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Voorwoord
Leiedal werd op de Algemene Vergadering van 28 mei 2019 unaniem verlengd tot
eind 2035. Deze beslissing was mede gebaseerd op de principes voor de verlenging
geformuleerd in het beleidsdocument ‘Leiedal 2035’.
Aansluitend op de goedkeuring van de verlenging werden in het voorjaar van 2019
reflectiemomenten georganiseerd met de medewerkers, de raad van bestuur van Leiedal, de
vennoten, de huispartners, andere interlokale samenwerkingsverbanden en streekpartners.
Die reflectiemomenten gingen niet alleen uit van de nota ‘Leiedal 2035’, maar evenzeer van
de ambities uit de in 2018 goedgekeurde ‘Regionale ruimtelijke visie’.
Kernbegrippen die daarbij steeds terugkeren zijn: niet meer maar beter met minder,
klimaatmitigatie en -adaptatie, deeleconomie en circulariteit, creatief met schaarste gericht
op kwaliteit in plaats van kwantiteit, participatie en van onderuit, proactief meewerken aan
een horizontale netwerksamenleving.
In deze beleidsnota 2020-2025 verkennen en benoemen we de concrete doelstellingen en
acties voor de regio die gericht zijn op de realisatie van de transities beschreven in de nota
‘Leiedal 2035’ en de ambities uit de ‘Regionale ruimtelijke visie’. De concrete doelstellingen
en acties voor de regio worden gebundeld in vijf transitielijnen en voor Leiedal vertaald
naar de taken en rollen die we binnen onze verschillende werkdomeinen zullen opnemen.
De concrete doelstellingen en acties zullen evenwel niet sectoraal maar transversaal
en in samenwerking met anderen moeten worden gerealiseerd, willen we de beoogde
transities effectief bereiken. Daarvoor hebben we sterke, creatieve, innoverende, tijdelijke
of permanente samenwerkingsverbanden nodig met huispartners, bovenlokale besturen,
sociale partners en andere middenveldorganisaties.
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Voorwoord

Laat deze beleidsnota een uitnodiging zijn om solidair, geïntegreerd en efficiënt
te werken aan de duurzame en kwalitatieve maatschappelijke, territoriale en
digitale ontwikkeling van onze regio.

Wout Maddens, voorzitter
Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur

Transitiearena’s
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Leiedal onderscheidt
en beschrijft in ‘Leiedal 2035’
vier transitiearena’s:

Maatschappelijke
innovatie
We spelen proactief in op
een duale en veranderende
maatschappij en werken
participatief mee aan een
netwerkmaatschappij die
veeleer vanuit mens- dan
systeemwaarden werkt aan een
duurzaam economisch model
en een transformatie gebaseerd
op creatieve, circulaire en
deeleconomie.
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Territoriale
transformatie
Schaarste zien we als een kans
om onze ruimte efficiënter, slimmer,
duurzamer en kwalitatiever te
benutten en in te richten op grond
van drie krachtlijnen: het kwalitatief
ontwikkelen van het blauw-groene
netwerk, het versterken van
kernen en het stedelijke netwerk,
en het activeren van productieve
landschappen.

Digitale
en technologische
revolutie

Bestuurlijke verschuivingen

De technologische en digitale
revolutie biedt veel kansen en
opportuniteiten in elk aspect
van werken, wonen, leren en
leven. Leiedal maakt de digitale
revolutie toegankelijk in een
complexe omgeving met slimme
netwerken en investeert gericht
in technologie, data, kennis en
mensen om overal toegevoegde
waarde te creëren.

Regio’s, steden en gemeenten
zijn laboratorium en motor van
de samenleving. De toenemende
complexiteit van projecten vraagt
om een andere soort (inter)
bestuurlijke samenwerking en
sturing, zowel lokaal als regionaal.
Een sterke overheid treedt daarbij
niet alleen in dialoog met de
betrokkenen, ze biedt hen ook
de mogelijkheden om eigen
initiatieven te nemen. Inspelen
op kennisdeling, creativiteit,
cocreatie en coproductie zijn
sleutelwoorden. Ook moet er
gestreefd worden naar een
efficiëntieslag in de samenwerking
tussen de lokale besturen zelf. Dit
alles vraagt om een andere aanpak
en een vernieuwd instrumentarium.

Transitiearena’s

Vijf transitielijnen
De bovenstaande vier
transitiearena’s vormen de basis van dit
beleidsplan 2020-2025. De doelstellingen,
prioritaire thema’s, werven en acties
die we eraan koppelen om de transitie
effectief te realiseren, worden transversaal

gebundeld tot vijf transitielijnen. De
hierbij geformuleerde streefcijfers zijn
richtinggevend en af te stemmen en aan
te scherpen in overleg met het Open
TransitieTeam (met lokale besturen en
streekpartners).
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Transitielijnen

Transitiearena’s

Bereikbaar
en nabij

Maatschappelijke innovatie

Ondernemend en
werkbaar

Territoriale
transformatie

Uitbouw en optimalisatie van een
performant mobiliteitsnetwerk
met meer duurzame 			
verplaatsingsmogelijkheden
Om de bereikbaarheid van en binnen Zuid-WestVlaanderen te verzekeren, wil Leiedal helpen om
de mobiliteit voor zowel personen als goederen te
verduurzamen, aantrekkelijker en veiliger te maken.
Voor het personenvervoer wil Leiedal mee aan
de kar trekken om een modal shift te realiseren
van autoverkeer naar openbaar vervoer en
collectief vervoer, fietsmobiliteit en alternatieve
vervoersmiddelen. We gaan resoluut voor het
verduurzamen van zowel woon-werkverkeer en woon-

Klimaatneutraal

Digitale en
technologische
revolutie

Ruimteneutraal

Bestuurlijke
verschuivingen

schoolverkeer als van de recreatieve en functionele
verplaatsingen. Dat is niet alleen binnen de eigen
regio een uitgelezen iuitdaging, ook binnen de
Eurometropool moet deze doelstelling boven aan de
agenda staan.
De modal shift en het verduurzamen van onze
verplaatsingen willen we realiseren door de bestaande
netwerken te optimaliseren en door het wegwerken
van missing links ((spoor- en water)wegennet,
fietsinfrastructuur, trage wegen). Mede op basis van
het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar en
collectief vervoer, personenwagens) zijn deze ingrepen
af te stemmen op het comfort en de veiligheid van
alle gebruikers. En, met het oog op het versterken
van de leefkwaliteit in kernen, vallen er autoluwe
zones te creëren. In minder verdichte kernen zijn
wandelnetwerken en andere trage wegen strategisch
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op te waarderen, vertrekkend vanuit diverse functies
zoals recreatie, biodiversiteit, identiteit van het
landschap…
Voor het goederentransport moet het vervoer
over water en spoor alle kansen krijgen. Zowel de
verdere uitvoering van het Seine-Scheldeproject
als de ontwikkelingen op de LAR bieden daartoe
perspectieven. Het goederenvervoer over de weg,
het spoor en het water is echter niet louter vanuit
een internationaal perspectief te bekijken. Zo biedt
vervoer over water op regionale schaal voor specifieke
goederen en/of trajecten wellicht ook duurzame
oplossingen. Potenties van het goederenvervoer in de
lucht zoals met drones zijn te onderzoeken.

Verknopen van de verschillende
vervoersmodi en creatie van 		
multimodale knooppunten en 		
overslagpunten
Aansluitend op de uitbouw en de optimalisatie
van een performant mobiliteitsnetwerk, zijn voor
het personenvervoer op strategische locaties
mobipunten van verschillende schaal te realiseren,
om op die manier de overstap tussen vervoersmodi
te optimaliseren. Dat zijn ook punten waar, naast het
openbaar vervoer, ook deelsystemen en collectief
vervoer kunnen worden gefaciliteerd en intenser
gebruikt.
Voor het goederenvervoer moeten bestaande en
nieuwe multi- of bimodale regionale overslagpunten
zorgen voor een vlotte overslag naar een goed
afgestemd interlokaal, interregionaal en internationaal
vrachtroutenetwerk. Ook bij de uitbouw van
stadsdistributie kan gezorgd worden voor een

duurzamere en slimmere aanpak door bijvoorbeeld het
opzetten van experimenten met innovatieve modi zoals
zelfrijdende voertuigen en drones.

Verzamelen, linken en ontsluiten
van digitale data en applicaties
Gerichte dataverzameling en –ontsluiting moet
zowel het beleid ondersteunen als het gebruik
bevorderen van de infrastructuur en (deel)systemen
in de regio. Tegelijkertijd biedt een accurate en
performante dataverzameling en –ontsluiting de kans
om de beoogde doelstellingen voor het verduurzamen
van de mobiliteit in de regio te monitoren, te beheren
en waar nodig bij te sturen.

Nabijheid als toetsingskader
Bij het ontwikkelen van nieuwe ruimte voor wonen,
werken, ontspannen en ontmoeten, wordt een goede
afstemming en aansluiting op het mobiliteitsnetwerk
en zijn knooppunten steeds belangrijker. Nabijheid
van voorzieningen, knooppunten van openbaar en/of
collectief vervoer en mobipunten zijn daarbij essentieel.

Vijf transitielijnen
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werkbaar

Territoriale
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Een regionale openruimte- en
groenstrategie gericht op het 		
behoud van de open ruimte
De beperkte open ruimte die we hebben, moeten
we koesteren. We willen, met participatie van burgers,
voldoende en bijkomende natuur en bos helpen
voorzien op geschikte en nabije locaties. Het blauwe
netwerk in de regio, met zijn vele grote en kleinere
waterlopen in Zuid-West-Vlaanderen, biedt daarvoor
een ideale structuur. Daarbij horen ook verbindingen
tussen plekken met natuurwaarde in functie van zowel
traag verkeer als biodiversiteit. We willen eveneens
de identiteit van de open ruimte in de regio versterken
door de kennis en bewustwording over het belang
ervan te vergroten. Ook aangepaste recreatie en

Klimaatneutraal

Digitale en
technologische
revolutie

Ruimteneutraal

Bestuurlijke
verschuivingen

onroerend erfgoed spelen hier een rol in.
We streven naar synergieën tussen de verschillende
actoren die de open ruimte beschermen en beheren.
Wat landbouw betreft, ondersteunen we initiatieven
met het oog op een duurzaam en meervoudig
landbouwlandschap met verschillende types landbouw
(intensieve landbouw, stadslandbouw, biolandbouw…),
rekening houdend met actuele tendensen en
innovatieve ontwikkelingen (voedselparken,
verticale landbouw, landbouw als beheerder van
de open ruimte…). Regionaal gedeeld (extensief)
groenbeheer kan uitdrukkelijk gericht worden op
een grotere biodiversiteit en het ondersteunen van
ecosysteemdiensten.
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Vergroenen van bebouwde 		
omgevingen
Ook de dorps- en stadskernen zijn aan vergroening
toe. Dat kan bewerkstelligd worden door meer groen
te voorzien in de kernen zelf alsook door de kernen te
verbinden met de aanpalende open ruimte via groene
corridors of doorgangen. Vergroening in de kernen
draagt bij tot het tegengaan van hitte-eilandeffecten en
tot een veerkrachtig blauw-groen netwerk.
Ook op bedrijventerreinen en in naoorlogse
woonwijken wil Leiedal gaan voor vergroening,
ontharding, waterbuffering- en infiltratie en meer
biodiversiteit.

Permanente monitoringsystemen
m.b.t. de kwaliteit van onze 		
leefomgeving
Om de kwaliteit van onze leefomgeving (water,
lucht, hitte, permanente of occasionele vervuilingen/
bedreigingen…) te kennen en op te volgen, kunnen
slimme, soms op citizen science gebaseerde
monitoringsystemen ons helpen. Op basis daarvan
kunnen waar nodig maatregelen getroffen worden. Ook
in sensibilisatie en betrokkenheid spelen dergelijke
systemen een belangrijke rol. Zoveel mogelijk
proactief werken om zo weinig mogelijk te moeten
remediëren is daarbij de regel. In die zin willen we
onder meer gezondheid en veiligheid inzetten bij zowel
beleidsvoorbereidende als beleidsuitvoerende taken.
De kwaliteit van onze leefomgeving wordt echter niet
alleen beïnvloed door factoren die zich afspelen binnen
onze gemeente of regio. Daarom moet dit beleid

(monitoring, preventie en remediëring) over de regioen landsgrenzen heen afgestemd worden, onder meer
binnen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Een toegankelijke en betaalbare
woningmarkt
Demografische, ecologische en economische
ontwikkelingen wijzigen de woonbehoefte. De
stap naar vernieuwende woonvormen (collectief
wonen, nieuwe types van gestapeld wonen...) en
nieuwe financieringsmodellen (wooncoöperaties,
lijfrente, erfpacht, huurkoop…) kan bijdragen tot een
toegankelijke en betaalbare woningmarkt. Zorg en
inclusie zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt,
net als locatiebeleid (nabijheid van voorzieningen en
mobiliteitsaanbod).

Levendige kernen en buurten
Door de publieke ruimte kwalitatief en veelzijdig
in te richten als ruimte voor ontmoeting, beleving,
ontspanning enzovoort, komen we tot levendige kernen
en buurten, waar ontmoeting centraal staat. Maar ook
het creatief bundelen en verweven van voorzieningen
kan een hefboom zijn voor de levendigheid van een
buurt. In die zin kan projectontwikkeling en in het
bijzonder de herontwikkeling van erfgoedpanden en –
sites daartoe een belangrijke bijdrage leveren.
Daarnaast speelt ook de mentale belevingswaarde
van de publieke ruimte en de kernen een steeds
belangrijkere rol. Daarom willen we, naast bijvoorbeeld
het creatief herdenken en opnieuw invullen van
leegstaande panden en winkels in stads- en
dorpskernen, ook acties en evenementen oriënteren

Vijf transitielijnen
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en/of organiseren die bijdragen tot het ontdekken en
verkennen van de identiteit en betekenis van buurten
en plekken.

Inclusie, sociale samenhang en 		
maatregelen tegen vereenzaming
en individualisering
Een toegankelijke, kwaliteitsvolle en aantrekkelijke
publieke ruimte en de aanwezigheid van voorzieningen
zijn fysieke randvoorwaarden voor buurten met een
sterke sociale cohesie. Daarom wil Leiedal inzetten
op de kwaliteit van de publieke ruimte. Daarnaast
wil ze ook vernieuwende en gedifferentieerde
samenwerkingen uitbouwen met diverse actoren en
organisaties die doelgroepgericht werken.

Circulariteit als uitgangspunt
Circulariteit hanteren we als uitgangspunt, niet
alleen op het vlak van goederen en materialen, maar
evenzeer op het vlak van patrimonium en ruimte, zowel
bij projecten van publieke als van private actoren.
Leiedal wil de betrokken partners en besturen haar
expertise aanbieden om sorteer- en materialenparken
interlokaal op elkaar af te stemmen, reststromen bij
kmo’s en andere ondernemingen in kaart te brengen
om ze maximaal te hergebruiken en kringlopen te
sluiten. Ook de focus op hergebruik en reconversie kan
ruimte vrijwaren.
Tot slot mikken we op een efficiënter benutten
van het publieke en private patrimonium door
meervoudig gebruik en het flexibel delen van ruimte.
Digitale technologie kan hierbij zorgen voor de
nodige transparantie, gebruiks- en klantvriendelijke
dienstverlening en een optimale afstemming van vraag
en aanbod.
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Ondernemend en werkbaar

Transitielijnen

Transitiearena’s

Bereikbaar
en nabij

Maatschappelijke innovatie

Ondernemend en
werkbaar

Territoriale
transformatie

De socio-economische streekvisie voor ZuidWest-Vlaanderen omvat meerdere bouwstenen met
duidelijke ambities. Daarbij zijn een aantal duidelijke
rollen weggelegd voor Leiedal als intercommunale voor
streekontwikkeling.

Creatieve maakindustrie en 		
groeibedrijven flexibele
en wervende ruimte bieden
De regio heeft de voorbije jaren sterk ingezet op
het aantrekken en ondersteunen van creatieve starters.
Dat heeft de aantrekkelijkheid van de regio verhoogd
en opent nieuwe opportuniteiten voor kruisbestuiving
met gevestigde ondernemers. Hoewel het belangrijk

Klimaatneutraal

Digitale en
technologische
revolutie

Ruimteneutraal

Bestuurlijke
verschuivingen

is om voortdurend nieuwe trajecten te initiëren die het
creatief ondernemerspotentieel bij start-ups in de regio
stimuleren, kent de regio ook heel wat sterke groeiers,
zowel kmo’s als multinationals, die maximale kansen
moeten krijgen om (inter)nationaal door te groeien tot
absolute topvoorbeelden van ondernemerschap. Elke
scale-up doorloopt immers verschillende groeifasen.
Om het potentieel van groeibedrijven te ontsluiten, is
er nood aan bedrijvencentra, doorgangsgebouwen en
coworkingspaces die modulair werken. Een dergelijk
aanbod kan de nodige flexibiliteit bieden voor scaleups in het bijzonder, maar evenzeer voor andere kmo’s
die groeien of krimpen.
Wervende ruimte omvat ook ondersteuning bieden
en lokale verbondenheid helpen creëren door de
organisatie van ontmoetingsplekken en -momenten en
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het aanbieden van een platform zodat ondernemers
en andere lokale, creatieve spelers elkaar kunnen
versterken.

Lokaal verankeren van 			
maatwerkbedrijven
Door hen in staat te stellen duurzaam te groeien
en zich economisch te versterken binnen de regio,
willen we maatwerkbedrijven lokaal verankeren, om zo
bepaalde productieprocessen in de regio te houden in
een context van globalisering.

Arbeidsmobiliteit stimuleren 		
tussen de grensregio’s
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt in onze
regio dient de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
van - vaak on- of laaggeschoolde - arbeidskrachten
uit Noord-Frankrijk te worden gefaciliteerd. Daartoe
moet de regio de noodzakelijke context creëren om
die werkkrachten een vlotte toegang en integratie te
verschaffen op onze arbeidsmarkt. Begeleiding en
taalopleidingen zijn minimale voorwaarden.
Internationale bedrijven uit de regio willen vaak een
beroep doen op de internationale arbeidsmarkt om
bepaalde vacatures in te vullen. Omgekeerd trekt
de internationale uitstraling van onze bedrijven en
van ons hoger onderwijs ook vaak hooggeschoolde
werkkrachten aan. In die optiek zijn onder meer
begeleiding, een kwalitatieve huisvesting en een
wervend cultureel aanbod essentieel om de regio voor
hen aantrekkelijk te maken. Een dergelijk beleid wil
braindrain omzetten in braingain.

Vijf transitielijnen
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Een klimaatneutrale regio is een regio die haar
bijdrage tot de klimaatverandering herleidt tot nul
(klimaatmitigatie) en die aangepast is aan de gevolgen
van het gewijzigde klimaat (klimaatadaptatie).

Beperken van het energieverbruik
en inzetten op energie-efficiëntie
Een van de belangrijkste pijlers om het
energieverbruik in de regio te doen dalen, is een
energetische renovatie van ons patrimonium. We
willen dat realiseren door de renovatie van woningen
drastisch op te schalen, maar ook door bedrijfspanden
en publieke gebouwen te betrekken in deze dynamiek.
Op het vlak van mobiliteit willen we het verbruik van

Klimaatneutraal

Digitale en
technologische
revolutie

Ruimteneutraal

Bestuurlijke
verschuivingen

fossiele brandstoffen beperken vooral door de modal
shift te faciliteren van autogebruik naar duurzamere
alternatieven, zoals fietsen en collectief vervoer. Ook de
omschakeling van het wagenpark richting elektrische
en andere aandrijvingswijzen verdient de nodige
aandacht. Het voorzien van voldoende laadinstallaties
en mobipunten kan hierbij een sleutelrol spelen. Ook
de beperking van de verplaatsingsbehoefte door bij
ruimtelijke keuzes het nabijheidsprincipe te hanteren,
kan potentieel heel wat energie besparen. Tot slot
willen we bedrijven en kmo’s ondersteunen bij het
energiezuiniger maken van hun productieprocessen
(bv. via de 5X5-methodiek).
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Duurzame energieopwekking, 		
-distributie en -opslag
Het potentieel aan hernieuwbare energie in
onze regio blijft onderbenut. Daarom willen we via
subsidies en in overleg met hogere besturen een
regionale energiestrategie uitrollen. Een versterkte
regionale regierol wordt nagestreefd, waarin
nieuwe instrumenten kunnen kaderen voor de
realisatie van doorbraken in uitvoering (bv. regionaal
energiebedrijf). De focus ligt op zonne-energie,
ondiepe geothermie, warmtenetten, warmtepompen...
Ook de mogelijkheden inzake windenergie worden
opgevolgd met respect voor het draagvlak, het
(erfgoed)landschap, natuurwaarden… Een lokaal
verankerd energiebeleid speelt ook in op nieuwe
evoluties in gedeelde productie en opslag van
energie op het niveau van wijken, bedrijventerreinen,
tussen burgers enzovoort.

Klimaatadaptatie door een 		
veerkrachtig blauw-groen 		
netwerk
Door klimaatveranderingen krijgt onze regio
steeds vaker af te rekenen met droge zomers en
wateroverlast bij hevige regenval. Zowel landbouw
als industrie is nochtans erg afhankelijk van de
waterbeschikbaarheid. Daarom willen we individuele
en collectieve waterrecuperatie, waterbuffering en
waterinfiltratie naar een hoger niveau helpen tillen.
De opmaak van een regionale onthardingsstrategie
en de realisatie van multifunctionele waterbekkens in
samenwerking met landbouw en natuurbeheerders
passen hierin.

Daarnaast creëren we waterlandschappen door meer
ruimte te maken voor water via de herinrichting van
beekvalleien en het vrijwaren van de noodzakelijke
ruimte voor natuurlijke waterberging. Veel van die
projecten worden het best uitgewerkt binnen een
grensoverschrijdend kader zoals dat van het Blauwe
Park van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Ontwikkelen van (digitale) tools,
databanken en predictieve
modellen om te komen tot een
efficiënt en robuust beheer
van energie, water, lucht
en landschap, teneinde de
klimaatdoelstellingen te halen
Het laagdrempelig beschikbaar maken van
informatie over energie, water, lucht en landschap
in de regio moet leiden tot het publiceren van
open data. De breed verzamelde kennis wordt via
beslissingsondersteunende systemen beschikbaar
gemaakt.

Vijf transitielijnen
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Ruimteneutraal

Transitielijnen

Transitiearena’s

Bereikbaar
en nabij

Maatschappelijke innovatie

Ondernemend en
werkbaar

Territoriale
transformatie

De bouwshift realiseren, het 		
ruimtebeslag beperken en streven
naar een hoger ruimtelijk 		
rendement
Om de bovenstaande doelstellingen te behalen,
dringen verdichting, verweving en bundeling
binnen het verstedelijkte netwerk zich op binnen de
randvoorwaarden die de leefbaarheid garanderen.
Zowel voor ruimte om te ondernemen als om
te wonen willen we inzetten op bouwen in de
hoogte. Ook verdichting op geschikte locaties
(mobiliteitsknooppunten, voorzieningen…) is een
belangrijk speerpunt van duurzame ruimtelijke
ontwikkeling. We willen verder ook onderbenutte

Klimaatneutraal

Digitale en
technologische
revolutie

Ruimteneutraal

Bestuurlijke
verschuivingen

ruimte (o.a. watergebonden) om te ondernemen
activeren.
Onze regio is al heel dichtbebouwd, vandaar dat we
voluit gaan voor renovatie, revitalisatie, reconversie
en hergebruik. Nieuwbouw wordt enkel overwogen
bij vervanging, verdichting en/of verweving. Vooral
in duurzaam hergebruik van beschermde en/of
waardevolle panden en sites schuilt nog heel veel
potentieel. Dit hergebruik kan zowel tijdelijk als
permanent van aard zijn.
Verweven van functies biedt tal van mogelijke
ruimtelijke voordelen. Doordachte verweving van
ondernemen en wonen in de kern bijvoorbeeld
kan resulteren in sterke en dynamische kernen, de
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vrijwaring van open ruimte buiten het centrum, minder
woon-werkverplaatsingen over lange afstanden,
gedeelde faciliteiten tussen wonen en werken,
meervoudig gebruik van gebouwen, innovatieve woonen werkvormen (cohousing, doorgangsgebouwen,
coworkingspaces enzovoort).

Open ruimte vrijwaren door 		
kernversterking
De beperkte open ruimte die ons nog rest, willen
we vrijwaren door onder meer het bevriezen en/of
schrappen van woonuitbreidingsgebieden die niet
goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer en waar
geen voorzieningen zijn, en door een moratorium op
bouwen in overstromingsgebied. Ook een evaluatie
van de bestemming van slecht gelegen recreatie-,
industrie- en kmo-gebieden in functie van strategische
openruimte- en natuurverbindingen kan in onze regio
een belangrijke stap vooruit zijn. Proefprojecten inzake
het beheer van verhandelbare bouwrechten en een
regionaal ruilfonds verdienen een kans.
Het vrijwaren van de open ruimte vereist aantrekkelijke
en levendige kernen zodat mensen er graag wonen,
komen en vertoeven. De programmatorische
verweving van wonen, werken en beleven moet
daarbij het uitgangspunt zijn. Concrete acties zijn
het stimuleren van kleinhandel, bestrijden van
leegstand, en de publieke ruimte uitnodigend en
kwalitatief maken. Nieuwe projecten wil Leiedal
vooral realiseren in en nabij stationsomgevingen e.a.
knooppunten voor openbaar en collectief vervoer. Ook
onroerenderfgoedpanden en –sites zijn belangrijke
strategische hefbomen.

Monitoren en beheren van het 		
ruimtebeslag
In een context waarbij een steeds groter accent
komt te liggen op het verhogen van het ruimtelijke
rendement van de bestaande ruimte, ontstaat er een
grotere behoefte aan monitoring en beheer van die
ruimte.
Het bestaande gebruik, de functionaliteiten en de
effecten monitoren is essentieel voor meer inzicht in
het ruimtegebruik en om efficiënter te kunnen omgaan
met die ruimte. Hierbij zullen de mogelijkheden van
sensoren en open data worden meegenomen.
Om efficiënter omgaan met de ruimte in de praktijk te
kunnen brengen, is er ook nood aan beheer.
Dat beheer heeft zowel betrekking op het individuele
gebouw en perceel als op een grotere site en wijk. In
eerste instantie wordt er gefocust op openbare en op
publiek toegankelijke gebouwen en sites.
Vandaag wordt dat beheer reeds ingevuld door
de RenovatieCoach en de parkmanager. In de
toekomst wordt onder meer verder ingezet op
monitoring, het uitwerken van een markt voor tijdelijk
ruimtegebruik, het faciliteren van ruilen, het uitwerken
van financiële vereveningen, het verkennen van
verhandelbare ontwikkelingsrechten, het creëren van
gemeenschappen (communities) op (reconversie)sites
en het inzetten op deelsystemen.

Vijf transitielijnen
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Publieke Projectontwikkeling

Via publieke projectontwikkeling werkt Leiedal,
als verlengstuk van de gemeenten, aan de
uitvoering van visies en plannen, telkens met het
objectief maatschappelijke meerwaarde te creëren
in overeenstemming met de transitielijnen en
-objectieven. Dit via de realisatie van fysieke ruimte
in combinatie met ondersteuning, begeleiding en
ontzorging.

Fysieke ruimte
De regio heeft blijvend nood aan een voldoende,
gedifferentieerd aanbod aan fysieke ruimte om te
ondernemen, kwalitatief en duurzaam ingericht en
blijvend goed beheerd.
Leiedal ambieert daartoe om tegen 2025 75 ha
bijkomende ruimte om te ondernemen op de
markt te brengen bestaande uit zowel gronden als
opgewaardeerde panden. We zullen daartoe inzetten
op een mix van projecten, gemengd, economisch
gedifferentieerd, kernversterkend en variërend
van schaal. Dat maken we waar via in hoofdzaak
reconversie en de realisatie van specifieke strategische
plaatsen zoals binnenstedelijke en stationslocaties.
Ook erfgoedpanden kunnen een interessante uitdaging
vormen voor de creatie van bijzondere ruimtes voor
onder meer de creatieve maakindustrie en/of handel.
De toekomstige projecten zullen echter in hoofdzaak
gemengde projecten zijn met combinaties tussen
wonen, werken en handel.

Schaarste
In de langetermijnvisie 2035 hebben we de
ambitie geformuleerd om tegen 2040 100% van de
ruimte om te ondernemen te realiseren op basis van
ruimteneutraliteit. Daartoe willen we tegen 2025 reeds
80% van de uitgifte voor de lokale bedrijventerreinen
(kmo’s) via reconversie realiseren. Ook voor
toekomstige woonontwikkelingen zijn renovatie,
reconversie en innoverend hergebruik sleutelwoorden.
De ambitie ligt hier nog hoger met een streven naar
ruimteneutraliteit tegen 2030.
De potentiële ruimte om te ondernemen en te wonen
wordt immers steeds schaarser. We willen dan ook
creatief aan de slag met de schaarste.
Dat kan door de realisatie van pilootprojecten rond
verticaal bouwen en verticale productie. Maar ook
door het zoeken naar intelligente verweving van
functies in ruimte en tijd. Zo onderzoeken we de
mogelijkheden om stadslandbouw te combineren
met bedrijfsgebouwen en om ook ruimte te scheppen
voor verticale landbouw, en stimuleren we het
multifunctionele gebruik van bedrijfsfuncties buiten de
kantooruren.
We werken aan flexibele ruimtes, gemakkelijk
te verruimen of te verkleinen naargelang van de
economische noodzaak, waarbij we, waar aangewezen
en haalbaar, nieuwe vormen van uitgifte introduceren
zoals erfpacht, opstal of verhuring. We zetten
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verder in op het revitaliseren van onze bestaande
bedrijventerreinen en werken aan de verdichting door
een optimalisatie van onder meer de ruimte die in
beslag wordt genomen voor parkings.
We zoeken een antwoord op de dreigende schaarste
aan grondstoffen door onze realisaties te toetsen aan
de principes van de circulaire economie en maken
onze projecten klaar voor de toekomst (futureproof)
door nog sterker in te spelen op de evoluties op vlak
van mobiliteit, energie, ecologie en digitalisering. De
bufferzones richten we in met bijzondere aandacht voor
biodiversiteit, we stimuleren de lokale energieproductie
en de introductie van local energy communities, en
werken aan een performante ‘slimme’ infrastructuur
met, indien haalbaar, een autonoom glasvezelnetwerk.

Nieuwe typologieën
Leiedal realiseert haar ambities zowel via eigen
realisaties als via samenwerkingsverbanden met de
private sector. Zo zetten we in op de verwerving van
bouwblokken van een voldoende schaal in de kernen
van steden en gemeenten om via publiek-private
samenwerking een gemengd aanbod van wonen,
werken en handel te scheppen met onder meer
werkateliers en kantoren. De recente aankopen van
diverse panden in het centrum van Kortrijk zijn daar
een eerste voorbeeld van. Leiedal ambieert in elk van
de 13 gemeenten een dergelijk project uit te werken.
Door de panden, waar mogelijk, in afwachting van de
realisatie een tijdelijke invulling te geven, creëren we
experimenteerruimte en broedplaatsen voor creatieve
starters en groeiers.

Industrie 4.0.
Onze regio telt heel wat parels van bedrijven
die sterk inzetten op industrie 4.0. en innovatie. We
moeten die bedrijven koesteren en ondersteunen.
Samen met onze gemeenten en onze partners, zoals
Voka, Unizo en de werknemersorganisaties, maar
ook organisaties als Designregio Kortrijk en KortrijkIn,
werken we methodieken uit om de bedrijven te
begeleiden in deze op til zijnde transitie en om nauwe
banden aan te houden met de bedrijven waarvan het
beslissingscentrum niet (meer) in de regio is gesitueerd.

Multimodaliteit en watergebonden
bedrijvigheid
In nauwe samenwerking met de provincie werken
we verder aan multimodale economische knooppunten
zoals de optimalisatie van de spoorwegterminal op
de LAR en de creatie van ruimte op de bestaande
terreinen om het transport over water te stimuleren.

Kernversterking en kleinhandel
We zetten in op de ondersteuning van de
gemeenten om de kernen attractief uit te bouwen met
bijzondere aandacht voor de publieke ruimte. Samen
met de gemeenten en partners als Unizo en de POM
begeleiden we de handelaars om innovatief in te
spelen op de gewijzigde marktsituatie onder meer door
de opkomst van de e-commerce, zodat de kleinhandel
in de kernen kan groeien en bloeien.

Werkdomeinen
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Maatschappelijk ondernemerschap
We zetten ons in voor het maatschappelijk
ondernemerschap en werken daartoe nauw samen
met onze huispartner W13 om de sociale economie
nog strakker te verwerven in onze werking rond lokale
economie, waarbij we via onze vele contacten met de
bedrijven een brug kunnen slaan tussen de sociale en
de reguliere economie.

Begeleiden en ontzorgen
Naast het beschikbaar stellen van ruimte
heeft Leiedal ook een belangrijke rol te spelen
in het ontzorgen en begeleiden van bedrijven.
De parkmanager vervult daarbij een cruciale
coördinerende rol als het eerste aanspreekpunt voor
de bedrijven. Voor het bereiken van de vooropgestelde
objectieven kan hij/zij daarbij een beroep doen
op de specifieke kennis van de coaches, zoals de
energiecoach, de verweefcoach, de mobiliteitscoach.
We stimuleren de oprichting van vzw’s op de
bedrijventerreinen om de samenwerking tussen de
bedrijven maximaal te ontplooien. We ontwikkelen
verschillende formules van overlegmomenten
(“ken je buren”) naargelang van de schaal van de
bedrijventerreinen en de betrokkenheid van de
bedrijven. We werken nauw samen met de overige
parkmanagers in de regio voor de afstemming rond
interessante samenwerkingsvormen en om maximaal
schaalvoordelen voor de bedrijven te realiseren.
We begeleiden kandidaat-kopers in hun zoektocht naar
geschikte werkruimte. Als streekontwikkelaar kijken
we daarbij niet alleen binnen het eigen aanbod aan
gronden en panden, maar brengen we kandidaten ook

in contact met andere partners zoals makelaars, private
ontwikkelaars, e.a. Met deze begeleiding proberen
we in tijden van steeds schaarsere ruimte voor elke
ruimtevraag een passende oplossing aan te bieden.
Daarbij werken we samen met de diverse partners ook
ondersteunende tools uit (cf. bizLocator) en bouwen we
onze GIS-datastructuur voor projectontwikkeling verder
uit.

Prospectie en aankopen
Om de vele uitdagingen te realiseren, blijven we
investeren in het verwerven van gronden, sites en
gebouwen. We hebben de ambitie om gemiddeld
7,5 ha per jaar te verwerven en daarbij in alle 13
gemeenten interessante panden aan te kopen op
strategische locaties, voor de realisatie van gemengde
projecten van wonen, werk en handel.
Daartoe zullen we op grond van actieve prospectie de
beschikbare interne en externe data beter ontsluiten
en een methodiek uitwerken rond de toepassing van
het voorkooprecht op de bedrijventerreinen in eigen
beheer. De mogelijkheden tot het ruilen van sites met
kandidaat-kopers diepen we verder uit.
We prospecteren niet enkel in functie van bedrijvigheid
of wonen, maar ook in functie van kernversterkende
handel.
We bekijken ook de aankoop van interessante
landbouwgronden van een voldoende schaalgrootte.
Dat doen we voor de opbouw van een grondenbank,
inzetbaar voor grondruilingen maar ook voor
de realisatie van productieve landschappen,
stadslandbouw en de doelstellingen rond
klimaatmitigatie- en adaptatie.
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Ruimte en Leefomgeving

Leiedal biedt vanuit de disciplines ruimtelijke
planning, stedenbouw en (landschaps)architectuur
inhoudelijke, procesgerichte en logistieke kennis,
advies en ondersteuning in het brede veld van
gebouwen en publieke ruimte, energie, mobiliteit,
natuur en milieu, onroerend erfgoed, recreatie,
kleinhandel, wonen, bedrijvigheid en open
ruimte. Die ondersteuning wordt zowel lokaal als
bovenlokaal gewaardeerd. Ze wordt ook geregeld
als referentie beschouwd voor de zinvolle schaalen gedachtesprongen die tussen het lokale en het
bovenlokale beleid worden gemaakt.
De laatste decennia is er een verschuiving in de
ruimtelijke uitdagingen aan de gang. De puur
sectorale aanpak wordt steeds meer ingeruild voor
een transversale, geïntegreerde aanpak. Het accent
verschuift van het plannen en vergunnen naar het
ontwerpend verkennen, de strategische projecten en
acties, de begeleiding van de realisatie op het terrein,
het beheer en het aangaan van partnerschappen
enzovoort.
Tegen de achtergrond van die veranderingen en vanuit
de ambitie de transitieobjectieven te behalen, willen
we vanuit het werkdomein Ruimte & Leefomgeving de
klemtoon leggen op het (mee)maken en beheren van
een kwalitatieve ruimte en leefomgeving.

Geïntegreerd en gebiedsgericht
Vanuit een gebiedsontwikkeling werken we aan
visievorming, programmering, uitvoering, realisatie en
evaluatie. Hierbij wordt ingezet op masterplanning,
wat het mogelijk maakt ruimtelijke uitdagingen op een
strategische, uitvoeringsgerichte en participatieve
manier aan te pakken.
Aanvullend op de integratie van de omgevingsaspecten
zoals milieukwaliteit en ecosysteemdiensten worden
ook de gezondheidsaspecten door middel van de
gezondheidstoets geïntegreerd. Er wordt ook verkend
op welke wijze sociale elementen verder kunnen
worden opgenomen.

Ontwerpkracht en verbeeldend 		
vermogen
We investeren verder in ontwerpkracht en
verbeeldend vermogen om geïntegreerde, kwalitatieve,
haalbare en duurzame oplossingen voor te stellen. We
moeten hierbij onder andere inspelen en anticiperen
op de digitale revolutie, slimme plannen en een
ruimtelijk datamodel voor de regio, gekoppeld aan
virtual/augmented/mixed reality. Ook data-analyse,
-visualisatie en –monitoring is essentieel voor een
performant en doeltreffend ruimtelijk omgevingsbeleid.
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Mix van instrumenten
Binnen het brede veld van Ruimte & Leefomgeving
is er naast het klassieke ruimtelijk uitvoeringsplan
een veelheid van formele en informele instrumenten
beschikbaar. Dat zijn enerzijds ruimtelijke
uitvoeringsplannen en verordeningen en anderzijds
ontwerpend onderzoek, beeldkwaliteitsplannen,
mobiliteitsplannen, inrichtings- en beheersplannen,
haalbaarheidsstudies, masterplannen, bemiddelingen
en onderhandelingen…
Daardoor kunnen we op maat, naargelang van de
specifieke uitdaging, thematiek of ambitie, het meest
effectieve instrument of een mix van instrumenten
inzetten om onze ruimte en leefomgeving naar wens te
ontwikkelen en vorm te geven.

Strategisch en actiegericht
Het opmaken van plannen en visies gebeurt
steeds met een focus op de realisatie en duurzame
verandering op het terrein. Omgekeerd worden
potentiële realisaties afgetoetst en geëvalueerd om na
te gaan of de beoogde realisaties de vooropgestelde
planmatige inzichten en visie helpen waar te maken.

Proces- en projectregie
Via actieve proces- en projectregie initieert,
begeleidt en ondersteunt Leiedal de realisatie van
de plannen en projecten op het terrein. Hierbij wordt
ook de koppeling met de financiële en juridische
aspecten gemaakt. De proces- en projectregie bij
de realisatie van projecten gaat meestal uit van een
grondpositie van een lokaal bestuur of van Leiedal.
Die manier van werken biedt de kans om de beoogde

kwaliteitsdoelstellingen en (maatschappelijke)
meerwaarde tot en met de realisatie op te volgen en te
sturen op een procesmatige veeleer dan op een louter
gereglementeerde manier.
Andere vormen van proces- en projectregie zijn
te situeren binnen de begeleiding van complexe
planningsprocessen. Hier vervult Leiedal de rol van
verbindende schakel tussen verschillende sectoren en
respectievelijke departementen alsook tussen lokale en
bovenlokale besturen.

Beheer en exploitatie
Ruimte maken is nooit af en is zelden een eindpunt.
Een veerkrachtige ruimte moet goed functioneren, ze
moet onderhouden en beheerd worden. De ruimte
moet zich ook kunnen aanpassen aan wisselende
omstandigheden (gebruikers, functies, wetgeving…).
In een context van hergebruik, reconversie en
verweving is de afstemming met bestaande en
toekomstige functies hierbij ook van belang.
Dat beheer is onder meer gericht op gebouwen,
bedrijventerreinen en reconversiesites, open ruimte en
groengebieden (met specifieke aandacht voor water).
Het beheer heeft zowel betrekking op praktische
en technische elementen (onderhoud, energieoptimalisatie, financiële verevening…) als op het
ontwikkelen en onderhouden van de gemeenschap
(community-building, kennisuitwisseling…).
Een specifieke vorm van beheren is handhaven.
Handhaving vormt het sluitstuk van ruimtelijke plannen
en omgevingsvergunningen. Met een focus op zachte
handhaving (preventief en gericht op raadgeving en
bemiddeling) wordt een intergemeentelijke handhaving
opgezet, zowel voor ruimtelijke ordening als milieu.
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Mens en Samenleving

Steeds vaker vraagt het ontwerpen, plannen,
ontwikkelen en beheren van ruimte en leefomgeving
om de betrokkenheid van de burger. Stenen zijn niet
te stapelen zonder de maatschappelijke context te
(ver)kennen en er mensen bij te betrekken. In die zin
zijn ‘bruggen’ te bouwen tussen beleid en burger
zowel bij het bedenken, het creëren, het uitvoeren als
het gebruiken van onze permanent transformerende
omgeving. Daarom moeten we voortbouwen
op eerdere initiatieven zoals de burgergerichte
intergemeentelijke samenwerking rond energie,
mobiliteit, ondernemen, onroerend erfgoed, publieke
ruimte of wonen.
Ook de huispartners van Leiedal - W13, zuidwest en
Logo Leieland - bouwen mee aan deze ‘bruggen’. De
eerder opgestarte samenwerking met die huispartners
moet de komende jaren verdiept en versterkt worden
via het gemeenschappelijk definiëren van concrete
projecten die de vooropgestelde transitielijnen (helpen)
realiseren.

Creativiteit prikkelen
Creativiteit is het menselijk kapitaal bij uitstek
waarmee op heel wat uitdagingen een antwoord
geboden kan worden. Het is kenmerkend voor de
maakindustrie in de regio en wordt ook zichtbaarder
in de culturele ruimte. Leiedal wil creativiteit, innovatie
en ondernemerschap zowel bij de burger (in het
bijzonder jongeren), de bedrijven als het beleid

verder prikkelen en stimuleren, niet alleen om
vernieuwende producten te etaleren, maar evenzeer
om in te zetten op maatschappelijke uitdagingen, zoals
circulariteit, energiezuinigheid, toegankelijkheid en
waterbeschikbaarheid.
Naast het ondersteunen en mede actualiseren van
de ambities van organisaties zoals MyMachine en
Designregio Kortrijk wil Leiedal (proef)projecten
opzetten en ondersteunen ten behoeve van
vernieuwende processen, samenwerkingsverbanden
(tussen overheden, burgers, bedrijven, financiers en
kennisinstellingen) en innovatieve financiële modellen
die de beoogde transitielijnen helpen realiseren. Dat
gekoppeld aan het delen van ruimte, infrastructuur,
diensten en/of kennis kan leiden tot het creëren van
‘vrijplaatsen’ waar cocreatie, coproductie alsook een
burgercoöperatie kunnen ontstaan.

Behoud door ontwikkeling
Onze regio is heel wat waardevol bouwkundig
erfgoed en erfgoedlandschappen rijk. Leiedal wil die
erfenis uit het verleden, die mede de identiteit van
onze regio bepaalt, aangrijpen om (beeld)kwaliteit te
genereren voor de toekomst en om mensen bij elkaar
te brengen.
Leiedal zal hiervoor herbestemming, tijdelijke
invullingen en hergebruik van erfgoedpanden
faciliteren en promoten. Daarom wil de
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intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst van Leiedal
(IOED) naast het verlenen van advies inzake (inter)
lokaal onroerenderfgoedbeleid een kennisplatform
creëren waar beleid, deskundigen en burgers elkaar
kunnen vinden en inspireren. Dergelijke initiatieven
verdienen op- en navolging.
De IOED moet de komende jaren ook de andere
pijlers (landschap en archeologie) activeren. Samen
met het bouwkundig erfgoed ligt hier een grote
potentie in het differentiëren en het verhogen van
de toeristisch-recreatieve attractiviteit van de regio,
maar ook in het creëren van kansen tot ontmoetingen
en uitwisselingen. Leiedal zal hiervoor acties en
evenementen organiseren zoals festivals van het
landschap en erfgoedcafés, maar zal ook via landartprojecten bewoners en bezoekers in contact
brengen met het landschap, met het culturele en
economische aanbod van onze regio en met elkaar.

Warmer Wonen
In relatie tot de ambities van het vernieuwde
Covenant of Mayors en in nauwe samenwerking
met W13 is het Energiehuis 2.0 de komende
jaren professioneel uit te bouwen, teneinde het
aantal renovaties van het woningpatrimonium
fundamenteel op te trekken en de energiearmoede
in de regio tot het beoogde niveau te beperken.
Het initiatief Warmer Wonen’, dat intussen is
uitgegroeid tot een samenwerkingsverband binnen
de regio, vormt daartoe een belangrijk fundament.
Dit samenwerkingsverband beperkt zich niet
tot het energiezuinig maken van woningen. Het
levert in zijn verscheidenheid (RenovatieCoach,
MijnEnergiekompas, aannemerspool, betaalbaarheidsen gezondheidstoets, burgercoöperaties hernieuwbare
energie...) geïntegreerde diensten aan. Met verdere

professionalisering en monitoring moeten deze
diensten de ervaringsbron zijn om gelijkaardige
trajectbegeleidingen uit te werken, uit te testen
en op te schalen door bijvoorbeeld energie- en
verweefcoaches ter beschikking te stellen ten behoeve
van burgers, bedrijven en lokale besturen.

Publieke ruimte als 			
ontmoetingsplaats
De publieke ruimte is een plaats van en voor de
gemeenschap. Inwoners hechten steeds meer belang
aan de gebruiks- en belevingswaarde van die plekken.
Er zijn in de regio voorbeelden van de herinrichting
van de publieke ruimte die geleid hebben tot een
aangename en kwalitatieve omgeving waar ontmoeten
en verblijven een evidentie zijn geworden. Maar, veel
plaatsen zijn nog bedroevend, banaal of niet zinvol
ingericht.
Om de kwaliteit van de publieke ruimte in de regio
te verhogen, wil Leiedal samen met beleidsmakers,
beleidsmedewerkers en de burger aandacht besteden
aan die kwaliteitsambitie en nieuwe impulsen geven
om ze te realiseren. Met prioriteit voor de kernen, wil
Leiedal de publieke ruimte in de regio ontwikkelen
als dé ontmoetingsplaats voor de gemeenschap.
Leiedal zal projecten in de publieke ruimte detecteren,
begeleiden en mee realiseren.
Nieuwe realisaties en herinrichtingsprojecten moeten
passen in een lokale en/of regionale logica. Om dat
te bereiken, wordt op regionale schaal gewerkt met
bovenlokale besturen en op (inter)lokale schaal op wijkof buurtniveau.
Bij de herinrichting van de publieke ruimte wordt
rekening gehouden met de aandachtspunten uit
de transitielijnen, zoals gezondheid, design en
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klimaatadaptatie. Ook de link tussen de burger
en zijn verplaatsingsbehoeften, alsook mobiliteit
voor kansarmen en minder mobiele burgers dient
geïntegreerd te worden met het oog op een
duurzamere mobiliteit.
In een publieke ruimte die steeds ‘slimmer’ wordt, is
ook datacaptatie samen met de burger belangrijk,
onder meer ten behoeve van een duurzame mobiliteit
en een leefbare omgeving. Ook het investeren
in de passende flankerende infrastructuur is een
aandachtspunt, om de ingezamelde data nadien slim te
verbinden en ter beschikking te stellen van beleid en
gebruiker.
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Naar een
doelgerichte aanpak
op regionaal niveau
De dienstverlening van Leiedal uit
zich op diverse schaalniveaus: van lokaal
tot internationaal. Als verlengstuk van de
lokale besturen blijft Leiedal heel nauw
verbonden met haar individuele vennoten.
Waar efficiëntiewinsten, maatschappelijke
en/of ruimtelijke meerwaarde te boeken
zijn, faciliteert de intercommunale
interlokale samenwerkingen zoals de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond wonen en onroerend
erfgoed. Op regionaal vlak is Leiedal
een belangrijke katalysator en partner

inzake regionale visievorming en de
vertaalslag hiervan naar concrete acties
over de bestuursniveaus heen. Bij het
internationale schaalniveau ligt de
klemtoon op de grensoverschrijdende
afstemming binnen de Eurometropool LilleKortrijk-Tournai.
Het permanent werken aan een transitie op
diverse schaalniveaus in wisselwerking met
al die actoren veronderstelt een duidelijke,
doelgerichte en transparante aanpak.
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(Samen)werken aan
een regio in transitie
Om de transitie en de realisatie van de verschillende
transitielijnen over de werkdomeinen te voeden, op te
volgen, te begeleiden en te evalueren, wordt binnen
Leiedal een ‘TransitieTeam’ (TT) in het leven geroepen.
Omdat heel wat transitielijnen verder reiken dan de
werkdomeinen van Leiedal, zullen niet alle processen/
projecten door Leiedal worden opgezet en/of
getrokken. De huispartners zijn hierbij bevoorrechte
partners. Maar, ook met de andere streekactoren,
overheden en het middenveld zal intens moeten
worden samengewerkt. Daarom wil het TT een Open
TT zijn, waarin ook de andere partners als medewerker,
als deskundige of als transitietrekker participeren.
Onmiddellijk na goedkeuring van het beleidsplan
door de raad van bestuur van Leiedal en vóór de
goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering
eind 2019, zullen gesprekken opgestart worden met
vennoten, streekpartners en andere geïnteresseerden
die zich willen engageren om de objectieven en
streefcijfers af te stemmen, scherp te stellen en een of
meer van de transitielijnen mede te realiseren.

Met huispartners
In deze beleidsperiode wil Leiedal de samenwerking
met haar huispartners Logo Leieland, W13 en
zuidwest versterken, met de gedeelde ambitie om,
naast het samen en transversaal aanpakken van de

transitiedoelstellingen, ook de lokale besturen nog
efficiënter te ondersteunen. Zo’n gezamenlijke aanpak
vergroot niet alleen onze slagkracht als verlengstuk
van de lokale besturen. Het is ook de basis om voor
de regio een goed en herkenbaar aanspreekpunt
en partner te zijn in het overleg en de potentiële
samenwerking met bovenregionale partners.
Om te komen tot een energieke samenwerking van
het interlokale werken binnen de regio, streven we
naar een flexibel samenwerkingsconcept waarbinnen
de partners hun krachten bundelen, agenda’s
samenleggen en elk vanuit een reeds verworven
dynamiek geïntegreerd aan de slag gaan. De dynamiek
van een gebied wordt immers gemaakt door de
mensen en de organisaties die in die regio actief zijn
en creëert kansen op een netwerkgerichte manier
van kijken. Een dergelijk perspectief betekent dat
beter besturen niet afhangt van een voorafgaande
grote hervorming, maar dat het meteen kan worden
aangepakt, hier en nu.

Met lokale en bovenlokale 		
besturen
Wil men komen tot een volwaardige geïntegreerde,
regionale aanpak dan vereist dit dat op evenwaardige
basis gewerkt wordt aan het versterken van het
besturen op regionaal niveau. De oprichting van
de Regioraad en de wisselwerking ervan met de
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Conferentie van Burgemeesters en het interbestuurlijk
overleg zouden een aanzet kunnen zijn waarop verder
kan worden gebouwd om de regionale samenwerking
en de streekontwikkeling grotere slagkracht te geven.
Een streekontwikkelingsbeleid vertrekt per definitie van
een partnerschapsbenadering, waarbij lokale besturen,
bovenlokale overheden en intermediaire overheid,
trekkers en duwers samenwerken in functie van een
gemeenschappelijke (transitie)agenda voor de streek.
Het is een combinatie van top-down en bottom-up. Dit
vereist een eigen governancemodel dat op maat is en
blijft van de uitdagingen in de streek. In het zog van de
verschillende interbestuurlijke samenwerkingsmodellen
die in opdracht van de Vlaamse overheid worden
onderzocht, zal Leiedal daarom ook andere bestuurlijke
modellen verkennen, onder meer om regionale
(infrastructuur)projecten te optimaliseren en haar
regionale ruimtelijke visie op een geïntegreerde,
interbestuurlijk gestuurde manier te realiseren.

Met ondernemers, onderzoekers,
organisaties en burgers
Regionale transities steunen op dynamiek en
initiatief en groeien uit innovatief denken. Daarom
wordt, naast de samenwerking met huispartners en
lokale en bovenlokale bestuursniveaus, gepleit voor het
bevorderen van het ontstaan van nieuwe innovatieve
netwerken, werkgroepen en open platformen, waarin
mensen en organisaties, ondernemers, onderzoekers,
onderwijsinstellingen en burgers, die met ‘goesting’
willen meewerken aan de transitiedoelstellingen,
participeren en elkaar kunnen vinden. Dat gebeurde
tot op heden onder meer al via initiatieven zoals
MyMachine en BUDA::lab on Tour (Designregio Kortrijk).

Naar een doelgerichte
aanpak op regionaal
niveau
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Blijvend kennis verwerven,
delen, uitwisselen
Beproefde en vernieuwende 		
methodieken
Om te komen tot een efficiënte en geïntegreerde
aanpak zullen beproefde maar ook innovatieve
methodieken en oplossingen moeten worden ingezet.
Het gaat hierbij zowel om het aanwenden van nieuwe
technologieën als het ontwerpen en/of toepassen van
nieuwe processen, zoals participatie, cocreatie en/of
coproductie.
Ontwerpend onderzoek, workshops, architecten- en
aannemerspool, WinVorm en Open Oproepen hebben
hun meerwaarde in functie van een duurzame en
kwalitatieve streekontwikkeling al bewezen. Met het
oog op de realisatie van de regionale transitie zijn deze
methodes te actualiseren en zo mogelijk breder en/of
op andere schaalniveaus in te bedden. Het oprichten
van een regionale beeldkwaliteitskamer is een van die
denkpistes.

Advies, coaching en detachering
Ter ondersteuning van de implementatie van
nieuwe modellen, oplossingen, werkmethodes en
technologieën zal Leiedal de nodige ondersteuning
geven op juridisch, fiscaal en financieel vlak. In functie
van de te realiseren doelstellingen zal Leiedal ook
trachten de vereiste subsidies en fondsen van hogere
overheden naar de regio te halen.

Daarnaast moet Leiedal op vraag van haar vennoten
gekwalificeerde medewerkers tijdelijk ter beschikking
kunnen stellen en in toenemende mate personeel
inzetten in het kader van een intergemeentelijke
werking. Thematische coaching op het vlak van
renovatie, verweving, mobiliteit, energie en de ruil van
bouwrechten is hier een voorbeeld van.

Registreren en monitoren
Omdat een goed beleid en de uitvoering
ervan stoelt op kennis van zaken, zal Leiedal in
samenwerking met anderen streven naar een goede
digitale ondersteuning en data-uitwisseling ter
optimalisatie van het beleid, de implementatie en de
monitoring van realisaties. In dat kader zou een tool
kunnen worden ontwikkeld waarmee we het effect
van beleidsbeslissingen binnen bepaalde domeinen
kunnen simuleren.
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Inspireren en innoveren

Innovatie komt vaak tot stand door uitwisseling
van ervaringen, ideeën of vaststellingen binnen
verschillende disciplines of werkdomeinen. In die zin
laat Leiedal zich graag inspireren door wat elders
bestaat, goede praktijken… Daarom blijft deelnemen
aan Europese projecten en het organiseren van
en deelnemen aan studietrips of studiemomenten
belangrijk. Het is echter even essentieel om de
verworven kennis en inzichten nadien zoveel mogelijk
te delen met beleidsmakers en -medewerkers.

Naar een doelgerichte
aanpak op regionaal
niveau

Onze Ontmoetingsavond, waarop onder het motto
‘Open [de] Toekomst’ (inter)nationale experts hun
inzichten delen, is minstens een even uitgelezen
moment van inspiratie. De komende jaren willen we
dit korte maar intense inspiratiemoment nog beter
verankeren in onze werking en er structureler op
voortbouwen zodat het effectief leidt tot de innovatie
van nieuwe producten en/of processen.
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Communiceren en netwerken

Een geïntegreerde regionale aanpak vereist ten
slotte dat wordt ingezet op een doelgroepgerichte
communicatie, zowel corporate als projectgericht,
gekoppeld aan wervende visualisatie.
Informeren, betrekken, sensibiliseren en helpen
begrijpen - een vorm van educatieve ondersteuning -

moet de samenwerking binnen de regio bevorderen,
maar ook het optimaal gebruik van de realisaties
achteraf ten goede komen. Hiertoe zal Leiedal
een aantal informatieplatforms en tools/applicaties
ontwikkelen.
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Interne organisatie
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Soepel en 		
trefzeker

Uiteraard 		
digitaal

Om te kunnen inspelen op
opportuniteiten en externe
ontwikkelingen zet Leiedal een
interne organisatie op die soepel
en trefzeker de medewerkers en
beleidsmakers ondersteunt in de
vele, complexe en verscheidene
opdrachten die Leiedal ten
behoeve van de aangesloten
gemeenten en de regio realiseert.

Flexibiliteit vereist vooreerst
dat interne en ondersteunende
processen slimmer en efficiënter
worden. Daarbij wordt ingezet op
de digitalisering van eenvoudige,
logische en duidelijke processen
en maakt de organisatie de omslag
naar digitaal (samen)werken, t over
organisatiegrenzen heen.

Leiedal wil haar interne werking
structureel en systematisch blijven
verbeteren zodat medewerkers,
teams en projecten zoveel
mogelijk worden ontlast van
administratie en nodeloze
complexiteit. De interne organisatie
verbindt medewerkers, is steeds
klantgericht en faciliteert.
Leiedal ambieert een flexibele
interne organisatie die relevant
en wendbaar is, die permanent
innoveert en die met kennis
van zaken en zelfvertrouwen
de snel wijzigende externe
omstandigheden herkent en
probleemoplossend aanpakt.

De organisatie reikt medewerkers
en projecten digitale instrumenten
en methodieken aan die hen in
staat stellen om vaart te blijven
maken. De organisatie maakt de
sprong van digitaal doen naar
digitaal zijn, en schakelt een
versnelling hoger in de sprong
naar een volledig digitaal lopende
organisatie.

Leiedal als 		
werkgever
Vermits uiteindelijk het
verschil steeds door mensen
wordt gemaakt, zet Leiedal
in op een gestroomlijnd,
persoonlijk en modern hrbeleid waarbij medewerkers
worden aangesproken op hun
competenties, betrokkenheid
met de organisatie en regio, hun
capaciteit om met verandering
om te gaan en hun drive om
maatschappelijk te ondernemen.
Leiedal voert een modern
humanresourcesbeleid waarbij
leiderschap gepaard gaat met
het coachen en stimuleren van
medewerkers.
Een cultuur van permanent bijleren,
zowel intern als extern, is daarbij
een evidentie. Leiedal wenst te
staan voor betrokken, wendbare
en gemotiveerde medewerkers die
trots zijn te mogen meebouwen
aan de regio Zuid-WestVlaanderen. Transversaal en
geïntegreerd werken wordt nog
explicieter in de dagelijkse werking
geïncorporeerd. Leiedal zoekt
daarbij naar nieuwe manieren
om inzet en betrokkenheid te
appreciëren.

Interne organisatie
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U bent 		
steeds 			
welkom
Elke medewerker en bezoeker
wordt steeds met de glimlach
en persoonlijk verwelkomd,
de vergaderzalen zijn steeds
uitnodigend, de dienstverlening
onberispelijk en evident. Leiedal
is het warme en sprankelende
huis van de gemeenten en
hun streek. Dit huis bruist niet
alleen maar groeit ook gestaag.
Daarom zijn er op korte termijn
uitbreidingsmogelijkheden of
alternatieven te onderzoeken.

U hoort nog
van ons

We denken
met u mee

Leiedal heeft al lang de sprong
gemaakt van hoofdzakelijk
corporate communicatie naar
een sterke werking rond
projectcommunicatie. Maar dat is
niet langer genoeg. Via sociale
media kunnen we gericht en
gesegmenteerd mensen en
groepen bereiken. De aard van de
projecten van Leiedal is vaak dat
ze specifieke groepen aanspreken.
Leiedal heeft de ambitie het
nieuwe spel van Search Engine
Optimization/Search Engine
Advertising te kunnen spelen.
Voor elk project worden tijdig
boodschap, doelgroep en kanalen
bepaald. De website van Leiedal
wordt een uitstalraam van waar
Leiedal voor staat.

Leiedal voert vandaag
een analytische boekhouding
ter ondersteuning van de
projectwerking die transparant
is voor de vennoten. We werken
een methodiek van interne audits
uit en een werking waarbij grote
projecten financieel worden
geadviseerd.
Voor haar dienstverlening
functioneert en organiseert
Leiedal zich als een verlengstuk
van de gemeenten in het
kader van de wetgeving op de
overheidsopdrachten (inhouse)
en kostendelend conform de
btw-wetgeving (Zelfstandige
Groepering).
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We doen 		
wat we 		
zeggen

De wereld 		
staat nooit 		
stil

De organisatie wil de duurzame
waarden die ze uitdraagt in
haar vele projecten uitdrukkelijk
toepassen in haar eigen
werking. Woon-werkverkeer met
openbaar vervoer of fiets wordt
aangemoedigd, de Leiedal-fleet
wordt volledig hybride, afval wordt
vermeden of minstens gesorteerd,
we vermijden papier, besparen
energie en delen.

De digitale kennis en
competenties zet Leiedal zowel
intern in als voor haar vennoten.
Data worden daarbij evenzeer
dienstverlening. Digitaal werd
al slim en slim wordt Digidal.
Leiedal pakt permanent nieuwe
mogelijkheden vast die ontstaan
door digitale innovaties en
zet ze gericht in op betere
interne dienstverlening én
de dienstverlening door de
gemeenten aan burgers en
bedrijven. Leiedal doet dit in nauw
partnerschap met creatieve en
jonge bedrijven en hogescholen
en steeds met de vraag wie het
best geplaatst is om een (digitale)
output te genereren. Maar wat we
(moeten) kunnen, doen we zelf.

Interne organisatie
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Evaluatie huidige financiële structuur
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Leiedal werkt op basis van een gezonde financiële
structuur, te danken aan de zorg voor rendabiliteit
en solvabiliteit. Wil Leiedal deze gezonde basis
veiligstellen, dan moet ze die zorg de komende jaren
blijvend ter harte nemen.

van Leiedal mogelijk moeilijker gerealiseerd kunnen
worden dan in het verleden.
•

Rendabiliteit
Als dienstverlenende intercommunale streeft
Leiedal geen winstmaximalisatie na, maar wordt
in eerste instantie het maatschappelijke belang
vooropgesteld. Leiedal wil in die optiek haar taken
en rol ten dienste stellen van haar vennoten. De
verschillende financieringsbronnen van Leiedal zijn:
•

In de huidige context is een actualisatie
aangewezen. Een indexatie van de huidige
bijdrage zal toelaten om de kosten eigen aan
het instituut Leiedal te dekken, maar ook om de
basisdienstverlening aan andere intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (IGS) actief in de
kantoren van Leiedal te kunnen blijven geven.
Dat maakt het ook mogelijk om de huur aan de
huispartners niet te moeten verhogen, maar enkel
te indexeren.

Marges uit verkopen en inkomsten uit concessies
De belangrijkste financieringsbron voor de
werkingskosten is de marge die gerealiseerd wordt
uit de verkoop van bedrijventerreinen, woonzones
en gemengde projecten.
Deze marge wordt, samen met de opbrengsten
uit onder meer de concessies, aangewend om de
maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Leiedal heeft in het verleden heel wat reserves
opgebouwd. Daartegenover moet in de
eerstkomende jaren rekening worden gehouden
met een wijziging in het type projecten in functie
van schaal en complexiteit. Dit gegeven zal druk
zetten op de marge, waardoor de doelstellingen

Jaarlijkse bijdrage gemeenten
De marge die de voorbije jaren werd gerealiseerd,
heeft het ook mogelijk gemaakt om de jaarlijkse
bijdrage die aan de gemeenten wordt gevraagd
beperkt te houden. Sedert 1995 werd de bijdrage
nooit verhoogd. Tussen 2001 en 2012 werd enkel
een indexatie toegepast, sedert 2012 werd geen
indexatie meer toegepast.

•

Betaalde opdrachten
Als verlengstuk van de lokale besturen stelt Leiedal
een pool van deskundigen ter beschikking. De
financiering gebeurt via het kostendelende principe,
in het kader van een zelfstandige groepering.
De bedoeling is dat de lokale besturen maximaal
kunnen genieten van de competenties en capaciteit
die Leiedal te bieden heeft.
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•

Subsidies
Leiedal brengt via verschillende subsidiekanalen
(Europa, Vlaanderen, Provincie, steden &
gemeenten) middelen bijeen om belangrijke
regionale projecten te financieren. Het verstevigen
van regionale samenwerkingsverbanden en
streekontwikkeling heeft als doel de beoogde
transitie van Leiedal te realiseren. Een transitie
die zich situeert in maatschappelijke innovatie,
territoriale transformatie, bestuurlijke verschuivingen
en een digitale en technologische revolutie.

Solvabiliteit
Belangrijke investeringen zijn noodzakelijk om
ruimte om te ondernemen en te wonen te realiseren.
De realisatietermijn van de projecten wordt strikt
opgevolgd zodat aangekochte gronden of sites zo vlug
mogelijk verkoopsklaar worden gemaakt.

Dat maakt het mogelijk om de nodige
investeringsruimte voor nieuwe realisaties te creëren.
Voor de financiering van verwervingen van
bedrijventerreinen en woonzones worden leningen
aangegaan.
Hiertoe wordt steeds een aantal banken
aangeschreven, om zo de meest gunstige offerte te
kunnen weerhouden.
Eind 2018 bedraagt het uitstaande bedrag aan leningen
€ 25.250k op lange termijn en € 4.014k op korte
termijn. Eind 2019 zal zowat € 27.775k aan leningen
openstaan.
Leiedal heeft in de loop der jaren haar eigen middelen
steeds gereserveerd en nooit een dividend uitgekeerd.
Hierdoor bedraagt de solvabiliteitsratio (verhouding
Eigen Middelen t.o.v. Vreemde Middelen) op de laatste
balans (31 december 2018) 52,70%.
Als minimale norm voor een solvabiliteitsratio wordt
30% vooropgesteld.

Financieel kader
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Voorstel principes m.b.t. de evolutie
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Gewone werkingskosten

•

•
•
•
•
•

•

•

•

Samenstelling
De gewone werkingskosten omvatten:
Algemene werkingskosten (administratie,
gebouwen, externe kosten voor opleiding,
kantooruitrusting en -benodigdheden).
Kosten externen, erelonen
Personeelskosten en pensioenen statutairen
Afschrijvingen
Financiële kosten
Belastingen
Principes m.b.t. de evolutie van de gewone 		
werkingskosten tot 2025
De raming voor de gewone werkingskosten ligt in
lijn met de voorgaande jaren. De toename van de
algemene werkingskosten wordt beperkt tot de
inflatie.
Er werd in het verleden vaak gewerkt met externen,
enerzijds omwille van de krapte op de arbeidsmarkt
voor specifieke profielen zoals ICT, anderzijds om
externe expertise aan te trekken en te delen. De
externe uitbesteding wordt de komende jaren
selectief afgebouwd.
Er wordt uitgegaan van een constant
personeelsbestand, voor zover de omvang
van het aantal opdrachten of subsidies niet
toeneemt. Er wordt rekening gehouden met
een indexatie, verhoging door anciënniteit en
promotie en schaalverhogingen na evaluatie. Het
personeelsbudget evolueert daardoor gemiddeld
2% per jaar.

•

•

•

In de personeelskosten zijn ook de pensioenkosten
van de statutaire medewerkers inbegrepen. Deze
kost is gehalveerd ten opzichte van de vorige jaren
(saldo 1 persoon) en werd al ingecalculeerd in de
voorzieningen.
De lopende afschrijvingen blijven constant, in die
zin dat afschrijvingen op bestaande investeringen
dalen, en er nieuwe afschrijvingen ontstaan
door vervangingsinvesteringen (voornamelijk
ICT). Het bedrag aan afschrijvingen zal in de
toekomst evenwel groeien aangezien Leiedal
een oplossing moet vinden voor de behoefte aan
extra kantoorruimte. Deze nood is ontstaan door
een groei van zowel het eigen personeel als een
sterke groei van het personeelsbestand van de
huispartners. In het budget worden hiervoor extra
afschrijvingen voorzien.
De belastingen worden geïndexeerd en zullen enkel
verhoogd worden in geval van nieuwe concessies.
Leiedal wordt immers in de rechtspersonenbelasting
onderworpen aan 20,6% belastingen op concessies
en verhuur. Zo stijgt het voorziene bedrag in 2025
rekening houdend met potentiële inkomsten van de
concessie(s) van Evolis.

Tevens wordt Leiedal belast op de meerwaarde
bij realisatie van onroerende goederen. De fiscale
berekening van dit laatste bedrag is degressief in
functie van de periode dat deze gronden in het bezit
zijn van Leiedal, en resulteert niet in extra belasting.
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WERKJAAR
2020

WERKJAAR
2021

WERKJAAR
2022

WERKJAAR
2023

WERKJAAR
2024

WERKJAAR
2025

1.105.809

1.127.865

1.150.362

1.173.309

1.196.715

1.220.590

396.360

361.091

368.313

375.679

383.192

390.856

4.984.087

4.987.805

5.087.561

5.189.312

5.293.098

5.398.960

552.084

552.084

785.417

785.417

785.417

785.417

Financiële kosten

10.095

10.296

10.502

10.712

10.927

11.145

Belastingen

49.500

50.418

51.354

52.309

53.284

231.430

7.097.934

7.089.559

7.453.510

7.586.739

7.722.634

8.038.399

KOSTEN
Algemene werkingskosten
Kosten externen
Personeel
Afschrijvingen

Totale kosten

Bijzondere externe 			
werkingskosten
Samenstelling
De bijzondere externe werkingskosten zijn uitgaven
die gericht zijn op het initiëren, ontwikkelen en
ondersteunen van de regionale samenwerking en het
initiëren en uitvoeren van streekontwikkelingsprojecten.
Deze kosten hebben betrekking op:
• Bijdragen inzake regionale samenwerking voor de
werking van andere (streek)organisaties zoals de
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, Designregio
Kortrijk, vzw Transfo, MyMachine en andere
samenwerkingsverbanden gericht op creatie en
innovatie.
• In de periode 2020-2025 worden er nog
bijkomende uitgaven voorzien voor de
engagementen tegenover het Provinciebestuur naar
aanleiding van de uittreding van de Provincie WestVlaanderen als aandeelhouder van Leiedal.
• Pre- en cofinanciering van regionale
(gesubsidieerde) projecten en Contrei live.

Principes m.b.t. de evolutie vanaf 2020
In de periode 2017-2018 bedroegen de bijdragen
voor streekontwikkeling gemiddeld € 140k per jaar. Er
wordt een stijging voorzien door inflatie (beperkt tot 2%
per jaar).
Vanaf 2020 zal het effect van de uittreding van de
Provincie meespelen, wat zou moeten resulteren in
een extra budget van ongeveer € 320k per jaar, en dat
gedurende 10 jaar.
De pre- en cofinanciering in de tabel behelzen
geen personeelskosten, maar de overhead van
subsidieprojecten die ten laste komen van Leiedal.
Deze kosten worden begroot op 15% van de te
ontvangen subsidies. Voor de jaren 2021-2025 wordt
eenzelfde bedrag voorzien als de voorbije jaren.
Enkel in 2020 wordt rekening gehouden met een
bijkomend budget van € 300k voor de realisatie van
het streekproject Contrei live.
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KOSTEN
Bijdragen regionale samenwerking
Engagementen n.a.v. uittrede Provincie
Pre- en cofinanciering streekontwikkeling
Totale kosten streekontwikkeling

WERKJAAR
2020

WERKJAAR
2021

WERKJAAR
2022

WERKJAAR
2023

WERKJAAR
2024

WERKJAAR
2025

143.407

144.575

145.766

146.982

148.221

149.486

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

507.116

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

970.523

639.575

640.766

641.982

643.221

644.486

Totale werkingskosten
De samenvoeging van de geraamde gewone
werkingskosten en de geraamde bijzondere externe
werkingskosten resulteert in de totale werkingskosten.

WERKINGSKOSTEN - TOTAAL
WERKJAAR
2020

WERKJAAR
2021

WERKJAAR
2022

WERKJAAR
2023

WERKJAAR
2024

WERKJAAR
2025

1.105.809

1.127.865

1.150.362

1.173.309

1.196.715

1.220.590

396.360

361.091

368.313

375.679

383.192

390.856

143.407

144.575

145.766

146.982

148.221

149.486

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

507.116

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

4.984.087

4.987.805

5.087.561

5.189.312

5.293.098

5.398.960

552.084

552.084

785.417

785.417

785.417

785.417

Financiële kosten

10.095

10.296

10.502

10.712

10.927

11.145

Belastingen

49.500

50.418

51.354

52.309

53.284

231.430

8.068.456

7.729.134

8.094.276

8.228.721

8.365.855

8.682.885

KOSTEN
Algemene werkingskosten
Kosten externen
Bijdragen regionale samenwerking
Engagementen n.a.v. uittrede Provincie
Pre- en cofinanciering streekontwikkeling
Personeel
Afschrijvingen

Totale kosten
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Financieel kader
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Financieringsbronnen
2020-2025
Principes m.b.t. de raming van de
financieringsbronnen vanaf 2020
•

•

De hypothese is dat de diverse
financieringsbronnen voor de komende jaren
gelijk zijn aan die uit de begroting van 2020, met
uitzondering van de marge uit verkopen.
De raming van de marge uit verkopen vertoont een
licht dalende trend, gebaseerd op de verwachte
verkoopcijfers van bedrijventerreinen, woonzones
en gemengde projecten. De marge uit verkopen
wordt pas in rekening gebracht op het moment van
verkoop. Voor 2020 wordt een positief resultaat

•

•

geraamd van € 417k. Ook de daaropvolgende jaren
wordt ondanks de dalende marges nog een positief
resultaat gehaald. Leiedal boort immers verder
nieuwe financieringsbronnen aan zoals een aantal
pps-projecten rond inbreiding in de steden en
gemeenten.
In die context moet Leiedal de bijdrage van de
gemeenten niet verhogen, doch enkel indexeren
tot een bijdrage van € 2,73 per inwoner vanaf
januari 2020. In de tabel wordt daarnaast rekening
gehouden met een regionale bevolkingstoename
van 1000 inwoners per jaar, zoals in de voorbije
legislatuur.
Er wordt rekening gehouden met een constant,

BRONNEN

BRONNEN
Marge uit verkopen
Betaalde opdrachten
Gebruiksovereenkomsten
Subsidies
Bijdragen gemeente

WERKJAAR
2020

WERKJAAR
2021

WERKJAAR
2022

WERKJAAR
2023

WERKJAAR
2024

WERKJAAR
2025

4.363.694

3.970.579

3.946.375

3.958.765

4.111.757

3.617.721

1.434.123

1.453.946

1.549.241

1.570.027

1.591.323

1.613.150

509.128

519.241

689.556

703.278

717.274

1.591.515

1.380.773

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

785.552

788.302

791.052

793.802

796.552

799.302

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

8.485.271

7.944.069

8.188.225

8.237.873

8.428.906

8.833.687

416.814

214.935

93.949

9.151

63.051

150.803

Overige opbrengsten
Financiële opbrengsten
Totaal kosten
Resultaat
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•

•

geïndexeerd bedrag aan betaalde opdrachten.
In 2022 stijgt dit bedrag evenwel omwille van
betaalde opdrachten gelinkt aan onder meer de
pps-projecten.
Voor de subsidies wordt uitgegaan van de huidige
subsidieprojecten. Dat bedrag kan in 2020
mogelijk verhogen door de goedkeuring van
subsidieprojecten zoals het Europese project Elena,
maar deze veronderstelling wordt voorlopig niet
in de berekening meegenomen. Een goedkeuring
van het Europese project Elena zou tot € 3.909k
subsidies over 3 jaar leiden, met een cofinanciering
van Leiedal van € 294k (7,5% van het totale budget).

De raming van de marge uit verkopen is gebaseerd op
een projectie van de verkoop van bedrijventerreinen,
woonzones en gemengde projecten. Onderstaande
tabel toont de verwachte evolutie van de verkoop
in hectare, opgedeeld in greenfields, brownfields en
woonzones.

Financieel kader
EVOLUTIE HA GREENFIELD - BROWNFIELD - WOONZONE
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Dat resulteert dan weer in onderstaande prognose
van omzet voor bedrijventerreinen, woonzones en
gemengde projecten.

OMZETPROGNOSE
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Evolutie omzet - procentuele verdeling
De procentuele verdeling van de totale omzet
toont aan dat er een verschuiving is van omzet, waarbij
in de toekomst minder omzet zal gehaald worden
uit de verkoop van bedrijventerreinen, woonzones
en gemengde projecten en waarbij de overige
opbrengsten en subsidies een groter aandeel zullen
gaan vormen in de totale omzet van Leiedal.

Resultaat
De doelstelling van Leiedal om een gezonde en
evenwichtige financiële structuur te behouden, wordt
over de gehele beleidsperiode gehaald. Het jaarlijkse
resultaat is nagenoeg break-even.

OMZET 2019

OPBRENGSTEN VS. KOSTEN

OMZET 2025
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Objectieven - streefcijfers
Bereikbaar en nabij

Het streven naar een modal split van
62% van de verplaatsingen via
autoverkeer
19% met openbaar vervoer
19% met de fiets
Naast de realisatie van een
volwaardig fietssnelwegennetwerk,
werken we ook aan een
volwaardig functioneel
fietsnetwerk dat daarop
aangesloten wordt

Het bestaande aanbod van
deelmobiliteit (fiets en auto)
in de regio integreren en
verder uitbouwen tot een
regionaal deelsysteem met
een capaciteit voor

10

gebruikers

mobipunten
in de regio ontwikkelen door
bestaande mobiliteitshubs op
te waarderen tot volwaardig
mobipunt, of door nieuwe
mobipunten te creëren

1200
3

pilootprojecten
opzetten rond stadsdistributie
of innovatieve vervoersmodi

50

kleinere bedrijven en
organisaties begeleiden bij
het verduurzamen van het
woon-werkverkeer van hun
medewerkers in functie van het
behalen van de vooropgestelde
modal shift

Op basis van een
tragewegenplan de
bestaande trage wegen selecteren
om tot een autonoom netwerk te
komen en hierbij

50 km

opwaarderen of opnieuw
vrij maken

Leefbaar, gezond & inclusief
Objectieven - streefcijfers
+

500 ha

Bij de herinrichting van de publieke
ruimte de betrokken oppervlakte
maximaal ontharden en groen
inrichten

Netto geen open ruimte meer
aansnijden tegen 2040

Lokale besturen ondersteunen
bij het realiseren van tijdelijk en
meervoudig gebruik van publiek
toegankelijke gebouwen, om het
sociale weefsel te versterken en in
functie van efficiënt ruimtegebruik

bijkomend terrein dat effectief als natuur
of bos wordt beheerd en ingericht
(inclusief rivierherstel),
100 ha bijkomende landschapselementen
en 100 ha bijkomend wijk- en buurtgroen
tegen 2030

20 %

van het nieuwe woonaanbod in de
regio tegen 2025 op kwetsbare
doelgroepen richten

2 piloot-

Realisatie van minstens

projecten

met nieuwe financieringsmodellen
en typologieën in functie van
betaalbaar wonen

In elke gemeente het behoud
door ontwikkeling van één
erfgoedpand of -site

Ondernemend en werkbaar
Objectieven - streefcijfers
Realiseren van 5.000 m² flexibele en
moduleerbare ruimte voor starters
en groeiers op de daarvoor geschikte
locaties

75 ha
Vermarkten van

fysieke ruimte om te ondernemen
en de voorraad aanvullen, onder
meer door de aankoop van
gemiddeld 7,5 ha grond, sites,
panden per jaar.

Aankopen van panden(blokken)
in de 13 gemeenten in functie
van realisatie van een gemengd
aanbod wonen/werken/handel

Uitwerken van een methodiek,
samen met partners, voor de
begeleiding en verankering
van expats in de regio alsook
van bedrijven waarvan het
beslissingscentrum niet (meer) in
de regio is gesitueerd

Klimaatneutraal
Objectieven - streefcijfers

20%

hernieuwbare
energie
tegen 2030

15 km

De aanwezige
warmtenetten in de regio
verdubbelen tegen 2025

De CO2-uitstoot van de
residentiële sector reduceren met

3%

per jaar

Tegen 2030 de CO2-uitstoot
verminderen met

40%

t.o.v. 2005

Klimaatrobuuste inrichting van
beekvalleien in samenspraak met
de waterloopbeheerder: streven
naar de realisatie van 1 (voldoende
substantieel) project per jaar

De regio ontharden tot op
het niveau van het Vlaamse
gemiddelde tegen 2040
en daarvoor een regionale
onthardingsstrategie ontwikkelen
en realiseren. Daarbij streven
we naar de ondersteuning van
de realisatie van minstens 1
onthardingsproject per gemeente.

Vastleggen van gebiedsspecifieke
richtlijnen voor de opvang,
infiltratie, buffering en afvoer van
hemelwater die, waar relevant,
strenger zijn dan de huidige
normen

Verdubbelen van de
hernieuwbare energieproductie
bij bedrijven tussen 2020 en 2030

Leiedal bewerkstelligt een grotere
waterbeschikbaarheid voor
landbouw en industrie in eigen
projecten en beleidsdocumenten
door enerzijds de captatie van
hemelwater in spaarbekkens en
anderzijds het stimuleren van
hergebruik van afvalwater

Het gemiddelde freatische
grondwaterpeil minimaal op
peil houden en streven naar
een hoger grondwaterpeil door
infiltratie te bevorderen; in
natuurgebieden af te stemmen met
het natuurstreefbeeld

Reduceren van de CO2-uitstoot
van bedrijven met

20%

tussen 2005 en 2030

Bij de opstart van nieuwe
eigen residentiële/gemengde
projecten vanaf 2020 door
Leiedal: fossielvrij ontwerpen en
realiseren

3%

Bijkomend
van de (open) ruimte in de
regio inrichten in functie van
waterbeheer als combinatie van
waterreserve, waterberging en
-infiltratie, natte natuur, buffering…

Realisatie van 1 project in het
kader van de wetgeving rond
regelluwe zones en/of Local
Energy Communities

50%

van alle hernieuwbare energie
realiseren via rechtstreekse
burgerparticipatie

Ruimteneutraal
Objectieven - streefcijfers
Via begeleiding
350 energetische woningrenovaties
realiseren per jaar

80%

van de uitgifte voor
ruimte voor kmo’s via reconversie
tegen 2025

Realisatie van minstens 1
pilootproject rond verticale
productie met als resultaat een
proof of concept en businessmodel

Patrimoniumbeheer opnemen in
minstens 3 gemeenten in de regio

50%

Minstens 3 verweefprojecten
realiseren

100%

van de ruimte om te wonen uit
reconversie halen tegen 2030

Realisatie van minstens 1
pilootproject per element van
het ruimtelijke rendement zoals
intensivering/verdichting, tijdelijk
ruimtegebruik en meervoudig
ruimtegebruik

Schrappen of bevriezen van
van de
woonuitbreidingsgebieden

De bebouwingsgraad niet meer
laten toenemen

