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Beste lezer,
2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte initiatieven. Tegelijk werd het
nieuwe Beleidsplan 2014-2019 bevestigd door de inzet op onze werkdomeinen en werklijnen.
Leiedal verkocht ongeveer 10 hectare bedrijfsgrond gespreid over acht bedrijventerreinen. Onze
doorgedreven begeleiding van ondernemers bij hun zoektocht naar een geschikte locatie werpt
vruchten af. Daarnaast bereiden we de ontwikkeling voor van nieuwe ruimte om te ondernemen.
Ook in 2014 bleef ruimtelijke ontwikkeling in al zijn facetten prominent aanwezig. Voorbeelden
vindt u op Overleie in Kortrijk, Kuurne aan de Leie en in het masterplan voor Menen. Stakeholders
schrijven enthousiast mee aan deze toekomstverhalen.
Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking is het project Warmer Wonen. Partners uit zowel
overheid, onderwijs als bouwsector slaan de handen in elkaar om de kwaliteit van het woningenbestand op korte termijn gevoelig te verbeteren. Het geeft een boost aan het imago van de streek, haar
instellingen, haar inwoners en haar bedrijven.
Het team e-Government van Leiedal legde in 2014 de basis voor de nieuwe generatie gemeentelijke
websites die in de loop van 2015 online gaan. Daarnaast borgde Leiedal ook doorgedreven expertise
in open data, sociale media en e-inclusie van ouderen via de Europese projecten Opening Up en
iAge.
In mei stelde Leiedal haar nieuw vergadergebouw voor het eerst open voor het ruime netwerk van
deze streek tijdens de Ontmoetingsavond. Het grote publiek maakte tijdens de nationale Open Bedrijvendag kennis met de nieuwbouw, die zijn plaats op de Architectuurkaart van Zuid-West-Vlaanderen niet gestolen heeft.
2014 sloeg ons echter ook met droefheid. Met pijn in het hart moesten we afscheid nemen van secretaris Marleen Verkaemer, sinds 1980 één van de drijvende krachten van onze intercommunale.
We herinneren haar graag als een hardwerkende vrouw met het hart op de juiste plaats. Een aantal
nieuwe medewerkers werden gericht geselecteerd in functie van de continuïteit van de goede werking en interne organisatie van de intercommunale.
Door de krachten te bundelen met u en al onze andere stakeholders, kunnen we Zuid-West-Vlaanderen dynamisch en duurzaam verder uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen,
te werken, te wonen en te beleven. Hebt u zelf ideeën, gebruik dan onze netwerkmomenten om ze
toe te lichten of contacteer ons voor een gesprek. Tegelijk engageren we ons om in 2015 ook zelf actief organisaties en bedrijven te bezoeken, om nog beter kennis te maken met wat leeft en beweegt.
Dit jaarverslag geeft blijk van de transparantie die we willen bestendigen. Ik wens u veel leesplezier.

Koen Byttebier, voorzitter
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Ondernemen & ontwikkeling
1.1.
Fysieke en mentale ruimte voor
ondernemen
Leiedal verkocht in 2014 10 ha grond aan 15
bedrijven op 8 verschillende bedrijventerreinen
in de regio, waaronder Gullegem-Moorsele, Moen
Trekweg, Zwevegem De Blokken en Esserstraat,
Wevelgem-Zuid en Kortrijk Beneluxpark. Dit resulteerde in een omzet van ongeveer 8 miljoen euro.
De verkoop van 10 ha is beduidend hoger dan in
2013 en beantwoordt aan het jaarlijks gemiddelde

van 10 ha voor 2012. De stijging is niet alleen toe te
wijzen aan het groeiend ondernemersvertrouwen,
ook de succesvolle verkoop op plan van Groenbek
(Waregem) en de verruiming van de toegelaten
activiteiten in de zone Doomanstraat (Aalbeke)
dragen hiertoe bij.
Eind 2014 beschikte Leiedal over 45 ha bouwrijpe
gronden, waarvan 9 ha bestemd voor KMO’s.
In 2014 werkte Leiedal volop verder aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe KMO-zones en
regionale bedrijventerreinen, om ook op (langere)
termijn een antwoord te bieden op ruimtevragen
van ondernemers.

Tabel: Ontwikkeling van bedrijventerreinen 2014
Bedrijventerreinen

Acties in 2014

Regionale terreinen
Wevelgem-Zuid uitbreiding

• finaliseren infrastructuurwerken
• verkoop van twee bedrijfspercelen (ca. 3 ha)

Kortrijk-Noord uitbreiding

• stopzetten procedure verkrijgen onteigeningsmachtiging voor de ontsluiting van de uitbreiding op de Noordlaan
• finaliseren ontwerpdossier infrastructuurwerken
• voeren procedure en verkrijgen van stedenbouwkundige vergunning voor
de infrastructuurwerken
• voeren van de aanbestedingsprocedure infrastructuurwerken

Waregem Blauwpoort

• opvolgen juridische procedure: ontwikkeling voorlopig opgeschort in afwachting van uitspraak Raad van State en/of nieuw RUP

KMO-zones
Bellegem Emdeka

• organisatie bevolkingsmoment 18 januari
• gesprekken met kandidaat-kopers
• opvolging ontwerp infrastructuurwerken
• opmaak inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheersplan en voorbereiden
subsidieaanvraag
• uitvoering sloop gebouwen

Lendelede Nelca

• verkrijgen subsidiebelofte sloop
• bijwerken en finaliseren ontwerpdossier sloop en bodemsanering
• opstart ontwerpdossier infrastructuur
• opstart beeldkwaliteitsplan

Marke Torkonjestraat

• opmaak RUP
• opstart selectieprocedure ontwerper publieke ruimte
• uitvoering archeologische prospectie

Deerlijk Vichtesteenweg

• aankoop van ca. 8.000 m² in der minne
• voeren van diverse onderhandelingen met overige eigenaars
• verkrijgen van onteigeningsmachtiging

Zwevegem site Hanssens

• opvolgen opmaak RUP
• verfijning van de plannen in functie van het verhogen van de financiële
haalbaarheid
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Bedrijventerreinen

Acties in 2014

Wevelgem Kleine Molen

• ontwikkeling voorlopig opgeschort in afwachting van een beslissing van de
gemeente tot realisatie van de aanpalende woonzone, noodzakelijk voor de
ontsluiting

Spiere-Helkijn Ijzeren Bareel II

• ontwikkeling voorlopig opgeschort in afwachting van uitspraken omtrent
de toepassing van de voorwaarden van het bedrijventerrein

Gemengde terreinen
regionaal + KMO
Zwevegem Losschaert

• aankoop van ca. 2,3 ha in der minne
• voeren van diverse onderhandelingen met een overige eigenaar
• eerste fase uitvoering archeologisch proefsleuvenonderzoek
• aanstellen ontwerper publieke ruimte

KMO + kantoren
Waregem Groenbek

• opstarten infrastructuurwerken
• afronden uitvoering eerste fase sloopwerken en voorbereiding tweede fase
sloopwerken
• verkoop van 5 bedrijfspercelen op plan (ca. 1 ha)

Specifieke terreinen
kantoren en dienstenzone
Kortrijk Beneluxpark II

• voeren van onderhandelingen met een eigenaar in het plangebied

Evolis

• opvolgen intenties energiebedrijf Electrawinds in het kader van hun aangegane engagementen op Evolis, o.a. de realisatie van een groenestroomcentrale op Evolis alsook het opvolgen van evoluties van Electrawinds zelf
• behandelen van vier aanvraagdossiers tot vestiging door het selectiecomité, waarbij drie dossiers werden goedgekeurd en één dossier werd
goedgekeurd onder voorbehoud

Transport en logistiek
LAR II (Zuid)

• opvolging beleidskeuze private ontwikkeling
• ondersteuning van de betrokken steden o.m. in functie van de implementatie
van een lange termijnbeheer in samenwerking met de beheersmaatschappij LAR
Noord (Bitlar)

1.2
Slimme logistieke
poorten verder
uitbouwen
In het kader van het project ‘Trans-port’
onderzoekt Leiedal samen met de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM), Waterwegen
en Zeekanaal nv (W&Z) en de West-Vlaamse
Intercommunale (wvi) hoe goederentransport over
de waterwegen gestimuleerd kan worden. In 2014
analyseerde Leiedal de vraag en het aanbod. In
2015 zullen beide vervolgens op elkaar afgestemd
en geconcretiseerd worden in een actieplan om
watergebonden bedrijvigheid in de regio optimaal
uit te bouwen. (zie ook 8.1)

Verder onderzoek door lokale en bovenlokale
besturen naar extra ruimte voor transport- en
logistiekgebonden bedrijven is inmiddels
achterhaald. Door de realisatie van LAR II (Zuid) zal
deze ruimtebehoefte van 30 ha voor transport en
logistiek ingevuld raken.
In 2014 raakte eveneens de toekomst van
de luchthaven Kortrijk-Wevelgem verzekerd.
De nieuwe beheersstructuur van de
regionale luchthaven wordt een nv met drie
overheidsaandeelhouders: de POM (57%), de
Vlaamse overheid (33%) en Leiedal (10%). Samen
met de POM leidde Leiedal deze herstructurering in
goede banen. (zie ook 5.2)
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1.3
Innoveren in
prospectie en
aanbod
In 2014 ging Leiedal in gesprek met Voka, Unizo
en private makelaars in bedrijfsvastgoed om leemtes te detecteren in het regioaanbod aan ruimte
om te ondernemen. Dit resulteerde in een overzicht
van het huidige aanbod en het toekomstige aanbod op basis van markttendensen. De resultaten
werden besproken en afgetoetst op de beleidsgroep ‘Ondernemen en Ontwikkeling’, waarin de
vennoten vertegenwoordigd zijn door politieke
mandatarissen. Samen met de partners wil Leiedal
de komende jaren de noden maximaal wegwerken.
In 2015 zal Leiedal o.a. aan een voorstel werken om
een beperkt aantal kavels op Evolis op de markt te
brengen onder de formule van erfpacht.
In het kader van het regionaal project ‘Kameleon’,
werkte Leiedal de prospectiemethodiek en
screening van leegstaande bedrijfssites verder uit.
Door proactief te werken, kan een aanvullend en
gedifferentieerd aanbod aan bedrijfsruimte op
de markt gebracht worden. Samen met de lokale
besturen bracht Leiedal de onderbenutte en
leegstaande sites in het bebouwde weefsel in kaart.
Op basis hiervan werden een aantal zones prioritair
onderzocht. (zie ook 8.1)

1.4
Minstens 60%
uitgifte uit
reconversie,
hergebruik en
verdichting
Tegen eind 2019 wil Leiedal 60% van de ruimte
voor ondernemen realiseren uit hergebruik, reconversie en verdichting. Daarom streeft het bij de
lopende reconversieprojecten (Groenbek Waregem,
Nelca Lendelede, Emdeka Bellegem en site Hanssens Zwevegem) naar een snelle realisatie door de
sloop- en infrastructuurwerken goed op elkaar af te

stemmen. In 2014 startte Leiedal voor het eerst met
de verkoop op plan van Groenbek. In het verleden
gebeurde dit pas als het bedrijventerrein volledig
uitgerust was. Door de verkoop op plan hebben ondernemers sneller zekerheid over hun toekomstige
vestiging.
In het kader van het project ‘Activeringsteams
onderbenutte gronden’ werkte Leiedal, in samenwerking met de POM en wvi, verder aan het activeren van onderbenutte gronden op verschillende
economische sites. Op de site Infrax in Harelbeke,
een onbebouwde site nabij het bedrijventerrein
Mekeirleweg in Anzegem, site Hanssens en site
Moenhaeghe in Zwevegem gebeurden verschillende onderzoeken omtrent de kwaliteit van de
gebouwen, mogelijke vervuiling …
Daarnaast maakte Leiedal een overzicht op
van stimulerende en sanctionerende acties om
leegstand van bedrijfssites tegen te gaan en snel
hergebruik ervan te stimuleren. Dit rapport werd
toegelicht op de beleidsgroep ‘Ondernemen en
Ontwikkeling’. In 2014 zijn de eerste stappen gezet
om, op basis van dit overzicht en in overleg met
de gemeenten, de acties te selecteren die het best
toepasbaar zijn op bedrijventerreinen met veel
leegstand zoals Deerlijk-Waregem en KortrijkNoord. In 2015 worden deze acties verdergezet.

1.5
Opwaarderen
oude terreinen
Op vraag van de gemeenten begeleidt
Leiedal de opmaak van herinrichtingsplannen
en/of subsidiedossiers voor de herinrichting van
bedrijventerreinen. Hierna vindt u een overzicht
van de lopende projecten.
Om de kwaliteit van revitaliseringsprojecten ook
op lange termijn te garanderen, woonde Leiedal
een aantal studiedagen bij met goede nationale
en internationale praktijken. Deze worden verder
geanalyseerd en zullen meegenomen worden in
de beheerplannen voor de verschillende betrokken
terreinen.
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Tabel: Revitaliseringsprojecten 2014
jaarverslag
2014

Bedrijventerreinen

Acties in 2014

Harelbeke-Zuid

• finaliseren masterplan
• overleg met de stad en het Agentschap Ondernemen (AO) in functie van de
realisatie van een eerste fase en het verkrijgen van een subsidie van 85% voor
de herinrichting
• realisatie van nieuwe bewegwijzering inclusief een informatiepunt aan de
toegang
• opmaak subsidiedossier voor de heraanleg
• begeleiding stad bij ontwerpdossier

Wevelgem-Zuid

• finaliseren masterplan
• overleg met de gemeente en AO in functie van de realisatie van een eerste fase
en het verkrijgen van een subsidie van 85% voor de herinrichting
• opmaak subsidiedossier voor de heraanleg
• voeren selectieprocedure ontwerpbureau

LAR I

• finaliseren masterplan
• toelichting project aan gevestigde bedrijven en Bitlar (bedrijvenvereniging
LAR)
• opmaak van addendum aan de studie met de nog verder te bestuderen
knelpunten

Gullegem-Moorsele

• overleg met de gemeente en AO in functie van de realisatie van een eerste fase
en het verkrijgen van een subsidie van 85% voor de herinrichting
• opmaak subsidiedossier voor de heraanleg
• voeren selectieprocedure ontwerpbureau

Kortrijk-Noord

• overleg met stad Kortrijk en gemeente Kuurne rond de opmaak van een
masterplan (langetermijnvisie) als eerste stap in een ruimer project voor de
globale opwaardering van het bedrijventerrein

Verouderde en slechte bewegwijzering wordt
door bedrijven op bedrijventerreinen vaak
als knelpunt gemeld. Om hieraan tegemoet
te komen, rolde Leiedal haar uniform en
digitaal bewegwijzeringssysteem (BISY) op
bedrijventerreinen verder uit. Eind 2014 werd de
bewegwijzering op Harelbeke-Zuid zo goed als
gefinaliseerd, op Kortrijk-Noord zullen de werken
wellicht afgerond zijn tegen midden 2015. Daarna
volgen ook de dienstenzone Kennedypark Kortrijk
en het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem.
Leiedal stimuleert eveneens samenwerking tussen
de bedrijven op lange termijn. Het project ‘Interbedrijfssamenwerking’ op Wevelgem-Zuid (BLeie)
werd in 2014 afgerond. Leiedal besliste om, na het
verdwijnen van de subsidies, de bedrijventerreinvereniging vzw BLeie beperkt verder te ondersteunen, voornamelijk op het gebied van communicatie
en overleg. Op Kortrijk-Noord blijft Leiedal ondersteuning bieden tot eind 2015.

1.6
Begeleiden
ondernemingen
Samen met o.a. Voka, Unizo en de ambtenaren
lokale economie, wil Leiedal ondernemerschap in
de regio stimuleren en faciliteren. Leiedal begeleidt elke kandidaat-koper in zijn zoektocht naar
geschikte bedrijfsruimte en zoekt oplossingen voor
concrete ruimtevragen. Als streekontwikkelaar
kijkt Leiedal niet alleen binnen het eigen aanbod
aan bedrijfsgronden, maar brengt kandidaten
ook in contact met andere partners zoals naburige intercommunales, makelaars … Dankzij deze
trajectbegeleiding vonden in 2014 opnieuw heel
wat kandidaat-kopers een geschikte oplossing,
weliswaar niet altijd op Leiedalgronden.
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1.7
Een ondernemersvriendelijk klimaat
creëren
Leiedal werkte aan de uitbouw van een ondernemingsvriendelijk klimaat door in te zetten op
diverse samenwerkingsverbanden:
• WTV-Focus
Uitbouw West@Workreportages
• vzw Microsoft Innovation Centre (MIC)
In 2014 organiseerde het MIC verschillende
infosessies rond technologie en zorg, met
aandacht voor arts-patiëntrelaties, begeleid
wonen, technologie voor de gezondheidszorg
en technologische innovatie in de huiskamer.
Daarnaast stond het MIC in voor de begeleiding
van jonge startende zorgtechnologiebedrijven.
In 2014 organiseerde Leiedal samen met het MIC
een ‘Hackathon for Care and Cure’ waarbij oplossingen werden ontwikkeld op concrete technologische vragen in de zorgsector.
• MyMachine
In september 2014 startten Leiedal, Howest
en het Streekfonds West-Vlaanderen met een
nieuwe MyMachinecyclus in elf lagere scholen, tien technische secundaire scholen en de
Hogeschool West-Vlaanderen. In december 2014
bezochten 400 kinderen het ‘Work In Progress’
evenement waar de uitgewerkte concepten
werden getoetst aan de uitvinders, wat leidde tot
nationale persaandacht. Daarnaast ontwierp een
studententeam van de Howest bacheloropleiding ‘Digital Arts & Entertainment’ de derde MyMachine 3D-computergame. Als sluitstuk van het
tweejarige Noord-Zuid project tussen Vlaanderen
en Zuid-Afrika organiseerde MyMachine een
slottentoonstelling in het Provinciaal Noord-Zuid
Centrum in Roeselare.
• Budafabriek
In het najaar organiseerden de partners van de
Budafabriek de ‘Green Light District’ dat een
wereldwijde staalkaart van groene (r)evoluties
toonde.
• Designregio Kortrijk
Leiedal organiseerde samen met Designregio
in 2014 een inspiratiereis naar Nantes rond

‘publieke ruimte’, ondersteunde de Week van het
Ontwerpen en bouwde een digitale architectuurkaart (www.architectuurkaart.be) voor ZuidWest-Vlaanderen verder uit.

1.8
Sociale economie verweven met
lokale economie
Leiedal nam deel aan de actiegroep ‘Sociale
economie’ en het ‘Regionaal Overleg rond Sociale
Economie ‘ (ROSE) ’. Dankzij doorgedreven kennisdeling worden sneller opportuniteiten gedetecteerd om de sociale economie beter te verweven
met de reguliere economie. (zie ook 3.5)

1.9
Over de
grenzen de
regio promoten
Leiedal ondernam in 2014 een hele reeks
acties met het oog op de promotie van haar
bedrijfsgronden, binnen en buiten de grenzen van
de regio:
• deelname aan de beurs ‘Bedrijvencontactdagen’
in Waregem met het project Groenbek en de
vastgoedbeurs ‘Realty’ in Brussel samen met de
Eurometropool, het Stadsontwikkelingsbedrijf
Kortrijk (SOK) en de stad Kortrijk
• lancering van de vernieuwde subsite ‘Vind ruimte
om te ondernemen’ binnen de Leiedalwebsite,
met een zoekmotor op maat van de kandidaatondernemer
• deelname aan het project ‘Invest in
Eurometropolis’ rond de promotie van de
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
• warm houden van contacten met
vestigingsconsulenten door deelname aan
diverse netwerkmomenten van o.m. Voka,
Unizo, Flanders Investment and Trade, MIPIM en
Agentschap Ondernemen
• adverteren in gespecialiseerde tijdschriften
(‘Ondernemen’ en ‘Vlaanderen Manager’)

18

jaarverslag
2014

• verspreiden van persberichten rond concrete
projecten (Aalbeke Doomanstraat, Zwevegem
Losschaert, Kortrijk Evolis, Waregem Groenbek)
• systematische screening van gespecialiseerde
pers voor het detecteren van potentiële
kandidaat-kopers en het sturen van gerichte
mailings
Om uit te groeien tot een topregio voor de creatieve maakindustrie, is een grensoverschrijdend
promotiebeleid noodzakelijk. Leiedal participeert
hiertoe in het Europese project ‘Invest in Eurometropolis’. In 2014 liep het project ten einde. Samen
met de Métropole Européenne de Lille (MEL, voorheen LMCU), Lille’s Agency, POM West-Vlaanderen,
wvi, IEG en IDETA, maakte Leiedal promotie voor de
Eurometropool als investeringsgebied. Er werd een
netwerkevenement georganiseerd voor voorschrijvers en beslissingsmakers op de vastgoedbeurs
MIPIM in Cannes en een onthaalwebsite voor
potentiële investeerders ontwikkeld.
Daarnaast nam Leiedal actief deel aan diverse
werkgroepen in het kader van de uitvoering van
de ‘2020-strategie’ van de Eurometropool. Binnen
het domein ‘Ondernemen & Ontwikkeling’ werkt
Leiedal voornamelijk rond de ambities ‘Clusters en
innovatie’, ‘Grensoverschrijdende bedrijventerreinen’ en ‘Internationale uitstraling’.

1.10
Kwalitatieve
en betaalbare
woonprojecten
Leiedal treedt ook opnieuw op als ontwikkelaar van een aantal eigen woonprojecten, waarbij
het accent ligt op kwalitatieve zones met een

doordachte inrichting en op het creëren van een
aanvullend aanbod voor doelgroepen die beperkt
hun gading vinden op huidige woningmarkt.
In het kader van de realisatie van het woonproject
Losschaert in Zwevegem, verwierf Leiedal nog een
aantal noodzakelijke gronden. Ze stelde ontwerpers aan en maakte een voorontwerp op. In 2014
zijn alle administratieve procedures doorlopen om
in 2015 met het archeologisch proefsleuvenonderzoek van start te kunnen gaan.
Op de gemengde woonprojecten Ter Schabbe in
Anzegem en Sneppe in Deerlijk begon in het najaar
de aanleg van het openbaar domein. Hiervoor kon
Leiedal gedeeltelijk beroep doen op subsidies.
In 2014 zette Leiedal ook actief in op de promotie
en verkoop van haar eerste bouwrijpe woonprojecten:
• plaatsen van periodieke zoekertjes op Immoweb
• deelname aan woonbeurzen: VerBouwbeurs
Waregem, BouwXpo Kortrijk
• organisatie infomomenten start verkoop in
Helkijn en Deerlijk
• ontwikkeling promotiemateriaal: ontwikkeling
format en lay-out voor verkoopbrochures
• ontwikkeling en lancering subsite ‘Vind ruimte
om te wonen’ op de Leiedalwebsite voor
kandidaat-kopers

Daarnaast voerde Leiedal ook prospectie naar
nieuwe woonprojecten:
• principieel akkoord rond aankoop woonproject
Bergkapel in Lendelede
• verkennende gesprekken en haalbaarheidsonderzoeken voor diverse prospectie sites
• overeenkomst rond vervangende nieuwbouw in
Menen
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Tabel: Woonprojecten 2014
Woonzone

acties in 2014

Vichte, Waregemstraat

• verlijden verkavelingsakte
• verkoop van 11 van de 14 bouwrijpe kavels

Helkijn, Elleboogstraat

• organisatie infomoment met gemeente
• aanstellen notaris
• verlijden verkavelingsakte
• opstart verkoop 13 bouwrijpe kavels

Heule, Peperstraat

• afsluiten samenwerkingsovereenkomst met Stadsontwikkelingsbedrijf
Kortrijk (SOK) en stad Kortrijk
• verkoop projectgrond aan Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij (SHM)
• opstellen aanbestedingsprocedure en aanstellen aannemer voor
wegenis-, riolerings- en omgevingswerken

Anzegem, Ter Schabbe

• opstart uitvoering infrastructuurwerken

Deerlijk, Sneppe

• opstart verkoop en marketing van 21 bouwrijpe kavels tijdens
infomoment
• toelichting project aan architectenpool
• start aanleg openbaar domein

Zwevegem, Leopoldstraat

• uitwerking alternatieven voor inrichting binnengebied

Zwevegem, Losschaert woonzone

• aankopen gronden met oog op realisatie en ruiling
• aanstelling ontwerpers publieke ruimte
• onderzoek naar duurzaamheid op deze woonzone

Zwevegem, Transfo

• verkoop eigendom Leiedal aan sociale huisvestingsmaatschappij
• voorbereiding en opstart procedure publiek-private samenwerking (PPS)
voor de selectie van een private ontwikkelaar
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Herstructurering luchthaven Kortrijk-Wevelgem
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Reconversie Groenbek

MyMachine

Uitbreiding Kortrijk-Noord

Budafabriek

Promotie woonzones

Infomoment Emdeka
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Ruimte & leefomgeving
2.1
Partnerschap
met lokale
besturen
verstevigen
Strategische ruimtelijke
planning
Leiedal verstevigde het partnerschap met de
gemeenten door samen de krachtlijnen voor het
langetermijnbeleid rond ruimte en leefomgeving
en de strategische projecten te definiëren. Naar
aanleiding van een aantal concrete dossiers
(bv. masterplan Menen) screende Leiedal de
meerjarenplannen van de lokale besturen. Actuele,
potentiële en gewenste projecten werden opgelijst
in functie van het detecteren van meerwaarden en
efficiëntiewinsten. Via de opmaak van de digitale
Leieparkkaart bracht Leiedal de verschillende
projecten langs de Leie in kaart.
Door de opmaak van diverse gemeentelijke ruimtelijke plannen ondersteunt Leiedal de vennoten bij
het definiëren en uitvoeren van een geïntegreerd
en strategisch ruimtelijk beleid:
• Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
In 2014 begeleidde Leiedal de stad Menen bij de
opmaak van het masterplan. In Anzegem startten
de voorbereidingen voor de herziening van het
GRS.
• Plan-MERscreening (milieueffectrapportage)
Bij de opmaak van een GRS worden in een planMERscreening de mogelijke milieugevolgen in
kaart gebracht. Op die manier kan een ontheffing verkregen worden van plan-MER en kunnen de nodige milieumaatregelen geïntegreerd
worden in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Indien nodig wordt de milieuscreening verder
uitgediept rond wateraspecten (overstromingsrisico’s), natuuraspecten (kwetsbare biotopen) of
mobiliteitsaspecten. De Plan-MERscreening maakt
integraal deel uit van elk RUP.

Aantrekkelijke en groene
leefomgeving
Als streekontwikkelaar streeft Leiedal naar een
aantrekkelijke regio waar het aangenaam wonen,
werken en verblijven is. Daartoe begeleidt de
intercommunale de vennoten voor wat betreft hun
energiebeleid, landschapsontwikkeling, milieubeleid, waterbeleid ...
• Intergemeentelijk bomenbeleidsplan
Leiedal finaliseerde in 2014 het intergemeentelijk
bomenbeleidsplan voor Harelbeke, Kuurne,
Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
In het kader van een boscompensatie
op Groenbek, werkte Leiedal samen met
Waregem en Zwevegem en in overleg met het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een
voorstel uit voor compenserende bebossing. Een
vergunningsdossier werd ingediend.
• Plattelandsontwikkeling
In 2014 werd het nieuwe PDPO III opgestart. Vanuit de technische werkgroep begeleidt Leiedal de
gemeenten bij het voorbereiden van plattelandsprojecten.
• Energieactieplan
In 2014 ontwikkelde Leiedal in samenwerking met
de gemeenten het ‘regionaal energieactieplan’. Dit
kadert in de begeleiding van Leiedal bij de uitvoering van het Europese Burgemeestersconvenant.
Het regionaal energieactieplan bundelt alle lokale,
intergemeentelijke en regionale acties om tegen
2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen.
Binnen het Europese project NS SEP+, actualiseerde Leiedal de gemeentelijke CO2-barometer.

Gemeentelijk woonbeleid
Naast de ontwikkeling van eigen kwaliteitsvolle
woonprojecten ondersteunt Leiedal de gemeenten
ook bij hun woonbeleid. Zo bereidde Leiedal
in 2014 in Menen de sectorstudie wonen voor
en hielp het Zwevegem bij de opmaak van
een lokaal toewijzingsreglement. In Kuurne
analyseerde Leiedal de wachtlijsten voor een
sociale huurwoning en in Kortrijk werd het lokaal
toewijzingsreglement twee jaar na de invoering
geëvalueerd.
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Gemeentelijk mobiliteitsbeleid
Leiedal ondersteunde diverse lokale besturen
bij hun mobiliteitsbeleid:
• Wevelgem:
- opmaak studie verkeerscirculatie woonwijk tussen N8, Lauwestraat en Leie
- voorbereiding en onderzoek fietsplan: voorstelling van infrastructurele en flankerende maatregelen voor alternatieve fietsroutes tussen de drie
deelgemeenten van Wevelgem onderling en hun
omliggende kernen
• Zwevegem:
- onderzoek en advies over de circulatie en het
parkeerbeleid in het centrum van Zwevegem
en rond een aantal specifieke knelpunten
(herontwikkeling Bekaertsite, kruispunt
Otegemstraat-Blokkestraat-Blokkellestraat ...)
- onderzoek naar alternatieve ontsluiting voor
de IMOG-site en het bedrijventerrein Moen
Trekweg, in samenwerking met de verschillende
betrokken actoren (o.a. Departement Landbouw,
Natuurpunt, Ruimte Vlaanderen, het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV), Provincie WestVlaanderen)
• Lendelede: onderzoek herziening mobiliteitsplan,
met specifieke aandacht voor toekomstige ontwikkelingen (o.a. site Nelca, uitbreiding sportcampus)
• Deerlijk: deelname aan en advies op de tweemaandelijkse mobiliteitscommissie, met aandacht
voor het ruimere ruimtelijke verhaal en de strategische keuzes uit het mobiliteitsplan.

Intergemeentelijk
onroerenderfgoedbeleid
Leiedal bereidde de erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) voor door
de lokale besturen te bevragen en door samen met
zuidwest een beleidsplan op te maken. Gemeenten
ervaarden namelijk de nood aan een afwegings- en
evaluatiekader om panden die op de inventaris
bouwkundig erfgoed terecht (kunnen) komen,
duidelijk in kaart te brengen. Samen met enkele
gemeenten zijn in 2014 de eerste voorbereidingen
van deze opdracht opgestart om uiteindelijk te
komen tot een adequate en gemeenschappelijke
methodiek.

Leiedal nam ook actief deel aan een panelgesprek
rond een toekomstig handboek van het Agentschap Onroerend Erfgoed over het verankeren
van erfgoedkenmerken in stedenbouwkundige
voorschriften.

Herbestemming parochiekerken
In samenwerking met de wvi en de Provincie
West-Vlaanderen begeleidde Leiedal de herbestemmingsstudies van de volgende parochiekerken:
• Sint-Theresiakerk (Anzegem): finaliseren onderzoek naar het combineren van een gemeenschapszaal, een uitbreiding van de lagere school
en een religieuze ruimte in de kerk
• Sint-Jan-De-Doperkerk (Anzegem): opstart onderzoek naar mogelijkheden om de administratie van
de gemeente onder te brengen in de afgebrande
kerk, samen met het herinrichten en verruimen
van de publieke ruimte rond de kerk
• Sint-Arnolduskerk Tiegem (Anzegem): opstart onderzoek naar het onderbrengen van een polyvalente zaal en bijhorende ondersteunende ruimtes
in de kerk
• Sint-Jan-Baptistkerk Helkijn (Spiere-Helkijn):
finaliseren onderzoek naar het onderbrengen van
ondersteunde ruimtes voor het polyvalent inzetten van de kerk
• Sint-Pieterskerk Hulste (Harelbeke): opstart
onderzoek naar het herschikken van functies van
de pastorij, de tuin, de kleine werkmanshuisjes en
de kerk, zodat andere publieke functies mogelijk
worden

Gemeentelijke
hemelwaterplannen
In 2014 zocht Leiedal naar de meest efficiënte
invulling van gemeentelijke hemelwaterplannen.
Binnen de beleidsgroep ‘Ruimte en Leefomgeving’
werd geopperd om richtlijnen op te nemen hoe
een stad of gemeente efficiënt met hemelwater
om kan gaan. Leiedal maakte verder afspraken met
waterloop- en rioolbeheerders om het hemelwaterplan als concreet en effectief lokaal instrument uit
te bouwen.
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2.2
Grens- en
sectoroverschrijdend
werken
Leiedal verankert ontwerpend onderzoek als
methodiek in ruimtelijke opdrachten als garantie
voor een geïntegreerde aanpak over thema’s en
sectoren heen. Zo is waterbeheer bv. een vast
element geworden bij het ruimtelijk onderzoek van
Leiedalrealisaties. Waar mogelijk wordt ruimte gecreëerd voor infiltratie en zichtbare waterstructuren
om het watersysteem minimaal te belasten. Leiedal
ging hiervoor een nieuwe raamovereenkomst aan
met een adviseur ‘integraal waterbeheer’.
Binnen het kader van ontwerpend onderzoek
organiseert Leiedal workshops als methodiek bij
lokale en regionale strategische ruimtelijke projecten. Zo staan het gebied Overleie in Kortrijk en
het gebied ten noorden van de Leie bijvoorbeeld
voor een enorm veranderingsproces. Samen met
de stad Kortrijk onderzocht Leiedal de mogelijkheden om het gebied te herwaarderen in relatie
met de vernieuwde Leieboorden en het Astridpark.
Het voorbije anderhalf jaar organiseerden Leiedal
en de stad een tiental workshops. Telkens werden
het potentieel en de concrete inrichting van één
specifiek gebied onderzocht in samenhang met
het algemeen masterplan. De resultaten van deze
workshopcyclus zijn gebundeld in de brochure
‘Maatwerk, een plan voor het Overleie van morgen’.
Ook in Menen integreerde Leiedal de verschillende
sectorale insteken in één ruimtelijk voorstel aan de
hand van ontwerpend onderzoek. Tijdens drie ontwerpweken zijn ruimtelijke scenario’s uitgewerkt
voor de belangrijkste structuren in de stad en voor
een tiental strategische ontwikkelingssites. Leiedal
en de stad werkten hiervoor o.a. samen met Nederlandse studenten en docenten landschapsontwerp
en de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando.
De voorstellen werden verbeeld met referentiebeelden, schema’s, snedes … Dit vormde de basis om
het debat aan te gaan met eigenaars en experten
over thema’s zoals mobiliteit, natuur, wonen,
economie … De voorstellen kennen dan ook een

zekere mate van gedragenheid en consensus. Dit is
belangrijk voor de verdere doorwerking en uitvoering op het terrein. Eind 2014 werden de resultaten
gebundeld in de eindbrochure ‘Masterplan Menen,
samen de stad ontwerpen’.
Deze geïntegreerde aanpak past Leiedal ook toe
bij bovenlokale plannen en projecten. Leiedal
begeleidt de vennoten vanuit een samenhangende,
multisectoriële en regio-overschrijdende visie.
• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege
wil een nieuw elan geven aan het BRV. Zuid-WestVlaanderen is samen met negen andere Vlaamse
regio’s geselecteerd als proefgebied. Doel van
deze oefening is, om van onderuit en aan de hand
van concrete vraagstukken op het terrein, een
aantal principes en concepten uit het Groenboek
te testen. Dit traject wordt samen met het middenveld, de lokale besturen en onder voorzitterschap van Filip Vanhaverbeke (algemeen directeur
Leiedal) afgelegd. De regionale werkgroep legt in
het bijzonder de link met de opmaak van de regionale ruimtelijke visie en het strategisch project
REKOVER (REgio Kortrijk & Openbaar VERvoer).
Medio 2015 zal dit resulteren in een eindnota en
beleidsaanbevelingen op maat van de regio en
over sectorgrenzen heen.
• Seine-Scheldeproject
Het Seine-Scheldeproject omvat een vaarwegluik
en een luik rivierherstel. Samen met de steden en
gemeenten nam Leiedal deel aan de klankbordgroep en de begeleidingscommissies om de programmatie van de werken te bespreken en deze
optimaal af te stemmen op lokale initiatieven.
Deze initiatieven situeren zich zowel op economisch als op ecologisch vlak.
Aansluitend hierbij volgde Leiedal de strategische
assen ‘mobiliteit’ en ‘blauw-groen netwerk’ binnen
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai actief op,
door deelname aan de verschillende ambitiegroepen en de commissies per strategische as:
• strategische as ‘Blauw-groen netwerk’: de Eurometropool lanceerde een studieopdracht rond de
Blauwe Ruimte. Leiedal volgde de inhoudelijke
discussies, overlegmomenten en werkvergaderingen die hiermee gepaard gaan op.
• ambitiegroep 6 ‘Grensoverschrijdend openbaar
vervoer’: Leiedal is trekker van deze groep. Samen
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met de Eurometropool stond Leiedal in voor de
inhoudelijke voorbereiding en opvolging van de
werkvergaderingen, ambitiegroepen en politieke
commissies.
• ambitiegroep 7 ‘Trage wegen’: opvolging vergaderingen ambitiegroep en politieke commissies
• ambitiegroep 9 ‘Klimaatneutrale Eurometropool’:
Leiedal vertaalde de lokale en regionale ambities
van de gemeenten naar de Eurometropool en
haar partners. Leiedal hielp bij de voorbereidingen
van een transnationale conferentie rond energie
begin 2015.

kelingen van Menen kadert en verbeeldt. Vanuit
de geïntegreerde ontwerpoefeningen komen zes
structuren naar voren die bepalend zijn voor de
toekomst van de stad en die kansen bieden om de
stad op een duurzame manier te laten evolueren,
namelijk:
• de oude vestingen
• de oude Leie-arm
• de Leie als recreatieve en groene structuur
• een groene parelketting van de Geluwebeek
• Rijselstraat en Ieperstraat als de commerciële as
• een mobiliteitsstructuur

2.3
Visie en plannen
vertalen op het
terrein

Een tiental locaties in Menen worden als strategisch
gezien omdat ze deel uitmaken van één of meerdere belangrijke structuren in de stad: de Donkerstraat, de site ziekenhuis AZ Delta/VTI St. Lucas,
de brug van Menen, de Zuidkade, de Noordkade,
site Fournier, de Rito Site, het Barakkenpark, het
avontuurlijk park, de stationsomgeving en Lauwe
brug.

Leiedal begeleidt de lokale besturen, niet alleen
bij het definiëren van strategische ruimtelijke
projecten en programma’s maar ook bij de realisatie
van concrete sleutelprojecten op het terrein aan
de hand van verschillende instrumenten. Enkele
voorbeelden:

Zwevegem Transfo
De reconversiesite Transfo werd verder ontwikkeld op diverse domeinen:
• aanstelling projectcoördinator
• ontwikkeling nieuwe huisstijl voor algemene communicatie en beeldtaal site
• opmaak ruimtelijk plan met kortetermijnacties in
functie van realisatie globaal masterplan
• organisatie vergaderingen werkgroep ‘projectregie’
• deelname aan raad van bestuur vzw Transfo, coördinatievergaderingen en vergaderingen kernteam
• begeleiding realisatie duiktank
• begeleiding verkoop aan huisvestingsmaatschappij Eigen Haard
• ontwikkeling PPS-project voor de realisatie van
private woningen en een park

Menen Masterplan
Het masterplan in Menen is het resultaat van
een intensief proces dat de toekomstige ontwik-

Ze zijn ook strategisch omdat er kansen liggen voor
ontwikkeling, reorganisatie en verbetering. In relatie tot bovenstaande structuren werden ruimtelijke
voorstellen gedaan voor elk van deze sites. Hun
herontwikkeling draagt bij tot de globale kwaliteit
en samenhang van de stad.
De komende jaren worden de projecten vanuit de
samenhangende visie geconcretiseerd en gerealiseerd. Een aantal projecten zullen op korte termijn
gerealiseerd worden, zoals de omgeving van het
ziekenhuis of de Donkerstraat, een aantal andere
op lange termijn. Het masterplan is echter geen
eindwerk, wel een gids waarmee de stadsdiensten
en Leiedal Menen de toekomst willen inloodsen.

Waregem Zuid
In 2014 werden een aantal projecten opgestart
en uitgevoerd die het zuidelijk stadsdeel van
Waregem grondig hertekenen. Op de site
Ware Heem startte de bouw van de nieuwe
bibliotheek en een 100-tal appartementen met
ondergrondse garages. Het voetbalstadion
kreeg een nieuwe tribune, een eerste stap in de
volledige herontwikkeling van de omgeving.
Leiedal verleende de stad gericht advies over deze
projecten, onder meer over het RUP Ware Heem
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n.a.v. een tweede woningbouwproject langs de
nieuwe stadsboulevard. Nu de stedenbouwkundige
voorwaarden duidelijk zijn, zal Leiedal in 2015 het
RUP herzien.

Kuurne - Leiemeersen
Kuurne werkt aan een totaalvisie om haar dorpskern opnieuw dichter bij de Leie te brengen. Binnen
dit kader begeleidde Leiedal de gemeente op
diverse domeinen:
• begeleiding oproep Winvorm voor ontwerpers
van het Vlaspark: Plusoffice architects en Delva
werken tegen 2015 een masterplan uit. Binnen
het project ‘Groene Sporen II’ werd het Vlaspark
weerhouden als referentieproject. Het projectteam helpt mee zoeken naar financiële middelen
voor de eerste hefbomen.
• organisatie workshop ‘Kuurne aan de Leie’: samen
met andere ontwerpers werkte Leiedal aan de
strategische site van de Luitenant-generaal
Gérardstraat, de recreatieve cluster en de parking
Damier. De plannen rond het Vlaspark werden
afgestemd op de toekomstige woonprojecten
langs de Leie en Leiedal stippelde een strategische
aanpak uit.
• uitwerking RUP Leieboorden: het plan legt de
hoofdlijnen vast voor woonontwikkelingen langs
de Leie. Hierbij werd gefocust op het vastleggen
van verbindingen met het centrum, op kwalitatieve randvoorwaarden en op de verbinding met
het nabijgelegen toekomstige Vlaspark.
• verlenen van eerstelijnsadvies en kwaliteitsbewaking bij vergunningsaanvragen binnen het
projectgebied.
Bij de opmaak van de verschillende ruimtelijke
beleidsplannen wordt binnen het planningsproces
tegelijkertijd gefocust op het ontwerp, de participatie en de projectregie. Door in het planningsproces
onmiddellijk te focussen op huidige en toekomstige concrete projecten wordt de realiseerbaarheid
van een plan verhoogd. Hierbij worden telkens de
meest strategische projecten geselecteerd. Dit zijn
die projecten die, als ze gerealiseerd worden, in
belangrijke mate de ambities van het plan verwezenlijken.

2.4
Werkmethodes
en kennis delen
2.4.1
Aanbieden van praktische
ondersteuning
Leiedal biedt haar vennoten naast strategische
ook praktische ondersteuning via formules van
interlokaal overleg:
• Intergemeentelijke werkgroep Ruimtelijke
Ordening (IGORO): De IGORO behandelde onder
andere de volgende thema’s: ontwikkelingsmogelijkheden woonuitbreidingsgebieden, regionale
ruimtelijke visie, project REKOVER en de Kloof.
• milieuoverleg, in samenwerking met Provincie
West-Vlaanderen en wvi: over de stedenbouwbouwkundige verordening hemelwater, de omgevingsvergunning, de inventaris risico-percelen en
de verankering ‘milieu’ binnen het gemeentelijk
beleid.
Daarnaast is Leiedal ook actief in diverse
bovenlokale netwerken:
• Vlinter (koepelorganisatie van de elf Vlaamse
streekontwikkelingsorganisaties) werkgroepen:
wonen, milieu en ruimtelijke planningen
• Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
(VVSG): werkgroep ruimtelijke ordening
• Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: werkgroep
‘Ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling’
met focus op informeren van verschillende planningscontexten en actuele planningsprocessen
Naast algemene beleidsondersteuning, konden de
aangesloten gemeenten net zoals in 2013 opnieuw
beroep doen op Leiedal voor de tijdelijke ondersteuning van hun gemeentelijke stedenbouwkundige dienst:
• Waregem en Zwevegem hadden in 2014 geen
nood aan ondersteuning van Leiedal voor de
behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
• Spiere-Helkijn sloot een overeenkomst af waarbij
Leiedal kan optreden als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit gebeurt binnen de
decretale mogelijkheden van de intergemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
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Daarnaast bood Leiedal de gemeenten in 2014
specifieke begeleiding bij nieuwe regelgevingen:
• In 2014 keurde Vlaanderen het omgevingsvergunningsdecreet goed. Dit zorgt voor een integratie
van de stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning. Leiedal volgde de totstandkoming van nabij op en informeerde de lokale
besturen systematisch. Er werd een concreet
begeleidingsaanbod uitgewerkt in functie van een
vlotte implementatie van deze nieuwe regelgeving.
• Sinds 2014 kan een bouwaanvraag ook digitaal
ingediend worden. Leiedal volgde de evoluties op
en informeerde de gemeenten systematisch. Eind
2014 werd hierover een bevraging bij de gemeenten georganiseerd.

2.4.2
Onderzoek en ontwikkeling
Leiedal verkent ook nieuwe thema’s die aansluiten op de huidige werking en waarvoor er deskundigheid aanwezig is, in functie van een toekomstige
ondersteuning van de lokale besturen.
Onroerend erfgoed
In 2014 onderzocht Leiedal de noden van de lokale
besturen en regionale actoren rond de uitbouw van
een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
i.s.m. zuidwest. Dit gebeurde aan de hand van drie
werksessies rond archeologie, bouwkundig erfgoed
en landschap. Een omgevingsanalyse bundelt de
resultaten van het onderzoek. Leiedal besliste de
erkenning aan te vragen als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst en bereidde een beleidsplan,
missie, visie en beleidstaken voor. (zie ook 2.1)
Integraal waterbeleid
Van juli 2014 tot januari 2015 liep het openbaar
onderzoek over het stroomgebiedsbeheerplan voor
het Scheldebekken, waaronder het bekkenspecifiek
deel voor het Leiebekken en het Bovenscheldebekken. Leiedal screende de plannen op relevantie
voor de regio, in het bijzonder de actualisatie van
de zoneringsplannen. Samen met het bekkensecretariaat voor het Leiebekken werd een gebiedsgericht overleg rond de Heulebeek opgezet om zowel
problemen als opportuniteiten te detecteren.

Samenhang top-down en bottom-up ruimtelijke
planning
Leiedal is partner in het Europese project ‘Value
Added’. Binnen dit project werken partners uit
Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk,
Vlaanderen en Wallonië samen rond een aantal methodieken. Doelstelling is een regionale strategie
rond groene infrastructuur optimaal te verzoenen
met lokale realisaties op het terrein. Vanuit deze
ambitie stelde Leiedal al een digitale Leieparkkaart
ter beschikking. Daarop is uitgebreide informatie
over alle huidige en toekomstige projecten langs
de Leie opgenomen en vrij ter beschikking van het
publiek gesteld. In het kader van het masterplan
Menen, investeerde Leiedal in 2014 in de opmaak
van een ontwikkelingsvisie voor de stad. Leiedal
maakte hierbij gebruik van nieuwe technieken en
tools rond sociale media, participatie en visualisaties. Een heldere visuele weergave van ruimtelijke
concepten en een gedragen visie zijn het resultaat.
Multifunctionele inrichting van groene buffers
Leiedal maakte een studie op rond het efficiënt
gebruik van groenbuffers. In juni 2014 organiseerden Leiedal en ANB een groensafari met de focus
op waterbeheer op bedrijventerreinen. Een 30-tal
geïnteresseerden bezochten de bufferzones van
de Blokken en Evolis. Tijdens de groensafari lichtte
Leiedal toe hoe deze bufferzones multifunctioneel
ingezet kunnen worden om een meerwaarde te
creëren op vlak van waterbuffering, biodiversiteit,
geluidsbuffering, recreatie, productie biomassa …
Stadslandbouw
Leiedal nam deel aan de werkgroep ‘Stadslandbouw’ binnen het Europese project ‘Stadsboerderij
Kortrijk’. Coöperatie en consumentenparticipatie
staan er centraal. In 2014 werd een webshop gelanceerd en is gezocht naar een uitvalsbasis voor de
stadsboerderij in de stadsrand van Kortrijk. Leiedal
zocht a.d.h.v. een kaartstudie naar geschikte plekken rekening houdend met mobiliteit, afzetmarkt,
het productiegebied en het blauw-groen netwerk.
Leiedal nam deel aan de oproep ‘productieve
landschappen’ van de Vlaamse Bouwmeester
samen met INGRO, Ugent laboS en de Boerenbond
afdeling Kortrijk. Er werd voorgesteld om een gemeenschappelijke planningsstrategie voor de open
ruimte in de regio te ontwikkelen.
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2.4.3
Een gedragen regionale
ruimtelijke visie uitwerken
In 2014 startte Leiedal met de opmaak van een
regionale ruimtelijke visie voor Zuid-West-Vlaanderen. Deze regionale visie bundelt enerzijds de
resultaten uit verschillende strategische regionale
projecten (bv. Kameleon, REKOVER, blauw-groen
netwerk, Groene Sporen …), anderzijds geeft ze er
ook mee richting aan. Op basis van onze ruimtelijke
situering en het regionaal programma tot 2030 zijn
een achttal ruimtelijke uitdagingen geformuleerd.
Dit resulteerde in drie krachtlijnen, die zowel op
lokale schaal als op schaal van de Eurometropool
verankerd worden:
• (her)ontwikkelen van kernen en openbaar vervoerknooppunten (kernversterking en inzetten op
openbaar vervoer)
• kwalitatieve ruimtelijke verankering van de regio
aan het blauw-groen netwerk (benutten van
blauwe en groene aders)
• bundeling van bovenlokale/regionale programma’s in regionale hubs
Deze krachtlijnen bepalen toekomstige strategische ruimtelijke keuzes, maar bieden ook een kader
om het huidige beleid verder uit te rollen.

De opmaak en uitwerking van de regionale ruimtelijke visie gebeurt in nauwe samenwerking met
de lokale en bovenlokale partners. Leiedal presenteerde de aanzet in het najaar 2014 op diverse fora,
zoals de Conferentie van Burgemeesters, Atrium, de
beleidsgroep ‘Ruimte en Leefomgeving’, de streektafel van stedenbouwkundige ambtenaren, de
‘Samenkomst’ … In 2015 toetst Leiedal deze visie
verder af bij de lokale besturen en het middenveld.
Op provinciaal niveau loopt momenteel een gelijkaardig traject naar aanleiding van de herziening
van het provinciaal structuurplan (Spoor II). Leiedal
werkt hiervoor nauw samen met de Provincie
West-Vlaanderen, met het oog op de verankering
van een gemeenschappelijk en breed gedragen
toekomstbeeld. De ruimtelijke regionale visie wordt
ook als basis aangewend voor de relance van het
BRV. (zie ook punt 2.2)
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Workshopcyclus Overleie Kortrijk

Maquette kerk Anzegem

Simulatie Masterplan Menen

Vlaspark Kuurne

Leieparkkaart
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Mens & samenleving
3.1
Wonen
Leiedal ondersteunt de gemeenten als regisseur
van het lokaal woonbeleid met diverse beleidsplannen en -instrumenten (zie 2.1):
• Menen: voorbereiding sectorstudie wonen
• Zwevegem: voorbereiding lokaal
toewijzingsreglement
• Kuurne: analyse wachtlijsten sociale huurwoning
• Kortrijk: evaluatie lokaal toewijzingsreglement
Binnen het Europese project iAge onderzocht
Leiedal de uniformisering en digitalisering van inschrijvingen voor sociale huurwoningen. Daarnaast
onderzocht Leiedal de mogelijkheid om het register
van potentieel rechthebbenden op een sociale
woning over te nemen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Op die manier kunnen
lokale besturen op een éénduidige manier zicht
krijgen op het aantal unieke wachtenden voor hun
grondgebied, over de verschillende huisvestingsmaatschappijen heen.
Om de bestaande kennis rond betaalbaar wonen
gebruiksvriendelijk te ontsluiten, lanceerde Leiedal
eind 2013 de subsite ‘Betaalbaar wonen’. Deze site
bundelt aan de hand van vijf strategieën inspirerende voorbeelden om werk te maken van een
betaalbaar woningaanbod in de regio. De digitale
gids werd in 2014 verder aangevuld en geactualiseerd. Leiedal lichtte haar kennis hieromtrent toe
op verschillende studiedagen.
Ook het project ‘Warmer Wonen’, ingeschreven in
het Streekpact Zuid-West-Vlaanderen en één van
de belangrijkste acties van de regionale energiestrategie, werd verder uitgebouwd in 2014.
Binnen het project bundelen overheden, kenniscentra, onderwijs en ondernemingen hun krachten,
middelen en kennis om slechte woningen in de
regio beter, sneller en efficiënter energiezuiniger
te maken. Leiedal is trekker van het project, dat in
2014 een half miljoen euro subsidies ontving van
Europa. (acties zie 8.3)

3.2
Cultuur
Overleg Cultuur, sinds begin 2013 gehuisvest
in de gebouwen van Leiedal, werd in 2014 omgedoopt tot ‘zuidwest’. Ongeacht deze naamsverandering bevruchtte de gemeenschappelijke
huisvesting ook in 2014 de beleidsplannen en de
werking van beide intergemeentelijke organisaties.
Daarnaast bestaat er ook op structurele basis informatie-uitwisseling, onder meer door de deelname
van zuidwest aan het verruimde managementteam
van Leiedal en de deelname van Leiedal aan de
raad van bestuur van zuidwest. De samenwerking
resulteerde o.a. in volgende initiatieven:
• Roerend en onroerend erfgoed
Met zuidwest werd samengewerkt aan een geïntegreerd ondersteunend aanbod voor roerend
en onroerend erfgoed. De beoogde subsidiedossiers werden in overleg opgemaakt en door beide
raden van bestuur goedgekeurd en ingediend (zie
ook 2.1, 2.4.2, 8.1)
• UiTPAS
Via het DRK-project bood Leiedal ondersteuning
bij de uitwerking van de UiT-ID.
• Voorbereiding ‘De Grote Verleieding’ 2015
In 2015 zijn de Leiewerken in Kortrijk na 20 jaar
voltooid. De stad ontwikkelde het idee om van
mei t.e.m. september 2015 een feest te organiseren onder de noemer ‘De Grote Verleieding’. Het
basisconcept van dit feestelijk gebeuren is het
teruggeven van de Leie aan haar bewoners en bezoekers. Samen met zuidwest en andere regionale
actoren zorgt Leiedal dat dit publieke event ook
regionaal verankerd wordt. Leiedal brengt alle regionale partners maandelijks samen om de lokale
en regionale uitwerking op elkaar af te stemmen.
• Communicatie en marketing
Naast de ondersteuning bij de uitwerking van de
nieuwe huisstijl van zuidwest werd ook gesleuteld aan de afstemming van de informatie- en
communicatie-initiatieven van beide organisaties.
Leiedal is eveneens partner van de Budafabriek,
een gebouw en netwerk dat bruggen slaat tussen
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kunstenaars, ondernemers, designers, wetenschappers, studenten en actieve burgers. In 2014 ondersteunde Leiedal mee de expo ‘Green Light District’.

3.3
Sociaal beleid
Parallel aan de intentie van de OCMW’s om een
nieuw interlokaal samenwerkingsverband op te
richten, bleef Leiedal structureel samenwerken met
het Welzijnsconsortium als actor in het veld van
welzijn en sociaal beleid. De coördinator van het
Welzijnsconsortium nam bijvoorbeeld systematisch
deel aan het verruimde managementteam van
Leiedal. De samenwerking werd geconcretiseerd
rond volgende projecten en thema’s:
• ‘Warmer Wonen’ en klimaatneutrale regio: thuisloosheid en energiearmoede
• Woonbeleid, lokaal toewijzingsreglement sociale
huisvesting
• E-Government: crisisoverleg en pool thuisloosheid
In functie van de realisatie van een nieuw samenwerkingsverband tussen de 13 OCMW’s in de regio,
faciliteerde Leiedal het overleg en debat hierover
op de Conferentie van Burgemeesters. Dit gebeurde mede vanuit het perspectief om het samenwerkingsverband op termijn ook in de gebouwen van
Leiedal te huisvesten.
Daarnaast bood Leiedal ondersteuning aan heel
wat OCMW’s via het websiteplatform ‘Digitale
Regio Kortrijk’. Ook regionale initiatieven gericht
op zorginnovatie binnen lokale besturen, werden
ondersteund in het kader van het Europees project
‘iAge’.

3.4
Sport en
recreatie
Op vraag van de Conferentie van Burgemeesters en in het kader van de uitwerking van het
Streekpact Zuid-West-Vlaanderen onderzocht
Leiedal verder de mogelijkheden voor regionale
samenwerking rond zwembaden, in het bijzonder

voor de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Harelbeke,
Kuurne en Zwevegem. Op basis van een bevraging
bij de betrokken gemeenten en scholen werd de
vraagzijde geactualiseerd en toonde een GIS-analyse aan in welke delen van de regio een inplanting
opportuun is. Een inventaris ontsloot de nodige
informatie over gebouwen, potentiële gebruikers
en exploitatiemodellen.
Ter versterking van het functionele en recreatieve
fietsnetwerk in de regio, volgde Leiedal de
actualisatie van het regionaal recreatief
fietsnetwerk van Westtoer op en het masterplan
voor het Leie-Schelde interfluvium van de Provincie
West-Vlaanderen. (zie ook 8.2)

3.5
Sociale
economie
In 2014 diende de stad Menen in naam van de
13 steden en gemeenten een subsidiedossier in om
concrete acties te ondernemen in het kader van het
afgesproken sociaal-economisch beleid in de regio.
Hiermee speelde de regio in op de nieuwe regelgeving en de beëindiging van de activiteiten van
Sinergiek. Na goedkeuring van het dossier, werden
de verworven middelen vanuit het Regionaal Overleg Sociale Economie Zuid-West-Vlaanderen (ROSE)
ingezet om de beoogde acties te realiseren. Leiedal
ondersteunde enkele acties via het project ‘Warmer
Wonen’ en door een samenwerking op te zetten
met de reguliere economie en netwerken lokale
economie.
Daarnaast is Leiedal ook aandeelhouder van Kanaal
127, een bedrijvencentrum dat starters in de sociale
economie ondersteunt. In 2013 stond de organisatie voor grote financiële uitdagingen door het
wegvallen van subsidies van de stad Kortrijk en
de Vlaamse overheid. Leiedal tekende daartoe op
vraag van Kanaal 127 een aantal toekomstscenario’s uit. Dankzij de verhuur van bedrijfsruimte en
financiële steun van de stad en/of het OCMW van
Kortrijk, koos Kanaal 127 er in 2014 voor om haar
activiteiten beperkt verder te zetten.
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Uitbouw ondersteunend aanbod (on)roerend erfgoed

Ondersteuning sociale economie

Uitbouw Warmer Wonen
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E-Government
In 2014 focuste Leiedal op het versterken van
de bestuurskracht van de gemeenten. Verschillende
Europese e-Governmentprojecten (iAge, Vital Rural
Area en Opening Up) werden succesvol afgerond,
wat resulteerde in nieuwe instrumenten en toepassingen. Daarnaast werkte Leiedal aan een nieuwe
generatie gemeentelijke websites, met een sterke
focus op de toegankelijkheid voor mobiele toestellen. Aanvullend werden geoloketten uitgebouwd
en onderliggende dataprocessen geautomatiseerd.
Daarnaast heroriënteerde Leiedal het intergemeentelijk overleg. De intergemeentelijke ambtelijke
werkgroepen werden gestroomlijnd en de beleidsgroep ‘e-Government’ werd opgestart.

4.1
Brede aanpak
e-Government,
focus op visie
en aanpak
In 2014 startte Leiedal de nieuwe beleidsgroep
‘e-Government’ op, bestaande uit de ICT-schepenen
van de dertien gemeenten van de regio, aangevuld
met de gedeputeerde verantwoordelijk voor ICT en
de bestuursleden van Leiedal. Deze beleidsgroep
stuurt de e-Governmentactiviteiten van Leiedal
aan.
De Streekambitie ‘e-Government en Dienstverlening’ van 2011 werd door de nieuwe beleidsgroep
e-Government besproken en bekrachtigd. De
ambities zijn een toetssteen om nieuwe projecten
of beleidsvragen te evalueren. Daarnaast werden
verschillende domeinen van huidige en potentiële
intergemeentelijke samenwerking geëvalueerd en
verder ontwikkeld:
• rol van e-Government in de gemeentelijke
beleidsplannen 2014-2019
• visie op een mobiele versie van de gemeentelijke
websites
• specifieke uitdagingen van GIS voor de
gemeenten, onder meer in het kader van de
nieuwe opdrachten van de Vlaamse overheid

• regionale impact van het memorandum
e-Government aan de nieuwe Vlaamse
regering, alsook van de Vlaamse en federale
regeerakkoorden
• beleidsmatige, economische en juridische
problematiek van het aanbieden van wifi in
publieke ruimtes
• randvoorwaarden voor een publieke investering
in een open regionaal netwerk in de regio
• belang van het inzetten van open data in de regio
• intergemeentelijke samenwerking en
samenwerking met technologiebedrijven rond
unieke authenticatie
• problematiek van informatieveiligheid voor lokale
besturen

4.2
ICT laten
renderen en
bestuurskracht
versterken
Parallel met de inrichting van de beleidsgroep
‘e-Government’, herorganiseerde Leiedal de
intergemeentelijke ambtelijke werkgroepen actief
binnen e-Government. In 2014 organiseerde
Leiedal op periodieke basis de volgende
werkgroepen:
• Intergemeentelijke Werkgroep Geo-Informatie
(IGGI)
• Intergemeentelijke Werkgroep Digitale Regio
Kortrijk (DRK-werkgroep)
• Intergemeentelijke Werkgroep Systeembeheer
Naast het aanbieden van ‘shared services’ (zoals
DRK, Govmaps, de bedrijvengids en de Open
Datatank), ondersteunde Leiedal de individuele
lokale besturen bij het opzetten en uitbouwen van
initiatieven rond elektronische dienstverlening:
• begeleiding van de stad Kortrijk en de politiezone
VLAS bij de opstart van een centraal dispatchingsysteem voor het aansturen van preventiemedewerkers (Aandacht!) in het kader van het project
‘Opening Up’
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• begeleiding bij de uitrol van een vrijwilligersdatabank bij OCMW Kortrijk en Harelbeke in het kader
van het Europees project ‘iAge’, een CRM-systeem
dat vraag en aanbod van vrijwilligers linkt
• ondersteunen van Avelgem en Spiere-Helkijn bij
het realiseren van een open draadloos netwerk in
de publieke ruimte in het kader van het project
‘Vital Rural Area’
• begeleiding van Deerlijk bij de opstart van een
interne innovatiemethodiek voor het verbeteren
van de elektronische dienstverlening aan burgers
In 2014 werd de intergemeentelijke werkgroep
‘Systeembeheer’ voor ICT-verantwoordelijken
opnieuw opgestart met als doel kennis uit te wisselen. Hieruit groeide de vraag naar ondersteuning
op gebied van informatieveiligheid. Leiedal volgde
hiertoe een V-ICT-OR-opleiding informatieveiligheidsverantwoordelijke. Samen met de WestVlaamse School voor Bestuursrecht en V-ICT-OR gaf
Leiedal de aanzet voor een begeleidingstraject voor
West-Vlaamse lokale besturen.
Leiedal heeft steeds sterk ingezet op de ondersteuning van gemeenten bij de uitbouw van informatiebeheer (authentieke bronnen, geodata) voor zowel
beleidsvoorbereiding, -uitvoering als -analyse. Op
de intergemeentelijke werkgroep ‘Geo-informatie’
behandelde Leiedal volgende items:
• GRB: opvolging projecten Vlaanderen (GRB-kadastralisatie, GRB-migratie initiatieven), uitwerken
routine om data af te stemmen op GRB
• KLIP infosessie
• CRAB: integratie van CRAB-data in Bedrijvengids
• opvolgen Vlaamse GIS-verplichtingen
Daarnaast ondersteunde Leiedal de nieuwe hulpverleningszone Fluvia bij de opmaak van bereikbaarheidsanalyses van brandweerkazernes en
hulpdiensten.
In het kader van het regionaal project REKOVER,
voerde Leiedal verschillende ruimtelijke analyses uit
op bevolkings-, tewerkstellings- en onderwijsgegevens. (zie ook 8.2)
Leiedal voerde LEAN-trajecten uit, zowel binnen de
eigen organisatie als bij gemeenten:
Intern:
• analyse van het proces van klasseren en archive-

ren van informatie en dossiers.
• analyse van technisch en marketingproces voor
de verkoop van woonpercelen. Dit leidde tot een
analyse van de bestaande situatie (as-is situatie).
Extern:
• analyse van het proces hoe gemeenten omgaan
met leegstaande sites in kernen en vragen van ondernemers in het kader van het regionaal project
‘Kameleon’

4.3
Open data en
mobiele
toepassingen
In 2014 bereidde Leiedal de nieuwe structuur
van de gemeentelijke websites voor. De nieuwe
structuur is volledig afgestemd op mobiel gebruik.
Onderzoek wijst namelijk uit dat meer dan 30% van
de websitebezoekers op vandaag gebruikt maakt
van een mobiel toestel zoals een smartphone of
tablet.
Leiedal testte in onze regio ook technologie uit
voor mobiele toepassingen voor handhaving en
veiligheid. De politie van de regio Groningen,
partner binnen het Europese project ‘Opening
Up’, ontwikkelde eerder de Community Protection
Network technologie, kortweg ‘Compronet’. Dit netwerk laat burgers toe om hulpdiensten te helpen
via een sociaal netwerk om misdrijven geografisch
te lokaliseren en misdadigers te identificeren. De
dienst Preventie en de politiezone VLAS gebruikten de technologie onder de noemer ‘Aandacht!’.
Het project geeft de preventiewerker op straat de
mogelijkheid om onregelmatigheden op straat te
melden aan de politie en andere preventiemedewerkers.
Nog binnen het Europese project ‘Opening Up’
werd een online ‘Social Media Game’ ontwikkeld.
Aan de hand van een rollenspel en uitgewerkte
scenario’s kunnen gemeentelijke diensten oefenen
om op een professionele manier te reageren op
sociale mediaberichten van burgers.
Lokale besturen bezitten veel geanonimiseerde en
statistische data die bruikbaar zijn voor studenten,
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bedrijven en andere overheden. Om de data open
te stellen conform de Europese reglementering is
een vertaalslag nodig van dataformaten. Vervolgens kunnen de gestandaardiseerde datasets vrij
beschikbaar online worden geplaatst. Leiedal biedt
de gemeenten hierbij zowel technische als praktische ondersteuning.
Binnen het Europese project ‘Opening Up’, werd de
Open Datatank geïmplementeerd als een multifunctionele sitetool die gemeenten van Zuid-WestVlaanderen toelaat om datasets te vertalen naar
open formaten en online beschikbaar te stellen.
Leiedal vulde de datatank aan met een Drupalmodule om de koppeling toe te laten met het Digitale
Regio Kortrijk-platform.
In het verlengde daarvan bood Leiedal ook ondersteuning bij de organisatie van hackatons in de regio. Dit zijn co-creatiemomenten rond een bepaald
thema, waarbij studenten en jonge bedrijven aan
de slag gaan met open datasets om bruikbare
applicaties te bouwen. Concreet participeerde
Leiedal in de organisatie van de ‘Apps4Kortrijk’
(februari), de ‘Hack for Health and Cure’ van het MIC
(mei), de ‘App Lab 2’ van stad Kortrijk (juni) en de
‘Open Summer of Code’ (juli).

4.4
Bestaande
platformen
verbreden en
verdiepen
Binnen het kader van de ‘Digitale Regio Kortrijk’,
zette Leiedal verschillende intergemeentelijke
e-Governmentprojecten op:
• Opzetten van een aangepaste hostingomgeving
om tegemoet te komen aan de toenemende vraag
aan gemeentelijke, intergemeentelijke en regionale websites.
Er werd niet alleen een nieuwe webserver geconfigureerd, maar Leiedal zette ook een redundante
omgeving op met een backupserver. Dit laat toe
om 24/24 en 7/7 online digitale communicatie en
dienstverlening te verzorgen.
• Leiedal lanceerde een deelproject rond unieke

authenticatie, waarbij onder meer verschillende
methodes en oplossingen van authenticatie werden onderzocht. In samenwerking met externe
partners werd een model uitgewerkt bovenop
MyDigipass. Binnen het kader van dit deelproject
begeleidde Leiedal ook zuidwest bij de regionale
uitrol van de UiTPAS.
• De Leiedalmedewerkers verzorgden de verdere
uitwerking van de ondersteuning van de gemeentelijke websites. Centraal stond het opvolgen van
projecten en deelprojecten via gedeelde projectfiches en gerelateerde opvolgingsinstrumenten.
Ruim 550 supporttickets werden geregistreerd en
behandeld. Doorheen het jaar werden - als antwoord op externe ontwikkelingen - veiligheidsupdates uitgevoerd op het Drupalplatform.
• onderzoek naar gecentraliseerde verwittiging
van burgers bij incidenten aan de hand van sms,
e-mail en sociale media (‘Notifyme’)
• organisatie gezamenlijke opleiding ‘Schrijven voor
het web’
• onderzoek integratie Beeldbank
In 2014 bereidde Leiedal ook de nieuwe structuur
van de gemeentelijke websites voor. Daartoe werd
onder meer een analyse van de bestaande websites
uitgevoerd en een voorstel uitgewerkt voor een
nieuwe structuur, gebaseerd op statistieken van
websitebezoekers en doorgedreven gebruikersonderzoek in de dertien steden en gemeenten.
Deze informatie leidde tot het scherpstellen van de
belangrijkste en meest gevraagde informatie op
de gemeentelijke websites en de opmaak van een
basistemplate.
Een belangrijk element in het nieuwe concept is
het centraal plaatsen van de openingsuren van de
verschillende gemeentelijke diensten om de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke
dienstverlening te verhogen.
Leiedal ondersteunde ook de stad Wervik bij de
opmaak van haar nieuwe website. Wervik trad in
2014 toe tot de Digitale Regio Kortrijk.
Leiedal begeleidde ook haar gemeenten in bilaterale projecten. Zo werd onder meer de integratie
van de Beeldbank in de gemeentelijke websites
uitgetest. De evaluatie is voorzien in 2015. Het
deelproject Contactendatabank werd afgerond.
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De gebruikte analyses en inzichten werden ingezet
in een ruimer CRM-project. Daarnaast lanceerde
Leiedal in 2014 de volgende nieuwe of vernieuwde
websites:
• Parko (inclusief een online kaarttoepassing)
• Toerisme Kortrijk
• Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
• Consumentenzaken Kortrijk
• Academie Waregem
• Texture Kortrijk
• Warmer Wonen
• Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen
• Leiedal
• Templates e-mail nieuwsbrieven (verschillende
gemeenten)
Binnen het Europese project ‘Opening Up’, werkte
Leiedal samen met de ‘Open Summer of Code’.
Gedurende drie weken werkte een team studenten
tijdens de zomermaanden aan twee online toepassingen voor de regio:
• Zerkzoeker
Leiedal ontwikkelde een nieuwe toepassing waarmee je het graf van een dierbare overledene kan
opzoeken via de smartphone of computer. Wevelgem was de eerste gemeente waar de ‘ZerkZoeker’
werd geïntroduceerd. Bezoekers van de vier Wevelgemse gemeentelijke begraafplaatsen kunnen
met deze toepassing op een gebruiksvriendelijke
manier graven zoeken op naam, overlijdensjaar of
op een kaart. Dit kan zowel via smartphone, tablet
of computer. Ook voor begrafenisondernemers
en medewerkers van het gemeentebestuur biedt
de applicatie tal van voordelen. Dit project kadert
binnen de beleidsdoelstelling van de gemeente
om de digitale dienstverlening verder uit te bouwen. (http://begraafplaatsen.wevelgem.be)
• Aandacht!
Een team studenten ontwikkelde zowel een
Android- als iPhoneversie van het Nederlandse
Compronet en dit ter ondersteuning van de
preventieteams. Het systeem werd uitgetest door
de dienst Preventie van stad Kortrijk en door de
politiezone VLAS. (zie ook 1.3)

Leiedal bouwde systematisch de interne geoloketten verder uit, ter ondersteuning van de verschillende opdrachten en als beleidsvoorbereidend
instrument. Daarnaast werd het geoloket Leiepark
uitgerold. De bestaande Geomapsinfrastructuur
werd vernieuwd en aansluitend werden verbeteringen aangebracht aan verschillende onlinetoepassingen. Alle geoloketten van Leiedal zijn nu via een
smartphone of tablet raadpleegbaar wat lokale
besturen, burgers en bedrijven toelaat om op het
terrein gedetailleerde, actuele en correcte informatie te bekomen.
De analysefase van het CRM-project werd afgerond
in 2014. Het CRM-platform dient om bedrijfsprocessen te organiseren en te automatiseren ter
ondersteuning van zowel de dienstverlening en
klantenservice aan bedrijven, als de ondersteuning van verkoop, marketing en communicatie.
Het platform zal toelaten zakelijke kerngegevens
binnen handbereik te hebben. Begin 2015 start de
implementatie.
In 2014 ging bijzondere aandacht naar het optimaliseren van automatische en semi-automatische
processen rond het laden, verwerken en transformeren van geografische data. In samenwerking met
externe partners, automatiseerde Leiedal volgende
processen:
• de regionale uitrol van het proces van adressenbeheer voor CRAB-gevalideerde gemeenten
• de ontwikkeling van routines om perceels- en gebouwgebonden data (bv. vergunningen) binnen
lokale besturen af te stemmen op het Grootschalig Referentiebestand
• het automatiseren van de data-flow van nieuwe
en aangepaste informatie naar de GOVMAPS-infrastructuur zodat deze ter beschikking staat van
geoloketten
Leiedal werkte in 2014 aan de uitbouw van samenwerkingsovereenkomsten inzake data-uitwisseling
met publieke partners:
• Provincie West-Vlaanderen: uitwisseling CRAB-data en xCRAB-data binnen het Vlaams GDI-decreet
• Leiedal: uitwisseling van informatie tussen teams
door standaardisatie van data, openstellen van
geoloketten en gemeenschappelijke dataverbeterprojecten
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4.5
Uitbouwen van
een multikanaaldienstverlening
Binnen het Europese project ‘Opening Up’
ontwikkelden de partners gemeentelijke tools en
methodieken om sociale mediakanalen te monitoren en selectief te participeren. Zowel operationele
ervaring als verschillende softwareoplossingen
werden uitgetest op de gemeenten van Zuid-WestVlaanderen. Dit leidde onder meer tot een opleiding sociale media en schrijven voor het web. De
ervaringen werden ook vertaald in publicaties.
In overleg met de gemeenten organiseerde Leiedal
een bevraging naar de verwachte impact van het
Vlaamse omgevingsloket en de digitale bouwaanvraag op de werking van de diensten Stedenbouw en Milieu van de gemeenten. Doel van de
bevraging is de vereiste introductie van de Digitale
Bouwaanvraag (DBA) en Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) aan te grijpen als een
hefboom om intern binnen de gemeenten stappen
vooruit te zetten rond informatiebeheer, processen
en organisatie.

4.6
Innovatie
vertalen op
het terrein
Als leadpartner van het Europese interregionale project ‘Opening Up’ organiseerde Leiedal een
tweedaagse slotconferentie in Brussel op 2 en 3
december. Een 165-tal deelnemers maakten kennis
met de resultaten van drie jaar intensieve internationale samenwerking op vlak van sociale media
en open data. Leiedal faciliteerde de deelname aan
de conferentie voor de regiopartners door onder
meer een bus in te leggen. De conferentie bood
methodieken, tips en handige tools aan zoals de
‘Social Media Game’ en de ‘Social Media Maturity
Measure’. Er werd zowel plenair als in workshops
gedebatteerd over de waarde van sociale media en
open data. De apotheose was de uiteenzetting van

de digitale agenda in Vlaanderen door viceministerpresident Alexander De Croo. Hij ondertekende,
samen met alle Europese partners, het charter van
Open Data.
De verworven kennis binnen het Europese project
‘Opening Up’ resulteerde in tal van publicaties.
Academische papers
• ‘Toolkit Clusters’: clusters geven bedrijven het antwoord om op een innovatieve manier regionaal
samen te werken. De paper beschrijft de interne
en externe drijfveren tot clustervorming.
• ‘Master class on adaptive strategy for changing
economic and social landscapes’: deze master
class geeft beleidsmakers inzicht in de waarde van
sociale media bij de ontwikkeling van economische netwerken in een steeds veranderende
context.
• ‘Network economy IT and Governance’: de paper
beschrijft wanneer en hoe sociale media zouden
moeten worden gebruikt door beleidsmakers.
‘Train-the-trainer summer academy on social
media’
Gedurende drie dagen werden sleutelpersonen
in het Europese partnerschap getraind in het monitoren, gebruiken en reageren op sociale media,
om op die manier zelf sociale media trainingen te
geven. De inzichten werden vertaald in de ‘Social
Media Maturity Measure’, een instrument voor zelfassessment, en de’ Social Media Game’.
Papers Open Data
• Standaarden: het gebruik van standaarden en
kern referentiedata voor het linken van open data
• GIS: het publiceren van open data in een geografisch informatiesysteem
• Gebruiken van open data in een beslissingsondersteunend systeem. Zo kan het management
geïnformeerde beslissingen nemen en wordt
transparantie van de ratio van de genomen
beslissingen verzekerd
• Verzamelen, transformeren en publiceren van
open data sets: een beknopte methodologie.
• Infographic - De drijfveren en barrières van open
data opgedeeld volgens categoriëen
• Innovatie en ondernemerschap dankzij open data:
hoe het openstellen van datasets economische
activiteit kan genereren
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Papers Sociale Media
• Bouwen aan bewust omgaan met sociale media:
het belang van een socialemediastrategie
• Sociale media en ondernemerschap: hoe fans
klanten kunnen worden en klanten medewerkers
• Onderwijs via sociale media: verschillende sociale
mediakanalen zorgen voor een verhoogde
interactie, discussie en participatie
• Sociale media en verkiezingen: bereik uw
kiespubliek met sociale media
• Sociale media en e-services: mik op verhoogde
klanttevredenheid door uw services altijd en
overal aan te bieden
• Sociale media richtlijnen: deze richtlijnen geven
gemeenten een houvast in hun online bestaan
• Sociale media voor interne communicatie:
sommige tools kunnen het delen van kennis en
ervaring makkelijker maken via een laagdrempelig
sociaal media kanaal
• Mobile & apps: richtlijnen voor het inzetten
van mobiele toepassingen voor gemeentelijke
elektronische dienstverlening
Daarnaast werden verschillende online instrumenten gelanceerd:
• De ‘Social Media Game’ is online beschikbaar voor
gemeenten die hun dienst communicatie willen
leren omgaan met situaties op sociale media.
Naargelang de rol en de reactie op een incident
op sociale media, wordt de communicatieambtenaar getraind en geadviseerd.
• De ‘Social Media Maturity’ positioneert een gemeente in de groeifase van sociale media, op basis
van hoe hij/zij omgaat met sociale media en de
graad van interactiviteit.
Daarnaast nam Leiedal namens de gemeenten van
de regio deel aan de volgende onderzoeksprojecten:
• VlaVirGem: bouwen van generieke e-Governmentdiensten (V-ICT-OR)
• Ontwikkeling van een Social Media Readiness
(Memori - Thomas More hogeschool)
• Uitbouw e-Govermentprocessen in een lokaal
bestuur (Universiteit Gent)

Leiedal zette in 2014 ook in op participatie in beleidsfora zoals:
• Stuurgroep lokaal e-Government (Vlaamse overheid)
• Vlaamse GDI-stuurgroep (vervangend lid)
• ICT-centrumsteden
• Vlinter GIS-werkgroep
• VVSG GIS-werkgroep
• Overleg GIS-West
Binnen het kader van het Europese project ‘iAge’
en het partnerschap in de vzw Microsoft Innovation Center, nam Leiedal deel aan de volgende
zorg(innovatie)projecten en -fora:
• Ondersteuning hack for health
• Samenwerking AZ Groeninge
• Deelname werkgroep RESOC rond zorginnovatie
• Deelname overleg zorg POM West-Vlaanderen
• Vrijwilligersdatabank
Eind 2014 sloot de Europese programmaperiode
2009-2014 af. In functie van de prospectie van
nieuwe projecten, participeerde Leiedal aan de
consultatierondes van o.m. het Interreg Vb Noordzeeprogramma, het Interreg Vb Noord-Westprogramma en de Interreg Va programma’s. De eerste
oproepen van de nieuwe programma’s worden in
2015 verwacht. In het kader van het ‘Horizon 2020’
programma, werd eind 2014 het project ‘Refurb 2.0’
goedgekeurd, waarvan data-analyse een belangrijk
onderdeel uitmaakt. (zie ook 8.3)
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Aandacht!

Final Conference Opening Up

Voorbereiding gemeentelijke websites
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proces- en projectregie
5.1
Deskundig
adviseren van
lokale besturen
Leiedal ondersteunt de lokale besturen en
partners bij gemotiveerde beleidsvoering door
snelverkennende en haalbaarheidsonderzoeken op
te zetten. Zo voerde het in 2014 bijvoorbeeld een
snelverkennend onderzoek uit voor de Materzeelstraat in Anzegem. Op die manier konden de mogelijkheden om deze oude bedrijfssite via reconversie
duurzaam te ontwikkelen, verkend worden.
Voor deze en andere opdrachten kan Leiedal
rekenen op kwalitatieve medewerkers met een
uitgesproken expertise. Voor specifieke doeleinden
kan Leiedal beroep doen op diverse experts binnen
haar netwerk, zoals in 2014 opnieuw het geval was
met de gerenommeerde Spaanse stedenbouwkundige ontwerper Jordi Farrando.
Tot slot verkende Leiedal de nieuwe mogelijkheden
van de wetgeving op overheidsopdrachten met
betrekking tot poolvorming.

5.2
Antwoord op
complexe
vraagstukken
Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt Leiedal af
en toe meer complexe vraagstukken voorgeschoteld. Zo besliste de Vlaamse regering op 16 mei
2014 over de nieuwe beheersstructuur voor de
regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem. De luchthaven wordt een nv met drie overheidsaandeelhouders: de POM heeft de meerderheid in handen
met 57%, de Vlaamse overheid 33% en Leiedal 10%.
De nv zal instaan voor het beheer en de ontwikkeling van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en
hierbij de taken van de WIV overnemen. Om dit

te bewerkstelligen, zal de WIV in algemeenheid
overgedragen worden aan de nv. Daarna wordt de
WIV ontbonden.
Daarnaast bereidden Leiedal en het provinciebestuur de infrastructuurwerken en de verkoop van
luchthavengronden aan het Vlaams Gewest verder
voor. Ook de eerste stappen voor de creatie van een
airside ten noorden van de startbaan werden gezet.
De leegstand van de site van de elektriciteitscentrale van Infrax langs de Leie in Harelbeke opent
heel wat mogelijkheden. De geplande Leiewerken
bieden de opportuniteit om ter hoogte van het terrein een nieuwe kaaimuur te bouwen waardoor de
site ook vanaf het water toegankelijk zou zijn. Met
dit reconversieproject speelt Leiedal actief in op de
grote vraag naar bijkomende ruimte voor watergebonden bedrijvigheid. De stad Harelbeke,
Waterwegen & Zeekanaal nv en Leiedal ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om
een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het
haalbaarheidsonderzoek omvat onder meer een
bodemonderzoek, een technische analyse van de
gebouwen en een raming van de sloopkosten, het
grondverzet en de herinrichting.
De oude elektriciteitscentrale langs het kanaal
Bossuit-Kortrijk in Zwevegem is een ander typevoorbeeld van een complex maar veelbelovend
regionaal reconversieproject. Het gemeentebestuur
van Zwevegem wil op basis van een publiek-private
samenwerking (PPS) 42 woningen realiseren op de
site Transfo. Leiedal begeleidde de gemeente bij
het opzetten van de PPS-procedure en de planvorming. De samenwerking omvat ook de inplanting
van een kwalitatief park langs het woonproject.
Eind 2014 beoordeelde de jury de verschillende
kandidaten. Bovendien wil de gemeente ook andere voorstellen ontvangen voor de realisatie en/of
exploitatie van andere delen van de site Transfo.
Met het Masterplan Menen ontwikkelde Leiedal
samen met het stadsbestuur, de inwoners en alle
andere belangrijke stakeholders een globale visie
voor de toekomstige ontwikkeling de stad. Onder
het motto ‘Samen de stad ontwerpen’ werkten de
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partners samen ruimtelijke scenario’s uit voor 11
strategische sites in de stad. Het resultaat van dit
masterplan biedt een leidraad voor de strategische
uitbouw van de stad op zowel korte, middellange
als lange termijn. (zie ook 2.2. en 2.3)
De projectregie voor het woonproject Leopoldstraat-Avelgemstraat in Zwevegem impliceerde
eerst en vooral een duidelijk kader. Leiedal onderzocht de haalbaarheid van verschillende scenario’s
om te komen tot een gereduceerd ontwerp van het
plangebied. Aandacht voor een kwalitatieve openbare ruimte en het behoud van maximale parkeergelegenheid waren hierbij cruciale uitgangspunten.
Intussen toetste Leiedal dit kader reeds af met
potentiële ontwikkelaars.
Leiedal stemde in 2014 de projectregie voor het
project ‘Kleine Molen’ af met de gemeente Wevelgem. De nadruk van deze afstemming lag op de
definitie van de grondpositie, de fasering van de
realisatie en de aftoetsing van de diverse scenario’s.
Naast reconversie en kwalitatieve woonzones
zet Leiedal ook volop in op kernversterking. Naar
aanleiding van een mogelijke realisatie van een
woonproject nabij de Sint-Pieterskerk in Kuurne,
voerde Leiedal in 2014 de eerste verkennende gesprekken met de betrokken eigenaars. Om op een
geïntegreerde manier de centrumvernieuwing, de
link met de scholen, de waterproblematiek en de
inrichting van het openbaar domein ontwerpmatig
te onderzoeken, organiseert Leiedal in 2015 een
workshop.

5.3
Regionale
visie ontwikkelen door samen te dromen,
te denken en te
doen
In het najaar van 2014 werd in het kader van de
relance van het BRV een gebiedsgerichte werkgroep opgericht voor de regio Kortrijk. Binnen deze
werkgroep werken politieke vertegenwoordigers,
het middenveld en een aantal Vlaamse instanties
(NMBS, AWV, W&Z) nauw samen met Leiedal en
Ruimte Vlaanderen om niet enkel een globale regionale visie, maar ook concrete beleidsvoorstellen te
poneren bij de Vlaamse Regering. Deze werkvorm
streeft vooral naar een vlotte realisatie van een
aantal belangrijke regionale projecten binnen de
ruimere strategische visie, waarbij iedere partner,
zowel lokaal als bovenlokaal, zijn/haar rol en verantwoordelijkheid opneemt. (zie ook 2.2)
Daarnaast ontwikkelt Leiedal ook via andere
sporen, met name via regionale projecten zoals
REKOVER, Groene Sporen en Warmer Wonen,
streekgebonden activiteiten en thema’s zoals
mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en woonbeleid.
Op die manier wordt via heel concrete projecten de
geïntegreerde regiovisie uitgerold.
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PPS Transfo

Maquette Masterplan Menen

Herstructurering luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Site Infrax Harelbeke
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communicatie & participatie
6.1
Actiever en
creatiever
imago vormen
Leiedal wil meer ruchtbaarheid geven aan haar
beschikbare expertise en actiever en creatiever
communiceren. Binnen dit kader startte Leiedal in
2014 met een maandelijkse digitale nieuwsbrief
die een dekkend beeld geeft over de projecten
en domeinen waarin de intercommunale actief is.
Dit werd ondersteund door de lancering van een
gloednieuwe Leiedalwebsite in mei en de verdere
uitbouw van socialemediakanalen zoals Facebook,
Twitter, LinkedIn en YouTube.
Om ons ruim netwerk vaker te betrekken, te inspireren en te ontmoeten, startte Leiedal in september met ‘Uit met Leiedal’. Dit is een maandelijkse
afspraak rond diverse thema’s voor onze vele doelgroepen. Het betreft zowel eigen activiteiten als
externe initiatieven die we toejuichen en waar we
een meerwaarde proberen aan te bieden. In 2014
organiseerde Leiedal o.a. een bezoek aan de tentoonstelling ‘Ontmoetingen’ van Noa architecten,
de Week van het Ontwerpen, een Archipellezing
van URA architecten en een voorstelling van Miet
Warlop in het kader van het grensoverschrijdend
festival NEXT.
Vanuit een bredere regionale profilering, ging
Leiedal in september een vernieuwde samenwerking aan met de regionale zender WTV-Focus. In coproductie met streekactoren en de lokale besturen
realiseert Leiedal reportages over regionale thema’s
en projecten. Dit leidde in 2014 tot een Tendensreportage rond klimaatneutrale regio i.s.m. Kuurne
en Wevelgem en een West@Workreportage rond
reconversie i.s.m. Zwevegem.
Leiedal is een actieve partner van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Dit partnerschap
werd op een serene manier geïntegreerd in alle
communicatiedragers bij de uitrol van de nieuwe

huisstijl: website, powerpointpresentaties … Waar
nodig verspreidt Leiedal de communicatie van de
Eurometropool en de Eurometropolitane identiteit
verder naar haar vennoten.
Nieuw in 2014 was dat Leiedal op zondag 5 oktober
voor de eerste maal deelnam aan de Open Bedrijvendag in Vlaanderen. Op die manier wou Leiedal
haar vernieuwde werking en activiteiten (n.a.v.
nieuw beleidsplan) een grotere bekendheid geven
en meer dialoog teweegbrengen over de streek en
de streekprojecten. Bijna 1000 nieuwsgierigen, zowel streekgenoten als stakeholders, bezochten de
nieuwbouwkantoren. Bezoekers ontmoetten er de
bestuurders en medewerkers achter de intercommunale en ontdekten lokale en regionale projecten
aan de hand van beelden, een interactieve uitleg en
wist-je-datjes.

6.2
Doordacht
en effectief
communiceren
Naar aanleiding van de nieuwe huisstijl, nam
Leiedal in 2014 haar verschillende boodschappen,
dragers en formats onder de loep. Dit leidde tot
het bijsturen en aanvullen van een aantal communicatietools. Zo startte Leiedal in januari met een
maandelijkse e-nieuwsbrief ter vervanging van de
vroegere driemaandelijkse papieren nieuwsbrief
‘Vierkantjes’. Op die manier wordt korter op de bal
gespeeld met informatie. Geïnteresseerden lezen
er meer over onze dagelijkse werking, de projecten
in uitvoering en onze dienstverlening. Deze actie
kadert eveneens in het streven van Leiedal om bepaalde fysieke communicatiedragers te beperken
en sterker in te zetten op digitale communicatie
zoals elektronische uitnodigingen en nieuwsbrieven. Binnen dit kader verrijkte Leiedal haar
adressenbestand voornamelijk met e-mailadressen.
Wie interesse heeft in de activiteiten van Leiedal,
kan zich op een eenvoudige wijze inschrijven op de
Leiedalwebsite.
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Om interactie en dialoog te stimuleren, werd de
digitale nieuwsbrief aangevuld en versterkt met
socialemediakanalen. Leiedal startte met een Facebookpagina naar aanleiding van de deelname aan
de Open Bedrijvendag. Verder groeide het lezersbestand op Twitter uit tot een kleine duizend volgers. Geïnteresseerden kunnen Leiedal ook volgen
op LinkedIn en YouTube.
Door een sterke inzet op projectcommunicatie is
Leiedal voortaan ook prominenter aanwezig op
publieke fora en vakfora met publicaties, artikels en
lezingen. Zo kwam onder meer het project ‘Warmer
Wonen’ aan bod op de VVSG-Trefdag en gaven de
medewerkers van e-Government verschillende
lezingen op zowel nationale als internationale
congressen en studiedagen in het kader van de EUprojecten ‘Opening Up’ en ‘iAge’.
In 2014 ondernam Leiedal ook een aantal nieuwe
acties met het oog op de promotie van haar ruimte
om te ondernemen en te wonen: subsites ‘Vind
ruimte om te wonen’ en ‘Vind ruimte om te ondernemen’, verkoopbrochures woonzones, deelname
beurzen, persconferenties en persberichten … (zie
ook 1.9)
Door de dragers en formats gericht af te stemmen,
communiceert Leiedal meer doelgroepgericht. De
organisatie van persconferenties speelt dan weer
eerder in op een ruimere verspreiding van belangrijk nieuws:
• 18/01: toekomstplannen Emdeka
• 26/06: lancering architectuurkaart.be
• 10/07: ondertekening samenwerkingsovereenkomst Seine-Schelde met W&Z
• 22/09: start infrastructuurwerken Groenbek
• 24/09: plannen uitbreiding Kortrijk-Noord
• 10/10: regionaal energieactieplan en sociale mediacampagne klimaatneutrale regio
• 16/12: Europese subsidies Warmer Wonen
Ook de interne communicatie werd geoptimaliseerd aan de hand van een aantal afspraken en
initiatieven:
• in navolging van de nieuwe website lancering van
een vernieuwd gebruiksvriendelijk intranet. Het
intranet biedt naast praktische interne informatie
(beleidskalender, fotoklassement …) ook ruimte
aan medewerkers om nuttige informatie te delen

binnen de organisatie. Daarnaast genereert het
intranet ook een overzicht van de websitenieuwsberichten en de Twittertijdslijn van Leiedal.
• opstart van nieuwe formules van interne briefing
zoals ‘Koffie Leiedal’
• invoeren van interne naamsveranderingen van
clusters die uiting geven aan de terminologie en
filosofie van het nieuwe beleidsplan: team ‘Ruimte
en Leefomgeving’ en team ‘Ondernemen en Ontwikkeling’
• opmaken van functietitels die een duidelijk en
eenvormig beeld geven van de functie bij externe
communicatie
• oprichting werkgroep rond interne herschikking
van de kantoren
• verdere uitbouw gemeenteclubs met als doel
kennisuitwisseling over teams heen (zie ook 9.2.)

6.3
Kijken wordt
deelnemen
Door participatie steeds vaker in te bedden in
ruimtelijke projecten, creëert Leiedal een belangrijke meerwaarde voor het planningsproces en de
planinhoud zelf. In 2014 betrok Leiedal stakeholders bij diverse projecten, wat leidde tot tevredenheid en gedragenheid bij zowel het beleid, de
burger als Leiedal zelf. Leiedal bouwde op deze
manier een uitgesproken expertise op wat betreft
allerhande participatiemogelijkheden.
• Bellegem-Emdeka
Begin 2014 presenteerden Leiedal en de stad Kortrijk samen de ontwerpplannen voor het nieuwe
lokale bedrijventerrein Emdeka in Bellegem. Aan
de hand van een infomarkt en een geleid bezoek
aan de oude meubelsite wierpen geïnteresseerde
Bellegemnaren en kandidaat-investeerders een
blik op de toekomst van hun dorp en het toekomstige bedrijventerrein.
• Masterplan Menen, samen de stad ontwerpen
Gedurende het volledige proces van maart tot
september 2014 kregen diverse overheden, experten en de brede bevolking de mogelijkheid om
mee te denken, te reageren en suggesties aan te
reiken. Dit kon o.a. op een bewonerscafé, tijdens
een interactieve workshop, een stadswandeling,
op een infomarkt maar ook via sociale media, een
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website en een ideeënmuur in het stadhuis (zie
2.2.).
• Masterplan Heirweg Anzegem
Inwoners van het gehucht Heirweg in Anzegem
bespraken de toekomst van hun buurt op een
bewonerscafé. Mobiliteit, groen, de toekomst van
de kerk en andere thema’s kwamen aan bod. Met
deze input gingen ontwerpers aan de slag. Dit
moet leiden tot een masterplan voor de buurt.
• Aansluiting woonzone Losschaert Zwevegem
De bewoners van de Kleine Kortrijkstraat in
Zwevegem dachten tijdens een participatieavond
mee na over de aansluiting van hun straat op de
nieuwe woonzone Losschaert.

6.4
Werven,
verbeelden,
digitaliseren
Leiedal maakt werk van een begrijpbare,
wervende en visuele communicatiestijl. Om haar
nieuwe Beleidsplan 2014-2019 kracht bij te zetten,
lanceerde Leiedal eind 2013 een nieuwe frisse huisstijl met vernieuwd logo, die geen strak keurslijf is.
In 2014 kon dit verder uitgerold worden dankzij de
deskundigheid van de grafische ontwerpers van
Leiedal. Na een kritische beoordeling ondergingen
alle interne en externe communicatiedragers een
actualisatie conform de nieuwe look-and-feel: website, nieuwsbrieven, folders, brochures … Hierbij
werd extra aandacht besteed aan het gebruik van
wervende beelden, sterke visualisaties en toegankelijk kaartmateriaal. Enkele concrete resultaten
hiervan zijn verbeeldende brochures, maquettes
maar ook videoreportages, infographics en 3Dkubussen.
Ook op projectniveau werkt Leiedal aan een heldere en visuele vertaling. Zo werd in het kader van het
project ‘Value Added’ de digitale Leieparkkaart ontwikkeld. De kaart is een handige communicatietool
voor gemeenten, betrokken partners en burgers en
biedt een overzicht van alle huidige en toekomstige
ontwikkelingen langs de Leie. (zie ook 8.4)
Om een transparante rapportering te bevorderen,
digitaliseert Leiedal haar bestuurlijke informatie.

Zo worden de verslagen van verschillende overlegorganen integraal ter beschikking gesteld op de
website. (zie ook 7.3)

6.5
Debatteren over
de streek
In de nieuwe beleidsperiode wenst Leiedal
nog sterker in dialoog te treden met de vennoten,
raadsleden, gemeenteraadscommissies en ook
hogere overheden.
Aansluitend op de Algemene Vergadering (AV) in
mei 2014 en de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) in december 2014, organiseerde Leiedal
traditiegetrouw een ‘Ontmoetingsavond’ en ‘De Samenkomst’, twee netwerkmomenten voor iedereen
die betrokken is bij de uitbouw van de streek:
• Op de ‘Ontmoetingsavond’ op 27 mei verwelkomde Leiedal haar netwerk in de nieuwe vergadervleugel. Verschillende interne en externe sprekers
zetten tijdens deze inspirerende avond de sterke
economische veerkracht en het ondernemerschap
in de regio Zuid-West-Vlaanderen in de kijker. De
rol en ondersteuning van Leiedal daarbij werden
in de verf gezet aan de hand van enkele concrete
projecten (bv. Kameleon).
• Op 11 december schreven meer dan 130 beleidsmakers zich in voor ‘De Samenkomst’. Na een
voorstelling van de ééngemaakte hulpverleningszone Fluvia door toekomstig zonecommandant
Frank Maertens, genoten de deelnemers van
3 x 3 infosessies van Leiedalmedewerkers en
externe deskundigen:
- Woningrenovatie (RenBEN), maatwerk maar ook
netwerk (presentatie)
- Reconversie Groenbek, van oude textielsite tot
duurzaam bedrijventerrein (infomarkt)
- Regionale ruimtelijke visie, een strategie voor
een ruimtelijke transitie (debat)
- Digitale Regio Kortrijk, de gemeentelijke website
op dieet (debat)
- Aandacht! Sociale media als inzet voor het veiligheidsbeleid (debat)
- Masterplan Menen, samen de stad ontwerpen
(infomarkt)
- Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst,
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samen aan de slag met het lokale en regionale
patrimonium (infomarkt)
- Energiebeleid, financiële hefbomen om lokaal
actie te ondernemen (debat)
- Blauw-groen netwerk, de nieuwe Leie tussen
Seine en Schelde (presentatie)
Deze infosessies zijn allen specifiek gerelateerd aan
de werkdomeinen, werklijnen en regionale projecten van Leiedal.
In voorbereiding van de BAV, organiseerde Leiedal
samen met de andere streekintercommunales WIV,
Psilon en Imog twee informatievergaderingen (3
april in Kuurne en 23 oktober in Kortrijk) voor de
gemeente- en provincieraadsleden van de aangesloten steden en gemeenten.
In het voorjaar organiseerde Leiedal opnieuw een
rondgang bij de gemeenten en gaf er een toelichting over de exclusiviteiten.
Verder startte Leiedal in 2014 met de organisatie
van maandelijkse beleidsgroepen over sectoroverschrijdende beleidsdomeinen zoals ‘Ondernemen
en Ontwikkeling’, ‘Ruimte en Leefomgeving’, ‘Mens
en Samenleving’ en ‘e-Government’ (zie ook 7.3.).
Dit laat toe dat meer politici het debat kunnen aangaan over de werkdomeinen en -lijnen van Leiedal
heen. Op die manier kunnen ze beleidslijnen beter
op elkaar afstemmen en mee streekvisies helpen
ontwikkelen.

Daarnaast lanceerde Leiedal in 2014 de nieuwe
netwerkformule ‘Uit met Leiedal’. Deze ‘maandelijkse’ afspraak voor ons ruim netwerk, wakkert de
interesse en het debat aan over Leiedalgerelateerde
thema’s (zie ook 6.1).
In het najaar faciliteerde Leiedal eveneens de opmaak van en het debat rond een globale regionale
ruimtelijke visie samen met politieke vertegenwoordigers, het middenveld en een aantal Vlaamse
instanties en Ruimte Vlaanderen. Dit gebeurde in
het kader van de relance van het BRV. (zie ook 2.2;
2.4.3 en 5.3).
Tot slot nodigden Leiedal, RESOC en de Conferentie van Burgemeesters Vlaams minister-president
Geert Bourgeois uit naar de kantoren van Leiedal.
Op 14 november debatteerden de streekpartners
met de minister-president over de doelstellingen,
ambities en uitdagingen voor de regio Zuid-WestVlaanderen.
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Uit met Leiedal

Open Bedrijvendag

Open Bedrijvendag

Sociale mediacampagne klimaatneutrale regio

Bevolkingsmoment Heirweg Anzegem

Woonbeurzen Kortrijk & Waregem
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Interlokale en interbestuur-		
lijke samenwerking
7.1
De belangen van
de gemeenten
behartigen
Leiedal treedt in een aantal interlokale en regionale organisaties en netwerken op als belangenbehartiger van de gemeenten. In 2014 werden deze
deelnames kritisch geëvalueerd. Met uitzondering
van de financiële deelname in het MIC, werd de
deelname in alle andere interlokale en regionale
organisaties en netwerken bekrachtigd.
Aansluitend hield Leiedal de Vlaamse en federale
regeringsverklaringen in 2014 tegen het licht
vanuit de optiek van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerking. In overleg met
andere streekactoren nam Leiedal het initiatief om
specifieke vragen, bekommernissen en ambities
aan de betreffende regeringen over te maken en
werden ministers aangeschreven en uitgenodigd
voor overleg.

7.2
Delen van
middelen en
expertise
Delen van middelen en expertise draagt bij tot
lokale bestuurskracht. Dit doet Leiedal op verschillende manieren: via Europese samenwerking,
ontwikkelen van shared services, het faciliteren van
het delen van expertise tussen lokale besturen en
streekorganisaties ...
Leiedal nam actief deel aan Europese projecten en
prospecteerde naar nieuwe projectopportuniteiten die aansluiten bij de regionale prioriteiten (bv.
energie, woningrenovatie, reconversie, participatie
…). Daarnaast bood de intercommunale de lokale
besturen ondersteuning bij het voorbereiden van

Vlaamse, federale en Europese subsidiedossiers.
Enkele regionale actoren hebben intussen ook de
vraag gesteld om hen in deze materie te coachen.
Eventuele engagementen hiertoe worden in 2015
verder besproken.
Vanuit de positieve ervaring van de samenaankoop
energie, bekeek Leiedal andere zinvolle gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en andere
vormen van samenaankoop tussen lokale besturen.
Naast bestaande acties werden echter geen nieuwe
initiatieven genomen.
Daarnaast werken lokale besturen en streekorganisaties aan een regionaal portfolio om specifieke
beschikbare expertise te kunnen delen. In 2014
werd de methodologie uitgewerkt om expertise te
kunnen delen en in kaart te brengen. Het traject
wordt in 2015 gerealiseerd.

7.3
Eenvoudiger
overleggen,
krachtiger
aansturen
Bestuurlijke vernieuwing
In navolging van de actieve participatie van
raadsleden bij de totstandkoming van haar Beleidsplan, startte Leiedal in 2014 met de organisatie van
beleidsgroepen die op maandelijkse basis overleg
plegen. Doel van deze fora is schepenen en gedeputeerden te betrekken bij interlokaal en regionaal
debat over sectoroverschrijdende beleidsdomeinen
zoals ‘Ondernemen & Ontwikkeling’, ‘Ruimte & Leefomgeving’, ‘Mens & Samenleving en ‘e-Government’.
In 2015 worden de thema’s, de organisatie en de
impact ervan geëvalueerd.
Daarnaast zocht Leiedal samen met andere intercommunales naar een meer transparante rap-
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portering van haar activiteiten. Afspraken werden
gemaakt tussen de intercommunales en de gemeentesecretariaten en voortaan staan verslagen
publiekelijk ter beschikking op de website.
Door een feitelijk samenwerkingsverband tussen
Leiedal, zuidwest (gehuisvest in Leiedal) en het
Welzijnsconsortium is het objectief om interlokale
samenwerking te bundelen en te upgraden deels
gerealiseerd. Een toekomstige huisvesting van het
nieuwe interlokale samenwerkingsverband voor
sociaal beleid en welzijn - ter vervanging van het
Welzijnsconsortium onder de werktitel W13 - is wellicht een volgende stap.
In 2014 evalueerde en actualiseerde Leiedal de ‘exclusieve dienstverlening voor haar lokale besturen’.
Dit werd bestendigd op de Algemene Vergadering
in mei. Leiedal ondernam geen bijkomende stappen om deze dienstverlening rechtstreeks voor
OCMW’s open te stellen. Wel stelt de intercommunale zich dienstbaar op voor OCMW’s in heel wat
projecten (bv. Digitale Regio Kortrijk). Het voorbije
jaar werkten de OCMW’s in de regio hun intenties
om regionaal samen te werken verder uit. Leiedal
bood ondersteuning onder de vorm van feedback
en agendering op beleidsfora. (zie ook 3.3)
Door de nieuwe regelgeving rond sociale economie
en de beëindiging van Sinergiek, diende de stad
Menen in naam van de 13 gemeenten een subsidiedossier in om concrete acties te ondernemen in
het kader van het afgesproken sociaal-economisch
beleid. Na goedkeuring van het dossier, werden de
verworven middelen vanuit het Regionaal Overleg
Sociale Economie (ROSE) ingezet om de beoogde
acties te realiseren. Leiedal ondersteunde enkele
acties via het project ‘Warmer Wonen’ en door een
samenwerking op te zetten met de reguliere economie en netwerken lokale economie. (zie ook 3.5)

Regionale samenwerking
In opvolging van de goedkeuring van het
Streekpact Zuid-West-Vlaanderen, maakte Leiedal
samen met andere streekactoren deel uit van een
stuurgroep die de methodologie uitwerkte voor
het aansturen en opvolgen van de vooropgestelde
acties.

Daarnaast engageerde Leiedal zich als trekker van
één of meerdere acties binnen de hefboomprojecten ‘Topregio voor de creatieve maakindustrie’,
‘Leven in een klimaatneutrale regio’, ‘Blauw-groen
netwerk als drager van omgevingskwaliteit en
identiteit voor de regio’, ‘Cultuur, sport en toerisme
als bouwstenen voor streekontwikkeling’ en ‘Zorg
en innovatie’.
In 2014 bouwde Leiedal samen met de Provincie
West-Vlaanderen aan de opmaak van een regionale
visie. Dit leidde eveneens tot de uitnodiging van
minister Schauvliege om als trekker deel te nemen
aan één van tien gebiedsgerichte groepen in het
kader van de relance van het BRV. Samen met
beleidsmakers en het middenveld uit Zuid-WestVlaanderen ging Leiedal eind 2014 aan de slag om
van onderuit de visie, strategieën en concepten uit
het Groenboek te testen, suggesties aan te reiken
en quick-wins te destilleren. (zie ook 2.2.)
Binnen het kader van regionale samenwerking zien
we ook het gereactiveerde overleg met de streekparlementairen.
De kritische evaluatie van de netwerken waar Leiedal aan deelneemt werd getoetst aan het beleidsplan. (zie ook 7.1)

Eurometropool Lille-KortrijkTournai
De 14 partners van de Eurometropool finaliseerden in 2013 een strategisch programma
voor de komende jaren, waarin de focus ligt op
sociaal-economische ontwikkeling, mobiliteit en
de ontwikkeling van het blauw-groene netwerk. In
2014 nam Leiedal niet alleen het trekkerschap op
voor de strategische as ‘Mobiliteit’, het participeerde ook aan de werkgroepen met betrekking tot de
socio-economische ontwikkeling en concretiseerde
de ambities n.a.v. het internationaal Atelier over het
blauw-groen netwerk. (zie ook 2.2)
Binnen deze grensoverschrijdende context nam
Leiedal in 2014 ook het initiatief om de grensgemeenten binnen de Scheldevallei een drietal keer
samen te brengen om gedeelde projecten en uitdagingen te bespreken. Wellicht wordt dit initiatief
verder gezet.
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7.4
Nieuwe
samenwerking
opstarten
Leiedal tastte nieuwe samenwerkingsvormen af
in functie van efficiëntie, bundeling van expertise
en/of afstemming omtrent nieuwe Vlaamse regelgeving:
• roerend en onroerend erfgoed (zie ook 3.2)
Samen met zuidwest werd de intergemeentelijke
samenwerking m.b.t. roerend en onroerend erfgoed met de gemeenten besproken en goedgekeurd. Zuidwest bereidde het dossier voor voor de
erkenning van een interlokale samenwerking voor
roerend erfgoed, Leiedal maakte een gelijkaardig
dossier op voor onroerend erfgoed.
• samenwerking OCMW’s (zie 3.3)
• regionale samenwerking zwembaden (zie 3.4)
• sociale economie (zie 3.5)

7.5
Interbestuurlijke samenwerking
Op verschillende bijeenkomsten van de Conferentie van Burgemeesters heeft Leiedal de kansen
en knelpunten voor de aansturing en coördinatie
van interbestuurlijke samenwerking toegelicht.
Efficiëntiewinst, vereenvoudiging, eenduidigheid,
blijvende betrokkenheid van alle streekactoren
en het samen met andere streekactoren uitvoeren
van een streekvisie van onder uit stonden centraal.
Deze intenties worden in overleg met de betrokken
streekactoren verder uitgewerkt in 2015.

Gebiedsgerichte werkgroep
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Europese samenwerking Opening Up
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regionale samenwerkingsverbanden en projecten
8.1
Behoud door
ontwikkeling

maar anderzijds ook rechtszekerheid biedt. Hierbij
willen we enkele duidelijke principes vastleggen
om de ruimte voor de verschillende types van
ondernemingen te vrijwaren.

Kameleon

Er werd een nieuwe visie opgemaakt voor de
bestaande bestemmingen voor ruimte om te
ondernemen. De bedrijventerreinen werden in
verschillende klassen onderverdeeld: grootschalige,
gemengde, specifieke bedrijventerreinen en KMOzones. Voor de paarse sproeten werkte Leiedal een
flexibel kader uit.

Met het regionaal project ‘Kameleon’ wil Leiedal
samen met de gemeenten de ruimte voor ondernemen in kernen optimaliseren. Deze ruimte wordt
nu te vaak omgezet in een woonomgeving waarbij
ondernemers geherlokaliseerd moeten worden
naar schaarse bedrijventerreinen.
In 2014 bracht Leiedal de huidige dienstverlening
bij de gemeenten via een LEAN-traject in kaart. Via
een bevraging van een aantal ondernemers werden
de noden en behoeftes gedetecteerd. Tevens gaf
Leiedal een aanzet van criteria die kunnen gehanteerd worden bij een volledige afweging van een
ondernemersvraag voor het vestigen of uitbreiden
van een activiteit in de kern.
Om een proactief beleid te kunnen voeren, inventariseerde Leiedal alle leegstaande sites in een geoloket. De meest strategische sites werden geselecteerd en een ruimtelijk en economisch onderzoek
naar mogelijke herinvulling werd opgestart.

De Kloof
Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en
stedenbouwkundig ontwerpbureau, stelt Leiedal
vast dat de definities, concepten en richtlijnen die
in de stedenbouwkundige regelgeving voorkomen,
steeds minder overeenstemmen met de actuele
behoeften en vragen van ondernemers. Leiedal
wil deze kloof wegwerken in nauw overleg met de
sector.
In 2013 en 2014 onderzocht Leiedal de ruimtelijke
en juridisch-stedenbouwkundige context op basis
van concrete cases. Dit moet leiden tot een heldere
ruimtelijk-economische hoofdstructuur voor de
regio, die vertaald kan worden in een transparante
regelgeving die enerzijds voldoende flexibiliteit

De bevindingen van het onderzoek werden gevat
in een (draft) eindverslag. Dit is bedoeld als leidraad
voor een regionale en gemeentelijke visievorming
voor de ruimtelijk-economische structuur van ZuidWest-Vlaanderen. Leiedal organiseerde hiervoor
een adviesronde bij de steden en gemeenten en
hogere besturen ruimtelijke ordening. Dit leidde tot
een aantal aanpassingen.

Verdichting verkavelingen
Via ontwerpend onderzoek onderzocht Leiedal
de verdichtingsmogelijkheden van strategische
sites in de Arendswijk in Harelbeke:
• site Lannoo: ontwerpend onderzoek door extern
ontwerpbureau in opdracht van de eigenaar. Leiedal ondersteunde de stad bij het definiëren van de
randvoorwaarden en de kwaliteitsbewaking
• schoolsite Ter Gavers: ontwerpend onderzoek
door Leiedal voor het definiëren van de randvoorwaarden. Tevens werd onderzocht of via verdichting van een deel van de site een financieringsmodel kan opgezet worden voor de realisatie van een
nieuw schoolgebouw. De gesprekken met GO!
betreffende een mogelijke samenwerking volgen
in 2015.
• In het kader van een RUP onderzocht Leiedal welke verdichtingsmogelijkheden voor het bestaand
weefsel nog geboden kunnen worden zonder te
raken aan de bestaande kwaliteiten van de wijken.
De randvoorwaarden voor al deze ontwikkelingen
werden in een RUP verankerd.
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Onroerend erfgoed
In samenwerking met de wvi en de Provincie
West-Vlaanderen begeleidt Leiedal de herbestemmingsstudies van diverse parochiekerken op het
platteland. De tijdelijke vennootschap De SmetVermeulen en noA.architecten onderzocht de
ruimtelijke, architecturale, technische en financiële
randvoorwaarden om een nieuw programma onder
te brengen in o.a. volgende kerken: de Sint-Theresiakerk en Sint-Jan-de-Doperkerk in Anzegem, de
Sint-Arnolduskerk in Tiegem, de Sint-Jan-Baptistkerk in Helkijn en de Sint-Pieterskerk in Hulste. (zie
ook 2.1)
Leiedal bereidde samen met zuidwest de erkenning voor van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst door het bevragen van de lokale
besturen en het opmaken van een beleidsplan.
De noden en behoeftes van gemeenten werden
in kaart gebracht om een afwegings- en evaluatiekader op te maken voor de panden op de inventaris
bouwkundig erfgoed. (zie ook 2.1, 2.4.2 en 3.2)
Leiedal participeerde ook aan een panelgesprek
rond een toekomstig handboek van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het verankeren
van erfgoedkenmerken in stedenbouwkundige
voorschriften.

8.2
Mobiliteit,
infrastructuur
en publieke
ruimte
REKOVER
Het strategisch project REKOVER (REgio Kortrijk
& Openbaar VERvoer) wil enerzijds het openbaar
vervoer op schaal van de regio Kortrijk optimaliseren en anderzijds de bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen enten op dit regionaal openbaar vervoersnetwerk. Door in te spelen op beide
doelstellingen kan een win-win-situatie ontstaan
op vlak van mobiliteit én ruimtelijke ordening.
Concreet werkt Leiedal rond vier sporen:

• Evaluatie van de afbakeningsplannen voor de
stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen,
specifiek rond de thema’s ‘ruimte om te wonen’ en
‘ruimte om te ondernemen’:
- Ruimtemonitor wonen Zuid-West-Vlaanderen:
analyse evolutie bevolking- en gezinssamenstelling, GIS-inventarisatie van het bestaande woonaanbod, woonbehoeften op basis van huishoudenprognoses, confrontatie aanbod - behoeften,
beleidsaanbevelingen op lokaal, regionaal en
Vlaams niveau
- Ruimtemonitor ondernemen Zuid-West-Vlaanderen: GIS-inventarisatie, confrontatie van aanbod en behoeften ruimte om te ondernemen,
beleidsaanbevelingen
- Rapport ruimtelijk-economische structuur ZuidWest-Vlaanderen (zie 8.1)
• Opbouwen van een regionale visie voor een vernieuwd openbaar vervoersnetwerk:
- Spoorrapport regio Kortrijk: analyse bestaand
treinaanbod, overzicht relevante planningsdocumenten en studies, opvolging nieuw vervoersplan NMBS 2014, voorstellen regionaal treinaanbod op korte en langere termijn (opbouw
scenario’s)
- Vernieuwde visie openbaar vervoer: opbouw van
eerste hypothesen, bespreking intergemeentelijk
mobiliteitsoverleg, stuurgroep, NMBS, De Lijn
• Er wordt een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsmodel voor de regio Kortrijk opgebouwd vanuit het
perspectief van openbaar en collectief vervoer
(transit-oriented development). Er worden ruimtelijke strategische keuzes geformuleerd in relatie
tot opmaak regionale visie:
- Verdichten van stedelijke kernen & stationsomgevingen
- Bundelen van bovenlokale programma’s in
regionale hubs
• Ter uitvoering van het strategisch project wordt
gewerkt aan enkele lokale speerpuntprojecten:
Hoog Kortrijk, stationsomgevingen van Kortrijk,
Waregem, Menen, Harelbeke …

Missing links regionaal
infrastructuurnetwerk
Leiedal behartigt de belangen van de lokale
besturen bij de infrastructuurwerken in het kader
van de Seine-Scheldeverbinding. In juli sloten Leiedal en W&Z een kaderovereenkomst af met als doel
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geïntegreerder samen te werken rond de waterwegen en de communicatie van en naar de betrokken
gemeenten in de regio te versterken (zie 8.3).
Voor wat betreft de toekomstige infrastructuurwerken in Menen, heeft Leiedal in 2014 in het
masterplan veel aandacht besteed aan de gevolgen en opportuniteiten van de verbreding van de
Leiedoortocht doorheen de stadskern. W&Z werd
nauw betrokken bij de totstandkoming van het
masterplan. Leiedal ondersteunt Menen verder in
de bilaterale gesprekken tussen de stad en W&Z.

Trage wegen
Leiedal werkt mee aan de versterking van het
regionaal netwerk van functionele en recreatieve
fietsvoorzieningen in de regio. In 2014 volgde
Leiedal de actualisatie van het regionaal recreatief
fietsnetwerk van Westtoer op en het masterplan
voor het Leie-Schelde interfluvium van de Provincie
West-Vlaanderen.

Publieke ruimte
Om de kwaliteit van de publieke ruimte in de
regio te verhogen, ondernam Leiedal in 2014 de
volgende acties:
• uitwerking van het publiek domein voor de zones
Nelca (Lendelede), Peperstraat (Kortrijk), Losschaert (Zwevegem) en Sneppe (Deerlijk)
• onderzoek naar de mogelijkheden van een ‘Interreg Vb’-programma bij de opzet van een ‘lelijke
plekjes 2.0’
• spreker op het congres ‘Publieke Ruimte’ in Brussel
• selectie van het ontwerp Budabeach als voorbeeldproject in praktijkboek publieke ruimte
Om goede voorbeelden van kwalitatieve architectuur en publieke ruimte te promoten in
Zuid-West-Vlaanderen, lanceerde Leiedal samen
met Designregio Kortrijk op 26 juni een digitale
architectuurkaart. De website architectuurkaart.be
is geen statische opsomming, maar een kaart die
dankzij input van gebruikers kan uitgroeien tot een
onuitputtelijke inspiratiebron voor iedereen met interesse in architectuur, interieur en publiek domein.

8.3
Klimaatneutrale
regio
Warmer wonen verhoogt
kwaliteit woningen
In het project ‘Warmer Wonen’, slaat Leiedal
samen met de steden en gemeenten, kenniscentra,
onderwijs en de bouwsector de handen in elkaar
om de renovatie van woningen geïntegreerd en
daardoor beter, sneller en efficiënter aan te pakken.
In 2014 ondernam Leiedal in overleg met de partners de volgende acties:
• voorbereiding website Warmer Wonen
• behoefteanalyse datamanagement Warmer Wonen
• ontwikkelen van een subsidiedossier en partnerschap voor een IWT-proeftuinproject (Vlaanderen). Het projectvoorstel RENBEN werd goedgekeurd. RENBEN voorziet samenwerking met
bedrijven en kennisinstellingen om 30 pilootwoningen in de regio in de private huursector te
begeleiden in de stapsgewijze renovatie tot Bijna
Energie Neutrale (BEN) woning.
• uitvoering van RENBEN: coördinatie van het project en vastleggen van specifieke deeltaken
• ontwikkeling en voorbereiding van het subsidiedossier REFURB in het ‘Horizon 2020-programma’
van de Europese Commissie rond ‘integrated
renovation packages’, o.l.v. VITO. Dit project werd
goedgekeurd eind 2014.
• voorbereiding subsidiedossier Interreg Vlaanderen-Nederland met als doelstelling een
datamanagementtool te ontwikkelen, renovatiebegeleiding op te schalen en te verdiepen en de
bedrijfswereld te betrekken in Warmer Wonen
• uitwerking ‘governance model’, waarbij de rol en
verantwoordelijkheid van alle betrokken partners
en samenwerkingsvorm verder gedefinieerd werd,
onder meer via de kerngroep Warmer Wonen
• bekendmaking regionaal project ‘Warmer Wonen’
op trefdag VVSG, studiedag VVSG in Leuven, persberichten …
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Hernieuwbare energie
Leiedal wil hernieuwbare energieproductie
ruimtelijk integreren. Dit bouwt verder op de Regionale Energiestrategie en de streekvisie windenergie.
In 2014 volgde Leiedal de dossiers van grote, middelgrote en kleine windturbines in de regio verder
op. Daarnaast ontwikkelde Leiedal concepten met
GIS-instrumenten om een regionale energieatlas
op te maken. Op die manier kunnen burgers en bedrijven ondersteund worden bij energierenovaties
van gebouwen en de productie van hernieuwbare
energie.
Leiedal bereidde eveneens een subsidiedossier
voor in samenwerking met een aantal gemeenten
om hernieuwbare energieproductie op bestaande
bedrijventerreinen te maximaliseren. Ook op haar
eigen woonzones en bedrijventerreinen zoals bv.
Losschaert Zwevegem, heeft Leiedal oog voor
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Burgemeestersconvenant
Eind 2013 ondertekenden de 13 steden en
gemeenten uit de regio het ‘Burgemeestersconvenant’ van de Europese Commissie. Dit beleidskader
heeft als doel het lokaal energie- en klimaatbeleid
te versterken. Gemeenten scharen zich hiermee
achter de ambitie om 20% minder CO2 uit te stoten
tegen 2020. Leiedal activeerde het convenant
en ondersteunde de lokale besturen in 2014 op
diverse gebieden:
• opmaak van het regionaal energieactieplan met
concrete initiatieven voor elke stad of gemeente
• opvolgen van bovenlokale kennisnetwerken rond
het Burgemeestersconvenant (Vlaams Smart Cities
Netwerk, lerend netwerk VVSG, provinciale werkgroepen)
• communicatie door opzetten van een sociale
mediacampagne rond de klimaatneutrale regio.
Gedurende een tweetal maanden deelden de
burgemeesters via Twitter en Facebook tips en
weetjes om de CO2-uitstoot te verminderen. Leiedal leverde kant en klaar communicatiemateriaal
aan aan de lokale besturen.
• organisatie van een persconferentie rond het
regionaal energieactieplan

• opmaak van een WTV-Focusreportage rond klimaatneutrale regio i.s.m. Kuurne en Wevelgem
• communicatie en disseminatie resultaten Burgemeestersconvenant binnen en buiten de regio
(gemeenteraad, gemeenteraadscommissie, CBS,
studiedagen, Open Bedrijvendag …)
• begeleiden van groepsaankoop groene energie
2014 voor lokale besturen.

8.4
Blauw-groen
netwerk
Groene Sporen: opstap naar een
groene infrastructuur voor de
regio
Begin 2014 werd het strategisch project ‘Groene
Sporen II’ goedgekeurd en opgestart in samenwerking met de Provincies Oost- en West-Vlaanderen.
Tijdens dit opstartjaar werden enerzijds de krijtlijnen en de focus vastgelegd, anderzijds werden de
Oost-Vlaamse gemeenten geïntroduceerd in het
project. Het projectteam heeft de ambitie om een
tiental projecten te leiden naar effectieve realisatie.
De projectpartners deden een oproep aan de gemeenten om lokale projecten, die inpasbaar zijn in
een regionaal blauw en groen netwerk, in te dienen
als ‘groene sporenproject’. Het projectteam presenteerde de selectie op een stuurgroep in december
in Zwevegem.
Specifiek voor het deelproject Heulebeek organiseerde Leiedal een overleg met de stad Kortrijk, de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Natuurpunt.

Seine-Scheldeproject
In het kader van het project ‘Value Added’,
ontwikkelde Leiedal een digitale Leieparkkaart. Op
www.leiedal.be/leiepark vindt u een overzicht van
alle recente en op til staande projecten langs de
Leie, van Wervik tot Deinze. Ze vormt een handig
instrument voor gemeenten, betrokken partners
en geïnteresseerde burgers. In september 2014 lanceerde Leiedal een nieuwe versie die nog gebruiksvriendelijker is en een beknopte samenvatting per
project weergeeft.
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Op 10 juli ondertekenden Leiedal en W&Z een
kaderovereenkomst om intenser samen te werken
rond toekomstige projecten van het Seine-Schelde
project in de regio. Concreet wordt de communicatie met de gemeenten versterkt en biedt de
overeenkomst een kader om nieuwe deelprojecten
op te starten. Intussen ondertekenden de partners
een eerste deelovereenkomst om te onderzoeken
welke activiteiten in aanmerking komen voor de
site Bekaert aan het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Een
tweede deelovereenkomst is in de maak om de
digitale Leieparkkaart uit te breiden naar andere
waterwegen zoals de Schelde, het kanaal BossuitKortrijk en het kanaal Roeselare-Leie. Een derde
mogelijke overeenkomst betreft het opvolgen van
een interne W&Z-studie waarbij de actualisatie van
het Seine-Schelde project wordt onderzocht.
In het kader van het project ‘Trans.Port’ verkende
Leiedal samen met W&Z, de wvi en de POM WestVlaanderen de economische potenties van het
Seine-Scheldeproject. In 2014 volgde Leiedal de
voorbereidende studies van Buck Consultants en
Rebel Group op. Deze studies bieden een inzicht in
het aanbod en de noden aan ruimte voor watergebonden bedrijvigheid en de overslagpunten tussen
water en wegtransport. (zie ook 1.2)
Leiedal helpt de Eurometropool ook bij de uitvoering van het stappenplan binnen de strategische
as ‘Blauw-Groen Netwerk’. In 2014 lanceerde het
Agentschap een studieopdracht rond de Blauwe
Ruimte. Leiedal volgde de inhoudelijke discussies,
overlegmomenten en werkvergaderingen op.

Europese projecten
Om internationale kennis en expertise te verzamelen rond regionale infrastructuren, participeert
Leiedal in drie Europese projecten:
• ‘Corrid’or’ en ‘Dostrade’
Doel van beide projecten is een grensoverschrijdende ontwikkelingsstrategie op te zetten voor
respectievelijk de Leie en de Schelde en hun
valleigebieden. In 2014 werden beide projecten
afgerond en de resultaten voorgesteld. Zowel
Dostrade als Corrid’or hebben geleid tot de realisatie van pilootprojecten voor de verdere uitbouw
van groene, recreatieve assen binnen een weefsel
van steden, landschappen en infrastructuren.

Leiedal werkte hoofdzakelijk mee aan de opmaak
van een visie en actieplan. Dit werd vertaald in
een engagementsverklaring als basis voor verder
overleg en samenwerking tussen de partners. Binnen het project ‘Corrid’or’ onderzocht Leiedal de
mogelijkheden om natuur en landbouw beter met
elkaar te verzoenen. Leiedal besprak samen met
de voornaamste actoren hoe dit geconcretiseerd
kan worden in een pilootproject.
• ‘Value Added’
Binnen het Europese project ‘Value added’, werkt
Leiedal samen met partners uit Nederland,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen en
Wallonië aan een aantal methodieken. Doelstelling van deze instrumenten is een regionale
strategie voor groene infrastructuur optimaal te
verzoenen met lokale realisaties op het terrein.
De focus ligt op de noodzakelijke samenhang en
wisselwerking tussen een top-downstrategie en
bottom-up ontwerp van groene infrastructuur.
Met dit Europese project verzamelt Leiedal in de
eerste plaats kennis en expertise voor de ontwikkeling van een blauw-groen netwerk in de regio.
Vanuit deze ambitie maakte Leiedal al de digitale
Leieparkkaart op. In het kader van het masterplan
Menen, investeerde Leiedal in de opmaak van een
ontwikkelingsvisie voor de stad. Hierbij maakte
Leiedal in 2014 gebruik van nieuwe technieken en
tools rond sociale media, participatie en visualisaties. De ervaringen en lessen uit het project
worden gebundeld in een rapport met aanbevelingen voor een Europees beleid over ‘Green Infrastructure’. In december stond Leiedal in voor de
organisatie van een driedaagse partnermeeting in
Kortrijk.

8.5
Streekontwikkeling
Als partner bij streekontwikkeling van ZuidWest-Vlaanderen, ondernam Leiedal in 2014 de
volgende initiatieven:
• evaluatie deelname Leiedal in interlokale en
regionale organisaties en netwerken als belangenbehartiger van de gemeenten (zie 7.1)
• opvolging en onderzoek Vlaamse en federale
regeringsverklaringen vanuit de optiek van lokale
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besturen en intergemeentelijke samenwerking (zie
7.1)
• het leggen van de basis voor het overleg met
andere streekactoren over de ruimtelijke visie
Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met de
Conferentie van Burgemeesters
• het bespreken van kansen en knelpunten voor de
aansturing en coördinatie van interbestuurlijke
samenwerking in samenwerking met de Conferentie van Burgemeesters (zie 7.5)
• in samenwerking met zuidwest het bieden van
geïntegreerde ondersteuning bij het roerend- en
onroerenderfgoedbeleid, het verder ontwikkelen
van de UiTPAS, de voorbereiding van ‘De Grote
Verleieding’ en de communicatie en marketing. (zie
3.2)

65

Trage wegen

REKOVER

Lancering regionaal energieactieplan

Spoorrapport regio Kortrijk
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Leiedal als organisatie
9.1
Bestuurlijke 		
werking
Na de belangrijke bestuurswissel in 2013,
beleefde Leiedal in 2014 opnieuw een bewogen en
ingrijpend jaar. Alain Top, burgemeester van Harelbeke, die in juli 2014 federaal parlementslid werd,
gaf zijn plaats in de raad van bestuur van Leiedal
door aan Inge Bossuyt, schepen in Harelbeke.
Hetzelfde deed Claude Vanwelden, gemeenteraadslid in Zwevegem ten aanzien van zijn collega
in de gemeenteraad Eliane Spincemaille. Ook het
mandaat namens de werkgeversorganisaties van
Jacques Laverge werd in 2014 overgenomen door
Dominiek Callewier, dit tot aan de jaarvergadering
van mei 2017.
Naast de vervanging van bovenstaande drie bestuursleden werden de diensten die aangeboden
worden in het kader van het systeem van ‘wederzijdse exclusieve dienstverlening’ na evaluatie en
actualisatie goedgekeurd door de AV.
Met het te vroege en diep betreurde overlijden
van secretaris Marleen Verkaemer en het vertrek
van Bart Noels, coördinator algemene diensten,
communicatie en netwerking wijzigde de personeelsbezetting en interne organisatie in 2014
ingrijpend. Terwijl de financiële resultaten en de
personeelszaken door algemeen directeur Filip
Vanhaverbeke werden opgevolgd, werd de rol
m.b.t. de bestuurlijke aspecten (agenda en verslag
van de raad van bestuur en de Conferentie van Burgemeesters) achtereenvolgens overgenomen door
waarnemend secretaris Bart Noels en na zijn vertrek
door Filip Meuris, coördinator van e-Government.
In functie van meer structurele oplossingen wierf
Leiedal twee nieuwe medewerkers aan: Jeroen
Vanthournout als stafmedewerker communicatie
en netwerking en Robby Braekeveld als stafmedewerker financiën en boekhouding.

Het nieuwe vergadergebouw van Leiedal werd
plechtig geopend tijdens de Algemene Vergadering
in mei 2014. De grote vergaderzaal, de ruime foyer
en diverse kleinere vergaderzalen hebben het vergadercomfort aanzienlijk verhoogd. Het vernieuwde huis ontving al heel wat streekorganisaties,
partnerorganisaties en mandatarissen. Op Open
Bedrijvendag zette Leiedal haar deuren open voor
het ruime publiek. Een duizendtal geïnteresseerden
kwamen een kijkje nemen in de nieuwbouw en
vernamen meer over onze activiteiten.
Traditiegetrouw organiseerde Leiedal in 2014 twee
jaarvergaderingen: een Algemene vergadering op
27 mei met de goedkeuring van het jaarverslag
en de jaarrekening van 2013 en op 11 december
de Buitengewone Algemene Vergadering met de
goedkeuring van het werkprogramma en de begroting voor 2015. Aansluitend hierop organiseerde
Leiedal opnieuw een ‘Ontmoetingsavond’ (mei) en
‘De Samenkomst’ (december). In voorbereiding
van de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen organiseerde Leiedal samen met de andere
streekintercommunales WIV, Psilon en Imog twee
informatievergaderingen voor de gemeente- en
provincieraadsleden van de aangesloten steden en
gemeenten. (zie 6.5)

9.2
Een organisatie
die krachten wil
bundelen
Leiedal wil nauwer samenwerken met andere
regionale en bovenlokale partners om complexe
vraagstukken aan te pakken.
Zo werden binnen de samenwerking van Designregio Kortrijk de banden tussen de economische en
onderwijswereld versterkt en expliciet verruimd op
het niveau van de regio (VOKA, Howest). Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Week van het Ontwerpen,
de inspiratiereis naar Nantes, de opmaak van de
Architectuurkaart ...
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Met betrekking tot welzijn en sociaal beleid, bleef
Leiedal structureel samenwerken met het Welzijnsconsortium. De samenwerking werd o.a. geconcretiseerd in projecten zoals ‘Warmer Wonen’ en ‘Klimaatneutrale regio’, initiatieven rond zorginnovatie
in het kader van ‘iAge’, wooninstrumenten zoals
het ‘lokaal toewijzingsreglement’, websiteondersteuning van OCMW’s binnen het DRK-project …
Daarnaast faciliteerde Leiedal in 2014 het overleg
en debat over een nieuw interlokaal samenwerkingsverband tussen de 13 OCMW’s op de Conferentie van Burgemeesters. (zie ook 3.3.)
De huisvesting van zuidwest in de kantoren van
Leiedal creëert niet alleen operationeel maar ook
beleidsmatig een nieuwe dynamiek. De samenwerking in 2014 resulteerde onder meer in de opmaak
van een ondersteunend aanbod voor roerend en
onroerend erfgoed, de uitwerking van de UiT-ID en
een complementaire inzet bij de voorbereidingen
van ‘De Grote Verleieding’ in 2015. (zie 3.3.)
Daarnaast reactiveerde Leiedal het overleg met de
streekparlementairen. Het eerste overleg van deze
groep viel trouwens samen met het bezoek van
Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan de
kantoren van Leiedal.
Ook in haar interne werking wil Leiedal de krachten
beter bundelen. In 2014 werd de rol van programmaregisseurs verder gedefinieerd en geconcretiseerd in taken. Ook worden medewerkers
vaker ingezet op basis van hun competenties bij
teamoverschrijdende projecten. Op die manier probeert Leiedal talentmanagement gestalte te geven.

9.3
Een transparant
en interactief
bestuur
Leiedal wil nog nadrukkelijker investeren in
een intense band met de vennoten en organiseert
zich ook zo op het niveau van de medewerkers. In
2014 bouwde Leiedal de gemeenteclubs verder uit.
De gemeenteclub is een groepje medewerkers uit
verschillende teams dat samen een lokaal bestuur
opvolgt om een coherent beeld te krijgen van de

opportuniteiten en activiteiten. Op die manier
kunnen de lokale besturen ook rekenen op een geïntegreerde dienstverlening en advies van Leiedal.
Anticiperend op de gewijzigde decreten op vlak
van bestuurlijk toezicht en digitalisering, ondernam Leiedal in 2014 een aantal initiatieven die de
transparantie bevorderen. De nieuwe bepalingen
van inzendingsplicht werden geïmplementeerd,
de verslagen van de raad van bestuur worden ter
beschikking gesteld aan de raadsleden en de lijsten
van genomen besluiten worden gepubliceerd op
de website van Leiedal. De wijzigingen leidden tot
aanpassing van de statuten. Dit werd goedgekeurd
op de Algemene Vergadering in mei en bekrachtigd
door een ministerieel besluit.
In afwachting dat de Beleids- en Beheerscyclus
(BBC) toegepast wordt op de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, is het de keuze van de
Vlaamse overheid dat de BBC eerst wordt uitgerold
bij de gemeenten, autonome gemeentebedrijven,
OCMW’s en hun publiekrechtelijke verenigingen.
Leiedal heeft in 2014 haar beleidsplan afgestemd
op de gemeentelijke beleidsplannen en de
onderliggende BBC-oefening. Aansluitend heeft
Leiedal deelgenomen aan een VVSG-opleiding rond
externe audit.

9.4
Een beperkte
overhead die
zoveel als
mogelijk wordt
gedeeld met
andere
organisaties
Leiedal wil haar overhead beperkt houden door
niet alleen efficiënt te werken, maar tegelijk een
aantal algemene diensten te laten gebruiken door
partnerorganisaties. Zo biedt Leiedal sinds 2013
ondersteuning aan haar huisgenoten van zuidwest.
Daarnaast groeide het nieuwe vergadergebouw
van Leiedal, dat officieel geopend werd in mei, in
2014 reeds uit tot een trefplek van heel wat streekorganisaties en lokale en regionale partners.
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Vanuit de positieve ervaring van de samenaankoop energie, onderzocht Leiedal andere zinvolle
gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en
andere vormen van samenaankoop tussen lokale
besturen. Naast het opvolgen van bestaande acties
werden echter geen nieuwe initiatieven genomen.
(zie 7.2)

9.5
Een begeesterende en motiverende organisatie in
een regionaal en
internationaal
netwerk
Geschikte medewerkers met de juiste competenties en talenten aantrekken en blijven houden
is ook voor Leiedal een blijvend aandachtspunt. In
2014 nam Leiedal hiertoe de volgende initiatieven:
• Aanwervingen van een stafmedewerker netwerking en communicatie en een stafmedewerker
financiën en boekhouding
• Onthaalbeleid van de nieuw aangeworven medewerkers
• Opstellen van het vormingsplan voor 2014 op
basis van de functionerings- en evaluatiegesprekken, in overleg met de clustercoördinatoren
• Organiseren, voorbereiden en op maat afstemmen van interne vormingen rond beleidsnota’s
schrijven, schrijven voor websites en zakelijk Frans
• Invullen van de functies als vertrouwenspersoon
In 2014 onderzocht Leiedal ook de principes van
‘het nieuwe werken’ binnen haar specifieke bedrijfscontext. Afspraken met betrekking tot werkmethodes en timemanagement werden besproken
en behandeld. Ook het projectmatig werken en
werken met programmaregie is geïmplementeerd.

Leiedal als organisatie
Leiedal stelde eind 2014 45 medewerkers
tewerk, waarvan 13 met deeltijdse prestaties. Dit vertegenwoordigt 41,17 voltijdse
equivalenten.

Indiensttreding:
• Robin Noulez
• Cindy Deglorie
• Jeroen Vanthournout
• Robby Braekeveld
Uitdiensttreding
• Guy Pollet
• Bjoke Carron
• Bart Noels
Pensioen
• Wilfried Vandeghinste
Overleden
• Marleen Verkaemer
Annemie Celis werkt op zelfstandige basis
bepaalde opdrachten uit rond HRM, Hilde
Simoens ondersteunt als uitzendkracht de
financiën en boekhouding.
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Overlijden Marleen Verkaemer

Afscheid bestuursleden: Jacque Laverge (2de rechts),
Alain Top, Claude Vanwelden

Nieuwbouwkantoren Leiedal
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Financiën
situering
Door de invoering van de programmawet van 19 december 2014 zou de intercommunale Leiedal, vanaf
inkomstenjaar 2015 - aanslagjaar 2016, onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Analoog met
andere intercommunales voor streekontwikkeling in Vlaanderen besliste de Raad van Bestuur van Leiedal
de nietigverklaring van deze programmawet in samenwerking met VVSG en Interafval aan te vragen bij het
Grondwettelijk Hof.
Niettemin werden de balans en resultatenrekening van inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) voorbereid
op de vanuit de programmawet vooropgestelde vennootschapsbelasting.
De aanpassingen in de jaarrekening van Leiedal situeren zich vooral op het vlak van de waardering van de
voorraad, de herwaarderingsmeerwaarden en voorzieningen voor risico’s en kosten.
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balans - actief
Voorraden en bestellingen in
uitvoering
Tot en met boekjaar 2013 werden de voorraden
onderworpen aan deze waarderingsregels:
“De actiefwaarde van de voorraad gronden omvat de
verwervingskosten, de uitrustingskosten, de intrestlasten en het parkmanagement.” De intrestlasten bevatten zowel de intrestlasten op uitstaande leningen
en de geboekte vergoeding op eigen middelen.
Om de voorraadwaarde te actualiseren, worden de
waarderingsregels als volgt gewijzigd:
“De actiefwaarde van de voorraad gronden omvat
de verwervingskosten, de uitrustingskosten en het
parkmanagement.”
De jaarrekening 2014 werd ook in die zin aangepast, waarbij er een correctie werd geboekt met
betrekking tot de in voorraad opgenomen intresten
uit het verleden.
Door de verkopen van gronden in 2014 is er tevens
een voorraaddaling.

Vorderingen op ten hoogste één
jaar – B. Overige vorderingen
Dit bedrag is sterk gestegen t.o.v. vorig jaar. Dit
is vooral te wijten aan het in rekening brengen
van te ontvangen subsidies in boekjaar 2014.
Dit zijn zowel subsidies voor streekprojecten als
subsidies voor aanleg van gronden in voorraad.
Daarnaast staat er ook een te ontvangen bedrag
als vergoeding door de verzekeringsmaatschappij
voor de brand in de gebouwen van de site Nelca in
Lendelede.
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III

MATERIELE VASTE ACTIVA
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting

IV

31/12/2014

31/12/2013

3.968.967,40

3.133.872,14

3.687.113,69

2.941.035,92

176.357,22

154.580,82

C. Meubilair en rollend materieel

105.496,49

38.255,40

FINANCIELE VASTE ACTIVA

710.394,98

710.394,98

0,00

0,00

58.876.502,27

64.294.396,38

C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen

V

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
B. Overige vorderingen

VI

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
A. Voorraden
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

VII

3.204.987,28

1.120.415,64

A. Handelsvorderingen

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

618.816,51

407.507,55

B. Overige vorderingen

2.586.170,77

712.908,09

VIII

GELDBELEGGINGEN

4.916.404,40

7.441.422,57

IX

LIQUIDE MIDDELEN

3.579.610,38

836.211,39

X

OVERLOPENDE REKENINGEN

685.041,43

674.392,86

75.941.908,14

78.211.105,96

TOTAAL DER ACTIVA
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balans - passief
Herwaarderingsmeerwaarden
Tot en met het boekjaar 2013 werd hier de
vergoeding voor eigen middelen geboekt. Deze
vergoeding werd in rekening gebracht in de voorraadwaarde.
Omwille van de voorgestelde wijziging van de
waarderingsregels voor de voorraden, wordt de
herwaarderingsmeerwaarde ten behoeve van
2.574.869,54 euro overgeboekt naar de onbeschikbare reserves.

Reserves – C. Belastingvrije
reserves
In het kader van de overgang naar vennootschapsbelasting werden de in het verleden aangelegde voorzieningen in detail bekeken.
Vanuit fiscaal standpunt moet een voorziening
echter scherp omschreven en onderbouwd worden,
voor gebeurtenissen die heel waarschijnlijk zijn.
Indien de voorziening niet aan deze voorwaarden
voldoet, dan spreekt men eerder van een reserve.
Dit wordt als belastingvrije reserve geboekt om te
voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde,
zoals omschreven in artikel 190 van WIB.

Voorzieningen voor risico’s en
kosten
In het kader van de onderworpenheid aan de
vennootschapsbelasting en zoals aangehaald in de
rubriek ‘belastingvrije reserves’, werden alle aangelegde voorzieningen tegen het licht gehouden.
Een heel aantal voorzieningen werden zodoende
overgeboekt naar deze belastingvrije reserves. In
totaal werd een bedrag van 14.962.864,50 euro aan
voorzieningen teruggenomen t.o.v. vorig jaar, waardoor er nog 1.068.647,70 euro aan voorzieningen
over blijven.
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I

Balans - na winstverdeling - passief

31/12/2014

31/12/2013

KAPITAAL

3.179.685,78

3.179.685,78

3.179.685,78

3.179.685,78

2.808,16

2.577.677,70

22.251.778,56

5.920.560,82

A. Geplaatst kapitaal
B. Niet-opgevraagd kapitaal

III

HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

IV

RESERVES
A. Wettelijke reserve

317.968,58

317.968,58

B. Onbeschikbare reserve

4.203.031,27

1.628.161,73

C. Belastingvrije reserve

13.746.482,86

0,00

D. Beschikbare reserve

3.984.295,85

3.974.430,51

0,00

247.893,52

1.068.647,70

16.031.512,20

35.763.853,26

40.004.099,83

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

13.538.897,80

10.055.669,75

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

10.306.285,62

8.170.278,81

VI

KAPITAALSUBSIDIES

VII

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
D. Overige risico's en kosten

VIII

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
A. Financiele schulden
4. Kredietinstellingen

IX

B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen

0,00

47.089,17

2.197.029,28

969.867,88

10.369,14

144.758,82

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

593.885,66

694.444,97

F. Overige schulden

431.328,10

29.230,10

136.236,88

194.006,36

75.941.908,14

78.211.105,96

C. Handelsschulden
D. Ontvangen vooruitbetalingen

X

OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER PASSIVA
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Omzet
Omzet verkochte gronden
In 2014 werd er ongeveer 10 ha aan gronden verkocht die een saldo van 9.927.019,91 euro vertegenwoordigen.
Voorraadwijziging
Dit is een normale beweging voor boekjaar 2014,
gezien de omzet en mindere aankopen. Er werden
hierin ook een aantal correcties opgenomen met
betrekking tot de actualisering van de voorraden.

Andere bedrijfsopbrengsten
Deze zijn sterk gewijzigd ten opzichte van het
boekjaar 2013.
Dit zijn de ontvangen subsidies op de immobiliaire
projecten en op de streekprojecten en de bijdrage
van de gemeenten.
Dit jaar is er echter een uitschieter bij de ontvangen
subsidies. Voor de site Nelca te Lendelede hebben
we 2,3 mln euro ontvangen. Dit bedrag bevat 1,5
mln euro subsidies alsook 0,8 mln euro te ontvangen vergoeding van de verzekering voor de brand
die er in het verleden op de site is geweest.

Bedrijfskosten
Dit is een negatief totaal dat als opbrengst
geïnterpreteerd moet worden. Dit komt door de
bestedingen van de voorzieningen. Gelet op de
voorwaarden van een ‘fiscale voorziening’ werden
alle voorzieningen, die niet aan deze voorwaarden
beantwoorden, besteed.
De andere kosten liggen in lijn met vorig boekjaar,
tenzij de personeelskosten, die lager zijn dan vorig
jaar.
De afschrijvingen zijn ook hoger dan vorig
jaar. Voornamelijk door de extra afschrijvingen op
investeringen in boekjaar 2014 in ICT-materiaal en
de nieuwbouw vergaderzalen.

Financiële opbrengsten
In 2014 is er een belegging ter waarde van 1,2
mln euro afgelopen waarbij meer intresten werden
ontvangen dan oorspronkelijk meegerekend.

Financiële kosten
Vorig jaar werd de ‘vergoeding eigen middelen’
hierin nog opgenomen. Omwille van een nieuwe
waardering van de voorraad, is dit vanaf boekjaar
2014 niet meer het geval.

RESULTATENREKENING (STAFFELVORM)

I

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

31/12/2014

31/12/2013

11.020.928,42

13.551.709,20

9.927.019,91

3.568.575,93

-5.417.894,10

6.020.246,63

A. Omzet
- omzet verkochte gronden
- voorraadwijziging
- andere inkomsten realisaties

763.587,72

1.033.185,63

- andere opbrengsten

941.161,30

1.463.457,50

4.807.053,59

1.466.243,51

B. Andere bedrijfsopbrengsten
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II

BEDRIJFSKOSTEN

31/12/2014

31/12/2013

-3.203.755,84

12.768.940,17

A. Handelsgoederen, grond-en hulpstofffen

6.237.202,60

7.904.990,01

B. Diensten en diverse goederen

1.702.598,70

1.464.596,28

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3.447.488,54

3.812.571,61

296.938,42

244.962,90

74.880,40

0,00

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en
materiële vaste activa
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen
F. Voorzieningen voor risico's en kosten
- toevoegingen
- bestedingen

III

BEDRIJFSWINST

IV

FINANCIELE OPBRENGSTEN

533.002,26

860.800,64

-15.495.866,76

-1.518.981,27

14.224.684,26

782.769,03

328.821,94

156.327,22

865.994,32

918.076,87

13.687.511,88

21.019,38

147.889,99

0,00

B. Opbrengsten uit vlottende activa

V

FINANCIELE KOSTEN
A. Kosten van schulden

VI

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

VII

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

VIII

A. Terugname afschrijvingen en waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa

30.816,02

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

117.073,97

UITZONDERLIJKE KOSTEN

67.843,03

0,00

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa

51.779,34

E. Andere uitzonderlijke kosten

16.063,69

X

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

11.210,66

19.141,32

XI

WINST VAN HET BOEKJAAR

13.756.348,18

1.878,06

-13.746.482,86

0,00

XII

BELASTINGVRIJE RESERVES
A. Onttrekking aan belastingvrije reserves (+)

XIII

0,00

B. Overboeking naar belastingvrije reserves (-)

-13.746.482,86

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR

9.865,32

1.878,06

-

-

Voorstel Verwerking van het resultaat
Toevoeging aan de beschikbare reserve
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Vereenvoudigde voorstelling van
de resultatenrekening per 31.12.2014
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10. toevoeging belastingvrije reserves
11. saldo na toevoeging

13.746.482,86
9.865,32
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bijlagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leden raad van bestuur op 31/12/2014
Overzicht exclusieve dienstverlening
Ruimtelijke uitvoeringsplannen – overzichtstabel 2014
Afsprakennota’s 2014
Verkoop van gronden op bedrijventerreinen 2014
Bedrijventerreinen in ontwikkeling op 31/12/2014
Inventaris van de openbare bedrijventerreinen op 31/12/2014
Door Leiedal gerealiseerde bedrijventerreinen op 31/12/2014
Grondtransacties op bedrijventerreinen in 2014
Door Leiedal gerealiseerde woonzones op 31/12/2014
Grondtransacties woonzones in 2014
Jaarekening op 31/12/2014
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1    Beleidsvoorbereidende plannen en studies
Ruimtelijke beleidsplannen

De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en
beleidsplannen en vergelijkbare toekomstige plannen.

x

x

Mobiliteitsplannen

De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van gemeentelijke mobiliteitsplannen, het
uitvoeren van de sneltoets van het mobiliteitsplan.

x

x

Beleidsplan mbt publieke ruimte

De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van een integraal plan met betrekking tot de
inrichting van de publieke ruimte waarbij een algemene visie op
het gebruik van materialen in en op de dimensionering van de
publieke ruimte wordt geformuleerd.

x

x

Leefmilieu- en natuurbeleidsplannen

De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van gemeentelijke beleidsplannen, actieprogramma’s en rapporten mbt leefmilieu, natuur, water en groen.

x

x

Woonbeleidsplan

De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van een woonbeleidsplan, een woonstudie
of een ander gemeentelijk beleidsdocument waarin de
krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden
aangegeven.

x

x

Beleidsplan onroerend erfgoed

De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van een gemeentelijke visie op haar onroerend erfgoedbeleid mbt archeologie, bouwkundig erfgoed en
landschappen.

x

x

Beleidsplan e-Government

De opmaak, actualisering, en/of herziening, geheel of onderdelen ervan van een lokaal beleidsplan inzake e-Government (of onderdelen daarvan).

x

x

2    Beleidsondersteunende plannen en studies
Stedenbouwkundige plannen en
studies

De opmaak plannen en studies die leiden tot beeldkwaliteitsplannen, structuurschetsen, inrichtingsplannen en -studies, stedenbouwkundige ontwerpen of masterplannen.

x

x

Plannen, projecten en studies ter
ondersteuning van het milieu-,
natuur- en waterbeleid.

De opmaak van plannen, projecten en studies ter ondersteuning en ter uitvoering van het milieu-, natuur- en waterbeleid.

x

x

De opmaak van voorstudies bij mobiliteitsdossiers met een samenwerkingsovereenkomst

De opmaak en/of opvolging van de plannen in kader van de
samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteitsdossiers tussen
de gemeente en het Vlaams Gewest.

x

x

Trage wegen

De opmaak van een gemeentelijk of intergemeentelijk plan
trage wegen dat een visie, doelstellingen en programma bevat
voor de herwaardering en de inrichting van wandel-, fietsen ruiterroutes.

x

x

Lokale mobiliteitsstudies en onderzoek

Uitvoering van studies en onderzoeken ter ondersteuning van
de opmaak, uitvoering of opvolging van het lokale mobiliteitsbeleid.

x

x

Mobiliteitstoetsen bij niet complexe
projecten

De opmaak van een nota waarbij in een confrontatie tussen
mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel van een nietcomplexe project op basis van beschikbare kwantitatieve
gegevens en vooral op kwalitatieve wijze de verwachte
mobiliteitskenmerken/effecten, knelpunten en milderende
maatregelen in verband met mobiliteit worden weergegeven.

x

x

Het opzetten en begeleiden van een
traject publieke ruimte

De gemeente begeleiden in een traject waarbij specifieke plekken van de publieke ruimte in de gemeente worden aangepakt
vanuit een participatief traject met aandacht voor een kwalitatief ontwerp en een betaalbare uitvoering.

x

x

Uitvoeringsgericht plan publieke
ruimte van concept tot en met
voorontwerp

De opmaak en begeleiding van een concept en voorontwerp
voor de inrichting van publieke ruimte.

x

x
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Uitvoeringsgericht plan publieke
ruimte in uitvoeringsfase

De opmaak en begeleiding van het concept en het voorontwerp voor de inrichting tot en met de uitvoering van de
publieke ruimte.

x

x

Opmaak ruimtelijke energieconcepten

Opmaak van ruimtelijke energieconcepten ifv het ondersteunen van de gemeente bij de regie van de ruimtelijke integratie van hernieuwbare energie op verschillende ruimtelijke
schaalniveaus (wijk, gemeente, regio) en de opmaak van energieconcepten voor woonwijken en bedrijventerreinen.

x

x

Actieplan Bouwkundig Erfgoed

Het uitvoeren van een actiegerichte evaluatie van de inventaris bouwkundig erfgoed ifv de stedenbouwkundige,
bouwfysische en esthetische kenmerken van het gebouw, zijn
ruimtelijke context en zijn betekenis voor de gemeente.

x

x

Woonprogrammatie

De opmaak van een lokaal programma om de lokale beleidsdoelstellingen inzake woningen te behalen.

x

x

Specifieke ondersteuning GIS

Intensieve begeleiding GIS;
Thematische ondersteuning;
Data-inventarisatie en –verwerking;
Specifieke projecten (Generiek Informatie Platform Openbaar
Domein,…)

x

x

(Inter-)gemeentelijke ICT-projecten

Organisatie ICT-aankoopcontracten; ondersteuning
veiligheidsconsulent; ICT-standardisatieprojecten; breedband; ad hoc ondersteuning systeembeheer

x

x

x

x

B.    Opmaak van alle gemeentelijke plannen ter uitvoering van
gemeentelijke ruimtelijke structuur- en beleidsplannen met
uitzondering van RUP’s n.a.v. een planologisch attest

x

x

Gemeentelijke verordeningen

De opmaak van gemeentelijke verordeningen zoals decretaal
bepaald.

x

x

Energieactieplan

De opmaak en monitoring van een energieactieplan in kader
van het burgemeestersconvenant.

x

x

Lokale en gemeentegrensoverschrijdende projecten in kader van
het burgemeestersconvenant

Ondersteunen, begeleiden en mee uitwerken van (inter)gemeentelijke en grensoverschrijdende projecten binnen het
burgemeestersconvenant.

x

x

Lokale en gemeentegrensoverschrijdende projecten in kader van de
regionale groenstructuur

Ondersteunen, begeleiden en mee uitwerken van (inter)
gemeentelijke en grensoverschrijdende groen-, milieu- en
waterprojecten binnen de regionale groenstructuur.

x

x

Lokaal toewijzingsreglement sociale
huisvesting

De opmaak van een lokaal toewijzingsreglement in kader van
de sociale huisvesting volgens de decretale bepalingen.

x

x

Herwaarderingsplan voor beschermd
onroerend erfgoed

De opmaak van een herwaarderingsplan voor de toekomstige
ontwikkeling van beschermd onroerend erfgoed.

x

x

Digitale Regio Kortrijk

Uitbouwen websites lokale overheden bovenop het DRK-platform (Shared Service).

x

x

GovMaps

Uitbouwen geoloketten lokale overheden bovenop het
GovMaps-platform (Shared Service).

x

x

3    Beleidsuitvoerende plannen en studies
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoering-

A.    De opmaak van alle gemeentelijke plannen ter uitvoering

splannen

van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.
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4    Beleidsbegeleiding: dienstverlening naar processen en projectregie
Begeleiding bij de selectie en gunning
van ontwerpers en studiebureaus.

Begeleiding van de lokale besturen bij de selectie- en gunningsprocedure van ontwerpers (stedenbouwkundige ontwerpers, planners, ontwerpers publieke ruimte, landschapsarchitecten) en studiebureaus. Dit kan onder meer gebeuren via
wedstrijden en oproepen (open oproep, oproep winvorm)

x

x

Haalbaarheidsonderzoek van realisatie, herbestemming, opwaardering en
/of vervangingsbouw van (verlaten)
panden, sites en terreinen

Een mogelijk project gedetailleerd onderzoeken op zijn
stedenbouwkundig-ruimtelijke, milieu-technische, technische, financiële en organisatorische haalbaarheid, de realisatie ervan voorbereiden en aftoetsen bij mogelijke partners
en/of realisatoren.

x

x

Projectregie Voor realisatie, herbestemming, inrichting, opwaardering
en/of vervangingsbouw (verlaten)
panden, sites en terreinen

Een project met betrekking tot de realisatie, herbestemming,
inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van panden,
sites en terreinen, al dan niet geheel of gedeeltelijk verlaten,
op vraag van de gemeente opzetten, inspireren, adviseren en
coördineren, om op een gestructureerde manier tot een
goede inrichting en ontwikkeling te komen.

x

x

Projectregie voor Signalisatie
bedrijventerreinen

Een project met betrekking tot de realisatie, herbestemming,
inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van panden,
sites en terreinen, al dan niet geheel of gedeeltelijk verlaten,
op vraag van de gemeente opzetten, inspireren, adviseren en
coördineren, om op een gestructureerde manier tot een
goede inrichting en ontwikkeling te komen.

x

Begeleiding onroerende transacties
(verwervingen,verkopen,…): Opmaak
schattingsverslag

Laten opmaken van een gedetailleerd schattingsverslag
door een landmeter-expert, door Leiedal aangesteld

x

Begeleiding onroerende transacties
(verwervingen,verkopen,…): Voeren van
onderhandelingen

Op basis van en binnen de marges van het schattingsverslag,
het voeren van minnelijke onderhandelingen voor onroerende transacties tot aan het afsluiten van een overeenkomst.

x

Methodieken diensten- en organisatieoptimalisatie

Aanbieden van verschillende methodieken die moeten leiden
tot een versterking van de interne organisatie binnen lokale
besturen, het verbeteren van processen, het doordenken van
dienstverlening (beredeneerd vanuit de klant, informatiestromen en beleidsmatige beheersing)

Uitvoeren van archeologisch onderzoek

x

Ondersteunen en/of organiseren van
de handhaving en toezicht inzake
stedenbouw, leefmilieu en omgeving

Een gemeente of een groep van gemeenten ondersteunen bij
het opzetten van het handhavingsprogramma, de organisatie
of de uitvoering van de handhaving.

x

Ondersteunen van de gemeentelijk dienst op vlak van Ruimtelijke planning/
ruimtelijke ordening/Stedenbouw,
Leefmilieu & natuur, Mobiliteit, Publieke
ruimte, Waterbeheer en Bekkenwerking,
Duurzaamheid

Een gemeente ondersteunen bij de uitvoering van concrete
inhoudelijke taken van een gemeentelijke dienst.

x

x

Ondersteuning/advisering/behandeling vergunningsaanvraag / planmerscreening / projectmerscreening /
ontheffingen van planmer/ ontheffingen van projectmer

Een gemeente adviseren in de beoordeling van een verguningsaanvraag, een plan- of projectmerscreening of de aanvraag tot onheffing van een plan- of projectmer.

x

x

Ondersteunen van gemeentelijke
deelnemers bij de realisatie van convenants en/of samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en
het Vlaamse Gewest en/of de provincie
West-Vlaanderen

De gemeenten ondersteunen in het aanvragen, opmaken,
uitvoeren of opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten
tussen de gemeenten en andere besturen.

x

x

Europese projectontwikkeling:
definiëring en redactie

Ondersteuning en begeleiding aan gemeentebesturen bij
het voorbereiden, structureren en uitschrijven van een gemeentelijke projectidee tot een volwaardig project binnen
Europese programmakaders.

x

x
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BEHANDELING BEZWAREN

DEFINITIEVE VASTSTELLING

BESLUIT

O

O

X

O

X

X

O

O

X

X

X

X

X

X

O

O

O

X

X

11_1 - BRANDENMOLEN

O

O

O

O

O

O

O

X

14_1 - OUDE PASTORIJSTRAAT

O

O

O

O

O

O

O

X

12_1 - OCMW - STATIONSSTRAAT

O

O

X

X

X

X

X

15_1 - HISTORISCH GEGROEIDE BEDRIJVEN

O

O

O

X

16_1 - ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BUITENGEBIED

O

O

O

X

9-1 – GEMENGDE ACTIVITEITENKORRELS N50

O

X

X

X

14_1 - BAVIKHOVE DORP-NOORD

O

O

O

O

O

O

X

X

21_1 - MARKTPLEIN

O

O

O

O

O

O

O

X

22_1 - BLOEMENWIJK-VAARNEWIJK

O

O

O

X

23_1 - LOKAAL BEDRIJVENTERREIN HARELBEKEZUID

O

O

X

X

X

X

X

24_1 - ARENDSWIJK

O

O

X

X

25-1 – BOURGONDISCH KRUIS

X

X

X

X

6_1 - KORTRIJK BLEKERIJ - DOORNSTRAAT

X

X

X

7_1 - TORKONJESTRAAT

O

O

O

O

O

O

X

X

010_1 - VENNING MANCHESTER

O

O

O

014_1 - BELLEGEM - CENTRUM

O

O

O

O

X

X

015_ 1 – AZ GROENINGE-HERZIENING

O

O

O

O

O

X

X

X

VOORONTWERP

O

PLAN MER

X

SCHETSONTWERP

X

STARTNOTA

X

RUP

O

GEMEENTE

ONTWERP

jaarverslag
2014

ANZEGEM

2_4 - ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES FASE 3.2

O

O

O

O

5_2 - WEEDRIES

O

O

O

O

7_1 - JAGERSHOEK FASE 3

O

O

O

O

11-2 – SMESSEPLEIN 2

X

X

X

X

15_1 - VICHTE STATIONSOMGEVING

O

O

O

O

O

19_2 - DOUTERLOIGNE

O

O

O

O

22_1 - KWZI INGOOIGEM

O

O

O

24_1 - MEKEIRLEWEG

X

26-1 - BOSSTRAAT

X

AVELGEM

6_1 - TER MUNCKEN

O

O

DEERLIJK

5-2 – GAVERS 2

X

6_2 - OOSTHOEK

X

9_1 - HISTORISCHE HOEVES

HARELBEKE

KORTRIJK

RUP

STARTNOTA

SCHETSONTWERP

PLAN MER

VOORONTWERP

ONTWERP

BEHANDELING BEZWAREN

DEFINITIEVE VASTSTELLING

KUURNE

2-2 – LEIEBOORDEN

X

X

X

X

x

5-1 – KREKELWEG

O

O

O

O

O

X

X

8-1 - BOOMGAARD

O

O

O

O

O

x

x

X

12_1 - VIERSCHAAR

O

x

x

X

11_1 - WUG DE BERGKAPEL

O

X

X

X

13_1 – STATIONSSTRAAT ZUID

X

X

X

X

2_1 – MARKTPLAATS - ZILVERBERSTRAAT

X

12_2 - KARMEL

O

O

O

O

O

O

X

X

15_1 - STIJN STREUVELSSTRAAT

X

X

17_1 - SEAMINOX-GALANA

O

O

O

O

O

X

X

18_1 – STATIONSOMGEVING

X

20-1 – BOSSTRAAT – GALGESTRAAT

X

12_1 - GROENE SLINGER MOORSELE

O

O

O

X

X

13_1 – MENENSTRAAT - NOORD

O

O

O

O

O

O

X

15_1 - WEVELGEM LEIEVALLEI - CENTRUM

O

O

16_1 - KARRESTRAAT

O

O

O

O

O

O

X

12_1 - KERKOMTREK HEESTERT

X

X

26_1 – strategisch project bekaert

x

27_1 – HERORIËNTERINGSZONE KNOKKE

O

O

O

X

x

28_1 - OTEGEM CASINO

O

O

x

X

LENDELEDE

WAREGEM

WEVELGEM

ZWEVEGEM

BESLUIT

GEMEENTE

93

X
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Afsprakennota’s i.k.v. exclusieve dienstverlening in 2014 - Overzichtstabel
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GOEDGEKEURD EXCLUSIVITEIT
X

NR

GEMEENTE

NAAM

OVERGEMAAKT

2014-01

Harelbeke

Bourgondisch Kruis

7/01/2014

2014-02

Kortrijk

Wijnen De clerck

16/01/2014

2014-03

Menen

Actualisatie GRS Menen

14/01/2014

X

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

2014-04

Wervik

Leiewerken

31/01/2014

X

Projectregie

2014-05

Deerlijk

Woongebied Windhalmstraat

27/01/2014

x

Projectregie

2014-06

Wevelgem

Beleidsondersteuning mobiliteitsplan

30/01/2014

X

Mobiliteitsplan

6/02/2014

X

Lokaal e-government

X

Lokaal e-government

X

Gemeentelijk RUP

2014-07

Kortrijk

Website

2014-08

Resoc

Website

2014-09

Waregem

Bossstraat - Galgestraat

18/02/2014

Gemeentelijk Rup
Gemeentelijk RUP

2014-10

Deerlijk

Gavers E

14/02/2014

X

Gemeentelijk RUP

2014-11

Waregem

Gentseweg - Neerstraat

20/02/2014

X

Gemeentelijk RUP

2014-12

Harelbeke

Revitalisering

2014-14

Lendelede

Stationsstraat -zuid

4/03/2014

X

Gemeentelijk RUP

2014-15

Anzegem

Bosstraat

5/03/2014

X

Gemeentelijk RUP

Geoloket Fluvia

3/04/2014

X

actualisatie mobiliteitsplan

15/04/2014

X

Gemeentelijk
mobiliteitsplan

2014-17
2014-18

Deerlijk

2014-19

Menen

Revitalisering Lar

2014-20

Kortrijk

Specifi

x

X

Lokaal e-government

2014-21

Kortrijk

Website Texture

15/05/2014

X

Lokaal e-government

2014-22

Kortrijk

Website Kortrijk doet mee

23/05/2014

2014-23

Zwevegem

Projectregie

2014-24

Spiere-Helkijn

PDPO

5/06/2014

Projectregie

2014-25

Anzegem

PDPO

5/06/2014

Projectregie

Lokaal e-government
Projectregie

2014-26

Zwevegem

Mobiliteitsplan

10/06/2014

2014-27

Spiere-Helkijn

Parochiekerk

20/06/2014

2014-29

Kortrijk

Blekerij - Doornstraat

10/07/2014

X
X

2014-30

Waregem

Marktplaats

10/07/2014

2014-31

Spiere-Helkijn

Ondersteuning vergunningsaanvragen

17/07/2014

X

Mobiliteitsplan
Projectregie
Gemeentelijk RUP
Gemeentelijk RUP
Gemeentelijke
stedenbouwkundige
en verkavelingsverordeningen
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GOEDGEKEURD EXCLUSIVITEIT

NR

GEMEENTE

NAAM

OVERGEMAAKT

2014-32

Menen

Onroerende transacties

28/08/2014

2014-33

Avelgem

E-mail nieuwsbrieven

12/09/2014

2014-34

Wevelgem

Begraafplaatstoepassing

19/11/2014

2014-35

Zwevegem

Strategisch project Bekaert

16/10/2014

X

2014-36

Zwevegem

Toewijzingsreglement

16/10/2014

X

Lokaal woonbeleid,
projectregie
X

Lokaal e-government
Lokaal e-government
Haalbaarheidsonderzoek van herbestemming bedrijfspanden
en sites

2014-37

Harelbeke

Bloemmolens

20/10/2014

2014-38

Deerlijk

Locatieonderzoek brandweerkazerne

16/10/2014

X

Inrichtingsstudie

Gemeentelijk RUP

2014-39

Anzegem

Locatieonderzoek brandweerkazerne

16/10/2014

X

Inrichtingsstudie

2014-40

Wervik

OC Wervik

12/11/2014

2014-41

Spiere-Helkijn

Mobiliteit

12/11/2014

Gemeentelijke
mobiliteitsplannen

2014-42

Menen

Stationsomgeving

20/11/2014

Gemeentelijk rup

2014-43

Anzegem

GRS Anzegem

5/12/2014

X

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
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2006

2009

2010

2011

2012

98

102

150

177

190

105

124

209

160

166

111

130

15

12

20

8

28

25

23

22

6

14

20

12

10

18

2013

2014

2008

2005

2007

VERKOPEN AAN BEDRIJVEN,

2003

97

2002

110

2001
NIEUWE CONTACTEN MET
BEDRIJVEN

2004

Overzichtstabel - Promotie en verkoop van bedrijventerreinen 2001-2014
jaarverslag
2014

WAARVAN:
- NIEUWE VESTIGINGEN

11

7

18

7

20

23

21

17

6

11

13

5

9

15

- UITBREIDINGEN

4

5

2

1

8

2

2

5

0

3

7

6

1

2

ANDERE (*)

8

4

3

6

12

2

1

2

1

2

1

5,88

5

5,52

7,98

12,07

9,66

15,68

17,07

5,68

8,2

12,72

8,74

3,8

9,7

- NIEUWE VESTIGINGEN (HA)

2,61

2,58

5,51

7,49

9,32

8,99

15,58

13,17

5,68

7,4

9

6,07

2,1

8,3

- UITBREIDINGEN (HA)-RUILING

3,27

2,42

0,01

0,49

2,75

0,67

0,1

1,19

0

0,8

3,7

2,67

1,7

1,4

ANDERE (HA) (*)

6,06 (-1,36)

2,25

0,22

(-1,48)

(-1,24)

1,96

2,7

0,02

0,14

0,02

TOTALE OPPERVLAKTE (HA),

1

WAARVAN:

* ruiling - openbaar domein

0,02
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Overzichtstabel - Grondverkopen op bedrijventerreinen in 2014

Zone

Aan

Wevelgem

WEV zuid BT

Recticel

14.410

productie van isolatiemateriaal

uitbreiding

WEV zuid BT

Gravel art

15.290

opslag en distributie van
grondstoffen

nieuwe vestiging

De Blokken

BVBA Alfora (NV
Oosterlynck)

4.069

opslag en groothandel
in meubelen

nieuwe vestiging

De Blokken

Bus en Coach

Autobussen

uitbreiding

Moen Trekweg

De Baets Consult en
Invest

recyclage van nonferro metalen

nieuwe vestiging

EsserstraatBZVG-Module 5

Thienpont Peter

219

Sanitair & Elektriciteit

nieuwe vestiging

Kennedypark

Agentschap Wegen en
Verkeer

185

Kennedypark

Konvert

8.462

Interimdiensten

nieuwe vestiging

Beneluxpark

Constructivo

4.864

vastgoedsector

nieuwe vestiging

Doomanstraat

D'Halluin-Plowy

3.049

aannemingsbedrijf voor
electriciteitswerken en
standenbouw

nieuwe vestiging

Doomanstraat

Bauwens-Boudrez

3.103

aannemingsbedrijf voor
algemene bouw- en
aannemingswerken

nieuwe vestiging

Doomanstraat

Vandenborre-Devos
NV

3.045

aannemingsbedrijf
inzake electrische en
sanitaire installaties

nieuwe vestiging

Doomanstraat

Koen Vanhoutte Bvba

2.619

schrijnwerkerij

nieuwe vestiging

Groenbek

Talent

360

dienstverlening in human resources

nieuwe vestiging

Groenbek

Dikaioma

624

gerechtsdeurwaarderskantoor

nieuwe vestiging

Groenbek

Electro Industries

1.500

aannemingsbedrijf
electriciteitswerken

nieuwe vestiging

Groenbek

Sammy Darraz

2.500

timmer- en schrijnwerk

nieuwe vestiging

Groenbek

Vl Technics

4.600

aannemingsbedrijf
electriciteitswerken

nieuwe vestiging

Zwevegem

Kortrijk

Aalbeke

Waregem

TOTAAL

Opp m²

24
28.952

97.875

€ 8.062.630,04

effectieve verkopen

€ 26.956,63

overdracht openbaar
domein en andere

€ 83.037

nieuwe vestiging

€ 14.434

uitbreiding

Activiteit

Uitbreiding of
nieuwe vestiging

Gemeente

overdracht

98

jaarverslag
2014

Bedrijventerreinen in ontwikkeling op 31/12/14 overzichtstabellen

A.
Bedrijventerreinen in eigendom van Leiedal
en bouwrijp beschikbaar
Regionaal gemengd
Gullegem - Moorsele uitbreiding

1,34 ha

Zwevegem De Blokken

2,21 ha

totaal

3,55 ha

Lokaal
Zwevegem Esserstraat

0,14 ha

waregem groenbek

7,90 ha

totaal

8,04 ha

Specifiek
Kortrijk Beneluxpark fase I

4,86 ha

Kortrijk Kennedypark

0,51 ha

Evolis 1ste Fase

26,41 ha

totaal

31,78 ha

Totaal bouwrijp beschikbaar netto

43,37 ha

99
B.
Inventaris van bedrijventerreinen in realisatie,
reeds bestemd, waarbij Leiedal mee instaat voor de
gronduitgifte
REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN
Kortrijk-Noord II

22,00 ha

Zwevegem Regionaal Bt Losschaert

22,00 ha

Totaal

44,00 ha

LOKALE BEDRIJVENTERREINEN
Kortrijk Noord - Kmo-zone

1,50 ha

Bellegem-Emdeka

2,70 ha

Zwevegem-knokke Site Hanssens

4,00 ha

Lendelede Nelca

9,00 ha

Deerlijk Vichtesteenweg

3,80 ha

kortrijk torkonjestraat

8,00 ha

Zwevegem KMO-zone Losschaert

4,00 ha

Wevelgem Kleine Molen

5,00 ha

Totaal

38,00 ha

SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN
Evolis II ( 2de fase)

15,0 ha

Evolis - grootschalige stedelijke
functies

8,16 ha

Kortrijk Beneluxpark fase II

11,7 ha

Totaal

34,90 ha

totaal bruto

116,86 ha

C.
gronden in eigendom van eleidal en bouwrijp
beschikbaar
totaal netto beschikbaar

43,37 ha

totaal bruto terreinen en reconversie

116,86 ha
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Inventaris van bedrijventerreinen 31/12/2014
jaarverslag
2014

Bedrijventerrein

Aalbeke Doomanstraat

Avelgem

Aangekocht
in m²

Verkocht en
overgedragen in m²

Datum eerste
vestiging

Aantal
bedrijven

23.411

23.411

2007

6

376.682

1976

23

-

-

473.142
11.542

(3)

Bavikhove Vierschaar

43.673

43.673

1996

6

Bavikhove Westhoek

51.679

51.679

-

1

Bellegem Emdeka

22.929

-

-

-

83.634

80.678

1999

20

-

-

Bissegem - Heule
Waterven

Bossuit - Pottes
Deerlijk Kmo-zone
Vichtsesteenweg
Deerlijk Ter Donkt II

Deerlijk - Waregem

1.236

(1)

1.276

28

(2)

-

-

-

59.081

59.081

1964

4

7.711

-

-

-

24.350

23.711

-

-

453.589

446.942

1972

41

1.975

(2)

-

-

-

7.203

(1)

-

-

199.478

199.478

1979

12

45.865

-

-

-

Evolis 1ste fase

453.728

34.880

-

4

Evolis 2de fase

5.790

-

-

-

959.560

959.560

1959

80

498.882

416.193

2004

38

24.607,0

16.534

-

-

Harelbeke De Blokken

32.168

32.168

1999

6

Harelbeke Kanaalzone

166.375

166.375

1969

7

Harelbeke - Stasegem

856.557

856.557

1969

62

Kortrijk-Noord

2.021.317

2.021.317

1963

158

Kortrijk-Noord
uitbreiding

215.818

-

-

-

11.304

11.304

1978

1

Kortrijk Beneluxpark
fase I

163.005

90.257

2004

11

Kortrijk Beneluxpark
fase II

72.485

-

-

-

Kortrijk Cannaertstraat

78.801

78.801

1999

2

Kortrijk Kennedypark

291.219

260.802

1979

68

Lauwe Artisanale zone

32.329

32.329

1989

4

773.423

477.711

1983

62

-

1.044

-

-

Desselgem
Evolis - stedelijke
functies

Gullegem - Moorsele
Gullegem - Moorsele
(uitbreiding)

Kerkhove

3.110

(1)

(1)

Transportcentrum LAR
(3)
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Bedrijventerrein

Aangekocht
in m²

Verkocht en
overgedragen in m²

Datum eerste
vestiging

Aantal
bedrijven

Lendelede
Rozebeeksestraat

2.300

-

-

-

Lendelede NELCA

97.688

-

-

-

55.951

55.951

1981

14

Lendelede Spoelewielen
1.047

(1)

255

(1)

-

Marke Industriezone

34.208

34.208

1975

2

Marke Torkonjestraat

72.408

-

-

-

Moen Olieberg

34.322

12.321

1998

4

-

11.579

2004

9

Moen Trekweg

152.679

152.679

1999

21

Rekkem

10.083

10.083

-

-

St. Denijs Oude Spoorweg

21.831

21.831

2006

6

Vichte Mekeirleweg

57.579

57.579

1971

15

91.536

91.536

1995

16

-

-

-

58.453

57.767

2004

16

149.424

12.483

2013

8

358.687

1969

47

Moen Spinnerijstraat
(deel van Olieberg)

Vichte Jagershoek
987
Vichte Jagershoek II
Waregem Groenbek
(Site Bekaert-textiles)

Wevelgem - Bissegem
(airport)

Wevelgem Zuid

(1)

464.245

5.887

(1)

-

-

5.987

(2)

-

-

733.847

733.847

1970

85

Wevelgem Zuid uitbreiding

32.537

29.700

2014

2

Zwevegem Breemeers

120.191

120.191

1980

14

Zwevegem Esserstraat

99.983

98.890

2002

28

Zwevegem De Blokken

163.062

106.589

2007

7

Zwevegem KMO-zone
Knokke

31.000

-

-

-

235.000

-

-

-

10.864.237

8.726.029

Zwevegem Losschaert
KMO + Regionaal
Totalen

910

6.380

(1)

14.621

(1)

28

(2)

7.962

(2)

12.586

(3)

15

(4)

(1) ondergrond (2) bovengrond (3) concessie (4) recht van opstal
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Grondtransacties op bedrijventerreinen in 2014 - overzichtstabel
jaarverslag
2014

oppervlakte in m²

aantal verrichtingen

AANKOPEN OP BEDRIJVENTERREINEN
Groenbek

2.257,00

1

TOTAAL:

2.257,00

1

Wevelgem Zuid BT

29.700,00

2

Zwevegem - De Blokken

4.093,00

2

Zwevegem - BZVG

219,00

1

Moen - Trekweg

28.952,00

1

Kortrijk - Kennedypark

8.647,00

2

Kortrijk - Beneluxpark

4.864,00

1

Aalbeke - Doomanstraat

11.816,00

4

Waregem - Groenbek

9.584,00

5

TOTAAL:

97.875,00

18

VERKOPEN

Terugkopen
Nihil
Ruilingen
Nihil
Recht van opstal
Nihil
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2012

2013

2014

0,27

0,06

0

0

0

1,76

1,4

0

0,12

0,27

0,4973

Aantal kavels

29

3

2

5

1

0

0

0

0

0

0

1

0

12

Oppervlakte
kavels (ha)

1,59

0,08

0,07

0,27

0,06

0

0

0

0

0

0

0,12

0

2,4342

Oppervlakte
andere
verkopen (ha)

1,61

0,05

-

-

-

-

-

-

1,76

1,4

0,0055

-

0,27

0,8907

Grondtransacties woonzones in 2014 - overzichtstabel
Aantal
Oppervlakte m²

verrichtingen

aankopen
Zwevegem - Losschaert
Algemeen totaal

15.519,00

3

15.519,00

3

VERKOPEN
Zwevegem - transfo wz shm

3.729,00

1

anzegem - waregemstraat wz

4.973,00

12

kortrijk - peperstraat wz shm

5.178,00

1

Algemeen totaal

13.880,00

14

1.720,00

2

Algemeen totaal

1.720,00

2

2.152,00

2

Algemeen totaal

2.152,00

2

PACHTVERBREKINGEN
Zwevegem - Losschaert

GRONDRUILINGEN
Zwevegem - Losschaert

2011

2010

2005

0,07

2009

2004

0,13

2008

2003

3,21

2007

2002

Oppervlakte
verkocht
in woonzones
(ha)

2006

2001

Verkoop van gronden in woonzones 2001-2014 - overzichtstabel

104

Door Leiedal gerealiseerde woonzones op 31/12/2014 - overzichtstabel
jaarverslag
2014

Aantal bouwkavels

Woonzone

Aangekocht
in m²

Verkocht
en overgedragen
in m²

178.691

171.688

0

121

0

121

0

22

0

22

0

0

0

Netto
Verkoopbaar in m²

zonder
woning

met
woning

totaal

Aalbeke - Papeye
162

(1)

Anzegem - Heirweg

37.557

35.759

Anzegem - Ter Schabbe

22.522

17.622

Avelgem

55.078

54.680

0

44

0

44

Avelgem - Reigershof

24.867

24.828

0

28

0

28

Bavikhove - 't Koeksken

87.247

87.252

0

32

0

32

Bellegem - Zwingelweg

14.446

14.935

0

13

0

13

Deerlijk - Ovelacq

3.140

2.982

0

0

0

0

Deerlijk - sneppe

17.759

5760

8.030

23

0

23

Desselgem - Leiekant

89.441

90.011

0

0

0

0

Gullegem - Ter Winkel

179.109

163.402

0

48

16

64

Heestert - Centrum Zuid

17.482

17.650

0

18

0

18

Helkijn - Waterkeer

14.488

10.360

0

18

0

19

6.166

0

3.917

13

0

13

Hulste - Ter Elst

104.514

104.940

0

40

5

45

Kortrijk - Vetex

23.392

21.239

0

0

0

0

Kortrijk - Peperstraat

43.409

5.178

9.110

26

0

26

Kortrijk - Peperstraat goethals

3.105

0

1.728

9

0

9

Kuurne - Gasthuisweide

15.549

15.549

0

33

0

33

Lauwe - Schonekeer

48.388

48.217

0

51

0

51

140.426

140.427

0

42

0

42

53.841

56.610

0

76

0

76

Helkijn - Elleboogstraat

Lendelede - Langemunte
Lendelede - 't Zaagske

(2)

(2)

(2)

105

Aantal bouwkavels

Aangekocht
in m²

Verkocht
en overgedragen
in m²

174.520

161.710

0

48

18

66

Moen - Heestertstraat

19.233

19.233

0

17

0

17

Moen - Kanaalzone

13.786

15.035

0

15

0

15

1.766

3.635

0

6

0

6

Moorsele - Overheule

178.062

165.393

0

76

26

102

Rekkem - Dronckaertstraat

45.537

46.293

0

45

0

45

83.000

83.000

0

0

0

0

Sint-Denijs - Kooigemstraat

26.266

9.130

1,27

11

0

11

Vichte - Lendedreef

41.989

41.445

0

49

6

55

8.218

5.028

1.556

14

0

14

Zwevegem - Kappaert

25.033

25.151

0

29

0

29

Zwevegem - Stedestraat

68.750

73.313

0

92

16

108

Zwevegem - Transfo

11.700

3.729

(2)

0

0

0

3086

0

(2)

0

0

0

1.881.562,60

1.569.496

974

87

1.147

Woonzone
Marke - Ter Doenaert

Moen - Spinnerijstraat

Rollegem

Vichte - Waregemstraat

Zwevegem - Leopoldstraat
TOTALEN:

162

Netto
Verkoopbaar in m²

24.342,27

-1

(1) ondergrond (2) woonzone in ontwikkeling (3) niet uitgerust (geraamd)

zonder
woning

(3)

met
woning

totaal

106

jaarverslag
2014

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA

Toel.

VASTE ACTIVA

Codes
20/28

Boekjaar

107
Vorig
boekjaar

4.679.362,38

3.844.267

Oprichtingskosten

5.1

20

Immateriële vaste activa

5.2

21

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.3

22/27
22
23
24
25
26
27

3.968.967,4
3.687.113,69
176.357,22
105.496,49

3.133.872
2.941.036
154.581
38.255

5.4/5.5.1
5.14

28
280/1
280
281

710.394,98

710.395

5.14

282/3
282
283
284/8
284
285/8

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

710.394,98
710.394,98

710.395
710.395

71.262.545,76

74.366.839

58.876.502,27
58.876.502,27

64.294.396
64.294.396

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

29
290
291

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

40/41
40
41

3.204.987,28
618.816,51
2.586.170,77

1.120.416
407.508
712.908

50/53
50
51/53

4.916.404,4

7.441.423

4.916.404,4

54/58

3.579.610,38

836.211

490/1

685.041,43

674.393

20/58

75.941.908,14

78.211.106

Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

5.5.1/5.6

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.6

58.876.502,27

64.294.396

7.441.423

5/35

Nr.

BE 0205.350.681

PASSIVA

VOL 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

108

EIGEN VERMOGEN
jaarverslag
Kapitaal 2 0 1 4

5.7

Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

10/15

25.434.272,5

11.925.817,78

10
100
101

3.179.685,78
3.179.685,78

3.179.685,78
3.179.685,78

2.808,16

2.577.678

22.251.778,56
317.968,58
4.203.031,27

5.920.561
317.969
1.628.162

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves

13
130
131
1310
1311
132
133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

4.203.031,27
13.746.482,86
3.984.295,85

1.628.162
3.974.430

14

Kapitaalsubsidies

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Overige risico's en kosten

160/5
160
161
162
163/5

5.8

247.893

1.068.647,7

16.031.512

1.068.647,7

16.031.512

1.068.647,7

16.031.512

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

49.438.987,94

50.253.776

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9

35.763.853,26
35.763.853,26

40.004.100
40.004.100

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.9

42/48
5.9

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

35.763.853,26

13.538.897,8

40.004.100

10.055.670

10.306.285,62

8.170.279
47.089
47.089

2.197.029,28
2.197.029,28

969.868
969.868

10.369,14

144.759

593.885,66
53.165,21
540.720,45
431.328,1

694.445
126.016
568.429
29.230

5.9

45
450/3
454/9
47/48

5.9

492/3

136.236,88

194.006

10/49

75.941.908,14

78.211.105,78

6/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 3

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)
(+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

5.10

70/74
70

5.10

71
72
74

5.10

60/64
60
600/8
609
61
62
630

5.10
5.10

Financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-)
Andere financiële kosten

5.11
5.11

Uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten
(-)

11.020.928,42
11.631.768,93

109boekjaar
Vorig

13.551.709
6.065.219

-5.417.894,1

6.020.246

4.807.053,59

1.466.244

-3.203.755,84
6.237.202,6
6.237.202,6

12.768.940
7.904.990
7.904.990

1.702.598,7
3.447.488,54

1.464.596
3.812.572

296.938,42

244.963

631/4

74.880,4

635/7
640/8

-14.962.864,5

-658.181

9901

14.224.684,26

782.769

75
750
751
752/9

328.821,94

156.327

65
650

328.821,94

156.327

865.994,32
865.994,32

918.077
918.077

13.687.511,88

21.019

651
652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting
(+)/(-)
Uitzonderlijke opbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke opbrengsten

Boekjaar

649

(+)/(-)

Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten

Codes

9902
76

147.889,99

760

30.816,02

761

5.11

762
763
764/9
66
660
661

5.11

662
663
664/8

117.073,97
67.843,03
51.779,34

16.063,69

669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

13.767.558,84

21.019

7/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 3
Toel.

Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar
Onttrekking aan de belastingvrije reserves

(+)/(-)

5.12

Codes
67/77
670/3

Boekjaar

Vorig boekjaar

11.210,66
11.210,66

19.141
19.141

77
9904

13.756.348,18

1.878

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-)

9905

13.746.482,86
9.865,32

1.878

8/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 4

RESULTAATVERWERKING
Codes

110

Te bestemmen winst (verlies)

j a aTe
r vbestemmen
erslag
winst (verlies) van het boekjaar
2 0 1 4 winst (verlies) van het vorige boekjaar
Overgedragen

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

9906
9905
14P

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves

791/2
791
792

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves

691/2
691
6920
6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

Boekjaar

Vorig boekjaar

9.865,32
9.865,32

1.878
1.878

9.865,32

1.878

9.865,32

1.878

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden

694/6
694
695
696

9/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.3.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8161
8171
8181

954.205,67
5.875,32

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

4.304.061,78

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8211
8221
8231
8241

111

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8271
8281
8291
8301
8311

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

XXXXXXXXXX

3.355.731,43

3.892,37

1.084,21
2.808,16
XXXXXXXXXX

418.587,88

237.859,71
30.816,02
5.875,32

619.756,25

3.687.113,69

10/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.3.2

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde
per einde van het boekjaar
jaarverslag

8192P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8162
8172
8182

43.728,59

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

517.853,17

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8212
8222
8232
8242

I

,

NSTALLATIES 112
MACHINES

Vorig boekjaar

EN UITRUSTING

474.124,58

2014

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8272
8282
8292
8302
8312

21.952,19

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322

341.495,95

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

319.543,76

176.357,22

11/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.3.3

Codes

Boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Vorig boekjaar
113

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8163
8173
8183

81.127,07

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

171.859,62

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8213
8223
8233
8243

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8273
8283
8293
8303
8313

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

XXXXXXXXXX

90.732,55

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

52.477,15

13.885,98

66.363,13

105.496,49

12/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
114

Codes

Boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

jaarverslag
2014
Aanschaffingswaarde

per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8363
8373
8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8413
8423
8433
8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8473
8483
8493
8503
8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

738.283

738.283
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

27.888,02

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

27.888,02

710.394,98

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

8583
8593
8603
8613
8623
8633

(+)/(-)
(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8653

XXXXXXXXXX
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VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

115

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden
maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het
een onderneming naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

dochters

rechtstreeks

Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

BITLAR

%

Eigen vermogen
Jaarrekening Muntper
code

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

31-12-2014

EUR

143.473

-1.248

31-12-2014

EUR

458.552

-39.684

31-12-2014

EUR

15.522.015

-366.504

31-12-2014

EUR

15.080.282

2.035.438

31-12-2014

EUR

246.528

-88.674

BE 0426.081.408
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Grote Markt 1
8930 Menen
BELGIË
aandelen op naam

150

8,62

WEVELGEM INTERNATIONAAL VLIEGVELD
WEVELGEM-BISSEGEM
BE 0207.220.011
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
BELGIË
aandelen op naam

150

10,63

XOM
BE 0897.469.239
Naamloze vennootschap
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
BELGIË
aandelen op naam

2.500

1,98

KORTRIJK XPO
BE 0405.979.048
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk
BELGIË
aandelen op naam
KANAAL 127

50

4,46

BE 0460.937.169
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Stasegemsesteenweg 110

14/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.5.1

8500 Kortrijk
BELGIË

116

aandelen op naam

1.000

29,74

jaarverslag
2014

31-12-2014

BEDRIJVENCENTRUM REGIO KORTRIJK
BE 0424.213.266
Naamloze vennootschap
Vlamingstraat 4
8560 Wevelgem
BELGIË
aandelen op naam

187

4,8

EUR

1.585.822

59.800

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig
117 boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag
Niet-opgevraagd bedrag

51
8681
8682

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52
8684

2.977.008
2.977.008

4.209.302
4.209.302

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand
meer dan één maand en hoogstens één jaar
meer dan één jaar

53

1.939.396,4

3.232.121

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

8686
8687
8688

1.939.396,4

3.232.121

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
over te dragen kosten
verkregen opbrengsten

8.842,69
676.198,74

16/35

Nr.
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VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
118

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

jaarverslag
2014
Maatschappelijk

kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Wijzigingen tijdens het boekjaar

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
3.179.685,78
Bedragen

3.179.685,78

Aantal aandelen

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen op naam
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen gehouden door haar dochters

75.452

Boekjaar

8761
8762
8771
8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

17/35
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
119Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT

voorzieningen voor realisaties
voorzieningen voor parkmanagement
voorzieningen voor kantoorgebouw
voorzieningen voor strategische projecten stedebouw
voorzieningen voor uitvoering beleidsplan

185.000
467.216,47
300.879,21
44.761,02
70.791

18/35

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
120

Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
,
HUN RESTERENDE LOOPTIJD

jaarverslag
JAAR NAARGELANG
2014

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913
Codes

10.306.285,62

10.306.285,62

10.306.285,62
32.763.853,26

32.763.853,26

32.763.853,26
3.000.000

3.000.000

3.000.000
Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden

8922

46.070.138,88

46.070.138,88

46.070.138,88

19/35

Nr.

BE 0205.350.681
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

VOL 5.9
Codes
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Boekjaar
121

9062
Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden

9072
9073
450

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076
9077

53.165,21

540.720,45
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
toe te rekenen kosten

136.236,88

Nr.
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BEDRIJFSRESULTATEN
122

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

740

4.807.053,59

1.466.244

45
41
72.624

45
44,2
68.735

2.280.380,47
840.260,49
122.248,24
61.810,07
142.789,27

2.617.166
771.363
185.557
101.986
136.500

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

jaarverslag
2014
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086
9087
9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620
621
622
623
624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)

635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen

9110
9111
9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

9115
9116

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere

640
641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

9096
9097
9098
617

74.880,4

533.002,26
15.495.866,76

860.800
1.518.981

1
0,3
556
25.212,95
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig
boekjaar
123

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

9125
9126

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen

6510
6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

6560
6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
recuperatie kosten vorige boekjaren

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
kosten vorige boekjaren

117.073,97

16.063,69
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

124

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

jaarverslag
2 0op
1 4 het
Belastingen

resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen

9134
9135
9136
9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

11.210,66
11.210,66

9138
9139
9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties

Boekjaar

9141
9142

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming

9145
9146

467.461,63
131.460,56

33.470
434.323

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9147
9148

713.482,67

818.011

23/35
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar
125

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE

ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN
ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9503
9504
Codes

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen)

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95061
95062
95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95081
95082
95083

1.928,16

685

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:
126

Staat van de tewerkgestelde personen
jaarverslag
2014

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

31,7

20,3

11,4

Deeltijds

1002

13,3

4

9,3

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

41

23

18

Voltijds

1011

56.166

37.296

18.870

Deeltijds

1012

16.458

5.198

11.260

Totaal

1013

72.624

42.494

30.130

Voltijds

1021

2.591.509,33

1.720.850,95

870.658,38

Deeltijds

1022

713.189,94

225.249,77

487.940,17

Totaal

1023

3.304.699,27

1.946.100,72

1.358.598,55

1033

213.150,23

125.521,8

87.628,43

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

44,2

25,2

19

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

68.735

40.748

27.987

Personeelskosten

1023

3.676.072

2.184.397

1.491.675

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

287.543

170.463

117.080
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Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Codes

1.

Voltijds

2.

127

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

32

13

41,2

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

32

13

41,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

21

4

23,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

hoger niet-universitair onderwijs

1202

5

1

5,4

universitair onderwijs

1203

16

3

18,4

121

11

9

17,4

Vrouwen
lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

2

6

6,2

hoger niet-universitair onderwijs

1212

1

1

1,9

universitair onderwijs

1213

8

2

9,3

32

13

41,2

Codes

1. Uitzendkrachten

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

Bedienden

134

Arbeiders

132

Andere

133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

556

152

25.212,95

Kosten voor de onderneming

2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

0,3
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
Ingetreden

128

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

jaarverslag
2014

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal in
voltijdse
equivalenten

205

4

1

4,4

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

4

1

4,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

3

2

4,2

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

3

1

3,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

1

0,4

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

Andere reden

343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming

350

1

2

1

1

0,8

1

2,4
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Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
Codes

Mannen

Codes

129

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de onderneming

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5821

25 5831

18

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

1.115 5832

638

Nettokosten voor de onderneming

5823

76.235,38 5833

38.945,61

Aantal betrokken werknemers

5841

25 5851

18

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

1.115 5852

638

Nettokosten voor de onderneming

5843

76.235,38 5853

38.945,61

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
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WAARDERINGSREGELS
WAARDERINGSREGELS
130
MATERIËLE VASTE ACTIVA – AFSCHRIJVING EN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN
De materiële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingsprijs of hun kostprijs.
volgende
worden toegepast:
j a aDer v
e r s l aafschrijvingspercentages
g
- gebouwen:
2 0 1 4 3,33% - 5%
- gebouwen - inrichting: 10%
- installaties: 20%
- uitrusting: 10% - 33,3%
- machines: 20%
- meubilair: 10%
Voor de herwaardering en de afschrijving van materiële vaste activa worden de richtlijnen gevolgd, vermeld in de Omzendbrief van 24 januari
1986 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
- Sinds 2002 worden er geen herwaarderingen meer geboekt.
- De eerder geboekte herwaarderingsmeerwaarden worden hetzij jaarlijks, hetzij ná volledige afschrijving of sloping naar de onbeschikbare
reserves overgeboekt.
- De geherwaardeerde waarden worden afgeschreven volgens een plan dat ertoe strekt de toerekening van deze geherwaardeerde waarde ten laste van
de resultaten te nemen, gespreid over de residuele afschrijvingsperiode van de betrokken activa. De afschrijvingsdotaties worden verkregen door
de geherwaardeerde boekwaarden te delen door het aantal jaren waarover die activa nog moeten worden afgeschreven.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De aandelen worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.
De bijkomende kosten worden ten laste genomen van het boekjaar waarin ze werden aangeschaft.
Waardeverminderingen worden geboekt indien duurzame minderwaarden worden vastgesteld.
VOORRADEN
5. Onroerende goederen voor verkoop
De voorraden worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, verhoogd met de eventuele uitrustingskosten of tegen de marktwaarde op balansdatum als
die lager is.
De actiefwaarde van de voorraad gronden omvat de verwervingskosten en de uitrustingskosten.
De waarderingsregels werden als volgt aangepast, zoals vermeld in het jaarverslag:
"Bij de afsluiting van boekjaar 2014 heeft de raad van bestuur beslist om de intrestlasten op uitstaande leningen en de geboekte vergoeding op
eigen middelen niet meer op te nemen in de waardering van de voorraad."
Waardeverminderingen worden geboekt voor de niet-verkoopbare oppervlakte, zijnde het verschil tussen de bruto- en netto-oppervlakte. Hierbij
is de netto-oppervlakte de oppervlakte die in kavels wordt verkocht.
GELDBELEGGINGEN - LIQUIDE MIDDELEN
De geldbeleggingen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
De liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde.
OVERLOPENDE REKENINGEN - ACTIEF
De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geverifieerde inlichtingen.
Deze post omvat de over te dragen kosten en de verworven opbrengsten.
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
Een voorziening wordt aangelegd indien noodzakelijk en in functie van de te ramen kosten
waarvan het verschuldigd zijn praktisch een vaststaand feit is.
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR EN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
Deze schulden worden opgenomen aan nominale waarde.
OVERLOPENDE REKENINGEN - PASSIEF
De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geverifieerde inlichtingen.
Deze post omvat de toe te rekenen kosten en de over te dragen opbrengsten.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ANB		

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

AO		

AGENTSCHAP ONDERNEMEN

AV		

ALGEMENE VERGADERING

AWV		

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

BAV		

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BBC		

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

BISY		

BEDRIJVEN INFORMATIE EN SIGNALISATIESYSTEEM

BITLAR 		

BEHEERSMAATSCHAPPIJ INTERNATIONAAL TRANSPORTCENTRUM LAR

BLEIE		

BEDRIJVENTERREINVERENIGING WEVELGEM-ZUID

BRV		

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

CBS 		

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

CRAB		

CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

DBA		

DIGITALE BOUWAANVRAAG

DRK		

DIGITALE REGIO KORTRIJK

DSI		

DIGITALE STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE

GDI 		

GEOGRAFISCHE DATA INFRASTRUCTUUR

GIS		

GEOGRAFISCH INFORMATIESYSTEEM

GRB		

GROOTSCHALIG REFERENTIEBESTAND

GRS		

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

HA		

HECTARE

HRM		

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

IDETA		

INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TOURNAI-ATH)

IEG		

INTERCOMMUNALE D’ETUDE ET DE GESTION

IGGI		

INTEGEMEENTELIJKE WERKGROEP GEO-INFORMATIE

IGORO 		

INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING

INGRO		

TELERSVERENIGING INDUSTRIEGROENTEN

133

IOED		

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOEDDIENST

IWT		

AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

KLIP		

KABEL EN LEIDING INFORMATIE PORTAAL

LMCU		

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAIN

KMO 		

KLEINE OF MIDDELGROTE ONDERNEMING

MEL		

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

MER		

MILIEUEFECTRAPPORTAGE

MIC 		

MICROSOFT INNOVATION CENTRE

MIPIM		

MARCHE INTERNATIONAL DES PROFESIONNELS DE L’IMMOBILIER

NS SEP		

NORTH SEA SUSTAINABLE ENERGY PLANNING

OCMW		

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PDPO 		

PROGRAMMERINGSDOCUMENT VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

POM		

PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

PPS 		

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

REKOVER		

REGIO KORTRIJK OPENBAAR VERVOER

RENBEN		

RENOVATIE TOT EEN BIJNA ENERGIE-NEUTRALE WONING

ROSE		

REGIONAAL OVERLEG VOOR SOCIALE ECONOMIE

RESOC		

REGIONAAL ECONOMISCH EN SOCIAAL OVERLEGCOMITE

RUP 		

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

SHM		

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

SOK 		

STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

VLINTER		

VERENIGING VAN VLAAMSE STREEKONTWIKKELINGSINTERCOMMUNALES

VMM		

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

VVSG		

VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN

WINVORM		

WEST-VLAANDEREN IN VORM

WIV		

WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM

W&Z		

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

WVI		

WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE
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