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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 

gerealiseerd worden, 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. 

 

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. 

 

Dit jaaractieplan 2020 is het eerste dat uitvoering geeft aan de visie en acties uit het Beleidsplan 

2020-2025. Per werkdomein geven we aan welke acties we ondernemen om de transities te 

begeleiden en te realiseren.  

http://www.leiedal.be/
mailto:info@leiedal.be
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1 Transitiearena’s  

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

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 Digitale en technologische revolutie 

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.  

1.4 Bestuurlijke verschuivingen  

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. 
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2 5 transitielijnen 

De bovenstaande vier transitiearena’s vormen de basis van het beleidsplan 2020-2025. De 

doelstellingen, prioritaire thema’s, werven en acties die we eraan koppelen om de transitie effectief 

te realiseren werden 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). 

 

2.1 Bereikbaar en Nabij 

 Uitbouw en optimalisatie van een performant mobiliteitsnetwerk met meer duurzame 

verplaatsingsmogelijkheden 

 Verknopen van de verschillende vervoersmodi en creatie van multimodale knooppunten en 

overslagpunten 

 Verzamelen, linken en ontsluiten van digitale data en applicaties   

 Nabijheid als toetsingskader 

2.2 Leefbaar, gezond en inclusief 

 Een regionale open ruimte- en groenstrategie gericht op het behoud van de open ruimte 

 Vergroenen van bebouwde omgevingen 

 Permanente monitoringsystemen met betrekking tot de kwaliteit van onze leefomgeving 

 Een toegankelijke en betaalbare woningmarkt 

 Levendige kernen en buurten  

 Inclusie, sociale samenhang en maatregelen tegen vereenzaming en individualisering 

 Circulariteit als uitgangspunt 

2.3 Ondernemend en werkbaar 

 Creatieve maakindustrie en groeibedrijven flexibele en wervende ruimte bieden 

 Lokaal verankeren van maatwerkbedrijven 

 Arbeidsmobiliteit stimuleren tussen de grensregio’s 

2.4 Klimaatneutraal 

 Beperking van het energieverbruik en inzetten op energie-efficiëntie 

 Duurzame energieopwekking, -distributie en -opslag 

 Klimaatadaptatie door een veerkrachtig blauw-groen netwerk  

 Ontwikkelen van (digitale) tools, databanken en predictieve modellen om te komen tot een 

efficiënt en robuust beheer van energie, water, lucht en landschap, in functie van het behalen 

van de klimaatdoelstellingen 

2.5 Ruimteneutraal 

 De bouwshift realiseren, het ruimtebeslag beperken en streven naar een hoger ruimtelijk 

rendement 

 Open ruimte vrijwaren door kernversterking 

 Monitoren en beheren van het ruimtebeslag 



 

 4 

  - a 04 91 02  - 20191011 n rvb Leiedal - Jaaractieplan 2020 - Ontwerp ++++.docx  - 11 oktober 2019  

 

3 Werkdomeinen 

3.1 Publieke projectontwikkeling 

3.1.1 Fysieke ruimte 

Bedrijventerreinen, woonzones en gemengde projecten: 

 

 Verkoop en verkoopspromotie voor Kortrijk Beneluxpark en Kennedypark, Kortrijk (Bellegem) 

Emdeka, Waregem Groenbek, Kortrijk-Kuurne uitbreiding Kortrijk-Noord, Kortrijk (Marke) 

Torkonjestraat, Zwevegem De Pluim, Lendelede Nelca, Deerlijk De Spijker, Spiere-Helkijn 

Elleboogstraat, Anzegem Ter Schabbe, Deerlijk Sneppe, Kortrijk (Heule) Peperstraat, Zwevegem 

Losschaert. 

 Uitvoeren sloop- en/of infrastructuurwerken Kortrijk (Marke) Torkonjestraat, Deerlijk De 

Spijker, Menen (Lauwe) Bramier, Anzegem De Voerman, Zwevegem De Pluim (fase 2) en 

Lendelede Bergkapel. 

 Finaliseren van de pps-procedure voor de ontwikkeling van de kop van Kortrijk (Marke) 

Torkonjestraat voor onder meer diensten en handel.  

 Opstart van de pps-procedure voor het binnenstedelijk project Kortrijk Rijselstraat - creatie 

werkateliers en kantoren. 

 Finaliseren technische uitvoeringsdossiers, opmaken subsidiedossiers voor Waregem Mirakel en 

Harelbeke Treurniet.  

 Aankoop gronden 2e fase Harelbeke Evolis, Waregem Blauwpoort. 

 Finaliseren subsidiedossier voor de revitalisering van LAR-Noord 

 Finaliseren haalbaarheidsonderzoek voor de invulling van het gebied voor grootschalige 

stedelijke functies op Evolis. Uitwerken voorontwerpdossier voor ‘de Stapel’ - een pilootproject 

van een verticaal, circulair bedrijventerrein.  

3.1.2 Schaarste 

 Deelname aan het onderzoeksproject Saving Space rond het wegwerken van de knelpunten om 

verticale bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren. 

 Deelname aan het Vlaams project Circuler en het Europees project CIRC-NSV (indien 

goedgekeurd) rond circulaire bedrijventerreinen en de optimalisatie van ‘onderbenutte’ ruimtes 

zoals parkings. 

 Opvolgen goedkeuring en uitvoeren van het Europees project in het kader van Urban Innovative 

Actions rond de realisatie van een Local Energy Community op Transfo in Zwevegem.  

 In het kader van de activering (West-Vlaamse activeringsteams): hernieuwde screening waarbij 

onbenutte en onderbenutte gronden en panden worden geïnventariseerd en via gerichte acties 

(opnieuw) vermarkt worden. 

3.1.3 Nieuwe typologieën 

 Uitvoeren van de inrichtingswerken in het transformatorgebouw op de site Transfo in 

Zwevegem als hub voor creatieve bedrijven, finaliseren van de infrastructuurwerken en parking.  

 Opstart van de pps-procedure voor het binnenstedelijk project Kortrijk Rijselsestraat. 

 Prospectie en aankoop van interessante panden in kernen van de gemeenten en steden om 

gemengde woon-werk-retail projecten te realiseren.   
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3.1.4 Industrie 4.0.  

 Opmaak actieplan, samen met de partners, in functie van het aanhouden van nauwe banden 

met bedrijven waarvan het beslissingscentrum niet (meer) in de regio is gesitueerd. 

3.1.5 Multimodaliteit en watergebonden bedrijvigheid  

 Vertalen van de conclusies van het project Trans-port bis op het terrein door doelgericht de 

mogelijke opportuniteiten op te volgen in functie van de vrijwaring van percelen op bestaande 

terreinen die vrijkomen voor watergebonden activiteiten. Dit project onderzocht de kritische 

succesfactoren om de aanwezigheid van waterlopen in de regio beter te valoriseren. 

 Voeren van de procedure voor het verkrijgen van verhoogde subsidies (aanmelding noodzakelijk 

bij de Europese Commissie) voor de uitbreiding van de LAR-spoorwegterminal indien uit het 

haalbaarheidsonderzoek van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij/Rebel blijkt dat het 

project financieel en technisch haalbaar is. 

 Het ENES-traject (Economisch Netwerk Seine-Schelde) mee opvolgen in het kader van het 

strategisch project Contrei. 

 Voorbereiden pilootproject stadsdistributie in het kader van de projectoproep ‘City of things’ 

 Het ontwikkelen en uitrollen van de dienstverlening van de mobiliteitscoach ter ondersteuning 

van kleine bedrijven. 

 Het versterken van de fiets- en wandelinfrastructuur op het Kennedypark. 

3.1.6 Kernversterking en kleinhandel 

 Ontwikkeling van lokale ruimtelijke-economische detailhandelsplannen in het kader van het 

project KI:SS 

 Ontwikkeling van een regionaal ruimtelijk-economisch detailhandelsplan in het kader van het 

strategisch project Contrei 

 Via het project KI:SS zetten we de tools van Kameleon in om leegstand in de kernen weg te 

werken. 

3.1.7 Maatschappelijk ondernemerschap 

 Actieve deelname aan het Regionaal Overlegplatform Sociale Economie (ROSE) 

 Samen met W13 een concreet actieplan uitwerken rond het thema werk met in het bijzonder de 

link tussen sociale en reguliere economie. 

3.1.8 Begeleiden en ontzorgen  

 Implementeren van de resultaten van het Vlaamse subsidieproject Kameleon bij de gemeenten, 

uitwerken van acties om ondernemers en burgers warm te maken voor ‘ondernemen in de kern’ 

en via gerichte strategische aankopen en acties de visie op het terrein ook zichtbaar maken.  

 Implementatie van de werking van een intergemeentelijke verweefcoach.  

 Verder inzetten op een goede trajectbegeleiding van de ondernemer in zijn zoektocht naar 

ruimte om te ondernemen.  

 Inzetten van externe begeleiding op het vlak van zowel het ontwerpmatige als voor de 

procesflow voor strategische dossiers in het voortraject van investeringsbeslissingen van 

kandidaat-investeerders (coaching). 

 Ondersteunen en begeleiden van een regionaal netwerk van bedrijventerreinverenigingen, in 

het kader van de uitbouw van parkmanagement 2.0. Daarbij kunnen door een nauwere 

samenwerking diverse schaalvoordelen worden gerealiseerd, o.a. door het opzetten van een 

systematisch overleg met de parkmanagers, stimuleren groepsaankopen... 
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 De introductie van site-management voor het beheer van complexe, multifunctionele locaties 

zoals Transfo in Zwevegem, het Vlaspark in Kuurne, het bouwblok van het voormalige 

Textielhuis in de Rijselstraat in Kortrijk...  

3.1.9 Prospectie en aankopen 

 Aankopen van strategische sites met het oog op het behalen van de vooropgestelde doelstelling 

van 80% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting voor de kmo’s (tegen 2025).  

 Methodiek op punt stellen om de beschikbare interne en externe data beter te ontsluiten 

 Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de prospectie van sites die vrijkomen door de 

herlokalisatie van een bedrijf naar een van de recent gerealiseerde bedrijventerreinen van 

Leiedal. 

 Prospectie en aankoop van interessante panden (bv. met erfgoedwaarde) in kernen van de 

gemeenten en steden om gemengde woon-werk-retail projecten te realiseren. 

3.2 Ruimte en Leefomgeving  

3.2.1 Geïntegreerd en gebiedsgericht 

In 2020 wordt gefocust op: 

 Intergemeentelijke en regionale visievorming en projecten 

 Opvolging van regionale en gemeentegrensoverschrijdende projecten 

 Lokale visievorming en planning 

 De integratie van de gezondheidstoets in ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Onder meer via verschillende subsidieprojecten (Contrei, ZeroRegio, KI:SS, …) wordt gewerkt aan 

de visievorming op intergemeentelijk dan wel regionale schaal:   

 Opmaak strategie voor de open ruimte (Productieve Landschappen), in nauwe samenwerking 

met andere partners binnen ZeroRegio 

 Uitvoeren van het verkenningstraject rond het intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 

 Actief meewerken in de Vervoerregio en opvolging van het regionaal mobiliteitsplan  

 Verder uitwerken van een strategie voor detailhandel binnen en buiten de kernen in het kader 

van het project KI:SS  

 Verder uitwerken van de activatie van de watergebonden bedrijventerreinen 

 De gebiedsgerichte visie voor het valleigebied van de Gaverbeek in uitvoering brengen via de 

opmaak van uitvoeringsgerichte plannen en een landinrichtingsproject. 

 Actief meewerken aan de update van de toekomstvisie op Hoog Kortrijk 2012 in het kader van 

het proces voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) K-R8 en het strategisch 

project Contrei. 

 Het project Heerlijke Heulebeek integereren in een participtatietraject van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) rond de Heulebeek 

 Bijdrage aan de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen (Leie- en 

Bovenscheldebekken) 

Actieve opvolging van een aantal gemeentegrensoverschrijdende projecten en initiatieven: 

 Het Interbestuurlijk Overleg (IBO) Zuid-West-Vlaanderen  

 De Vervoerregio Zuid-West-Vlaanderen 

 Het proces van het gewestelijk RUP K-R8 

 Het ruimtelijk onderzoek betreffende de omgeving van de luchthaven Wevelgem 

 Het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk en parallelle processen (lopend proces) 

 De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, in het bijzonder met betrekking tot het 

grensoverschrijdend afstemmen van het openbaar vervoer 

 Het project Seine-Schelde en rivierherstel Leie 
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 Het Interreg-project Valys in samenhang met Het Blauwe Park 

Leiedal ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van hun (lokale) visies en plannen: 

 Een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, met een focus op het voortraject gericht op 

focusbepaling. 

 Een masterplan voor Deerlijk 

 Lokale detailhandelsstrategieën 

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Tenslotte wordt de gezondheidstoets volledig in de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen 

geïntegreerd. Ook de integratie van de effectenbeoordeling wordt verder opgenomen. 

3.2.2 Ontwerpkracht en verbeeldend vermogen 

In 2020 leggen we de focus op: 

 Het verder digitaliseren van ruimtelijke informatie en deze via interactieve kaarten ter 

beschikking stellen.  

o In het bijzonder wordt er gewerkt aan het verder implementeren van de zoekmodule 

stedenbouwkundige plannen 

o Verder onderhoud en aanvulling van de blauweruimtekaart van de Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai 

 Ontwerpend onderzoek en sterke visualisaties integreren in ieder ruimtelijk onderzoek 

 Het opzetten van monitoringssystemen in functie van zowel dagelijks beheer als beleid op lange 

termijn.  

o Het opbouwen van een openruimtemonitor 

o Het verkennen om het geoloket mobiliteit verder uit te werken met gegevens rond 

verkeersintensiteit van de verschillende vervoersmodi. 

 Verder faciliteren van de uitbouw van het Blauwe Park van de Eurometropool Lille-Kortrijk-

Tournai, onder meer door het micro-project “Blauwe Ruit - Carré bleu” met de ontwikkeling van 

een signaletiek. 

3.2.3 Mix van instrumenten 

In 2020 wordt gewerkt rond het verkennen en experimenteren met een vernieuwd 

instrumentarium: 

 Opvolgen instrumentendecreet 

 Opmaak landinrichtingsplan Gaverbeek als een nieuw instrumentarium in onze regio dat kansen 

biedt voor verhoogde subsidies en voor andere nieuwe instrumenten binnen de open ruimte  

 Verkennen van de juridische en inhoudelijke mogelijkheden van een intergemeentelijk ruimtelijk 

beleidsplan gericht op het ontwikkelen van intergemeentelijke beleidskaders 

 Verkennen van de mogelijkheden rond financiële verevening in het kader van planologische ruil 

 Het opvolgen van het regionale mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Zuid-West-Vlaanderen 

 Opmaak gemeentelijke groenplannen 

 Ondersteunen gemeenten in de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan met de 

focus op een gebiedsgerichte benadering via masterplannen 

 Effectenbeoordeling in het kader van projecten en plannen, onder meer plan-MER voor een RUP 

in Zwevegem  

 Voorbereiden en opstarten van subsidieprojecten rond circulariteit met het oog op 

kennisopbouw en pilootprojecten binnen eigen realisaties (bedrijventerreinen, woonprojecten...) 

 Verder promoten, onderhouden en ontwikkelen van het geoloket ‘Samen Slimmer naar het 

Werk’ 

 De opmaak van een kerkenbeleidsplan in Wervik en Kuurne 

 Een onthardingsstrategie opmaken op basis van een aantal cases  
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3.2.4 Strategisch en actiegericht 

In 2020 wordt vanuit een uitvoeringsgerichte planning gemikt op volgende realisaties: 

 

Mobiliteit:  

 Opstarten en uitwerken van de pilootprojecten mobipunten op Hoog Kortrijk, Zwevegem, 

Kuurne, Avelgem en Menen in het kader van het Europese project Share-NORTH+ 

 Het versterken van de fiets- en wandelinfrastructuur op het Kennedypark in Kortrijk 

 Opzetten van een regionaal deelsysteem (auto en fiets) in het kader van het Lokaal 

Klimaatproject regionale deelmobiliteit (met steun van de Vlaams minister van Omgeving) 

 Verkennen mogelijkheden inventarisatie en evaluatie voetpaden 

 Voorbereiden pilootproject stadsdistributie in het kader van een project rond City of things 

Energie en klimaat: 

 Gaverbeekvisie concretiseren en realiseren: faciliteren van demo-projecten binnen Water-land-

schap Gaverbeek 

 Opzetten van restwarmtenetten voor recuperatie en uitwisseling van warmte (in het kader van 

de Europese projecten BISEPS & HeatNET) 

 Green Deal rond biodiversiteit op bedrijventerreinen: Kennedypark in Kortrijk begeleiden 

 Eigendom Leiedal in een woonuitbreidingsgebied in Sint Denijs (Zwevegem) als 

voorbeeldproject realiseren 

 Bedrijven op bedrijventerreinen ondersteunen en begeleiden in functie van investeringen in 

zonne-energie, zoals de installatie van zonnepanelen en de uitwisseling van restwarmte 

(Europees project BISEPS) 

 Verkennen mogelijkheden van duurzame energieopwekking op het niveau van een wijk of 

bedrijventerrein, via energy communities (projecten BISEPS, EMPOWER 2.0). 

 Regierol opnemen om geïdentificeerde projecten tot uitvoering te brengen als warmtemakelaar 

(partnerschappen bouwen, initiatieven faciliteren, oplossingen aanreiken) via het Europese 

project HeatNET en LECSEA (indien goedgekeurd). 

 Onderzoeken van meerwaarde van een regionaal warmtebedrijf/energiebedrijf in functie van het 

versneld realiseren van de regionale klimaatdoelstellingen. 

 Transfo in Zwevegem als "lighthouse” project voor een smart grid en energiedelen in 

Vlaanderen: voorbereiding van de implementatie via een partnerschap (EMPOWER 2.0, Urban 

Innovative Actions) 

 Stimuleren van duurzame energieproductie via burgerparticipatie bij vennoten door het 

zonnebestek (‘zonkracht’) verder te begeleiden. 

 Voorbereiden groepsaankoop groene energie voor vennoten. 

 Opmaak CO2-barometer 

 Opmaak regionaal SECAP (duurzame energie- en klimaatactieplan) ter uitvoering van het 

Burgemeestersconvenant 

3.2.5 Proces- en projectregie 

In 2020 wordt werk gemaakt van de projectregie van zowel lokale als regionale projecten. 

  

 Projectregie voor diverse lokale sites van strategisch belang:  

o Wieke in Deerlijk 

o Barakke in Deerlijk 

o Centrum Wevelgem: verdere begeleiding bij de realisatie van delen van het 

masterplan: onderhandelingen in functie van aankopen, aanvullend ontwerpend 

onderzoek, procesmatige begeleiding  

o Leiewerken Menen: verdere begeleiding van de stad Menen in het kader van de 

Leiewerken   
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o Avelgem: begeleiding bij de kwaliteitsvolle vermarkting van diverse sites   

o Vlaspark Kuurne: ondersteuning van de gemeente Kuurne bij de stapsgewijze realisatie 

van het Vlaspark: kwaliteitsbewaking, procesmanagement, financiering, …  

 Projectregie van de verschillende regionale en subsidieprojecten  

 Projectregie en/of opvolging van verschillende regionale projecten (complex project Kanaal 

Bossuit-Kortrijk, proces K-R8, activatie (watergebonden) bedrijvigheid. 

3.2.6 Beheer en exploitatie 

In 2020 wordt gefocust op: 

 

 Het uitwerken van een aanbod van coaching en management met bijhorende tools 

o Verdere uitwerking van de ‘Mobiliteitscoach’ ter ondersteuning van kleine bedrijven in 

het kader van Share-NORTH+ 

o De implementatie van de ‘Verweefcoach’ indien goedgekeurd door Vlaio 

o Opzetten van sitemanagement op Transfo in Zwevegem 

o Verkennen van een ‘verbreed’ parkmanagement op het Kennedypark in Kortrijk 

 Het opzetten van een regionale kwaliteitskamer en het ondersteunen van het initiëren van de 

werking of het ondersteunen van een bestaande werking van lokale kwaliteitskamers. 

 Opzetten dienstverlening intergemeentelijke handhaving omgeving. 

3.3 Mens en Samenleving  

3.3.1 Creativiteit prikkelen 

 Creativiteit zowel bij ondernemers als lokale besturen als burgers blijvend voeden via het 

lidmaatschap van organisaties zoals Designregio Kortrijk en MyMachine 

 Innovatie en participatie ook in eigen projecten en die van vennoten op een vernieuwende 

manier introduceren via de Europese projecten Tripod II en Cross Border Living Labs 

(C2L3Play). Via dit laatste project lanceert Leiedal en participatietraject voor een park in de 

Peperstraat in Heule (Kortrijk). Tripod II focust zich in 2020 op het ontwerpen voor producten in 

de publieke ruimte en de uitrol ervan. 

3.3.2 Behoud door ontwikkeling  

 Leiedal organiseert samen met erfgoed zuidwest in 2020 de derde editie van het erfgoedcafé. 

Het erfgoedcafé is het jaarlijks publieksmoment waar ontmoeting en inspiratie centraal voor en 

tussen de geïnteresseerde erfgoedburger, de erfgoedvrijwilliger en erfgoedprofessional in Zuid-

West-Vlaanderen. Zo werkt Leiedal aan een draagvlak voor het belang van erfgoed en zet het 

inspirerende projecten van binnen en buiten de regio in de schijnwerpers. 

 Tijdens het landart-festival Contrei live komt het erfgoedaspect van ons landschap en de rol van 

het water daarin aan bod via diverse artistieke interventies en een flankerend cultureel-

educatief programma. Ook de mogelijke organisatie van de tweede editie van het Festival van 

het Landschap speelt in op zowel de identiteit van het landschap als op de ontsluiting ervan via 

een toeristisch-recreatief luik. 

 Leiedal werkt verder aan de implementatie van de actieplannen bouwkundig erfgoed en 

mogelijke beleidsinstrumenten om dit actieplan tot uitvoering te brengen in de gemeentes 

Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen en Zwevegem. Zo blijft 

Leiedal lokale erfgoedcommissies steunen en start Leiedal een regionale kwaliteitskamer met 

erfgoedexpertise op. In Kortrijk werkt Leiedal mee aan het beeldkwaliteitsplan voor 21 

stadzones. Leiedal ondersteunt tenslotte gemeentes zonder actieplan in het opstarten van dit 

traject. 
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 Leiedal maakt kerkenbeleidsplannen op voor Wervik en Kuurne. Met een kerkenbeleidsplan 

geven de gemeente en de parochie een gedeelde visie weer op de toekomst van de lokale 

parochiekerken. In dit traject zet Leiedal in op intensieve participatie en overleg tussen de 

kerkelijke en burgerlijke stakeholders en de lokale gemeenschap. 

 Leiedal bouwt zijn werking als kennisplatform op vlak van bouwkundig erfgoed, archeologie en 

landschap verder uit en is het aanspreekpunt voor de lokale besturen rond beleidsvoering in 

deze drie disciplines. Daartoe volgt Leiedal het dynamisch juridisch erfgoedkader op, en 

verleent op vraag van de gemeente advies bij beschermings-, inventaris of 

waarderingsprocessen. Leiedal vertegenwoordigt de belangen van de aangesloten lokale 

besturen op het Vlaams ‘netwerk onroerend erfgoed’ en het kennisplatform IOED’s in 

Vlaanderen. 

3.3.3 Warmer Wonen 

 Opschaling werking RenovatieCoach, vooral een grote schaalvergroting indien subsidies in het 

kader van het Europees programma Elena goedgekeurd worden 

 Communicatie richten op projecten met betrekking tot de burenpremie, appartementen, 

flankerend aan renovatie bij sociale huisvestingsmaatschappijen, samenwerking met de 

intermediairen zoals de Gezinsbond, andere buurtgerichte communicatie-initiatieven (project 

EMPOWER2.0, luik collectieve renovaties) … 

 Energieconsulenten: communicatietaken opnemen in relatie tot renovatiebegeleiding, 

energiescans, sociale isolatieprojecten, Vlaamse energielening, …  

 Energiehuis 2.0 uitwerken tot een one-stop-shop en professionalisering van de werking in 

samenwerking met andere Vlaamse Energiehuizen en het Vlaams Energieagentschap (VEA) 

(project EROSS, indien goedgekeurd). 

 Rollend fonds: technische begeleiding van de pilootwoningen in Harelbeke en Menen binnen dit 

subsidieproject waarvan W13 de trekker is 

 VEA-tool: samenwerking met W13 bij de opmaak van een uniek klantendossier en –

opvolgingssysteem binnen de werking van het Energiehuis 2.0    

 Gemeenten ondersteunen bij het beheer van hun gemeentelijk patrimonium met het oog op 

energie-efficiëntie 

 Opvolgen lokale woonoverleggen 

 Beter Wonen: doorstart van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband rond wonen binnen 

het nieuwe subsidiekader en met een bijkomende gemeente  

 Verdere ondersteuning opdracht zonnepanelen op gemeentelijke daken via burgerparticipatie 

3.3.4 Publieke ruimte als ontmoetingsplaats 

 Finaliseren conceptualisatie en aanzet uitrol mobipunten als plek met een divers aanbod aan 

vervoersmogelijkheden die ook als dusdanig herkenbaar is en die afhankelijk van de plek en de 

potentie aangevuld wordt met extra diensten 

 Via twee Europese projecten initiatieven nemen rond cocreatie van publieke ruimte en 

producten voor de publieke ruimte (respectievelijk C2L3Play en Tripod II) 

 Publieke ruimte volgens een klimaatbestendig ontwerp inrichten, bijvoorbeeld via de begeleiding 

van een onthardingsproject in de omgeving van de scholencampus in Wevelgem. 
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4 Naar een doelgerichte aanpak op regionaal niveau  

4.1 (Samen)werken aan een regio in transitie 

Uitrol werkmethodiek voor een open TransitieTeam dat de realisatie van de verschillende 

transitielijnen over de werkdomeinen heen voedt, opvolgt, begeleidt en evalueert. Dit open 

TransitieTeam is versterkt met deskundigen van vennoten, huispartners, streekactoren, middenveld 

en andere partners om de transities verder uit te diepen, onder meer wetenschappelijk, financieel, 

juridisch ... en in acties om te zetten. Daartoe zullen de voorgestelde objectieven en streefcijfers 

onderling afgestemd en aangescherpt worden. 

4.1.1 Met huispartners  

 Energiehuis 2.0 op volle kracht laten draaien in samenwerking met W13 

 Samen met Logo Leieland het thema gezondheid expliciteren in tal van processen rond 

ruimtelijke planning en het ontwerpen van aantrekkelijke publieke ruimte 

 Bestaande en nieuwe initiatieven versterken met zuidwest. In dit kader denken we onder meer 

aan het erfgoedcafé, een festival van het landschap ... 

4.1.2 Met lokale en bovenlokale besturen  

 Ondersteunen werking Regioraad, Conferentie van Burgemeesters, Sociaal Economisch Forum, 

Interbestuurlijk Overleg, Vervoerregio Zuid-West-Vlaanderen, mede in uitvoering van de 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en 

Leiedal namens de 13 steden en gemeenten. 

 Opvolgen interbestuurlijke processen en plannen via strategische projecten 

4.1.3 Met ondernemers, onderzoekers, organisaties en burgers  

 Initiëren van diverse acties die zowel gelinkt zijn aan subsidieprojecten als aan de werking van 

dynamische organisaties zoals Designregio Kortrijk en MyMachine. 

 De dialoog over ons landschap en de rol van het water daarin aangaan via het landart-festival 

Contrei live 

 Jongeren en studenten kansen bieden en betrekken bij de streekontwikkeling via heel diverse 

instrumenten: stages, bachelor- en masterproeven, geïntegreerde projectwerking … 

 Het TransitieTeam blijvend openstellen voor vernieuwende impulsen van zowel academici, 

ondernemers, jongeren, creatieve geesten … 

 Fysiek en mentaal innestelen in de werking van Hangar K in Kortrijk 

4.2 Blijvend kennis verwerven, delen, uitwisselen  

4.2.1 Beproefde én vernieuwende methodieken 

 Opvolgen oprichting regionale beeldkwaliteitskamer 

 Ontwerpend onderzoek in al zijn facetten blijven vernieuwen 

 De juiste werkmethodiek voor het open TransitieTeam uitwerken in samenwerking met de 

externe betrokkenen 
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4.2.2 Advies, coaching en detachering 

 Verfijning en uitrol werking mobiliteitscoach, verweefcoach en energiecoach. 

 Schaalvergroting werking RenovatieCoach 

4.2.3 Registreren en monitoren 

Monitoring en modellering in het kader van de werking van Digidal 

4.2.4 Inspireren en innoveren 

 Het landart-festival Contrei live aanwenden om een gezamenlijke denkoefening over het 

landschap en het water op te zetten met zowel burgers, academici, kunstenaars, ontwerpers en 

beleidsmakers. Dit via heel diverse initiatieven zoals de installaties op zich, reflectiemomenten, 

thematische wandelingen, lezingen … De vennoten worden hier nauw bij betrokken. 

 Via deelname aan heel diverse netwerken, steeds voortrekker proberen te zijn 

4.2.5 Communiceren en netwerken 

 Toekomstgerichte instrumenten en methodieken voor visualisaties verkennen 

 Interactieve kaarttoepassingen uitwerken ten dienste van zowel de eigen werking als die van de 

vennoten 

 Digitale communicatie naar een hoger niveau tillen 

 De kantoren van Leiedal als uitnodigende ontmoetingsplaats inzetten voor overlegmomenten 

met huispartners, streekpartners, vennoten en andere betrokkenen. 

5 Interne organisatie  

5.1 Soepel en trefzeker 

 Samen met de huispartners, verderzetten van ‘Koffie Leiedal’ als methodiek voor het delen en 

uitwisselen van informatie 

 Organiseren van opleidingen gericht op digitale vaardigheden, taalbeheersing en 

projectmanagement 

5.2 Uiteraard digitaal 

5.2.1 Instrumenten 

 Systematisch inzetten van digitale instrumenten om samenwerking binnen Leiedal, met 

huispartners en gemeenten en met externe partners te bevorderen 

 Uittesten van de virtuele werkplek 

5.2.2 Systeembeheer 

 Volledige migratie van Leiedal naar Office365  

 Uitbouw backup- en herstelcapaciteit van Leiedaldata naar stad Kortrijk 

 Upgrade van het wifinetwerk 
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5.2.3 GDPR/Privacy en informatieveiligheid 

 Actualiseren van de risicoanalyse inzake informatieveiligheid van Leiedal en huispartners 

 Systematisch en planmatig verruimen van de informatieveiligheid-toetsing naar lopende 

projecten 

 Oprichting interne werkgroep informatieveiligheid  

 Toetsing van de aan Leiedal gelieerde organisaties op hun compliance inzake 

informatieveiligheid 

 Leiedal als aanspreekpunt gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtcommissie 

voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) 

 Organisatie van een regionaal evenement inzake informatieveiligheid met focus op projecten 

waarbij meerdere organisaties ad hoc en langdurig samenwerken  

5.2.4 Leiedal als werkgever 

 Organisatiebrede introductie van tijdsregistratie en het laten doorwerken naar processen binnen 

boekhouding en loonkostberekening 

 Selectie van een partner voor sociaal secretariaat 

 Selectie en voorbereiding uitrol HR-IT-systeem 

 Digitalisering interne HR-processen 

 Evaluatie van het verloningssysteem 

5.2.5 U bent steeds welkom 

 Digitaal ondersteunen werking van het onthaal 

 Vernieuwing van kasten en akoestisch verbeteren van wanden 

 Onderzoek naar een efficiënte methodiek voor registratie van bezoekers 

 Vernieuwing van kopiemachines en plotter, gekoppeld aan een beleid om minder papier te 

gebruiken 

 De uitbreiding van de kantoren of alternatieven ontwerpmatig en financieel onderzoeken. 

5.2.6 U hoort nog van ons 

 Het communicatieplan voor 2020 hangen we op aan 3 pijlers: corporate communicatie, 

projectcommunicatie en commercieel aanbod (wonen en ondernemen). 

 Goede communicatie blijft hangen: laten we de communicatieacties er in 2020 nog meer op 

toespitsen om impact te genereren. 

 De samenwerking met projectleiders stroomlijnen we door ze een menukaart voor te schotelen 

en samen in te vullen: een keuzelijst van de communicatiedoelstellingen, doelgroep, boodschap 

en kanalen (online en offline). De lijst wordt samen met de projectleiders ingevuld en 

halfjaarlijks waar nodig bijgestuurd. 

 De brede waaier aan media bespelen we doelgericht om met de expertise in huis tot een even 

brede, optimale mix te komen. 

 We maken de doorstart naar een nieuwe generatie www.leiedal.be met innoverende elementen 

die de toegankelijkheid van kaartmateriaal, geografische informatie en visualisaties naar een 

hoger digitaal niveau tillen. 

 Uitdagende projecten als Contrei live zetten we in als etalage voor onze expertise en 

complementariteit op het vlak van promotie, werving, participatie en cocreatie. We streven 

ernaar dat onze partners en vennoten Leiedal in één adem noemen als ze ondersteuning en 

meerwaarde zoeken inzake communicatie, van klankbord tot project. 
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5.2.7 We denken met u mee 

 Uitbouw van Navision als een ondersteunende partner bij subsidieprojecten (voorbereiding, 

opvolging, claims, managementrapportering) 

 Introductie horizontale methodiek voor voorbereiding en opvolging begroting en JAP vanuit 

oogpunt boekhouding  

 Opzetten, testen en uitrollen van de digitale flow aankoopbeheer  

 Audit van enkele typeprojecten (leren als methodiek) 

5.2.8 We doen wat we zeggen 

 Upcycling van voedselafval 

 Systematisch vervangen van de bedrijfswagens door elektrische en hybride wagens 

 Binnen een straal van 10 km streven we ernaar om zoveel mogelijk werkverplaatsingen met de 

fiets te doen 

5.2.9 De wereld staat nooit stil (Digidal) 

Inzetten van de shift van ‘Digitale Regio Kortrijk’ naar ‘Digidal’ 

 

 Ontwikkelen van het programma ‘Digidal I’ samen met de gemeenten van Zuid-West-

Vlaanderen  

 Uittesten van de methodiek DRK Light binnen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 

 Inzetten Mijn Burgerprofiel in gemeentelijke websites als hefboom voor integratie van backoffice 

toepassingen van de gemeenten op de websites 

 Implementatie van een Virtuele Assistent binnen geselecteerde gemeentelijke websites (als 

voorbereiding op AI binnen de lokale besturen) 

 Opstarten van de DIGIDAL Academy als leer-, ontmoetingsplek en onderzoeksplatform. Dit 

platform dient als vruchtbare kleigrond voor lokale besturen en jong ondernemend Zuid-West-

Vlaanderen. 

 Uitbouw eerste fase LDAAS (Leiedal Data As A Service of Linked Data As A Service) met 

aandacht voor data-architectuur, dataverzameling en importroutines, uitbouw van een A(P)I-

platform 

 

Digidal klaarmaken voor Internet of Things: binnen het kader van subsidieprojecten omtrent 

mobiliteit, klimaatneutraliteit en publieke ruimte, het valideren van IOT-modellen: databeheer, 

opzetten analysecapaciteit, koppeling algoritmes met interne domeinexpertise, het realiseren van 

dashboards en opzetten van samenwerkingsmodellen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 

bedrijven en Citizen Science initiatieven. 

 

Van 3D-kijken naar 3D-doen: de shift voorbereiden van het gebruik van 3D voor visualisaties naar 

het inzetten van 3D (en VR) in het ontwerpproces: verwerven van data, opbouw van een regiobrede 

3D-bibliotheek en aanpassen van interne workflow. 

 



 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪  
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1 Werkingskosten 2020 

1.1 Gewone werkingskosten 

1.1.1 Samenstelling 

De gewone werkingskosten omvatten: 

 

 Algemene werkingskosten (administratiekosten, kosten gebouwen, externe kosten voor 

opleiding, kantooruitrusting en -benodigdheden). 

 Kosten externen, erelonen 

 Personeelskosten en pensioenen statutairen 

 Afschrijvingen (nieuwbouw vergaderzalen, renovatie initieel gebouw, kantoorinfrastructuur…) 

 Financiële kosten 

 Belastingen 

1.1.2 Principes m.b.t. raming van de gewone werkingskosten voor 2020 

 De raming voor de gewone werkingskosten in 2020 bedraagt ongeveer 7.098k€. Dit ligt in 

lijn met het voorgaande jaar, met uitzondering van de personeelskost.  

Gewone werkingskosten
Kosten Werkjaar 2019 Werkjaar 2020

Algemene Werkingskosten 1.084.185             1.105.809             

Kosten externen 388.588                 396.360                 

Personeel 4.244.936             4.984.087             

Afschrijvingen 552.084                 552.084                 

Financiële kosten 9.897                      10.095                   
Belastingen 50.138                   49.500                   

Totaal kosten 6.329.827        7.097.934        

http://www.leiedal.be/
mailto:info@leiedal.be
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 In de personeelskosten is in 2020 het pensioen van de statutairen ten bedrage van 145k€ 

opgenomen, dit in tegentelling tot de begroting 2019 waar die kost afzonderlijk werd vermeld. 

Daarenboven is het personeelsbestand toegenomen i.f.v. bijkomende dienstopdrachten en 

subsidieprojecten die bij de begroting van 2019 nog niet bekend en/of gepland waren.  

Verder houden we rekening met de gebruikelijke stijging van de personeelskosten die 

voortvloeit uit de cijfers van de voorgaande jaren (indexering + verhoging door anciënniteit 

en promotie + schaalverhoging na evaluatie). Het budget personeel evolueert daardoor 

gemiddeld 2% per jaar. 

 Net zoals voorzien in het beleidsplan 2020-2025 zal het personeelsbestand in 2020 niet 

toenemen tenzij het aantal betaalde opdrachten of subsidies toeneemt.  

 De lopende afschrijvingen blijven constant, in die zin dat afschrijvingen op bestaande 

investeringen dalen, en er nieuwe afschrijvingen ontstaan door vervangingsinvesteringen 

(voornamelijk ICT). In afwachting van de resultaten m.b.t. de uitbreidingsmogelijkheden of 

alternatieven in antwoord op de groei van zowel het eigen personeelbestand als dit van de 

huispartners worden in 2020 geen extra afschrijvingen voorzien.  

 De belastingen zijn constant en zullen in principe slechts toenemen in geval van nieuwe 

concessies en verhuur. 

 De toename van de algemene werkingskosten wordt beperkt tot de inflatie. 

1.2 Bijzondere externe werkingskosten 

1.2.1 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 bijkomende uitgaven voorzien voor de engagementen 

tegenover het Provinciebestuur naar aanleiding van de uittreding van de Provincie West-

Vlaanderen als aandeelhouder. 

 Pre- en cofinanciering van regionale (gesubsidieerde) projecten. 

 

Bijz. werkingskosten - streekontwikkeling
Kosten Werkjaar 2019 Werkjaar 2020

Bijdragen regionale samenwerking 142.262                 143.407                 
Engagementen nav uittrede Provincie -                          320.000                 
Pre- en cofinanciering streekontwikkeling 193.981                 507.116                 
Totaal Kosten streekontwikkeling 336.243           970.523           
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1.2.2 Principes m.b.t. de raming van de bijzondere externe werkingskosten voor 2020 

Vanaf 2020 zal het effect van de uittreding van de Provincie meespelen, wat voor 2020 geraamd 

wordt op een extra budget van ongeveer 320k€.  

De pre- en cofinanciering in de tabel behelzen geen personeelskosten, maar de overhead van 

subsidieprojecten die ten laste komen van Leiedal en begroot worden op 15% van de te ontvangen 

subsidies. Voor het jaar 2020 wordt hetzelfde bedrag voorzien als in de begroting 2019 vermeerderd 

met 300k€ voor de realisatie van het streekproject Contrei live. 

1.3 Totale werkingskosten 2020 

De samenvoeging van de raming van de gewone werkingskosten en de raming van de bijzondere 

externe werkingskosten resulteert in een raming van de totale werkingskosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkingskosten - Totaal
Kosten Werkjaar 2019 Werkjaar 2020

Algemene Werkingskosten 1.084.185             1.105.809             

Kosten externen 388.588                 396.360                 

Bijdragen regionale samenwerking 142.262                 143.407                 

Engagementen nav uittrede Provincie -                          320.000                 

Pre- en cofinanciering streekontwikkeling 193.981                 507.116                 

Personeel 4.244.936             4.984.087             

Afschrijvingen 552.084                 552.084                 

Financiële kosten 9.897                      10.095                   
Belastingen 50.138                   49.500                   

Totaal kosten 6.666.070        8.068.456        
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2 Financieringsbronnen 2020 

2.1 Principes m.b.t. de raming financieringsbronnen voor 2020 

 De hypothese is dat de diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen) in lijn 

liggen met die van de begroting van 2019. 

 De raming van de marge uit verkopen is gebaseerd op de verwachte verkoopcijfers van 

bedrijventerreinen, woonzones en gemengde projecten op basis van de huidige portefeuille. 

De marge uit verkopen wordt pas in rekening gebracht op het moment van verkoop.   

 Leiedal probeert ook nieuwe financieringsbronnen aan te boren, zoals via 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. 

 Er wordt rekening gehouden met een constant, geïndexeerd bedrag aan betaalde opdrachten. 

 Voor de subsidies wordt uitgegaan van de huidige subsidieprojecten. Dit bedrag kan mogelijks 

in 2020 verhogen ten gevolge van de goedkeuring van subsidieprojecten, zoals het Europees 

project “Elena”, maar deze veronderstelling werd voorlopig niet meegenomen in de 

berekening.  

Een goedkeuring van het Europees project “Elena” zou leiden tot 3.909k€ subsidies over 3 

jaar, en een cofinanciering van Leiedal van 294k€ (7,5% van het totale Elena-budget). 

 

 

De totale geraamde werkingskosten worden voor 2020 geraamd op 8.068k€ wat leidt tot een resultaat 

van iets meer dan 416k€ in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen
Bronnen Werkjaar 2019 Werkjaar 2020

Marge uit verkopen 3.867.067             4.363.694             

Betaalde opdrachten 1.352.759             1.434.123             

Gebruiksovereenkomsten 464.896                 509.128                 

Subsidies 1.293.208             1.380.773             

Bijdragen gemeente 717.105                 785.552                 

Overige opbrengsten
Financiële opbrengsten 17.125                   12.000                   

Totaal bronnen 7.712.160        8.485.271        

Resultaat 1.046.090        416.814           
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De raming van de marge uit verkopen is gebaseerd op een projectie van de verkopen 

bedrijventerreinen, woonzones en gemengde projecten. Onderstaande grafiek toont de verwachte 

evolutie van de verkoop in hectare, opgedeeld in greenfields, brownfields en woonzones. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit resulteert in de onderstaande prognose van omzet bedrijventerreinen, woonzones en gemengde 

projecten. 
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Evolutie overige financieringsbronnen 

 

 

 

 

 

 

Evolutie totale opbrengsten 

 


