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Raad van bestuur – 11 januari 2019 

B Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Zelfstandige Groepering Leiedal 

1.1.1 Categorisering en vaststelling uurlonen en dagtarieven 2019 

Samenvatting 

Conform het inwendig reglement en de algemene voorwaarden n.a.v. de statutaire invoering van de 

Zelfstandige Groepering Leiedal wordt een nieuwe typologie in uurlonen en dagtarief voorgesteld.  

 

De raad van bestuur beslist: 

Akkoord te gaan met de categorisering en bepaling van de uurlonen, dagtarieven en specifieke 

tarieven voor 2019. Deze worden van kracht bij nieuwe opdrachten en afsprakennota’s. 

 

2 Ondernemen en ontwikkeling 

2.1 Vorderingsstaten 

2.1.1 Deerlijk De Spijker: infrastructuurwerken – Vorderingsstaat 3  

Samenvatting 

In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te Deerlijk diende de nv 

APK Wegenbouw de vorderingsstaat 3 in. 

 

De raad van bestuur beslist:  

om de vorderingsstaat 3 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te Deerlijk 

goed te keuren ten gunste van de nv APK Wegenbouw. 
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2.1.2 Lendelede Nelca: infrastructuurwerken – Vorderingsstaat 12  

Samenvatting 

In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Nelca te Lendelede diende de nv 

Olivier Construct de vorderingsstaat 12 in. 

 

De raad van bestuur beslist:  

om de vorderingsstaat 12 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Nelca te Lendelede 

goed te keuren ten gunste van de nv Olivier Construct. 

 

2.1.3 Wevelgem Gullegem-Moorsele: groenonderhoud – Vorderingsstaat 5  

Samenvatting 

In het kader van het groenonderhoud op het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele uitbreiding 

noordwest werd door Tuinen Hoflack bvba de vijfde vorderingsstaat ingediend. 

 

De raad van bestuur beslist:  

om de vorderingsstaat 5 van het groenonderhoud op het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele 

uitbreiding noordwest goed te keuren ten gunste van Tuinen Hoflack bvba. 

 

2.1.4 Zwevegem De Blokken: groenonderhoud – Vorderingsstaat 6  

Samenvatting 

In het kader van het groenonderhoud op het regionaal bedrijventerrein De Blokken werd door Waak 

Sociale Werkplaats vzw de zesde vorderingsstaat ingediend. 

 

De raad van bestuur beslist: 

om de vorderingsstaat 6 van het groenonderhoud op het regionaal bedrijventerrein De Blokken 

goed te keuren ten gunste van Waak Sociale Werkplaats vzw. 

 

2.2 Vervreemdingen  

2.2.1 Kortrijk/Harelbeke Evolis: vestiging van een recht van opstal  

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de vestiging van een recht van opstal, door bvba 

B. op een aan haar toebehorend onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein "Evolis", in het deel 

te Harelbeke, aan en in voordeel van bvba  L.         

 

De raad van bestuur beslist: 

 akkoord te gaan met de vestiging van het recht van opstal zoals voormeld  

 de voorwaarden daartoe vast te stellen.   

 



 

 3 

FME/edw  - a 05  - V2019-0111 besluitenlijst  - 17 januari 2019  

2.2.2 Deerlijk/Waregem Deerlijk-Waregem: verkoop  

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door respectievelijk comm. v. a. S 

en mv. D., van een aan hen toebehorend onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein “Deerlijk-

Waregem, in het gedeelte te Waregem, aan en in voordeel van bvba F.  

 

De raad van bestuur beslist: 

 Toelating te verlenen tot de verkoop zoals hiervoor aangegeven en de voorwaarden daartoe vast 

te stellen 

 Het recht van voorkoop niet uit te oefenen 

 

2.2.3 Zwevegem De Blokken: licitatie [gedeeltelijk uit onverdeeldheid treden] met gevolgen 

voor onroerende goederen 

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot licitatie, meer bepaald tot de afstand en 

verkoop door bvba D. en door dhr. D. van alle onverdeelde rechten en parten welke hen toebehoren 

in  [het tréfonds van] een onroerend goed gelegen in het bedrijventerrein “De Blokken” te 

Zwevegem, aan en in voordeel van  bvba B. 

 

De raad van bestuur beslist: 

 Toelating te verlenen tot de overdracht gevolgd door herschikking van onverdeelde 

gerechtigheden zoals hiervoor aangegeven, en de voorwaarden daartoe vast te stellen.   

 Het recht van voorkoop niet uit te oefenen. 

 

2.2.4 Harelbeke Harelbeke-Zuid: [gemengde] partiële splitsing  

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de [gemengde] partiële splitsing van bvba D., 

met onder meer gevolgen voor aan haar toebehorende onroerende goederen, gelegen in het 

bedrijventerrein "Harelbeke-Zuid" te Harelbeke.      

 

De raad van bestuur beslist: 

 Toelating te verlenen tot de voormelde partiële splitsing en de voorwaarden daartoe vast te 

stellen.  

 Het recht van voorkoop niet uit te oefenen. 

 

 

 

 

 

Filip Meuris Koen Byttebier 

secretaris voorzitter 


