
de bovenlokale gebiedsgerichte werking
en zich daar inhoudelijk en financieel
in engageren
• dat een robuuste open ruimte gevrijwaard blijft, is positief, maar om die
ambitie te ondersteunen, moet een
behoorlijke instrumentenkoffer worden
klaargezet, met juridische, fiscale en
financiële maatregelen.
BREED OVERLEG

Op het burgemeestersoverleg konden alle
gemeenten de standpunten uit de discussienota nuanceren of aanvullen. Achteraf
konden ook de colleges van burgemeester
en schepenen zich over de aangevulde
discussienota uitspreken. Vervolgens werd
de nota namens het Burgemeestersoverleg
Midwest en het Burgemeestersoverleg
Westhoek als advies overgemaakt aan de
Vlaamse Regering.
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‘Slim maatwerk is nodig’

KRIS DECLERCQ 
burgemeester Roeselare en voorzitter
Burgemeestersoverleg Midwest

‘Ruimtelijke ordening is bij uitstek een materie die de gemeentegrenzen overschrijdt en
waarin WVI zijn verbindende rol kan spelen.
WVI-experts hebben het Witboek in diverse
sessies toegelicht en een voorzet gegeven
om de grote principes te helpen vertalen
in maatwerk. Midwest is een lappendeken
van plattelandsgemeenten, landbouwgebied, steden en bedrijvigheid. Het vergt slim
maatwerk om die diversiteit te respecte-

ren en bijvoorbeeld het evenwicht tussen
wonen, werken en natuur te bewaren. Wij
vonden het daarom onder meer belangrijk dat er een instrumentenkoffer wordt
gevuld met juridische en financiële instrumenten, bijvoorbeeld om incentives voor
kernversterking te geven, maar ook om te
verhinderen dat gemeenten die minder ontwikkelingsmogelijkheden krijgen niet worden
benadeeld.’

‘Stevige basis voor discussie’

ANN VANHESTE
burgemeester De Panne en v oorzitter
Burgemeestersoverleg Westhoek

‘De periode waarin de gemeenten een advies moesten formuleren, was erg kort.
Daarom waren we erg blij met de insteek
van WVI, die een stevige basis voor de discussie vormde. Dat we die discussie in het
Burgemeestersoverleg konden voeren,
was zeker een voordeel: we kregen alle gemeenten voor open overleg bij elkaar en de
betrokkenheid was groot. Wij vonden in het
Witboek vooral het begrip ‘knooppuntwaarde’

problematisch. Als je ziet hoe in de Westhoek
het openbaar vervoer wordt afgebouwd en
allerlei voorzieningen uit de kernen verdwijnen, houden we ons hart vast. De dienstverlening is nu al ondermaats, en op basis van
de ontoereikende knooppuntwaarde is er
geen ruimte voor verdere ontwikkelingen. We
zijn bang voor een neerwaartse spiraal. Men
wil landelijke gebieden landelijk houden, maar
men vergeet dat daar ook mensen wonen.’

Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden

EGTS:
samenwerking
revitaliseren
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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) op de FransBelgische grens. Een stand van zaken.

EUROMETROPOOL 2.0 OP DE RAILS

Voor de EGTS Eurometropool was 2016 een overgangsjaar. De leden voelden de nood om de samenwerking te revitaliseren en door te groeien naar een
Eurometropool 2.0. Het is de bedoeling om concretere
acties uit te werken, binnen een beperkter aantal
prioritaire thema’s, en om de werking eenvoudiger te
organiseren. De operatie wordt gecoördineerd door
de nieuwe directeur, Loïc Delhuvenne.

De algemene vergadering legde drie prioritaire
assen vast:
• economische ontplooiing, met focus op
digitale ontwikkeling
• werkgelegenheid en opleiding, om vraag en aanbod aan beide zijden van de grens beter op elkaar
af te stemmen
• duurzame ontwikkeling, transport en mobiliteit.
De drie prioritaire assen krijgen concreet gestalte
in zeven acties. Daarnaast zijn er twee transversale
thema’s: inspirerende Eurometropool-bijeenkomsten
organiseren en een grensoverschrijdend kennisnetwerk opzetten om kennis en expertise te verzamelen,
te delen en te verspreiden.
Om de eerste prioritaire as inhoudelijk te stofferen,
werd op 14 maart jl. in Rijsel een inspirerende ontmoeting georganiseerd voor alle gemeenten in de
Eurometropool, over ‘Smart Cities in de Eurometropool’.
De deelnemers konden er producten en diensten van

Kennisplatform
lokaal klimaatbeleid
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O

p 6 maart organiseerde WVI
– samen met de Provincie WestVlaanderen en Leiedal – in GC De
Bunder in Moorslede een druk bijgewoond
kennisplatform lokaal klimaatbeleid.
Bevoegde schepenen en betrokken
ambtenaren kregen er presentaties te
horen over hernieuwbare energie. Het
Vlaams Energieagentschap stelde communicatietools voor over groene energie,

VITO lichtte de Vlaamse Hernieuwbare
Energieatlas toe en de Provincie WestVlaanderen presenteerde het afwegingskader kleine windmolens – bedoeld
voor gemeentebesturen die vergunningsaanvragen voor kleine windmolens
moeten beoordelen.
Meer info | Nathalie Garré | 050 36 71 71
n.garre@wvi.be

innovatieve bedrijven en start-ups uitproberen, tien
‘good practices’ leren kennen en luisteren naar experts.
WEST-VLAANDEREN/
FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D’OPALE

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte
d’Opale had zijn werking al in 2015 gerationaliseerd.
Toen werd een geïntegreerd actieplan opgemaakt, op
maat van de prioriteiten van de leden en in functie van
het nieuwe Interreg V programma France-WallonieVlaanderen. Voortaan zijn er vier thematische werkgroepen actief: water, economie, ruimte, en sociale
en culturele cohesie. Elke werkgroep realiseert een
aantal prioritaire acties.
Daarnaast werd ook een transversale werkgroep communicatie opgericht. De EGTS wil immers de zichtbaarheid van het samenwerkingsverband en de activiteiten
vergroten. Een communicatiestrategie en een actieplan
werden ontwikkeld en de EGTS heeft voortaan een eigen
website (www.egts-gect.eu). Bovendien stelt WVI een
halftijdse communicatiemedewerker ter beschikking.

komen er acties om de bevolking en plaatselijke
actoren te sensibiliseren voor het overstromings
risico en de gevolgen van de klimaatverandering.
• Partons 2.0: een project voor participatieve ontwikkeling van de regio, waar vooral in landelijke
gebieden de publieke en commerciële dienstverlening verdwijnt. Partons 2.0 onderzoekt hoe de
dienstverlening kan worden versterkt en efficiënter
georganiseerd, zowel op bovenlokaal als op
dorpsniveau.
• Grenzeloos Competent: een project om de mismatch te verkleinen tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk-WalloniëVlaanderen, onder meer door werkzoekenden te
informeren over de jobmogelijkheden aan weerszijden van de grens en door geïnteresseerde werkzoekenden naar die jobs toe te leiden.
Meer info | Katarina De Fruyt | tel. 050 36 71 71
k.defruyt@wvi.be

In de loop van 2016 werden ook de nieuwe Interregprojecten goedgekeurd. De EGTS West-Vlaanderen/
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale is partner van
drie projecten:
• Mageteaux: een project om de afwatering bij hoogwater tussen Duinkerke en Nieuwpoort grensoverschrijdend te beheersen en te beheren. Daarnaast

Regionaal
Overleg Milieu

O

p 16 maart stond het
Regionaal Overleg Milieu
– georganiseerd door de
Provincie West-Vlaanderen, WVI en
Leiedal – in het teken van open ruimte, natuur en groene ruimte. Het druk
bijgewoonde overleg werd voor alle
gemeenten samen georganiseerd en
vond plaats in het Dakcafé van het
Kortrijkse stadhuis.

Het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB) kwam zijn nieuwe structuur
en werking toelichten, waarmee
het sneller wil kunnen inspelen op
actuele noden. De Provincie WestVlaanderen lichtte het belang van
soortenbeschermingsplannen toe,
met de kamsalamander als concreet
voorbeeld. Inagro legde uit wat het
luik ‘vergroening’ in het Europese

landbouwbeleid inhoudt.
Na de pauze presenteerde de Stad
Kortrijk – onder meer tijdens een terreinbezoek aan de binnenstad – hoe
vacante plekken een groene invulling
kunnen krijgen en zo kernen kunnen
verrijken met ‘groene sproeten’.
Meer info | Ann Van Ackere | 050 36 71 71
a.vanackere@wvi.be

11.

Klimaatbloemetjes
voor burgemeesters

K
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limaat blijft hoog op de agenda staan
en steeds meer gemeenten zetten
hun schouders onder klimaatacties.
Zo hebben veel West-Vlaamse gemeenten
een engagementsverklaring en later ook het
Burgemeestersconvenant ondertekend om
de CO2-uitstoot op hun grondgebied te reduceren. Om hun blijvend engagement in de
kijker te zetten, worden alle West-Vlaamse
burgemeesters op maandag 26 juni om
17 uur uitgenodigd (plaats nog niet gekend). Tijdens een videopresentatie stellen
burgemeesters groepsacties voor in het
kader van het burgemeestersconvenant,

WVI
www.wvi.be

er worden ‘klimaatbloemetjes’ uitgereikt in
diverse categorieën en sectoren en Vlaams
minister van Energie Bart Tommelein stelt
er prijs op om de gemeenten te bedanken
voor hun engagement. De avond wordt
georganiseerd door de vijf partners die de
gemeenten ondersteunen om hun doelstellingen in het Burgemeestersconvenant waar
te maken: WVI en Leiedal, Provincie WestVlaanderen en de netbeheerders Eandis
en Infrax.

BARON RUZETTELAAN 35
8310 BRUGGE

Meer info | Nathalie Garré | 050 36 71 71
n.garre@wvi.be
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