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Beste lezer,

In 2015 zette Leiedal haar vele streekgerichte initiatieven met succes verder, dit binnen de contou-

ren van het beleidsplan 2014-2019.

Leiedal verkocht ongeveer 11,5 hectare bedrijfsgrond aan dertien bedrijven gespreid over vijf be-

drijventerreinen. Onze intensieve en integrale begeleiding van ondernemers in hun zoektocht naar 

een geschikte locatie werpt zijn vruchten af. De grote interesse in Evolis in 2015, bestendigd met de 

komst van drie toonaangevende bedrijven, bevestigt het belang en de meerwaarde van een welover-

wogen invulling. Het afgelopen jaar investeerde Leiedal opnieuw sterk in bijkomende ruimte om te 

ondernemen, met een specifieke focus op reconversie en behoud door ontwikkeling. In 2015 kocht 

de intercommunale 9,2 hectare nieuwe gronden aan.

In 2015 zette Leiedal sterk in op de ontwikkeling van een regionale visie, vooral in het kader van de 

relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De regionale visie omvat vele facetten zoals ruimte, 

ondernemen, wonen, mobiliteit en energie. Leiedal vertaalde deze visie in gedragen beleidsvoor-

stellen en overhandigde deze aan de bevoegde ministers. Daarnaast organiseerde Leiedal diverse 

ontwerpende onderzoeken om ruimtelijke planning naar een concreter en kwalitatiever niveau te 

tillen. Voorbeelden vindt u bij de Grote Markt en commerciële as in Menen, Sint-Pieter in Kuurne, 

AZ Groeninge en het Kanaal Bossuit-Kortrijk in Kortrijk ...

Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking is de erkenning van Leiedal als intergemeentelijke 

onroerenderfgoeddienst of IOED. De IOED fungeert als het intergemeentelijk expertisecentrum 

en eerstelijnsaanspreekpunt, ontwikkelt beleidsinstrumenten voor de aangesloten gemeentes en 

creëert een draagvlak en klankbord bij de bevolking voor het waardevolle erfgoed in onze regio. De 

nauwe samenwerking tussen Leiedal, zuidwest en de lokale besturen garandeert een geïntegreerde 

aanpak van ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, cultureel erfgoed en cultuur.
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Het team e-Government van Leiedal rolde in 2015 de nieuwe generatie gemeentelijke websites uit. 

Aanvullend initieerde Leiedal initiatieven en kennisdeling rond open data, sociale media, e-inclusie 

en geografische informatiesystemen (GIS) om lokale besturen klaar te stomen voor toekomstige 

uitdagingen. 

Op organisatieniveau investeerde Leiedal in nieuwe medewerkers op gebied van juridisch advies, 

e-government en stedenbouw. Dit versterkt de werking van Leiedal en ondersteunt bijkomend de 

vennoten bij hun veelheid aan opdrachten. 

Door de krachten te bundelen met onze huidige en nieuwe huispartners zuidwest, Logo Leieland en 

W13, u en al onze andere stakeholders, willen we Zuid-West-Vlaanderen dynamisch en duurzaam 

verder uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te bele-

ven.

Hebt u zelf suggesties om onze regio samen verder vorm te geven, kom dan zeker eens langs op één 

van onze netwerkmomenten of contacteer ons voor een gesprek. 

Dit jaarverslag geeft blijk van de transparantie die we willen bestendigen. Ik wens u veel leesplezier.

Koen Byttebier, voorzitter
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1.1
Fysieke en men-
tale ruimte voor 
ondernemen 
met bijzondere 
aandacht voor 
kmo’s 

 In 2015 verkocht Leiedal 11,5 ha grond aan 
13 bedrijven op 5 bedrijventerreinen in de regio: 
Kortrijk Evolis Business Park, Zwevegem De Blok-
ken, Waregem Groenbek, Zwevegem Esserstraat en 
Kortrijk Beneluxpark. Dit resulteerde in een omzet 
van ongeveer 13 miljoen euro. De verkoop is het 

tweede jaar op rij gestegen en beantwoordt aan 
het jaarlijks streefdoel van 10 ha. De stijging is niet 
alleen toe te wijzen aan het groeiend ondernemers-
vertrouwen, ook de succesvolle verkopen op Evolis 
en de uitverkoop van het bedrijfsverzamelgebouw 
in de Esserstraat dragen hiertoe bij.
 
Eind 2015 beschikte Leiedal over 32 ha bouwrijpe 
gronden, waarvan 7 ha bestemd voor kmo’s. In 
2015 werkte Leiedal volop verder aan de ontwikke-
ling van een aantal nieuwe kmo-zones en regionale 
bedrijventerreinen, om ook op langere termijn een 
antwoord te bieden op ruimtevragen van onderne-
mers. Daartoe kocht Leiedal in 2015 gronden aan 
met een totale oppervlakte van 9,2 ha voor een 
totaal bedrag van 3.699.201 euro.

 Ondernemen & ontwikkeling

Bedrijventerreinen Acties in 2015

Regionale terreinen

Kortrijk-Kuurne

uitbreiding Kortrijk-Noord

• Aankoop van ca. 1.700 m² in der minne voor aanleg fietspad

• Uitvoering infrastructuurwerken: aanleg wegen, riolering, waterbuffers en 

fietspaden

• Opvolging ontwerp omgevingsaanleg

• Opvolging ontwerp nutsleidingen

• Opstart verkoopspromotie

• Persmoment start infrastructuurwerken

Waregem Blauwpoort • Opvolging juridische procedure: ontwikkeling voorlopig opgeschort in 

afwachting van goedkeuring PRUP

KMO-zones

Bellegem Emdeka • Opmaak oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en bodemsanering-

sproject

• Opvolging ontwerp infrastructuurwerken

• Indienen bouwaanvraag infrastructuurwerken

• Opmaak inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheerplan en subsidieaanvraag 

infrastructuurwerken

Lendelede Nelca • Opmaak inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheerplan en subsidieaanvraag 

infrastructuurwerken

• Start en opvolging sloopwerken

• Afwerken ontwerp infrastructuur

Marke Torkonjestraat • Aanstelling ontwerper publieke ruimte

• Opmaak masterplan en visienota

• Afstemming met woonproject Koramic Real Estate en werken N43 van AWV

Deerlijk Vichtesteenweg

De spijker

• Aankoop van ca. 2,8 ha in der minne

• Voeren van diverse onderhandelingen met overige eigenaars

• Onderzoek waterhuishouding

lauwe (menen) bramier • Aankoop van ca. 3,9 ha in der minne

• Opstart aanstellen ontwerper publieke ruimte

Tabel: Initiatieven 2015
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Bedrijventerreinen Acties in 2015

Zwevegem site Hanssens • Opvolgen opmaak RUP

• Verfijning plannen i.f.v. financiële haalbaarheid

Wevelgem Kleine Molen • Ontwikkeling voorlopig opgeschort in afwachting van beslissing van ge-

meente tot realisatie van naastliggende woonzone, noodzakelijk voor de 

ontsluiting

zwevegem esserstraat • Verkoop van 3 percelen/modules in het bedrijfsverzamelgebouw

• Terugkoop onbebouwd perceel

• Onderzoek mogelijke oplossingen parkeerdruk Esserstraat

Anzegem Douterloigne • Aankoop van verlaten site van ca. 5 ha in functie van herontwikkeling als 

kmo-zone

Gemengde terreinen

regionaal + KMO

Zwevegem Losschaert

• Aankoop van ca. 2,3 ha in der minne

• Voeren van diverse onderhandelingen met overige eigenaars

• Uitvoering archeologisch vervolgonderzoek

• Opmaak ontwerp publieke ruimte

• Oproep naamgevingswedstrijd

• Opensleuvendag i.s.m. BAAC

KMO + kantoren

Waregem Groenbek

• Vervolg realisatie infrastructuurwerken

• Uitvoeren tweede fase sloopwerken

• Coördinatie tussen werken kopers en lopende infrastructuurwerken

• Uitwerken strategie verkoop bestaande gebouwen

• Aanleg nutsleidingen

Specifieke terreinen

Kortrijk Beneluxpark • Verkoop van 3 percelen (ca. 0,8 ha) en afsluiten van 2 principiële akkoorden

Kortrijk Evolis • Verkoop van 3 percelen (ca. 8 ha) en afsluiten van 3 principiële akkoorden

• Dading groene stroomcentrale Electrawinds

kortrijk-menen

LAR II (Zuid)

• 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 ‘TransPort-bis’ 
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. 
Leiedal analyseerde in 2015 de vraag en het 
aanbod aan watergebonden bedrijvigheid in de 
regio Kortrijk-Roeselare, dit zowel op korte als op 
lange termijn. Beide werden in kaart gebracht 
en op elkaar afgestemd. In 2015 werkte Leiedal 

aan een actieplan met als doel watergebonden 
bedrijvigheid in de regio optimaal uit te bouwen. 
(zie 8.4)

De toekomst van de luchthaven Kortrijk-
Wevelgem is verzekerd in 2015. Op 1 juli werd de 
nv Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
opgericht met drie overheidsaandeelhouders: de 
POM West-Vlaanderen (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, werd een 
deel van de luchthavengronden van de Provincie 
en van Leiedal verkocht aan het Vlaams Gewest. De 
overdracht in algemeenheid van de WIV aan de nv 
werd verder voorbereid. (zie 5.2)
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1.3 
Innoveren in 
prospectie en 
aanbod

 In het kader van het regionaal project ‘Kame-
leon’, verfijnde Leiedal de prospectiemethodiek 
en screening van leegstaande bedrijfssites. Door 
proactief te werken, kan een aanvullend en gedif-
ferentieerd aanbod aan bedrijfsruimte gecreëerd 
worden. Samen met de lokale besturen bracht 
Leiedal de onderbenutte en leegstaande sites in het 
bebouwde weefsel in kaart. Leiedal onderzocht een 
aantal prioritaire en strategische zones. Dit leidde 
onder meer tot de aankoop van de site Douterloig-
ne in Anzegem. (zie 8.1)

Een voorbeeld van innoveren in aanbod en 
wegwerken van leemtes vindt u in Zwevegem. 
Leiedal voerde in 2015 verkennende gesprekken 
met de gemeente Zwevegem rond de reconversie, 
herinrichting en commercialisatie van het nieuwe 
Transfogebouw. Leiedal heeft de ambitie om dit 
gebouw bouwrijp te maken voor het huisvesten 
van creatieve ondernemers en maakbedrijven.

1.4 
Minstens 60% 
uitgifte uit 
reconversie, 
hergebruik en 
verdichting

 In het beleidsplan formuleerde Leiedal de ambi-
tie om tegen eind 2019 60% van de ruimte voor on-
dernemen te realiseren uit hergebruik, reconversie 
en verdichting. Voorbeelden hiervan zijn Groenbek 
Waregem, Nelca Lendelede, Emdeka Bellegem, 
Bramier Lauwe en site Hanssens Zwevegem. Leiedal 
streeft naar een snelle realisatie van reconversie-
projecten door de sloop- en infrastructuurwerken 
optimaal op elkaar af te stemmen.

In het kader van het project ‘Activeringsteams 
onderbenutte gronden’ met de POM en WVI, werkte 
Leiedal verder aan het activeren van onderbenutte 

gronden op verschillende economische sites. Op 
de bedrijventerreinen Deerlijk-Waregem, Kortrijk-
Noord en Gullegem-Moorsele legde Leiedal contac-
ten met eigenaars van leegstaande gebouwen of 
onbebouwde terreinen. Voor de site Infrax in Harel-
beke en site Deknudt in Deerlijk onderzocht Leiedal 
de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

Leiedal wil transacties met betrekking tot reconver-
sie, hergebruik en verdichting op de private markt 
nauwgezet opvolgen aan de hand van een monito-
ringsysteem. In 2015 werden gegevens verzameld 
om deze doorverkopen en transacties efficiënt in 
kaart te brengen.

1.5 
Opwaarderen 
oude terreinen

 Leiedal begeleidt de opmaak van 
herinrichtingsplannen en/of subsidiedossiers voor 
de herinrichting van bedrijventerreinen op vraag 
van de gemeenten. 

Om de kwaliteit van revitaliseringsprojecten ook 
op lange termijn te garanderen, woonde Leiedal 
een aantal studiedagen bij met goede nationale 
en internationale praktijken. Deze voorbeelden 
zijn meegenomen in de beheerplannen van de 
verschillende terreinen. In 2016 zal Leiedal de 
implementatie van nazorg- en parkmanagement 
op bestaande terreinen verkennen door deelname 
aan een Europees project.

Belangrijk knelpunt bij oudere bedrijventerreinen is 
een slechte en verouderde bewegwijzering. Leiedal 
rolde haar uniform en digitaal bewegwijzeringssys-
teem (BISY) op bedrijventerreinen verder uit: eind 
2015 werd de bewegwijzering op Kortrijk-Noord 
gefinaliseerd, op Deerlijk-Waregem en de kantoor-
zones Kennedy- en Beneluxpark worden de werken 
wellicht midden 2016 afgerond.

Leiedal stimuleert eveneens samenwerking tussen 
de bedrijven op lange termijn. In dit kader onder-
steunde Leiedal de bedrijventerreinvereniging vzw 
BLeie (Wevelgem-Zuid), in 2015 voornamelijk op 
gebied van communicatie en overleg.
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1.6 
Begeleiden 
ondernemingen

 Leiedal stimuleert en faciliteert ondernemer-
schap in de regio in samenwerking met o.a. Voka, 
Unizo en de ambtenaren lokale economie. Leiedal 
begeleidt elke kandidaat-koper in zijn zoektocht 
naar geschikte bedrijfsruimte. Als streekontwik-
kelaar kijkt Leiedal niet alleen binnen het eigen 
aanbod aan bedrijfsgronden, maar brengt kandi-
daten ook in contact met andere partners zoals 
naburige intercommunales, makelaars … Dankzij 
deze trajectbegeleiding vonden in 2015 opnieuw 
heel wat kandidaat-kopers een geschikte oplossing, 
weliswaar niet altijd op Leiedalgronden. Binnen dit 
kader werkte Leiedal eveneens mee aan bizLocator, 
een databank die het publiek en privaat aanbod 
aan bedrijfsgrond bundelt voor kandidaat-inves-
teerders. (zie 1.7)

1.7 
Een onder-
nemersvrien-
delijk klimaat 
creëren

 Leiedal werkte in 2015 aan een ondernemers-
vriendelijk klimaat door te investeren in onder-
staande samenwerkingsverbanden:

• WTV-Focus
 Uitbouw West@Workreportage rond creatieve 

maakindustrie (zie 6.1) 
• vzw Microsoft Innovation Centre (MIC)
 Leiedal ondersteunde het MIC actief bij het 

organiseren van events die innovatie en onder-
nemerschap binnen de regio stimuleren. In 2015 
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.

• MyMachine
 In januari-februari 2015 werd MyMachine elke 

donderdagvond in de kijker gesteld tijdens het 
éénprogramma ‘Bart en Siska’. Jonge uitvinders 
van eerdere edities werden uitgenodigd om hun 
uitvinding live te demonstreren en toe te lichten. 
Ontwerpers lichtten hun ervaringen bij het ont-
werpen voor kinderen toe.

 In juni 2015 organiseerde MyMachine een 
tiendaagse tentoonstelling in de Budafabriek 
in Kortrijk. 400 kinderen van elf deelnemende 
lagere scholen van de schooljaarcyclus 2014-
2015 kwamen hun droommachines bekijken en 
uittesten. 

 In oktober 2015 gaf MyMachine het startschot 
van een nieuwe Vlaamse schooljaarcyclus met 
tien lagere scholen en tien secundaire scholen uit 
alle Vlaamse provincies. De Hogeschool West-
Vlaanderen nam deel met de ‘Bachelor Industrial 
Product Design’ en de ‘Bachelor Digital Arts and 
Entertainment’. In december 2015 organiseerde 

Bedrijventerreinen Acties in 2015

Harelbeke-Zuid • Opmaak beheerplan

• Begeleiding stad bij ontwerpdossier heraanleg volledig bedrijventerrein

• Indiening subsidiedossier

Wevelgem-Zuid • Begeleiding stad bij ontwerpdossier heraanleg volledig bedrijventerrein

• Opmaak beheerplan

LAR I • Voeren selectieprocedure ontwerpbureau

Gullegem-Moorsele • Begeleiding stad bij ontwerpdossier heraanleg volledig bedrijventerrein

• Opmaak beheerplan

Kortrijk-Noord • Opmaak masterplan als opstap opmaak herinrichtingsplan deel bedrijventer-

rein

• Indiening subsidiedossier voortraject

Tabel: Initiatieven 2015
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MyMachine een ‘Work in Progress’ in Kortrijk, 
een evenement waar de uitgewerkte concepten 
getoetst worden aan de dromen van de kinder-
uitvinders. Het event werd ondersteund met live 
streaming.  

 In augustus 2015 ging de eerste MyMachinecy-
clus in de USA (Oklahoma) van start, een samen-
werking tussen twee lagere scholen uit Oklaho-
ma City en de Rose State College. In september 
2015 startte het tweede jaar van MyMachine 
Portugal (Obidos), MyMachine Frankrijk (Tour-
coing/Lille) en MyMachine Slovenië (nationaal).

 In oktober 2015 lanceerde MyMachine Vlaan-
deren een internationale samenwerking met 
MyMachine Slovenië. Drie onderwijsniveaus uit 
Vlaanderen en Slovenië gaan samen een droom-
machine realiseren. De deelnemers werken 
tijdens het hele school/academiejaar als één in-
ternationaal team (‘BELSLO’) samen, zowel online 
als offline.

• Budafabriek
 Leiedal is eveneens partner van de Budafabriek, 

een gebouw en netwerk dat bruggen slaat tussen 
ondernemers, kunstenaars, designers, weten-
schappers, studenten en actieve burgers. Samen 
met andere regionale partners bereidde Leie-
dal de expo WATER.WAR voor die zal geopend 
worden in maart 2016. In oktober bruiste de 
Budafabriek tijdens de Week van het Ontwerpen 
waar Designregio Kortrijk, Leiedal, Howest en an-
dere partners het creatieve onderwijs linken aan 
design, de maakindustrie en ondernemerschap.

• Designregio Kortrijk
 Sinds 2004 is Leiedal partner van Designregio 

Kortrijk. Deze organisatie heeft als ambitie de 
economische meerwaarde van design en de 
creatieve maakindustrie in het bijzonder in onze 
regio te versterken. 

 Leiedal is binnen Designregio actief betrokken bij 
de opmaak en uitrol van de Architectuurkaart, de 
werking van het BUDA::lab, de regionale veran-
kering van Designregio Kortrijk en de specifieke 
focus op publieke ruimte. In 2015 werkte Leiedal 
aan de vernieuwing van de Architectuurkaart 

samen met Howest binnen het studentenproject 
Talent@work, de opzet van een nieuw beheers-
model met vrijwilligers voor het BUDA::lab, de 
organisatie van een 72u Challenge tijdens de 
Week van het Ontwerpen, de organisatie van een 
lezing van de befaamde Portugese architect Ma-
nuel Aires Mateus in samenwerking met Archipel 
vzw en de bevraging van de lokale besturen over 
specifieke verwachtingen van Designregio. (zie 
8.2) 

• Bizlocator
 Samen met het Agentschap Ondernemen en 

de stad Kortrijk, investeert Leiedal in bizLocator. 
Dit publiek-privaat initiatief heeft als doel het 
privaat en publiek aanbod aan bedrijfsruimte 
te bundelen in één databank. Zowel vraag naar 
ruimte als aanbod worden samengebracht om 
een ondernemingsvriendelijk klimaat te creëren.

• Samen slimmer naar het werk
 Samen met Voka, Unizo, Provincie West-Vlaande-

ren en enkele steden en gemeenten wil Leiedal 
ondernemingen en werknemers op bedrijventer-
reinen stimuleren en sensibiliseren om samen en 
slimmer naar het werk te gaan. Eind 2015 ging 
het project van start en maakte Leiedal de eerste 
bedrijven warm om mee na te denken over de 
mobiliteitsuitdagingen van hun werknemers. (zie 
8.2)

1.8 
Sociale econo-
mie verweven met 
lokale economie

 Leiedal nam deel aan de actiegroep ‘Sociale 
economie’ en het ‘Regionaal Overleg rond Sociale 
Economie (ROSE)’. Dankzij doorgedreven kennisde-
ling worden sneller opportuniteiten gedetecteerd 
om de sociale economie beter te verweven met de 
reguliere economie. (zie 3.5)
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1.9 
Over de 
grenzen de 
regio promoten

 Leiedal ondernam in 2015 een hele reeks acties 
om haar aanbod aan bedrijfsruimte bekend te 
maken, dit zowel binnen als buiten de grenzen van 
de regio:
• Deelname aan de beurs ‘Bedrijvencontactda-

gen’ in Kortrijk met enkele nieuwe projecten in 
ontwikkeling (Zwevegem Losschaert, Lendelede 
Nelca …) en de vastgoedbeurs ‘Realty’ in Brussel 
samen met het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
(SOK) en de stad Kortrijk

• Warm houden van secundaire contacten door 
deelname aan diverse netwerkmomenten van 
o.m. Voka, Unizo, Flanders Investment and Trade, 
MIPIM en Agentschap Ondernemen

• Organiseren van persconferenties en verspreiden 
van persberichten: verkoopcijfers 2014; vestiging 
Aluvision, Creaplan en Wever & Ducré op Evolis; 
opensleuvendag Zwevegem Losschaert, start 
infrastructuurwerken uitbreiding Kortrijk-Noord, 
aankoop oude productiesite Bramier in Lauwe, 
start sloop Lendelede Nelca ...

• Screening van gespecialiseerde pers voor het 
detecteren van potentiële kandidaat-kopers en 
het sturen van gerichte mailings

• Deelname aan diverse werkgroepen in het kader 
van de uitvoering van de ‘2020-strategie’ van de 
Eurometropool, met focus op de ambities ‘clus-
ters en innovatie’, ‘grensoverschrijdende bedrij-
venterreinen’ en ‘internationale uitstraling’

1.10 
Kwalitatieve 
en betaalbare 
woonprojecten

 Op vraag van de gemeenten ontwikkelt Leiedal 
opnieuw eigen woonprojecten, waarbij het accent 
ligt op kwalitatieve zones met een doordachte in-
richting en het creëren van een aanvullend aanbod 
voor doelgroepen die beperkt hun gading vinden 
op de huidige woningmarkt.

Leiedal zette onverminderd in op de verkoopspro-
motie via diverse kanalen: infomomenten, website 
Leiedal, folders, Immoweb, gerichte mailings, ge-
meentelijke infobladen, persacties voor de projec-
ten Vichte Waregemstraat, Helkijn Elleboogstraat, 
Heule Peperstraat en Deerlijk Sneppe.

Daarnaast verkende Leiedal ook nieuwe woonpro-
jecten:
• Verkennende gesprekken en haalbaarheids-

onderzoeken voor site Rito Menen en site GO! 
Harelbeke

• Prospectie vervangende nieuwbouw in Menen 
binnen de opgestelde overeenkomst 

• Analyse en aankoop van sites en gronden 
in functie van een kernversterkend beleid in 
coproductie en cocreatie met overige partners: 
site Bergkapel in Lendelede en Douterloigne in 
Anzegem (wonen en bedrijvigheid)
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Woonzone acties in 2015

Vichte, Waregemstraat • Verkoop en marketing laatste kavel

• Organisatie ‘opening’ en ‘meet and greet’ met de bewoners

Helkijn, Elleboogstraat • Verkoop en marketing 13 bouwrijpe kavels

• Opstart PPS voor de bouw van 4 hedendaagse voorbeeldwoningen

Heule, Peperstraat • Uitvoering infrastructuurwerken

• Opstart verkoop en marketing

• Organisatie infomoment i.s.m. Kortrijk voor kandidaat-kopers en 

omwonenden

• Voorbereiding PPS

Anzegem, Ter Schabbe • Uitvoering infrastructuurwerken

Deerlijk, Sneppe • Verkoop en marketing van 21 bouwrijpe kavels

• Organisatie persmoment met boomplanting en verwelkoming eerste 

kopers

• Samenwerkingsovereenkomst Zuid-West-Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij, verkoop sociale kavels

• Finaliseren aanleg eerste fase openbaar domein

Zwevegem, Leopoldstraat • Uitwerking alternatieven voor inrichting binnengebied

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Leiedal-Zwevegem

Zwevegem, Losschaert woonzone • Archeologisch vervolgonderzoek

• Organisatie opensleuvendag, inkijkdagen plannen en participatiemoment 

groenbuffer

• Uitwerken verkavelingsplan en ontwerp openbaar domein in kader van 

hemelwaterneutraliteit

• Verkoop aan sociale huisvestingsmaatschappij

Zwevegem, Transfo • Verkoop aan sociale huisvestingsmaatschappij

• Afronden PPS voor de ontwikkeling van 41 woningen

• Begeleiding wedstrijd voor sociale woningen

• Opvolging bodemsaneringswerken

Bergkapel Lendelede • Aankoop van 2,5 ha woongebied en woonuitbreidingsgebied in het cen-

trum van Lendelede

• Organisatie persmoment i.s.m. Lendelede bij aankoop

• Aanstellen van een ontwerpteam publieke ruimte via WinVorm

Tabel: Initiatieven 2015
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Infrastructuurwerken Peperstraat Heule

Sloop reconversiesite Nelca Lendelede

Aankoop woonzone Bergkapel Lendelede

Verkoop op Evolis aan Creaplan en Aluvision
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Infrastructuurwerken Peperstraat Heule

Aankoop site Bramier Lauwe-Menen

Sloop reconversiesite Groenbek Waregem

Beursstand Bedrijven Contactdagen Kortrijk
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2.1 
Partnerschap 
met lokale 
besturen 
verstevigen

 
 Lokale besturen staan vandaag voor heel wat 
uitdagingen op gebied van wonen, klimaat, mobi-
liteit, erfgoed … Planningsprocessen worden ook 
complexer en de regelgeving evolueert constant. 
Leiedal ondersteunt de gemeenten hierin door te 
werken op verschillende sporen en op verschillen-
de schaalniveaus: regionaal en lokaal, inhoudelijk 
en infrastructureel.
• Intergemeentelijke samenwerking
 Op diverse fora (overleg gemeentesecretarissen, 

beleidsgroep Ruimte en Leefomgeving, actieve 
bevragingen …) verkende Leiedal actuele be-
hoeften bij de gemeenten. Daaruit bleek de nood 
aan een intergemeentelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar en de behoefte aan een intergemeen-
telijke handhaving met betrekking tot milieu en 
stedenbouw. (zie 2.4.1.)

• Opvolging van de Vlaamse wetgeving in functie 
van kennisdeling met de gemeenten
- Omgevingsvergunningendecreet en -besluit, 

indelingslijsten
- Nieuw decreet m.b.t. de integratie van een RUP 

en een plan-MER-screening (zie 7.2.)
- Nieuw natuurdecreet, instandhoudingsdoelstel-

lingen en programmatorische aanpak stikstof
• Opvolging bovenlokale plannen en projecten in 

relatie tot de lokale besturen
- Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV): voorzit-

terschap en inhoudelijk bezieler van één van de 
tien pilootgebieden in Vlaanderen (zie 5.3)

- Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) spoor 
2: mee opstarten van het planningsproces en lid 
van het planteam

- Complexe projecten in de regio zoals Hoog 
Kortrijk en Kanaal Bossuit-Kortrijk

- Seine-Scheldeproject, o.a in functie van onder-
steuning Menen en Wervik

• Opname van gemeentelijke cases in gesubsidi-
eerde projecten zoals sites in kader van Kame-
leon, Groene Sporen, REKOVER …

• Deelname aan lokale thematische overlegmo-
menten over bv. wonen, mobiliteit (zie hieronder)

• Definiëren en uitvoeren van een strategisch 
ruimtelijk beleid door de opmaak van diverse 
gemeentelijke ruimtelijke plannen:
- Opstart van de herziening van het GRS van 

Anzegem
- Ondersteuning bieden aan de stad Kortrijk bij 

het inhoudelijk traject ter voorbereiding van de 
herziening van het GRS

De voorbije jaren bouwde Leiedal expertise op 
rond bepaalde thema’s om tegemoet te komen 
aan actuele ruimtelijke uitdagingen. Een voorbeeld 
hiervan is de herbestemming van parochiekerken. 
Leiedal ondersteunt haar steden en gemeenten 
bij de uitbouw van een toekomstvisie voor hun 
onderbenutte kerken. Dit gebeurde aan de hand 
van actieve begeleiding van de gemeenten binnen 
het PDPO II-programma en door deelname aan het 
provinciaal kennisplatform parochiekerken. (zie 8.1)

Naast de ontwikkeling van eigen woonprojecten, 
biedt Leiedal ook ondersteuning bij het 
lokaal woonbeleid. Deelname aan de lokale 
woonoverleggen van de gemeenten maakt 
hier deel van uit. Daarnaast bereidde Leiedal 
in 2015 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. (zie 3.1)

Ook mobiliteit is een belangrijk onderdeel 
van ruimtelijke planningsprocessen. In 2015 
ondersteunde Leiedal diverse lokale besturen 
hierin: 
• Deerlijk

- Herziening van het gemeentelijk mobiliteits-
plan: definitieve vaststelling

- Deelname aan en advies op de tweemaandelijk-
se mobiliteitscommissie, met aandacht voor het 

 Ruimte & leefomgeving
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ruimere ruimtelijke verhaal en de strategische 
keuzes uit het mobiliteitsplan

• Kuurne
- Onderzoek en advies over het parkeerbeleid in 

het centrum 
- Ondersteuning op gebied van communicatie en 

participatie bij het invoeren van éénrichtings-
verkeer in het centrum

• Lendelede
- Herziening van het gemeentelijk mobiliteits-

plan
• Spiere-Helkijn

- Herziening van het gemeentelijk mobiliteits-
plan: opstart sneltoets

• Zwevegem
- Onderzoek en advies over de circulatie en het 

parkeerbeleid in het centrum van Zwevegem en 
rond een aantal specifieke knelpunten (heront-
wikkeling Bekaertsite, kruispunt Otegemstraat-
Blokkestraat-Blokkellestraat ...)

- Onderzoek naar alternatieve ontsluiting van 
de IMOG-site en het bedrijventerrein Moen 
Trekweg, in samenwerking met de betrokken 
actoren (o.a. Departement Landbouw, Natuur-
punt, Ruimte Vlaanderen, AWV, Provincie West-
Vlaanderen). Er wordt een voortoets uitgevoerd 
in functie van de effecten op het habitatgebied.

In 2015 ondernam Leiedal ook een aantal 
belangrijke stappen rond de uitbouw van een 
intergemeentelijk onroerenderfgoedbeleid. In 
2015 diende Leiedal een erkenningsdossier in 
als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 
(IOED). In april erkende Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois het IOED als één van de eerste 
en grootste in Vlaanderen. Na de erkenning werd 
een actieplan opgemaakt, waar de dynamische 
evaluatie van de inventaris bouwkundig erfgoed, 
een sleutelrol in speelt. Het subsidiedossier werd 
opgemaakt, aangevraagd en verkregen. De werking 
van het IOED ging van start op 1 januari 2016. (zie 
8.1)

2.2 
Grens- en 
sector-
overschrijdend 
werken

 Leiedal verankert ontwerpend onderzoek als 
methodiek in ruimtelijke opdrachten als garantie 
voor een geïntegreerde aanpak over thema’s en 
sectoren heen. Binnen dit kader organiseerde 
Leiedal in 2015 workshops voor o.a de N328, AZ 
Groeninge en het kanaal Bossuit-Kortrijk in Kortrijk, 
de omgeving van Sint-Pieter en Gasthuisweide in 
Kuurne, het marktplein van Menen, de stationsom-
geving in Lauwe …

Dit gebeurt telkens in nauw overleg met de betrok-
ken steden en gemeenten en verschillende externe 
ontwerpers en deskundigen. Voor aspecten rond 
waterbeheer doet Leiedal bv. beroep op deskundi-
gen van Hydroscan via een raamovereenkomst.

In 2015 startte Leiedal eveneens met een overleg 
tussen de Scheldegemeenten om gemeenschap-
pelijke uitdagingen en knelpunten te bespreken en 
op elkaar af te stemmen. Dit werd positief onthaald 
door de betrokken gemeenten. Voor de Scheldeval-
lei is een voorstel in de maak als ‘Mens en Biosfeer 
reservaat’, erkend door de UNESCO. Dit statuut 
streeft naar een maatschappelijke ontwikkeling in 
harmonie met de natuurlijke omgeving.

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 ambitiegroe-
pen:

• Ambitiegroep 6 ‘Grensoverschrijdend open-
baar vervoer’: Leiedal is trekker van deze groep. 
Samen met de Eurometropool stond Leiedal in 
voor de inhoudelijke voorbereiding en opvolging 
van de werkvergaderingen, ambitiegroepen en 
politieke commissies.

• Ambitiegroep 7 ‘Trage wegen’
• Ambitiegroep 8 ‘Platform Binnenvaart’: Leiedal 

volgde deze groep op om de link te leggen met 
ambitiegroep 11. Vanuit de samenwerking met 
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W&Z, werd deze ambitiegroep vanuit dat geza-
menlijk perspectief benaderd.

• Ambitiegroep 9 ‘Klimaatneutrale Eurometropool’: 
begin 2015 werd een transnationale conferentie 
rond energie georganiseerd.

• Ambitiegroep 10 ‘Overlegplatform planning’
• Ambitiegroep 11 ‘Blauw netwerk’: Leiedal werkte 

mee aan het opzetten van een Eurometropoli-
taan project rond water voor het grote publiek 
waarbij alle lokale besturen betrokken worden.

In 2015 bleef Leiedal ook het aanspreekpunt voor 
grensoverschrijdende adviesvragen rond Franse 
plannen via de VICORO. De focus lag op de ZAC 
Petit Menin en het SCOT Lille. In het kader van het 
overlegplatform ‘planning’, maakte de Eurometro-
pool een gemeenschappelijk grensoverschrijdend 
overzicht van de verschillende actuele plannings-
processen.

 

2.3 
Visie en plannen 
vertalen op het 
terrein

 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. Enkele 
voorbeelden:

Zwevegem Transfo

 De reconversiesite Transfo kreeg verder vorm 
op diverse domeinen:
• Begeleiding uitvoering ruimtelijk plan met korte 

termijnacties in functie van realisatie globaal 
masterplan

• Organisatie vergaderingen werkgroep ‘projectre-
gie’

• Deelname aan raad van bestuur vzw Transfo, 
coördinatievergaderingen en vergaderingen 
kernteam

• Begeleiding realisatie duiktank
• Begeleiding verkoop huisvestingsmaatschappij 

Eigen Haard
• Ontwikkeling PPS-project voor de realisatie van 

private woningen en een park

• Voorbereiding beheersplan als beschermd mo-
nument

Menen Masterplan 

 In 2014 ontwikkelde Leiedal samen met het 
stadsbestuur, de inwoners en andere stakeholders 
een globale visie voor de toekomstige ontwikkeling 
van de stad Menen. In 2015 ondersteunde Leiedal 
de stad bij de verdere uitwerking van een aantal 
strategische sites:
• Begeleiding van de Leiedoortocht van W&Z in 

functie van het bewaren van de beoogde kwali-
teit van het Masterplan

• Ontwerp inrichtingsplan i.s.m. Jordi Farrando 
voor de Grote Markt a.d.h.v.een participatiepro-
ces en workshop (zie 6.3)  

• Verkenning van aantal hefboomprojecten zoals 
de Rito-site

• Begeleiding bij de opmaak van een subsidiedos-
sier grondverwerving bij Ruimte Vlaanderen bin-
nen het project Groene Sporen en de deelname 
aan het Europees aanvraagdossier ‘Valys’, als 
opvolging van het grensoverschrijdend project 
‘Corridor Parc de la Lys-Leievallei’

Masterplan Heirweg Anzegem

 In 2015 bood de site Douterloigne 
opportuniteiten om het Masterplan Heirweg 
verder invulling te geven en te vervolledigen. 
Met het verdwijnen van de bedrijfsactiviteiten 
op de site onstond de mogelijkheid om de 
noordzijde van Heirweg te linken aan de zuidelijke 
ontwikkelingen van het dorp. De idee van een 
rode loper voor de trage weggebruiker dwars op 
de drukke Vichtesteenweg werd realiseerbaar. 
Leiedal ontwierp in 2015 een inrichtingsplan voor 
de site Douterloigne, dat zowel ruimte voorziet 
voor wonen, ondernemen en groen. Zowel de 
eigenaars van de site als de gemeente keurden het 
inrichtingsplan goed. 

Onderzoek zwembad 
Deerlijk/Anzegem

 De gemeenten Deerlijk en Anzegem wensen 
in de nabije toekomst een gezamenlijk zwembad 
te realiseren. Op vraag van de gemeenten voerde 
Leiedal in 2015 een locatieonderzoek uit op basis 
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van diverse parameters. Verschillende sites werden 
onderzocht en de resultaten werden gepresenteerd 
aan beide besturen. Dit leidde tot een plan van 
aanpak en een samenwerkingsintentie tussen 
Anzegem en Deerlijk. Een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor deze site werd opgestart.

Masterplan Sint-Pieter Kuurne

 In het najaar van 2015 onderzocht Leiedal 
i.s.m. de gemeente Kuurne en Jordi Farrando de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de omgeving 
van Sint-Pieter in Kuurne. Tijdens een infomoment 
eind november werden inwoners bevraagd naar 
hun wensen en noden. De opmerkingen werden 
meegenomen in een workshop eind december. (zie 
6.3)

Workshops Kortrijk

 In 2015 organiseerde Leiedal samen met 
de stad Kortrijk en Jordi Farrando een aantal 
workshops. Onderwerp van een tweetal workshops 
was de N328, een tracé dat volgens het gewestplan 
vrijgehouden werd voor de aanleg van een nieuwe 
weg (N32). De stad besliste om deze as niet langer 
voor te behouden voor autoverkeer, maar uit te 
bouwen tot een groene fietsverbinding.
De concrete locatie van de as werd bestudeerd. Ook 
de mogelijkheden van het stadsgroen Ghellinck 
werden ontwerpmatig onderzocht. 

Gemeenschapscentrum Geluwe

 De stad Wervik wenst een nieuw 
gemeenschapscentrum te bouwen in de 
deelgemeente Geluwe. Het nieuwe centrum moet 
alle bestaande verspreide cultuurinfrastructuur 
samenbrengen. Samen met de stad werkte Leiedal 
een stappenplan uit om tot de realisatie te komen. 
Daarnaast ondersteunde Leiedal de stad bij de 
opmaak van het wedstrijdbestek, de organisatie 
van de wedstrijd en de selectie van een architect.

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:
• Intergemeentelijk Overleg Ruimtelijke Ordening 

(IGORO): ruimtemonitors wonen en ondernemen, 
project ‘de Kloof’, relance BRV, appartementi-
sering, woonuitbreidingsgebieden, regionale 
ruimtelijke visie, strategisch project REKOVER ...

• Milieuoverleg, in samenwerking met Provincie 
West-Vlaanderen en WVI: VLAREM-trein 2014-15, 
milieuhandhavingsprogramma, natuurtechni-
sche milieubouw, actieplannen, bekkenstructu-
ren, infiltratietechnieken, omgevingsvergunning. 
In 2015 vierde dit overleg haar 20ste verjaardag.

• Intergemeentelijk mobiliteitsoverleg: strategisch 
project REKOVER, gemeentelijke parkeernormen, 
Blue Bike in de regio, bewegwijzering van en naar 
bedrijventerreinen, Samen slimmer naar het werk 

• Overleg energie: samenaankopen, voortgangse-
valuatie burgemeestersconvenant … 

Daarnaast is Leiedal ook actief in diverse bovenlo-
kale netwerken:
• Vlinter (koepelorganisatie van de elf Vlaamse 

streekontwikkelingsorganisaties) werkgroepen: 
wonen, milieu en ruimtelijke planning

• Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten 
(VVSG): werkgroep ruimtelijke ordening, werk-
groep wonen

• Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: werkgroep 
‘Ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling’ 
met focus op het informeren van de verschil-
lende planningscontexten en actuele plannings-
processen

• Actieve bijdrage aan diverse ‘werven’ binnen het 
Vlaams Renovatiepact

• VRP open ruimte lab en VLM open ruimte plat-
form: opzet van een toekomstgerichte aanpak 
over de inrichting en het beheer van de open 
ruimte

• Provinciale MINA-raad: Leiedal en WVI vertegen-
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woordigen de gemeenten
• Vlario: netwerk rond riool- en waterbeheer
• Technische werkgroep PDPO III: het plattelands-

programma biedt voor een aantal plattelandsge-
meenten de mogelijkheid om lokale projecten 
in te brengen rond plattelandseconomie en 
omgevingskwaliteit

WinVorm - een partnerschap tussen de intercom-
munales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaande-
ren, het Team Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse 
Landmaatschappij - blies in 2015 vijftien kaarsjes 
uit. Naast de klassieke lezingenreeks, organiseerden 
de partners op 24 november een drukbijgewoonde 
lustrumviering in OC De Schouw in Lichtervelde. 
Leiedal regisseerde de selectie van vijf laureaten. 
Daarnaast werd de viering bekroond met een Win-
Vormkaart, een verzameling van 100 inspirerende 
projecten van publieke opdrachtgevers uit de West-
Vlaamse gemeenten.

In 2015 nam Leiedal deel aan de WinVorm oproep 
met haar woonproject Bergkapel in Lendelede. 
Als ontwikkelaar wenst Leiedal een inspirerend 
project te realiseren binnen de contouren van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan. De focus ligt op het 
publiek domein. De WinVormdeelname resulteerde 
in de selectie van een team landschapsontwerper/
uitvoeringsbureau. Ook Spiere-Helkijn nam met 
de dorpskernvernieuwing van Spiere deel aan de 
oproep. 

In 2015 consulteerden Leiedal en verschillende 
kandidaat-bouwers de architectenpool, een selectie 
van 10 architecten. Een aantal architecten werkten 
eind 2015 ontwerpen uit voor een rijwoningka-
vel in Peperstraat Kortrijk en Sneppe Deerlijk om 
kandidaat-kopers te prikkelen en de mogelijkheden 
van rijwoningbouw in de kijker te zetten. 

Leiedal bleef ook actief in de Kwaliteitskamer. De 
Kwaliteitskamer biedt ondersteuning en advies 
aan gemeentebesturen om op stapel staande 
publieksprojecten kwaliteitsvol te ontwikkelen en 
te realiseren. 

Leiedal verkent ook nieuwe regelgevingen om de 
gemeenten praktisch te ondersteunen en te helpen 
bij de implementatie van nieuwe praktijken. In 
2015 stonden de gemeenten voor grote digitale 

uitdagingen: de Digitale Bouw Aanvraag (DBA) en 
het uitwisselingsplatform voor de Digitale Ste-
denbouwkundige Informatie (DSI). Aan de hand 
van een bevraging bij de gemeenten, een interne 
werkgroep en de inzet van een stagiair capteerde 
Leiedal de kennis en de noden. Op basis hiervan 
adviseerde Leiedal haar gemeenten bij het imple-
mentatietraject en werkte een concreet onder-
steuningsaanbod uit rond DSI. Anzegem, Avelgem, 
Waregem, Wevelgem en Zwevegem tekenden hier 
op in. Via de Intergemeentelijke Werkgroep Geo-
Informatie (IGGI) werd kennis uitgewisseld over 
DBA.

2.4.2 
Onderzoek en ontwikkeling

 Leiedal verkent ook nieuwe thema’s in functie 
van een toekomstige ondersteuning van de lokale 
besturen. In 2015 onderzocht Leiedal het werkveld 
van appartementisering. Aan de hand van een dis-
cussie met stedenbouwkundigen en extern expert 
Els Nullens werd de problematiek scherp gesteld 
en een mogelijke beleidsaanpak geformuleerd. 
Een verordening samen met een strategische visie 
over stads- en dorpscentra kwamen naar voor als 
aangewezen beleidsinstrumenten. Deze manier van 
werken wordt in Kuurne verder verkend.  

2.4.3 
Een gedragen regionale 
ruimtelijke visie uitwerken

 In 2015 werkte Leiedal intensief aan de regio-
nale ruimtelijke visie voor Zuid-West-Vlaanderen. 
De visie werd geconcretiseerd in de opmaak van 
de ruimtemonitors wonen en ondernemen, de 
visie ruimtelijke-economische structuur, binnen de 
strategische projecten Groene Sporen, REKOVER en 
Kameleon … (zie hieronder).

De uitwerking en aftoetsing gebeurde in nauwe 
samenwerking met partners en betrokkenen: de 
Conferentie van Burgemeesters, RESOC, raad van 
bestuur van Leiedal, de beleidsgroep ‘Ruimte & 
Leefomgeving’ en de IGORO. 

De stedelijke regio Kortrijk werd ook meegenomen 
in het kader van de relance van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen (BRV), waarbij verschillende 
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beleidsaanbevelingen en quick-wins werden gefor-
muleerd voor de Vlaamse overheid.

Eind 2015 startte Leiedal het proces op om te ko-
men tot een synthese van deze regionale visievor-
ming. Doel is om de richtlijnen in te bedden in de 
toekomstige planningskaders (o.a. via de herzie-
ning van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen en de opmaak van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen).

Wonen: ruimtemonitor wonen 

 De regio Zuid-West-Vlaanderen staat voor 
belangrijke uitdagingen op vlak van ruimtelijk 
woonbeleid. Vanuit de verzamelde prognoses 
en statistieken blijkt dat het bestaande juridisch 
aanbod voor wonen ruimschoots voldoende is om 
de woningbehoefte de komende jaren te kunnen 
opvangen. Daarnaast stagneert de demografische 
groei in Zuid-West-Vlaanderen veel sterker dan in 
de Vlaamse Ruit. Vanuit deze vaststellingen werden 
een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd 
voor en in samenspraak met de lokale besturen. 
Hierbij werd de nodige aandacht besteed aan de 
ruimtelijke ligging van het woonaanbod, de doel-
groepen en het vraagstuk van betaalbaarheid. Tot 
slot geeft Leiedal in de ruimtemonitor wonen ook 
enkele belangrijke signalen aan de Vlaamse over-
heid, die instaat voor het overkoepelende beleid 
en de wetgeving voor zowel wonen als ruimtelijke 
ordening. 

Economie 

 De regio Zuid-West-Vlaanderen is gekend als 
een zeer ondernemende regio, waar grootscha-
lige bedrijven, kmo’s en ambachtelijke bedrijven 
zich vestigen in een verstedelijkte omgeving. Het 
ontwikkelen van een meer transparante regelge-
ving voor bedrijven vormt één van de belangrijkste 
actuele uitdagingen om een ondernemingsvrien-
delijk ruimtelijk beleid te handhaven. Bovendien wil 
Leiedal steeds proactief nagaan of er bijkomende 
ruimte voor ondernemen moet gecreëerd worden 
om zo tegemoet te komen aan toekomstige ruimte-
behoeften.

Daarom maakte Leiedal in 2015, in samenspraak 
met de steden en gemeenten, de Provincie en de 
Vlaamse overheid een visie op voor zowel de be-
staande als de toekomstige ruimte om te onderne-
men in Zuid-West-Vlaanderen. Het ruim besluitvor-
mingsproces voor beide facetten leidde eind 2015 
tot een eindrapport.  

Bestaande ruimte: visie 
ruimtelijke-economische 
structuur Zuid-West-Vlaanderen

 Leiedal stelt vast dat de definities en richtlijnen 
die in de stedenbouwkundige regelgeving worden 
gebruikt, steeds minder overeenstemmen met 
behoeften en vragen van bedrijven. De kloof tussen 
stedenbouwkundige regels en de economische 
realiteit op het terrein groeit. Een typisch voorbeeld 
vormt de gewestplanbestemming voor ‘gebieden 
voor milieubelastende industrieën’, die in de prak-
tijk bij de vergunningverlening, heel wat vragen en 
onduidelijkheden met zich mee brengen. 
In de loop van 2013-2014 voerde Leiedal een ruim 
onderzoeks- en overlegproces om te komen tot een 
heldere visie op de ruimtelijk-economische struc-
tuur van de regio Zuid-West-Vlaanderen binnen het 
project ‘De Kloof’. Het onderzoek toont aan dat het 
ruimtelijk patroon van ondernemen in onze regio 
verschillende elementen bevat:

• Grootschalige bedrijventerreinen die worden 
voorbehouden voor de grote en middelgrote 
bedrijven en die goed bereikbaar zijn via het 
hogere wegennet

• Gemengde bedrijventerreinen voor zowel kleine, 
middelgrote als grote bedrijven

• Een aantal specifiek bestemde bedrijventerreinen 
zoals kantorenparken, watergebonden bedrijven-
terreinen, transport- en distributiezones

• Bedrijventerreinen die voorbehouden zijn voor 
kleine en middelgrote ondernemingen

• Zeer veel paarse sproeten: kleinere geïsoleerde 
niet-collectief aangelegde bedrijfssites (vaak voor 
één of enkele bedrijven)

• Een verweving van ondernemingen in bebouwde 
kernen
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De bevindingen van het onderzoek werden samen-
gevat in een eindverslag. Deze visie moet vertaald 
worden in een transparante regelgeving, die vol-
doende flexibiliteit en ook de nodige rechtszeker-
heid voor ondernemingen moet bieden.

Nieuwe ruimte: 
Ruimtemonitor ondernemen 
Zuid-West-Vlaanderen

 Op basis van cijfers, trends en vaststellingen on-
derzocht Leiedal in 2015 de nood aan bijkomende, 
nieuwe bedrijventerreinen in de regio Zuid-West-
Vlaanderen. Dit leidde tot een aantal beleidsaanbe-
velingen in de ‘Ruimtemonitor Ondernemen’.

Strategisch projecten Groene 
Sporen en REKOVER 

 In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) heeft Leiedal in 2015 verder ge-
werkt aan de strategische projecten Groene Sporen 
en REKOVER. Hierbij verwijzen we naar de regionale 
projecten van het blauw-groen netwerk en van mo-
biliteit, infrastructuur en publieke ruimte. (zie 8.2 en 
8.4)



30

j a a r v e r s l a g
2 0 1 4

Value+

Masterplan Menen PPS Peperstraat Heule

15 jaar Winvorm Gemeenschapscentrum Geluwe
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Kerk Anzegem

Metamorfosen XL - Stoelfiewedstrijd
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3.1 
Wonen

 Leiedal ondersteunt de gemeenten als regisseur 
van het lokaal woonbeleid met diverse beleidsplan-
nen en -instrumenten (zie 2.1):
• Menen: sectorstudie wonen
• Zwevegem: lokaal toewijzingsreglement
• Kuurne: analyse wachtlijsten sociale huurwoning
• Kortrijk: evaluatie lokaal toewijzingsreglement

In de schoot van de regionale ruimtelijke visie, 
concretiseerde Leiedal het ruimtelijk woonbeleid in 
de ‘ruimtemonitor wonen’, onderschreven door de 
lokale besturen en andere actoren. (zie 2.4.3)

Ook het project ‘Warmer Wonen’, ingeschreven in 
het Streekpact Zuid-West-Vlaanderen en één van de 
belangrijkste acties van de regionale energiestra-
tegie, werd verder uitgebouwd. 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. In 2015 ontving het project 
extra slagkracht dankzij subsidies van Vlaanderen 
(IWT proeftuin RenBEN) en Europa (project ‘Refurb’). 
De focus ligt op een betere ondersteuning van 
eigenaars, dit om de niet-technische barrières bij 
woningrenovatie (bv. knowhow, projectmanage-
ment) weg te werken, de private investeringen 
te laten toenemen, de woningrenovatiegraad te 
verhogen en de CO2-uitstoot te reduceren. Binnen 
deze context organiseerden de RenBEN-partners 
groepsaankopen en werd een actieve bijdrage 
geleverd aan de opmaak van het Renovatiepact 
Vlaanderen. (zie 8.3)

In het kader van het proefproject ‘vervangende 
nieuwbouw’ in Menen, prospecteerde Leiedal actief 
woningen om de stadskern te vernieuwen.

Bij de eigen woonprojecten, probeert Leiedal duur-
zaamheidsaspecten te integreren in het ontwerp en 
de realisatie. In het ontwerp van het woonproject 
Losschaert in Zwevegem werd ingezet op duur-
zame waterhuishouding. 

In 2015 volgde Leiedal eveneens het landschap 
van de woonzorg op. Samen met Logo Leieland en 
RESOC Zuid-West-Vlaanderen organiseerde Leiedal 
het event ‘Woonzorg op mensenmaat’ op 7 mei. 
Een 80-tal deelnemers maakten kennis met een 
achttal streekinitiatieven rond woonzorg en gingen 
in debat.

3.2 
Cultuur

 zuidwest is sinds 2013 gehuisvest in de gebou-
wen van Leiedal. Dit creëert niet alleen operatio-
neel maar ook beleidsmatig een nieuwe dynamiek 
tussen beide intergemeentelijke organisaties. Op 
structurele basis vindt informatie-uitwisseling 
plaats, onder meer door de deelname van zuidwest 
aan het verruimde managementteam van Leiedal 
en de deelname van Leiedal aan de raad van be-
stuur van zuidwest. De samenwerking resulteerde 
in 2015 o.a. in volgende initiatieven:

• Roerend en onroerend erfgoed: Met zuidwest 
werd samengewerkt aan een geïntegreerd on-
dersteunend aanbod voor roerend en onroerend 
erfgoed. Het beoogde subsidiedossier werd in 
overleg opgemaakt, ingediend en goedgekeurd. 
(zie 2.1, 2.4.2, 8.1)

• UiTPAS: Via het DRK-project bood Leiedal onder-
steuning bij de uitwerking van de UiT-ID.

• Regionale uitrol ‘De Grote Verleieding’, een 
feestelijk zomerprogramma n.a.v. het einde van 
de Leiewerken in Kortrijk. Het basisconcept is 
het teruggeven van de Leie aan haar bewoners 
en bezoekers. Samen met zuidwest en andere 
regionale actoren zorgde Leiedal dat dit pu-
blieke event ook regionaal verankerd werd. Dit 
resulteerde in de organisatie van Metamorfosen, 

 Mens & samenleving



34

j a a r v e r s l a g
2 0 1 4

Metamoforsen XL en tal van picknicks. (zie 6.3 en 
6.1)

• Communicatie en marketing: De informatie- en 
communicatie-initiatieven van beide organisaties 
werden op elkaar afgestemd, en waar mogelijk, 
linken gelegd. Zo werd ‘De Samenkomst’ in de-
cember een UiTPASactiviteit.

Leiedal is eveneens partner van de Budafabriek, 
een gebouw en netwerk dat bruggen slaat tussen 
kunstenaars, ondernemers, designers, wetenschap-
pers, studenten en actieve burgers. De Budafabriek 
lokte met de expo ‘The Green Light District’ maar 
liefst 10.000 bezoekers. De expo benaderde de 
invloed van technologie en wetenschap op de rela-
tie tussen mens en natuur in de stad. Ontwerpers, 
kunstenaars, ondernemers en wetenschappers pre-
senteerden een wereldwijde staalkaart van groene 
(r)evoluties die het doemdenken over ecologie 
overstijgt. Leiedal organiseerde een bezoek aan de 
expo met de medewerkers en de leden van de raad 
van bestuur. Voorts confronteerde de intercom-
munale haar netwerk binnen de formule ‘Uit met 
Leiedal’ met de verrassende projecten van innova-
tieve bedrijven, het wetenschappelijk onderzoek 
en het artistiek werk. Die avond benadrukte Leiedal 
de regionale dimensie met een experimentele 
videoproductie tijdens het Bring Your Own Beamer 
event.

Op een vergelijkbare manier legden kunsten-
centrum Buda, intercommunale Leiedal, de stad 
Kortrijk, Waterwegen en Zeekanaal nv, Vlakwa en 
nog enkele andere partners in de loop van 2015 de 
basis voor een gelijkaardige expo over het thema 
water en waterduurzaamheid. WATER.WAR opent 
voor het publiek in maart 2016.

3.3 
Sociaal beleid 

 Parallel en ondersteunend aan de 
voorbereiding van de Zuid-West-Vlaamse OCMW’s 
om een nieuw interlokaal samenwerkingsverband 
op te richten, bleef Leiedal structureel 
samenwerken met de actoren in het veld van 
welzijn en sociaal beleid. De samenwerking kreeg 
vorm in volgende projecten en thema’s in 2015:

• Voorbereiding huisvesting van W13 in de kan-
toren van Leiedal en in het zog daarvan ook de 
huisvesting van Logo Leieland

• Voorstelling van W13 en Logo Leieland als toe-
komstige nieuwe huispartners op ‘De Samen-
komst’

• Operationeel houden van de vrijwilligersdata-
bank

• Evaluatie en herwerken ‘Beleidsgroep Mens en 
Samenleving’

• Ondersteuning van het initiatief van Digicafés
• Ondersteuning van de regionale werking rond 

digitale inclusie (RESOC)
• Ondersteuning in het kader van het regionaal 

actieplan Ouderenzorg ‘Zuid-West-Vlaanderen’
• Ondersteunen initiatieven digitale ‘peer-to-peer 

economie’ van stad Kortrijk in het kader van @
llemaal Digitaal

Daarnaast bood Leiedal ondersteuning aan heel 
wat OCMW’s via het websiteplatform ‘Digitale 
Regio Kortrijk’. De regionale initiatieven gericht 
op zorginnovatie, ontwikkeld in het kader van het 
Europees project ‘iAge’, werden verder uitgerold. 
Leiedal rondde het project administratief en 
financieel af in 2015.

3.4 
Sport en 
recreatie 

 Op vraag van de Conferentie van Burgemees-
ters en in het kader van de uitwerking van het 
Streekpact Zuid-West-Vlaanderen, onderzocht 
Leiedal de mogelijkheden voor regionale samen-
werking rond zwembaden. Dit gebeurde in het 
bijzonder voor de gemeenten Anzegem, Deerlijk, 
Harelbeke, Kuurne, Zwevegem en Kortrijk. Leiedal 
hielp uitvoering geven aan de beleidsopties van 
de lokale besturen. Die werden mede genomen op 
basis van het in 2014 gevoerde onderzoek naar de 
mogelijkheden om zwembadinfrastructuur te ont-
wikkelen op intergemeentelijke/regionale schaal. 
Dit leidde tot een intergemeentelijke samenwer-
kingsintentie tussen Anzegem en Deerlijk om 
samen een gemeenschappelijke brandweerkazerne 
en een zwembad te realiseren. (zie 2.3)



35

In Wervik voerde Leiedal een snelverkennend 
onderzoek uit naar mogelijke toekomstscenario’s 
en potentiële samenwerkingsverbanden voor hun 
zwembad.

Ter versterking van het functionele en recreatieve 
fietsnetwerk in de regio, volgde Leiedal de actuali-
satie van het regionaal recreatief fietsnetwerk van 
Westtoer op en het masterplan voor het Leie-Schel-
de interfluvium van de Provincie West-Vlaanderen. 
(zie 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 regel-
geving en de beëindiging van de activiteiten van 
Sinergiek. Na goedkeuring van het dossier, werden 
de verworven middelen vanuit het Regionaal Over-
leg Sociale Economie Zuid-West-Vlaanderen (ROSE) 
ingezet om de beoogde acties te realiseren. ROSE 
zal op termijn geïntegreerd worden in de werking 
van W13.

Leiedal ondersteunde in 2015 enkele acties via het 
project ‘Warmer Wonen’ en nam eveneens deel 
aan de actiegroep ‘Sociale economie’ en het ROSE. 
Doorgedreven kennisdeling bewerkstelligt een 
snellere detectie van opportuniteiten om de sociale 
economie beter te verweven met de reguliere 
economie.
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Uitbouw IOED
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Uitbouw Warmer Wonen

Website Warmer Wonen
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 De focus binnen e-Government lag in 2015 op 
digitale dienstverlening naar de gemeenten toe en 
het genereren van bestuurskracht. Verschillende 
Europese e-Governmentprojecten (iAge, Vital Rural 
Area en Opening Up) werden succesvol afgerond, 
wat resulteerde in nieuwe instrumenten en toepas-
singen. Daarnaast werkte Leiedal aan een nieuwe 
generatie gemeentelijke websites, met een sterke 
focus op de toegankelijkheid voor mobiele toestel-
len. Aanvullend werden geoloketten uitgebouwd 
en onderliggende dataprocessen geoptimaliseerd 
en geautomatiseerd. Daarnaast heroriënteerde 
Leiedal het intergemeentelijk overleg. De inter-
gemeentelijke ambtelijke werkgroepen werden 
gestroomlijnd en de beleidsgroep ‘e-Government’ 
werd opgestart. Leiedal zette in op het aligneren 
van de beleidsvisies en ambtelijke uitvoering van 
een digitale strategie in een regionale setting.

4.1 
Brede aanpak 
e-Government, 
focus op visie 
en aanpak

 In 2015 werd de nieuwe beleidsgroep ‘e-
Government’ uitgebouwd, 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 Dienstverle-
ning’ van 2011 werd door de nieuwe ‘beleidsgroep 
e-Government’ besproken, versterkt en bekrach-
tigd. De ambities zijn een toetssteen om nieuwe 
projecten of beleidsvragen te evalueren. Daarnaast 
werden verschillende domeinen van huidige en 
potentiële intergemeentelijke samenwerking ge-
evalueerd en verder ontwikkeld:
• Rol van e-Government in de gemeentelijke be-

leidsplannen 2014-2019
• Visie op en uitvoering van een mobiele respon-

sive versie van de gemeentelijke websites

• Specifieke uitdagingen van GIS voor de gemeen-
ten, onder meer in het kader van de nieuwe 
opdrachten van de Vlaamse overheid en de 
kennisuitwisseling met provinciale en bovenregi-
onale instellingen

• Regionale impact van het memorandum e-
Government van de nieuwe Vlaamse regering en 
van de Vlaamse en federale regeerakkoorden

• Beleidsmatige, economische en juridische pro-
blematiek 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 samen-
werking met technologiebedrijven rond unieke 
authenticatie

• Problematiek van informatieveiligheid voor 
lokale besturen

• Actualiseren van de ‘Streekambitie e-Govern-
ment en Dienstverlening’ voor de 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 2015 organiseerde 
Leiedal op periodieke basis de volgende 
werkgroepen:  

• Intergemeentelijke Werkgroep Geo-Informatie 
(IGGI)

• Intergemeentelijke Werkgroep Digitale Regio 
Kortrijk (DRK-werkgroep)

• Intergemeentelijke Werkgroep Systeembeheer

 E-Government
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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 politiezo-
ne VLAS bij de opstart van een centraal dispat-
ching systeem voor het aansturen van preventie-
medewerkers (ComProNet) in het kader van het 
project ‘Opening Up’

• Begeleiding bij de uitrol van een vrijwilligersda-
tabank bij OCMW Kortrijk en Harelbeke in kader 
van het Europees project ‘iAge’, een CRM-systeem 
dat vraag en aanbod van vrijwilligers linkt

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. 
In 2015 volgde Leiedal hiertoe een V-ICT-OR-
opleiding informatieveiligheidsverantwoordelijke. 
Samen met de West-Vlaamse School voor 
Bestuursrecht en V-ICT-OR gaf Leiedal de aanzet 
voor een begeleidingstraject voor West-Vlaamse 
lokale besturen.

De werkgroep systeembeheer had in 2015 
als concrete output begeleidingstrajecten 
bij gemeenten voor het opstellen van 
een informatieveiligheidsparcours, onder 
begeleiding van een gecertificeerde 
informatieveiligheidsconsulent.

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:
• Initiatieven rond Digitale Bouw Aanvraag (DBA) 

en Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI)
• Samenwerkingsmodellen tussen de Bedrijven-

gids en de provinciale Economische Kaart
• Grootschalig Referentie Bestand (GRB): opvolging 

projecten Vlaanderen (GRB-kadastralisatie, GRB-
migratie initiatieven), uitwerken routine om data 
af te stemmen op GRB

• Verschillende KLIP-infosessies met nieuwe toe-

passingen
• CRAB: integratie van CRAB-data in Bedrijvengids
• Opvolgen van de Vlaamse GIS-verplichtingen

Daarnaast ondersteunde Leiedal de nieuwe 
hulpverleningszone Fluvia bij de opmaak van 
bereikbaarheidsanalyses van brandweerkazernes 
en hulpdiensten, maar ook met het zoeken naar 
open dataoplossingen voor de opmaak van een 
regionaal brandrisicoprofiel.

In het kader van het regionaal project ‘Kameleon’ 
bracht Leiedal de administratieve processen in 
kaart waarbij een ondernemer op zoek gaat naar 
ruimte om te ondernemen. Door LEAN-analyses 
toe te passen op concrete cases, werden een aantal 
tools ontwikkeld die de administratieve processen 
kunnen optimaliseren. Leiedal voerde verschillende 
LEAN-trajecten uit, zowel intern als extern bij de 
gemeenten.

Intern:
• Analyse van het proces van klasseren en archive-

ren van informatie en dossiers
• Analyse van het technisch proces en marketing-

proces 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 ruimte in de woonkernen en 
vragen van ondernemers in het kader van het 
regionaal project ‘Kameleon’. Dit leidde tot een 
as-is beeld van de bestaande processen bij ge-
meentelijke administraties en een blauwdruk van 
verbeterde dienstverlening met bruikbare tools.

4.3 
Open data en 
mobiele 
toepassingen

 In 2015 rolde Leiedal de nieuwe structuur van 
de gemeentelijke websites verder uit. De nieuwe 
structuur is volledig afgestemd op mobiel gebruik. 
Onderzoek wijst namelijk uit dat meer dan 30% van 
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de websitebezoekers op vandaag gebruikt maakt 
van een mobiel toestel zoals een smartphone of ta-
blet. Tijdens 2015 werden nagenoeg alle gemeente-
lijke websites overgezet op een mobiel responsieve 
template, gebaseerd op een toptakenanalyse en 
Google Analytics. 

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 Net-
work technologie, kortweg ‘ComProNet’. 
Dit netwerk laat burgers toe om hulpdiensten 
te helpen via een sociaal netwerk om misdrij-
ven geografisch te lokaliseren en misdadigers te 
identificeren. De dienst Preventie en de politiezone 
VLAS gebruikten de technologie onder de noemer 
‘Aandacht!’. In 2015 werd de applicatie succesvol 
geïmplementeerd in de workflow van de preventie-
dienst.

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 oefe-
nen om op een professionele manier te reageren 
op sociale mediaberichten van burgers. De game 
stond centraal op één van de zes infosessies op ‘De 
Samenkomst’. 

Lokale besturen bezitten veel geanonimiseerde en 
statistische data die bruikbaar zijn voor studenten, 
bedrijven en andere overheden. Om de data open 
te stellen conform de Europese reglementering is 
een vertaalslag nodig van dataformaten. Vervol-
gens kunnen de gestandaardiseerde datasets vrij 
beschikbaar online worden geplaatst. Leiedal bood 
de gemeenten hierbij zowel technische als prakti-
sche ondersteuning.

Binnen het Europese project ‘Opening Up’, werd de 
Open Datatank geïmplementeerd als een multi-
functionele sitetool die gemeenten van Zuid-West-
Vlaanderen toelaat om datasets te vertalen naar 
open formaten en online beschikbaar te stellen. 
Leiedal vulde de Datatank aan met een Drupalmo-
dule om de koppeling toe te laten met het Digitale 
Regio Kortrijk-platform.

4.4 
Bestaande 
platformen 
verbreden en 
verdiepen

 Binnen het kader van de ‘Digitale Regio Kortrijk’, 
zette Leiedal verschillende intergemeentelijke e-
Governmentprojecten op:
• Opmaak van een aangepaste hostingomgeving 

om tegemoet te komen aan de toenemende 
vraag aan gemeentelijke, intergemeentelijke en 
regionale websites. Leiedal verzorgde de eerste-
lijnsdienstverlening.

• Leiedal lanceerde een deelproject rond unieke 
authenticatie, waarbij onder meer verschillende 
methodes en oplossingen van authenticatie 
werden onderzocht. De ambities op lokaal en 
regionaal vlak voor authenticatie en digitale 
handtekeningen werden in kaart gebracht.

• 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 UiT-
PAS.

• Om de regionale culturele activiteiten visueel 
beter raadpleegbaar te maken, werd de culture-
feed geïntegreerd in de gemeentelijke website. 
De koppeling van de UiTdatabank en de gemeen-
telijke websites zorgde voor een meerwaarde in 
het culturele activiteitenprogramma.

• Leiedal verzorgde 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 700 
supporttickets werden geregistreerd en behan-
deld. 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, onderzoek naar nieuwe 
manieren van burgerparticipatie en additionele 
features op het Drupal platform (Notifyme, Gov-
Delivery, Dropsolid).

• Organisatie gezamenlijke opleiding ‘Google Ana-
lytics’
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• Onderzoek integratie Beeldbank en Mediahaven

In 2015 lag binnen de Digitale Regio Kortrijk de 
focus op de implementatie van de nieuwe web-
structuur van de gemeentelijke websites. Daartoe 
werd onder meer een toptaken analyse van de 
bestaande websites uitgevoerd en een voorstel 
uitgewerkt voor een nieuwe structuur, gebaseerd 
op statistieken (Google Analytics) van websitebe-
zoekers 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. De 
basistemplate werd gedurende de verschillende 
implementatietrajecten bij de gemeenten verbe-
terd, aangepast en visueel verfijnd.

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 gemeen-
telijke dienstverlening te verhogen. Door visueel 
onmiddellijk zichtbaar te maken of een gemeente-
lijke dienst open dan wel dicht is, wordt zowel via 
desktop als mobiel gewerkt aan een betere digitale 
dienstverlening.

Leiedal begeleidde haar gemeenten in verschil-
lende bilaterale projecten. Zo werd onder meer de 
integratie van de Beeldbank in de gemeentelijke 
websites uitgetest via een aangepaste Drupal-
module. Daarnaast lanceerde Leiedal in 2015 de 
volgende nieuwe of vernieuwde websites:
• Erfgoedzuidwest
• Uitinzuidwest
• Parko (inclusief een online kaarttoepassing)
• Toerisme Kortrijk
• Warmer Wonen
• Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen
• Templates e-mail nieuwsbrieven voor Leiedal en 

verschillende gemeenten

Tijdens de zomermaanden werkte Leiedal samen 
met een team studenten van de ‘Open Summer 
of Code’ aan het innovatief project PLONG, een 
front-end toepassing van een Energielabelatlas. 
Dergelijke kaart toont de energieprestaties van elke 
woning op basis van een energielabel. 
Daarnaast verrichte Leiedal onderzoek naar een 

samenwerkingsmodel om de Zerkzoeker in de regio 
te implementeren. Dit is een toepassing waarmee je 
het graf van een dierbare overledene kan opzoeken 
via de smartphone of computer.

Leiedal bouwde systematisch de interne geoloket-
ten verder uit, ter ondersteuning van de verschil-
lende opdrachten en als beleidsvoorbereidend 
instrument. Daarnaast werd het geoloket Leiepark 
uitgerold. De bestaande Geomapsinfrastructuur 
werd vernieuwd en aansluitend werden verbeterin-
gen aangebracht aan verschillende onlinetoepas-
singen. 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 informa-
tie te bekomen.

Met betrekking tot het CRM-project, zette Leiedal 
intern een testproject op om de implementatiefase 
voor te bereiden.

In 2015 werden een aantal automatische en semi-
automatische processen rond het laden, verwerken 
en transformeren van geografische data verder 
uitgebouwd. Leiedal automatiseerde volgende 
processen:
• de regionale uitrol van het proces van adressen-

beheer voor CRAB-gevalideerde gemeenten
• de uitrol van de ontwikkelde routines om per-

ceels- en gebouwgebonden data (bv. vergun-
ningen) binnen lokale besturen af te stemmen op 
het Grootschalig Referentiebestand. De routines 
werden gedurende 2015 in zeven verschillende 
gemeenten succesvol geïmplementeerd

• het automatiseren van de data-flow van nieuwe 
en aangepaste informatie naar de Govmaps-
infrastructuur zodat deze ter beschikking staat 
van geoloketten

• dagelijkse update van de informatie van de be-
drijventerreinen van Leiedal op de website

• dagelijkse update van Zerkzoekerdata

Daarnaast bouwde Leiedal in 2015 aan de uitbouw 
van een glasvezelnetwerk tussen Kortrijk, Zweve-
gem, Eandis, KULAK en Fluvia via de aansluiting van 
Belnet. Leiedal zet daarmee in op een snelle gege-
vensuitwisseling binnen de regio en anticipeert op 
IT-noden van de toekomst.
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4.5 
Uitbouwen van 
een multikanaal-
dienstverlening

 Binnen het Europese project ‘Opening Up’ 
ontwikkelden de partners gemeentelijke tools en 
methodieken om sociale mediakanalen te monito-
ren en selectief te participeren. Zowel operationele 
ervaring als verschillende softwareoplossingen 
werden uitgetest op de gemeenten van Zuid-West-
Vlaanderen. De ervaringen werden ook vertaald in 
publicaties en de methodieken zijn raadpleegbaar 
via websites. 

• Zo kan via socialmediagame.net een rollenspel 
gespeeld worden onder ambtenaren en beleid-
smakers om correct te reageren en te anticiperen 
op prikkels via sociale media. 

• Via de site van socialmediamaturity.eu kan een 
gemeente testen hoe volwassen een bestuur is in 
het omgaan met sociale media. 

In overleg met de de gemeenten organiseerde 
Leiedal een bevraging naar de verwachte impact 
van het Vlaamse omgevingsloket en de digitale 
bouwaanvraag op de werking van de diensten Ste-
denbouw en Milieu van de gemeenten. Doel van de 
bevraging is de vereiste introductie van de Digitale 
Bouw Aanvraag (DBA) en Digitale Stedenbouw-
kundige 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

 Eind 2014 vond de slotconferentie plaats van 
het Europese interregionale project ‘Opening Up’. 
De verworven kennis resulteerde in kennisover-
dracht naar de gemeenten, o.a via publicaties die 
verder in de regio Zuid-West-Vlaanderen werden 
verspreid.
Leiedal zette in 2015 ook in op participatie in be-
leidsfora 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 (MIC), nam Leiedal deel aan de volgende 
zorg(innovatie)projecten en -fora:
• 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 in 2015 
aan de consultatierondes van o.m. het Interreg Vb 
Noordzeeprogramma, het Interreg Vb Noord-West-
programma en de Interreg Va programma’s.
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Open Summer of Code

Lancering nieuwe generatie gemeentelijke websites
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Ontwikkeling erfgoedkaart
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5.1 
Deskundig 
adviseren van 
lokale besturen

 Leiedal ondersteunt de lokale besturen en 
partners bij gemotiveerde beleidsvoering door 
snelverkennende en haalbaarheidsonderzoeken 
op te zetten. Een tweetal voorbeelden daarvan zijn 
de onderzoeken van het nieuwe Transfogebouw in 
Zwevegem en de Infrax-site in Harelbeke.

Daarnaast begeleidde Leiedal de lokale besturen bij 
een aantal PPS-projecten rond wonen: 
• Zwevegem - Transfo: begeleiding PPS en plan-

vorming voor de ontwikkeling van 42 private 
woningen, de ontsluiting en de aanleg van een 
park

• Spiere-Helkijn - Elleboogstraat: opstart PPS voor 
de bouw van 4 hedendaagse voorbeeldwonin-
gen

• Kortrijk/Heule - Peperstraat: voorbereiding en 
opstart van een PPS voor de bouw van 18 appar-
tementen, 23 rijwoningen en 9 sociale apparte-
menten

• Wervik - Hellestraat: opmaak van een PPS voor de 
realisatie van 16 rijwoningen met collectief groen 
en openbaar domein

5.2 
Antwoord op 
complexe 
vraagstukken 

 Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt Leiedal af 
en toe meer complexe vraagstukken voorgescho-
teld.

In 2015 is de nieuwe beheersstructuur voor de 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem een feit. Leiedal 
werkte actief mee aan de herstructurering. Op 1 juli 
werd de nv Internationale Luchthaven Kortrijk-We-

velgem opgericht met drie overheidsaandeelhou-
ders: de POM West-Vlaanderen (57%), de Vlaamse 
overheid (33%) en Leiedal (10%). De nv staat in 
voor het beheer en de ontwikkeling en zal de taken 
van de WIV overnemen. Om dit te bewerkstelligen, 
werd een deel van de luchthavengronden van de 
Provincie en van Leiedal verkocht aan het Vlaams 
Gewest. De overdracht in algemeenheid van de WIV 
aan de nv werd verder voorbereid. (zie 5.2)

De oude elektriciteitscentrale Transfo langs het ka-
naal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem is een ander ty-
pevoorbeeld van een complex maar veelbelovend 
regionaal reconversieproject. Het gemeentebestuur 
van Zwevegem wil op basis van een publiek-private 
samenwerking 42 woningen realiseren op de site. 
Leiedal begeleidde de gemeente bij het opzet-
ten van de PPS-procedure en de planvorming. 
Concreet bood Leiedal in 2015 ondersteuning bij 
de gunningsprocedure voor het aanstellen van 
een projectontwikkelaar en het opmaken van de 
overeenkomst voor de realisatie van 42 woningen, 
de ontsluiting en de aanleg van het park.

Voor het woonproject Leopoldstraat-Avelgemstraat 
in Zwevegem onderzocht Leiedal de haalbaarheid 
van verschillende scenario’s. Dit leidde tot een ge-
reduceerd ontwerp van het plangebied. Aandacht 
voor een kwalitatieve openbare ruimte en het 
behoud van maximale parkeergelegenheid waren 
hierbij cruciale uitgangspunten.

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, or-
ganiseerde Leiedal eind 2015 een workshop samen 
met de gemeente Kuurne. De site werd bekeken in 
zijn ruimere omgeving om de centrumvernieuwing, 
de link met de scholen, de waterproblematiek en 
de inrichting van het openbaar domein ontwerp-
matig te onderzoeken. (zie 2.3)

Met het Masterplan Menen ontwikkelde Leiedal sa-
men met het stadsbestuur, de inwoners en andere 
stakeholders een globale visie voor de toekomstige 

 proces- en projectregie
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ontwikkeling van de stad. In 2015 bood Leiedal de 
stad ondersteuning bij de verdere uitwerking van 
de strategische sites Bauduin en de Grote Markt. 
Daarnaast gaf Leiedal advies in de werkgroepen en 
stuurgroep van de Leiewerken in Menen. Vanuit het 
project REKOVER bood Leiedal ondersteuning bij de 
ontwikkelingen in de stationsomgeving. (zie 2.3)

Daarnaast zette Leiedal een unieke samenwerking 
op met universiteiten, kenniscentra, de overheid en 
de bouwsector binnen het project RenBEN. Binnen 
dit project spitst Leiedal zich toe op renovaties van 
het moeilijkste segment van de woningmarkt: de 
private huurmarkt. In 2015 ontwikkelde Leiedal 
instrumenten om een op maat gemaakt advies te 
verlenen aan private verhuurders voor hun woning. 
Dit advies houdt zowel rekening met energetische, 
technische, sociale, maatschappelijke, financiële 
als juridische aspecten. Door een doorgedreven 
renovatiebegeleiding wordt de private verhuurder 
zo veel mogelijk ontzorgd. (zie 3.1 en 8.3)  

5.3 
Regionale 
visie ontwik-
kelen door sa-
men te dromen, 
te denken en te 
doen 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - 
werkgroep regio Kortrijk 

 Vlaamse Minister van Omgeving Joke Schau-
vliege startte eind 2014 een relance-proces op 
voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). 
Experts op het terrein werkten hiervoor samen in 
tien gebiedsgerichte werkgroepen in Vlaanderen. 
De regio Kortrijk-Rijsel werd geselecteerd als één 
van de tien proefgebieden. In het voorjaar van 2015 
boog Leiedal zich samen met vertegenwoordigers 
van diverse overheden en het middenveld over 
streekeigen complexe ruimtelijke uitdagingen. De 
werkgroep formuleerde enkele concrete beleids-
aanbevelingen en quickwins. De gesmede samen-
werkingsverbanden vormen een ideale basis om 

een breed gedragen ruimtelijk beleid te realiseren 
dat ook past binnen de grensoverschrijdende 
dimensie van de regio. (zie 2.4.3)

De regionale ruimtelijke visie wordt onder meer ge-
implementeerd en uitgerold via regionale projecten 
zoals Groene Sporen, REKOVER, Kameleon, Warmer 
Wonen, de klimaatneutrale regio ...

De Grote Verleieding: feest 
in stad en regio na 20 jaar 
Leiewerken

 In 2015 waren de Leiewerken in Kortrijk na 20 
jaar zo goed als voltooid. Aan de hand van een 
feestelijk programma werd de Leie teruggegeven 
aan de inwoners van Kortrijk en de ruimere regio. 
De hele zomer lang, van 23 mei tot 27 september, 
genoten inwoners van stad en regio van picknicks, 
boottochten, sport, muziek, theater en zoveel meer. 
Leiedal ondersteunde het regionale luik aan de 
hand van overleg en gerichte initiatieven, waarbij 
telkens de focus lag op de ruimtelijke transformatie 
langsheen het water. 
• Tentoonstelling ‘Metamorfosen’: Samen met de 

stad Kortrijk ontwikkelde Leiedal de interactieve 
tentoonstelling ‘Metamorfosen’ over het verle-
den, heden en de toekomst van de Leie, nabij het 
vlasmuseum Texture.

• Parcours ‘Metamorfosen XL’: Samen met Design-
regio Kortrijk en de stad Kortijk plaatste Leiedal 
op twee strategische locaties per gemeente een 
‘icoon’. De locaties staan symbool voor de ruimte-
lijke transformatie die deze plek heeft/zal onder-
gaan door de nabijheid van de Leie. De iconen 
kregen de vorm van ‘redderstoelen’ en vormden 
een uitkijkpost over het landschap. Nieuwsgie-
rigen vernamen meer over de transformatie aan 
de hand van tekst en beeld aan de stoelen en 
op de Leieparkkaart. Bijkomend zette Leiedal de 
redderstoelen succesvol in de markt aan de hand 
van een ‘stoelfiewedstrijd’. (zie 6.1)
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PPS Elleboogstraat Helkijn

Herstructurering luchthaven Kortrijk-Wevelgem

PPS Transfo Zwevegem
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6.1 
Actiever en 
creatiever 
imago vormen

 Leiedal wil actief en creatief communiceren 
over haar beschikbare expertise. Binnen dit kader 
bouwde Leiedal een aantal initiatieven verder uit.
In 2015 investeerde Leiedal in sociale media als 
instrument voor binding, imagovorming en infor-
matie op projectbasis. In samenwerking met een 
extern deskundige werd een sociale mediastrategie 
opgezet die aansluit bij de organisatiedoelen van 
de intercommunale. Hierbij willen we evolueren 
van de experimentele naar de functionele fase. Drie 
speerpunten werden naar voor geschoven binnen 
de strategie:

• Expertiserol en deskundigheid uitstralen en daar-
bij top-of-mind zijn: Leiedal als kenniscentrum 
en betrouwbare partner die kwaliteitsvol werk 
aflevert.

• Cocreatie en participatie: het tastbaar en be-
spreekbaar maken van projecten om draagvlak 
te creëren en inspraak, participatie en cocreatie 
mogelijk te maken.

• Streekidentiteit en streekdenken stimuleren: 
streekgevoel en streekdenken stimuleren door 
de streekidentiteit te branden door onder meer 
storytelling, tekstueel of visueel.

De mogelijkheden werden toegepast op twee 
concrete projecten: Nelca in Lendelede en ‘Warmer 
Wonen’. In 2016 wordt de strategie verder uitge-
bouwd en gevoed. 

De maandelijkse elektronische nieuwsbrief werd 
verder ontwikkeld. Door linken te leggen met 
evenementen en andere (sociale) mediakanalen 
werkten we verder aan een coherent imago dat 
Leiedal in al zijn facetten weerspiegelt. Eind 2015 
startte Leiedal met een opfrissing van het nieuws-
briefsjabloon. Naast een dynamische look, wordt de 
nieuwsbrief ook makkelijk raadpleegbaar op smart-
phone en tablet. Daarnaast onderzocht Leiedal de 

nood aan elektronische mailings over specifieke 
projecten/thema’s naar gerichte doelgroepen. Dit 
wordt in 2016 operationeel uitgewerkt in samen-
werking met de interne verantwoordelijken.

Om ons ruim netwerk te betrekken, te inspireren en 
te ontmoeten, verleent Leiedal haar medewerking 
aan tal van regionale evenementen van streek-
partners. Begin 2015 organiseerde Leiedal een ‘Uit 
met Leiedal’ aan de expo ‘Green Light District’ in de 
Budafabriek. Als partner van Designregio Kortrijk 
ondersteunde Leiedal de Week van het Ontwerpen 
(W/O). Tijdens deze week toont Designregio een 
staalkaart van het creatief onderwijs in Vlaanderen. 
Leiedal daagde Howest-studenten Industrieel Pro-
ductontwerp (IPO) uit tijdens een 72u challenge. In 
een tijdspanne van 3 dagen werd aan de studenten 
gevraagd om een antwoord te formuleren op een 
concrete vraagstelling rond water en publieke 
ruimte. De studenten presenteerden de prototypes 
aan een ruim publiek tijdens een editie van Buda 
Libre eind oktober. Deze methodiek bracht niet 
alleen studenten in contact met de werking van Lei-
edal maar verbond tevens op ingenieuze wijze de 
beleidsdomeinen publieke ruimte, water, cocreatie, 
creativiteit en ondernemerschap.

Om de verknoping tussen ondernemen, onderwijs 
en overheid op een actieve manier te beleven 
organiseert Designregio Kortrijk een jaarlijkse 
inspiratiereis. Een 30-tal deelnemers met diverse 
achtergronden bezochten dit jaar Zürich. Tijdens 
deze tweedaagse maakten ze kennis met zowel 
bedrijven, onderwijsmodellen en overheidsinstel-
lingen die actief zijn in Zürich.  

Daarnaast verleende Leiedal haar medewerking 
aan ‘Learn Do Share, Hack the Eurometropolis’, een 
event dat storytelling, technologie, design en we-
tenschap aanwendt als tool voor leerprocessen en 
sociale innovatie. Na enkele inspirerende lezingen 
(Learn) was het de beurt aan de deelnemers om in 
workshops aan de slag te gaan rond aspecten van 
de Eurometropool (Do). Als afsluiter werden de 
tussentijdse bevindingen gedeeld via een manifest 
(Share).

 communicatie & participatie
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Vanuit een bredere regionale profilering, zette 
Leiedal de vernieuwde samenwerking met de regi-
onale zender WTV-Focus verder. In coproductie met 
streekactoren en de lokale besturen realiseert Leie-
dal reportages over regionale thema’s en projecten. 
Dit leidde in 2015 tot vier reportages: een Tendens-
reportage rond het woonproject Peperstraat  i.s.m. 
het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, een west@
workreportage over het blauw-groen netwerk en 
het masterplan Menen i.s.m. de stad Menen, een 
Tendensreportage over Warmer Wonen en RenBEN 
i.s.m. de stad Menen en een west@workreportage 
over Buda Libre  en de stoelfiewedstrijd i.s.m. Desig-
nregio Kortrijk. In het najaar werden pistes verkend 
om Leiedal en de streekthema’s extra in de kijker te 
zetten met een sterke regionale identiteit.

Daarnaast werkte Leiedal actief mee aan de 
regionale uitrol van ‘De Grote Verleieding’, een 
feestelijk zomerprogramma n.a.v. het einde van 
de Leiewerken in Kortrijk. In samenwerking met 
de stad Kortrijk en Designregio Kortrijk, initieerde 
Leiedal ‘Metamorfosen XL’, een buitenparcours van 
40 markante plaatsen tussen Komen-Warneton en 
Wielsbeke langs de Leie. Hoge reddersstoelen mar-
keerden de transformatie en boden een uniek zicht 
op de Leie. De transformatie kon je ook digitaal 
terugvinden op de Leieparkkaart. Leiedal zette deze 
iconen communicatief in de markt aan de hand van 
een stoelfiewedstrijd. Iedereen werd uitgenodigd 
om plaats te nemen in de stoelen, een selfie te 
nemen en deze te posten op sociale media met een 
hashtag. Selfies met deze hastag verschenen op 
een tagboard, die ook gelinkt werd aan de iconen 
op de Leieparkkaart. Begin september selecteerde 
Leiedal drie winnaars in verschillende categorieën 
uit meer dan 300 stoelfies. Zij wonnen respectieve-
lijk een nacht in barbootel Ahoi, een boottocht met 
de watertaxi Blue Velvet en een picknickmand met 
streekgebonden producten. (zie 5.3)

6.2 
Doordacht 
en effectief 
communiceren

 Het team communicatie zorgde ervoor dat 
elke communicatie-actie een goed uitgebouwde 
business case is. Dit gebeurt onder andere aan de 
hand van een communicatiejaarplanning en een 
communicatieprojectfiche. De digitale commu-
nicatiekalender werd onder de loep genomen in 
functie van gebruiksvriendelijkheid en accuraat-
heid. Eind 2015 onderging ook de communicatie-
projectfiche een vereenvoudiging. De fiche vormt 
een leidraad om medewerkers mee te begeleiden 
in hun projectcommunicatie. Beide worden in 2016 
verder gevoed en operationeel. Leiedal onderzocht 
ook de nood naar gerichte mailings rond specifieke 
thema’s voor specifieke doelgroepen. (zie 6.1)

Om interactie en dialoog te stimuleren, werden de 
bestaande communicatiekanalen verder onder-
bouwd en versterkt met sociale mediakanalen 
(YouTube, Facebook, Tagboard, Twitterwalls …). De 
nieuwe media worden ook sterker ingezet om onze 
vennoten en partners te ondersteunen in hun com-
municatie. Op 26 mei viel onze duizendste volger 
op Twitter in de prijzen met een gratis initiatie in de 
duiktank van Transfo Zwevegem. De Facebookpa-
gina groeide gestaag aan. Verder verkende Leiedal 
ook de mogelijkheden van Pinterest en Instagram. 
Geïnteresseerden kunnen Leiedal ook volgen op 
LinkedIn en YouTube. De uitbouw sluit aan bij de 
speerpunten bepaald in de sociale mediastrategie. 
(zie 6.1)

Door een sterke inzet op projectcommunicatie is 
Leiedal voortaan ook prominenter aanwezig op 
publieke fora en vakfora met publicaties, artikels en 
lezingen. 

In 2015 ondernam Leiedal ook acties met het oog 
op de promotie van haar ruimte om te ondernemen 
en te wonen. Om haar aanbod aan bedrijfsruimte 
bekend te maken, nam Leiedal op 9 en 10 decem-
ber voor de vijftiende keer deel aan de Bedrijven 
Contactdagen in Kortrijk Xpo, het grootste B2B con-
tactevent in België. Daarnaast promootte Leiedal, 
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samen met de stad Kortrijk en het Stadsontwikke-
lingsbedrijf Kortrijk, vastgoedopportuniteiten in de 
regio op REALTY in Brussel op 19, 20 en 21 mei. Op 
28 april presenteerde Leiedal haar nieuwe woon-
project ‘Peperstraat’ in Heule aan een honderdtal 
omwonenden en geïnteresseerden. Een toegan-
kelijke verkoopsbrochure maakt je wegwijs in de 
gevarieerde mix van woongelegenheden en de 
troeven van de site. Samen met de projectpartners 
en toekomstige bewoners van het woonproject 
Sneppe in Deerlijk zette Leiedal, tijdens een eerste 
boomplantactie op 17 november, het belang van 
kwalitatief wonen en duurzaam ruimtegebruik door 
rijwoningbouw nog eens in de verf.

Daarnaast initieerde en ondersteunde Leiedal 
diverse online en offline publicaties: de architec-
tuurkaart, DesignX50, slottentoonstelling en boek 
MyMachine, de publieksbrochure ‘Masterplan 
Menen, samen de stad ontwerpen’, de flyer voor het 
participatiemoment Sint-Pieter Kuurne, infopanelen 
voor Losschaert Zwevegem, infopanelen over de 
kerk in Anzegem ...

In 2015 investeerde Leiedal ook in een sterkere 
werfcommunicatie. Grotere naambekendheid 
van Leiedal nastreven bij burgers in de regio, de 
nieuwsgierigheid prikkelen op het terrein, de 
verkoop stimuleren en onze wervende beelden/si-
mulaties meer in de kijker zetten, blijft het doel. De 
werfdoeken bij de start van de sloop site Nelca zijn 
hiervan een eerste voorbeeld.

Door de dragers en formats gericht af te stemmen, 
communiceert Leiedal meer doelgroepgericht. De 
organisatie van persconferenties speelt dan weer in 
op een ruimere verspreiding van belangrijk nieuws:

• 28/01: Slottentoonstelling en voorstelling publi-
catie Masterplan Menen

• 20/04: Startschot woonverkaveling Peperstraat 
Heule

• 23/04: Startschot infrastructuurwerken Kortrijk-
Noord 

• 28/04: Infomoment ‘Wonen aan het park in Pe-
perstraat Heule’

• 15/06: Minister Schauvliege luistert naar ruimte-
lijke noden regio (i.k.v. BRV)

• 19/06: Ontdek 25 briljante droommachines van 
MyMachine

• 31/08: Feestelijke opening Woonproject Ware-
gemstraat Vichte 

• 29/09: Evolis verwelkomt Aluvision & Creaplan
• 15/09: 50 nieuwe woningen op site Bergkapel 

Lendelede
• 23/09: Start sloop en sanering site Nelca Lende-

lede
• 07/10: Nieuwe bewegwijzering Kortrijk-Noord
• 23/10: Bekendmaking stoelfiewinnaars uit 300 

inzendingen
• 14/11: Ontdek het verleden van Losschaert Zwe-

vegem tijdens Opensleuvendag
• 16/11: Evolis verwelkomt Wever & Ducré
• 17/11: Woonerf Sneppe Deerlijk verwelkomt 

eerste bouwers

Daarnaast investeerde Leiedal ook actief in een 
aantal gespecialiseerde en regionale perscontacten 
in functie van het optimaliseren van de aanpak van 
persmomenten en mediaberichtgeving.
Goede externe communicatie is gestoeld op ken-
nisverspreiding intern. Naast het intranet, bouwde 
Leiedal ‘Koffie Leiedal’ verder uit. Dit is een interne 
ochtendbriefing over tal van projecten, samen met 
huispartner zuidwest. 

Om de banden met de communicatiemedewer-
kers van de aangesloten steden en gemeenten te 
versterken, startte Leiedal in 2015 met een maan-
delijks ‘communicatiecafé’, voorafgaand aan de 
DRK-werkgroep. Dit is een informele bijeenkomst 
waar ervaringen uitgewisseld worden over diverse 
communicatiethema’s en projecten heen: interne 
communicatie, facebookbeleid, participatie … Het 
vormt ook een forum om regionale projecten met 
een communicatieve weerslag te presenteren. In 
2015 presenteerde Leiedal o.a. De Grote Verleieding 
en de vernieuwde samenwerking met WTV-Focus.

Naast projectmatige communicatieondersteuning, 
kunnen de aangesloten steden en gemeenten ook 
beroep doen op Leiedal voor de tijdelijke onder-
steuning van hun algemeen communicatiebeleid. 
In 2015 deed de gemeente Kuurne beroep op de 
intercommunale voor de uitbouw van hun com-
municatie- en onthaalbeleid. Leiedal begeleidde 
de gemeente bij de communicatieaanpak van het 
éénrichtingsverkeer in het centrum, de opening 
van het vernieuwd gemeentehuis, de uitbouw van 
het nieuw onthaalloket binnen een nieuw dienst-
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verleningsconcept en het structureren en profes-
sionaliseren van hun communicatiebeleid. Deze 
opdracht wordt in 2016 verder gezet.

6.3 
Kijken wordt 
deelnemen

 Door participatie steeds vaker in te bedden in 
ruimtelijke projecten, creëert Leiedal een belang-
rijke meerwaarde voor het planningsproces en de 
planinhoud zelf. In 2015 betrok Leiedal stakehol-
ders bij diverse projecten, wat leidde tot tevreden-
heid en gedragenheid bij zowel het beleid, de 
burger als Leiedal zelf. Leiedal bouwde op deze 
manier een uitgesproken expertise op wat betreft 
allerhande participatiemogelijkheden. Waar moge-
lijk, worden de ervaringen met participatie intern 
gedeeld en geborgen. Enkele initiatieven uit 2015: 
• Slottentoonstelling masterplan Menen en lance-

ring brochure ‘Samen de stad ontwerpen’ :
 Het ruim participatietraject van het Masterplan 

Menen werd op 28 januari gefinaliseerd met een 
slottentoonstelling in de bibliotheek in Menen en 
de lancering van een toegankelijke brochure voor 
alle inwoners. Nadien evalueerde Leiedal het par-
ticipatietraject bij zowel beleidsmakers, inwoners 
als ruim betrokkenen. De algemene teneur was 
positief: de stad Menen kreeg een toegankelijker 
imago en wensen op dit elan verder te gaan bij 
de uitwerking van het Masterplan op het terrein. 

• Heraanleg Grote Markt en uitwerking visie com-
merciële as Menen:

 Het stadsbestuur van Menen wenste een visie 
voor het openbaar domein te ontwikkelen voor 
de commerciële as en een ontwerp uit te teken 
voor de heraanleg van de Grote Markt. Op 8 
oktober ging Leiedal samen met de stad Menen 
in dialoog met de handelaars van de commerci-
ele as station-Grote Markt-Waalvest. Een 30-tal 
deelnemers gaven hun mening over wat goed 
is en wat beter kan aan de hand van luchtfoto’s. 
Een brede waaier aan thema’s kwamen aan bod: 
parkeren, circuleren, groen, terrassen, verlichting, 
materiaalgebruik … Ook andere stakeholders 
werden bevraagd om alle wensen en bekom-
mernissen in kaart te brengen. Intussen kon elke 

Menenaar zijn of haar droombeeld van de Grote 
Markt tekenen en bezorgen aan de stad. Eind 
november gingen ontwerpers van Leiedal, de 
stad en de Spaanse stedenbouwkundige Jordi 
Farrando hiermee aan de slag.

• Participatie en cocreatie groenbuffer Losschaert 
Zwevegem:

 Aan de westelijke zijde van het project Los-
schaert voorziet Leiedal een omvangrijke groen-
buffer tussen de bestaande tuinen en de toekom-
stige percelen van het bedrijventerrein. Samen 
met buurtbewoners en verenigingen dachten 
Leiedal en de gemeente na over de invulling van 
deze groenzone, met het oog op een maximale 
integratie en meerwaarde in de omgeving. Op 5 
oktober konden omwonenden hun ideeën geven 
tijdens een infomoment. Aan de hand van vijf 
scenario’s werden de pro’s en contra’s in kaart ge-
bracht. De input werd verwerkt en meegenomen 
in de inrichtingsvoorstellen.

• Participatie afgebrande kerk Anzegem:
 Op 17 oktober nodigde de gemeente alle inwo-

ners uit om een blik te werpen op de afgebrande 
kerk en de toekomstplannen. Leiedal onder-
steunde de gemeente in het ruimtelijk proces en 
lichtte verschillende scenario’s toe met voorbeel-
den. Een 100-tal nieuwsgierigen kwamen een 
kijkje nemen.

• Participatie masterplan Sint-Pieter Kuurne:
 De gemeente Kuurne wil deze beleidsperiode 

werk maken van een duidelijke toekomstvisie 
voor Sint-Pieter. Een eerste stap is de opmaak van 
een masterplan door Leiedal. Om te weten wat er 
leeft bij de inwoners van Sint-Pieter, organiseerde 
Leiedal samen met de gemeente een participa-
tiemoment op 30 november. Een 100-tal geïn-
teresseerden gaven hun wensen en ideeën mee 
aan thematische discussietafels. De opmerkingen 
werden gecapteerd en meegenomen in een 
workshop i.s.m. Jordi Farrando eind december.

Ook de stoelfiewedstrijd tijdens de zomer van 2015 
droeg bij om een hogere betrokkenheid te creëren 
bij inwoners en die te delen via sociale media. 
Leiedal beloonde de drie meest originele uit 300 
inzendingen.
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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 in 2014 een nieuwe frisse huisstijl 
die geen strak keurslijf is. In 2015 werd dit verder 
verfijnd dankzij de deskundigheid van de grafische 
ontwerpers van Leiedal. Er werd extra aandacht 
besteed aan het gebruik van wervende beelden en 
video’s, sterke visualisaties en toegankelijk kaartma-
teriaal.

Zo investeerde Leiedal onder andere in het gebruik 
van videomateriaal in haar communicatie. Naast 
de samenwerking met WTV-Focus (zie 6.1) maakte 
Leiedal een aantal filmpjes en videomontages om 
een ruimer publiek te bereiken, dit voornamelijk 
binnen een virale context:
• promofilmpje ‘stoelfiewedstrijd’: neem een stoel-

fie en win
• uitrol van dronebeelden van de sloop van site 

Nelca
• de strategie, opname en montage van getuige-

nisfilmpjes voor de promotie van de samenaan-
koop van zonnepanelen in de regio, in het kader 
van ‘klimaatneutrale regio’

• de opmaak van een promofilmpje voor ‘Warmer 
Wonen’

Daarnaast onderzocht Leiedal de mogelijkheden 
om kwalitatieve foto’s beter te ontsluiten. De 
contouren voor een nieuwe beeldenbibliotheek 
werden uitgetekend in functie van gebruiksvrien-
delijkheid, doorzoekbaarheid en kwaliteit. 

Om de verkoop van haar woonkavels te stimuleren, 
zette Leiedal eind 2015 de architectenpool aan 
het werk. Doel was om een aantal inspirerende 
schetsen en plattegronden op te maken voor een 
rijwoningkavel op Sneppe Deerlijk en Peperstraat 
Heule. Deze worden verder verfijnd en in 2016 
ingezet om kandidaat-kopers te informeren en te 
prikkelen over de mogelijkheden van de kavels. Op 
het terrein zet Leiedal sterker in op werfcommuni-
catie. (zie 6.2)

Om een transparante rapportering te bevorderen, 
digitaliseert Leiedal haar bestuurlijke informatie. 
Zo worden de verslagen van verschillende overleg-
organen integraal ter beschikking gesteld op de 
website. (zie 7.3)

6.5 
Debatteren over 
de streek

 Aansluitend op de algemene vergadering in 
mei 2015 en de bijzondere algemene vergadering 
in december 2015, organiseerde Leiedal traditiege-
trouw een ‘Ontmoetingsavond’ en ‘De Samenkomst’, 
twee netwerkmomenten voor iedereen die betrok-
ken is bij de uitbouw van de streek:

• Op de ‘Ontmoetingsavond’ op 26 mei verwelkom-
de Leiedal een 180-tal deelnemers in Spikkerelle 
in Avelgem onder de noemer ‘OPEN [de] TOE-
KOMST’. Experten bogen zich over trends in de 
sectoren mobiliteit, technologie en productieve 
landschappen. Aansluitend gingen ondernemers 
en politici het debat aan over hoe we als regio 
hierop kunnen anticiperen. 

• Op 16 december schreven een 150-tal man-
datarissen, beleidsmedewerkers en vertegen-
woordigers van het middenveld zich in voor ‘De 
Samenkomst’. Tijdens het openingsdebat lichtte 
het panel met (toekomstige) huisgenoten zuid-
west, W13 en Logo Leieland de dynamiek van 
dit huis van de regio toe. Vervolgens lieten de 
deelnemers zich inspireren aan de hand van zes 
infosessies: 
- BEN-renovatie, technologie en begeleiding op 

maat
- Openbaar vervoer als motor voor ruimtelijke 

ontwikkelingen
- (on)Roerend erfgoed in beweging, lokale oplos-

singen door regionale aanpak
- Social media game, instrument voor participa-

tie- en communicatiebeleid
- Kernversterking, een integraal verhaal of geïnte-

greerde aanpak
- Water in gevaar, lokaal aan de slag in de blauwe 

ruimte
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 De Samenkomst was dankzij de samenwerking 
met zuidwest een UiTPASactiviteit. Alle deelne-
mers konden een gratis UiTPASkaart verkrijgen 
en UiTPASpunten verzamelen.

In voorbereiding van de (buitengewone) algemene 
vergadering, organiseerde Leiedal samen met de 
andere streekintercommunales WIV, Psilon en IMOG 
en de hulpverleningszone Fluvia twee informatie-
vergaderingen (2 april in Kortrijk en 22 oktober in 
Harelbeke) voor de gemeente- en provincieraadsle-
den van de aangesloten steden en gemeenten.

Verder organiseerde Leiedal in 2015 de maande-
lijkse beleidsgroepen over sectoroverschrijdende 
beleidsdomeinen zoals ‘Ondernemen en Ontwikke-
ling’, ‘Ruimte en Leefomgeving’, ‘Mens en Samen-
leving’ en ‘e-Government’. Dit laat toe dat meer 
politici het debat kunnen aangaan over de werkdo-
meinen en -lijnen van Leiedal heen en streekvisies 
helpen voeden en uitdragen. (zie 7.3) 

In het voorjaar van 2015 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 Vlaande-
ren. Dit gebeurde in het kader van de relance van 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Op 15 
juni overhandigde de regio de eindnota aan Vlaams 
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 
Joke Schauvliege in de kantoren van Leiedal. De 
rode draad doorheen de overhandigde nota is de 
onmiskenbare link tussen ruimte, infrastructuur en 
mobiliteit. 
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Beursstand Bedrijven Contactdagen

Werfcommunicatie

Bekendmaking winnaars Stoelfi ewedstrijd

Fotoshoot Feryn

Participatiemoment Grote Markt Menen

Facebookpagina Leiedal
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7.1 
De belangen van 
de gemeenten 
behartigen

 Leiedal behartigt de belangen van de steden en 
gemeenten in een aantal interlokale en regionale 
organisaties en netwerken. (zie 7.1, 7.2 en 7.3)

Leiedal faciliteerde namens de gemeenten even-
eens de oefening rond het herdenken van de me-
thodiek van streekoverleg in Zuid-West-Vlaanderen.

Daarnaast zocht Leiedal aansluiting bij initiatieven 
van zowel de Provincie West-Vlaanderen als de 
Vlaamse overheid om de gemeentelijke belangen 
te ondersteunen. Enkele voorbeelden:
• Onderzoek en voorbereiding aanpak economi-

sche gegevens (zie 2.4.3)
• Afspraken en samenwerking met W&Z betref-

fende het Seine-Scheldeproject (zie 8.4)
• Uitvoering geven en ondersteunen van het 

gebiedsgerichte project Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) (zie 5.3 en 6.5)

• Ontwikkeling van een gemeentelijke begeleiding 
rond informatieveiligheid samen met de School 
voor Bestuursrecht en V-ICT-OR (zie 4.2)

• Onderzoek in samenwerking met W&Z, WVI en 
POM West-Vlaanderen naar watergebonden 
bedrijvigheid in de regio (zie 1.2 en 8.4)

• Uitbouw en goedkeuring van een intergemeen-
telijke onroerenderfgoeddienst (zie 8.1)

• Ondersteunen en begeleiden van gemeenten bij 
de herbestemming van parochiekerken (zie 8.1)

• Praktische ondersteuning bij implementatie DBA 
en DSI (zie 2.4)

Aansluitend op de evaluatie van stad Kortrijk en de 
Vlaamse overheid, werd beslist om de financiële 
deelname in het Microsoft Innovation Center (MIC) 
in 2016 niet langer verder te zetten. 

Aansluitend hield Leiedal de Vlaamse beleidsdo-
cumenten in 2015 tegen het licht vanuit de optiek 
van lokale besturen en intergemeentelijke samen-
werking. In overleg met andere streekactoren nam 
Leiedal het initiatief om vragen, bekommernissen 
en ambities aan de betreffende regeringen over 
te maken en werden ministers aangeschreven en 
uitgenodigd voor overleg. In het voorjaar ging 
een delegatie van ‘Warmer Wonen’ in gesprek met 
het kabinet van minister Schauvliege en minister 
Homans. Een analoog overleg vond in september 
plaats met het kabinet van minister Turtelboom.  In 
juni presenteerden streekpartners ruimtelijke aan-
bevelingen aan minister Schauvliege in de kantoren 
van Leiedal.  

7.2 
Delen van 
middelen en 
expertise

 Delen van middelen en expertise draagt bij 
tot de lokale bestuurskracht. Dit doet Leiedal op 
verschillende manieren: via Europese en Vlaamse 
samenwerking, via shared services, via samenaan-
kopen, het faciliteren van overlegmomenten tussen 
lokale besturen en partners, tijdelijke inzet van 
Leiedalmedewerkers bij lokale besturen in functie 
van hun noden …  

In 2015 ontwikkelde Leiedal een optimale aanpak 
voor de migratie van gemeentelijke geodata in het 
kader van de Digitale Stedenbouwkundige Infor-
matie (DSI) en de Digitale Bouw Aanvraag (DBA). 
(zie 2.4)

Leiedal volgde in 2015 de ontwikkelingen in het 
kader van de omgevingsvergunning van nabij op. 
Concreet stond Leiedal in voor het permanent 
informeren van haar gemeenten over de inhoud 
en de impact van de regelgeving. Samen met de 
Vlaamse overheid werd een communicatie- en 

 Interlokale en interbestuur-  
 lijke samenwerking 
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begeleidingstraject ontwikkeld dat vervolgens 
werd overgenomen door onder meer de Provincie 
West-Vlaanderen. Leiedal vertaalde de beschikbare 
expertise in een instrument om de gemeenten te 
ondersteunen. Een tool van de provincie Oost-
Vlaanderen werd geëvalueerd en via de provincie 
West-Vlaanderen door Leiedal aan de gemeenten 
ter beschikking gesteld.

Ook samenaankopen dragen bij aan de regionale 
ambities en lokale slagkracht. In het kader van het 
streven naar een klimaatneutrale regio, ondersteun-
de Leiedal de samenaankoop van zonnepanelen 
van EOS Oostende in de regio en de samenaankoop 
spouwmuurisolatie van Wevelgem. Leiedal onder-
steunde de gemeenten in hun communicatie naar 
de burger aan de hand van een smappee-wedstrijd, 
persberichten en filmmateriaal. (zie 6.4)

Leiedal was, namens de gemeenten, actief in 
verschillende fora die kennis en expertise uitwis-
selen zoals de Werkgroep Lokaal e-Government 
(gemeentelijk/provinciaal/Vlaanderen/Federaal), 
thematische werkgroepen binnen het VVSG en Vlin-
ter, de werkgroep Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
en binnen het kader van de Eurometropool.

Op regionaal niveau stelde Leiedal haar technische 
en inhoudelijke expertise ter beschikking aan an-
dere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
in de regio (WIV, Psilon, IMOG en Fluvia).  

Op lokaal niveau deed de gemeente Kuurne beroep 
op Leiedal voor de uitbouw van hun communi-
catie- en onthaalbeleid. De communicatiedienst 
begeleidde de gemeente bij de communicatieaan-
pak van het éénrichtingsverkeer in het centrum, 
de opening van het vernieuwd gemeentehuis, de 
uitbouw van het nieuw onthaalloket binnen een 
nieuw dienstverleningsconcept en het professiona-
liseren van hun communicatiebeleid. 

7.3 
Eenvoudiger 
overleggen, 
krachtiger 
aansturen
Bestuurlijke vernieuwing

 In 2015 evalueerde Leiedal de thema’s, or-
ganisatie en impact van de vier beleidsgroepen 
‘Ondernemen & Ontwikkeling’, ‘Ruimte & Leefom-
geving’, ‘Mens & Samenleving’ en ‘e-Government’. 
Uit een bevraging blijkt dat de beleidsgroepen 
voornamelijk relevant zijn voor beleidsvoorbe-
reiding op intergemeentelijk en regionaal beleid 
(52%) en voor kennisgaring (52%). Ruim 40% 
gebruikt de beleidsgroepen om zicht te krijgen op 
de initiatieven van Leiedal, andere gemeenten of de 
Provincie West-Vlaanderen. Een kleine 40% gebruikt 
de beleidsgroepen voor het eigen beleid van de 
gemeente. De evaluatie leidde tot een bijsturing 
van de methodiek rond samenstelling, de rol van de 
voorzitter, vergaderfrequentie en agendering.

Daarnaast zocht Leiedal - in samenwerking met 
andere intercommunales, VVSG en Vlinter – naar 
een meer transparante rapportering van haar activi-
teiten. De formele communicatie van Leiedal werd 
in lijn gebracht met het Besluit van de Vlaamse 
regering betreffende communicatie in het kader 
van bestuurlijk toezicht (30/01/2015). Naast de 
verslagen van de raad van bestuur, werden ook be-
leidsstudies, thematische presentaties en bestuurs-
documenten online geplaatst. Activiteiten van 
Leiedal worden gemeld via diverse (sociale) media. 
De sociale mediakanalen werden dagelijks gemo-
nitord op te kunnen inspelen op ad hoc vragen en 
ontwikkelingen. (zie 6.1 en 6.2)

In 2015 werkten de OCMW’s in de regio hun inten-
ties om regionaal samen te werken verder uit, wat 
leidde tot de oprichting van W13. Leiedal bood 
ondersteuning onder de vorm van feedback en 
agendering op beleidsfora. (zie 3.3)

Vanuit Leiedal werd ook de beoogde inkanteling 
van OCMW’s in de gemeenten opgevolgd en be-
studeerd. Dienstverlening vanuit Leiedal werd waar 
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nodig aangepast aan de nieuwe context of aan-
gepast om de samenwerking te ondersteunen. Dit 
kwam tot uiting in de online communicatie, intern 
informatiebeheer, dataconversatie en data-analyse 
en ondersteuning bij samenaankoop.

Regionale samenwerking

 In uitvoering van het Streekpact Zuid-West-
Vlaanderen, maakte Leiedal samen met andere 
streekactoren deel uit van een stuurgroep die de 
vooropgestelde acties mee opvolgde. Op vraag van 
de regio engageerde Leiedal zich als trekker van 
één of meerdere acties binnen de hefboompro-
jecten ‘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 2015 werd de werking en organisatie van het 
streekoverleg herbekeken. Een model werd ontwik-
keld met een Regioraad en Regiocomité dat op 
termijn de werking van RESOC zou vervangen. In 
afwachting van goedkeuring van het nieuwe model 
door alle actoren, werd in het najaar beslist de 
bestaande vorm van streekoverleg voorlopig verder 
te zetten.

Binnen het kader van regionale samenwerking 
werd regelmatig overleg georganiseerd tussen de 
streekparlementairen en gedeputeerden. Leiedal 
organiseert het secretariaat van dit overleg. In 
het overleg wordt informatie uitgewisseld over 
streekdossiers in de brede zin en wordt waar nodig 
een gemeenschappelijk standpunt ingenomen. 
Ook eventuele acties naar beleidsniveau’s worden 
vanuit dit forum mee gecoördineerd.

In de ruimere regio neemt Leiedal als partner van 
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai actief deel 
aan de thematische werkgroepen in de uitvoering 
van de 2020-strategie. 
De kritische evaluatie van de netwerken waar Leie-
dal aan deelneemt werd getoetst aan het Beleids-
plan. (zie 7.1)

7.4 
Nieuwe 
samenwerking 
opstarten

 Leiedal tastte nieuwe samenwerkingsvormen af 
in functie van efficiëntie, bundeling van expertise 
en/of afstemming omtrent nieuwe Vlaamse regel-
geving:
• In 2015 ondernam Leiedal een aantal belang-

rijke stappen rond de uitbouw van een inter-
gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid. Na een 
verkenningstraject in 2014 bij de lokale besturen, 
diende Leiedal een erkenningsdossier in als inter-
gemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). In 
april 2015 ontving Leiedal de erkenning als één 
van de eerste en grootste IOED’s in Vlaanderen 
van minister-president Geert Bourgeois. zuidwest 
bereidde het dossier voor voor de erkenning 
van een interlokale samenwerking voor roerend 
erfgoed. Op die manier kunnen de huispartners 
een integraal erfgoedbeleid waarmaken. (zie 8.1)

• Samenwerking OCMW’s en W13 (zie 3.3)
• Regionale samenwerking zwembaden (zie 3.4)
• Uitvoering geven en ondersteunen van het 

gebiedsgerichte project Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (zie 5.3 en 6.5)

• Ontwikkeling van een gemeentelijke begeleiding 
rond informatieveiligheid samen met de School 
voor Bestuursrecht en V-ICT-OR (zie 4.2)

• Praktische ondersteuning bij implementatie DBA 
en DSI (zie 2.4)
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Europese samenwerking REFURB

Gebiedsgerichte werkgroep Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
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Grensoverschrijdende samenwerking
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8.1 
Behoud door 
ontwikkeling 
Kameleon

 Met het regionaal project Kameleon wil Leiedal 
samen met de gemeenten de ruimte voor onder-
nemen in kernen optimaliseren. Deze ruimte wordt 
nu te vaak omgezet in een woonomgeving waarbij 
ondernemers geherlokaliseerd moeten worden 
naar schaarse bedrijventerreinen.

In 2015 ontwikkelde Leiedal verschillende instru-
menten. Deze werden aangeleverd aan de gemeen-
ten en getest:  
• Een afwegingsinstrument om snel, volledig en 

objectief concrete vestigingsvragen te beant-
woorden

• Een focusinstrument om de - reeds via het geolo-
ket geïnventariseerde - sites te rangschikken en 
strategisch te selecteren

• De opmaak van een regionale visie over de 
ruimtelijk-economische structuur van Zuid-West-
Vlaanderen (zie 2.4.3)

• Een overzicht van ruimtelijke strategieën in func-
tie van de reconversie van bedrijfssites en een 
betere verweving (zie 2.4.3)

• Reeks concrete voorbeelden ter inspiratie
 Kameleon blijkt een waardevol project dat tege-

moet komt aan actuele noden en politieke visies. 
Getuige hiervan is de grote interesse, ook buiten 
de regiogrenzen: toelichting aan stad Antwerpen 
en Gent; infosessies op VVSG-congres, Wereld-
dag van de Stedenbouw, Plandag 2015, Isocarp, 
studiedag Ruimte Vlaanderen rond stedelijke 
economie …

Herbestemming parochiekerk

 Toenemende financiële lasten en minder 
erediensten dwingen gemeenten om een toe-
komstvisie voor hun parochiekerken uit te werken. 
Leiedal ondersteunt de gemeenten hierin door deel 

te nemen aan het provinciaal kennisplatform rond 
parochiekerken en gemeenten te begeleiden bij de 
herbestemming.
In samenwerking met de WVI en de Provincie 
West-Vlaanderen begeleidt Leiedal de herbestem-
mingsstudies van diverse parochiekerken op het 
platteland (vb. PDPOIII).
Hierbij onderzochten de bureaus De Smet-Vermeu-
len en noA.architecten de ruimtelijke, architectu-
rale, 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. Leiedal begeleidde de 
gemeenten tijdens het traject.

Daarnaast verleende Leiedal haar medewerking aan 
het Provinciaal kennisplatform Parochiekerken. Het 
PDPO II-project ‘herbestemming van parochieker-
ken op het platteland’ werd afgerond. Op basis van 
de resultaten van het ontwerpend onderzoek, zette 
Leiedal verder in op:
• Het opstellen van de projectdefinitie voor de 

herbouw van de centrumkerk in Anzegem
• Ondersteuning bieden bij het indienen van pro-

jectsubsidies voor de kerk Heirweg Anzegem in 
PDPO III

• Opmaak van een methodiek voor het kerkenplan 
Menen

Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst (IOED)

 In essentie fungeert het IOED als intergemeen-
telijk expertisecentrum en eerstelijnsaanspreek-
punt voor het aanwezige lokale onroerend erfgoed, 
ontwikkelt het beleidsinstrumenten voor de aan-
gesloten gemeentes en creëert het een draagvlak 
en klankbord bij de bevolking voor het waardevolle 
erfgoed in onze regio. Dit houdt o.a. volgende 
taken in:
• Lokale besturen informeren en ondersteunen bij 

de erkenning als onroerenderfgoedgemeente
• Uitrollen van een proactief en dynamisch actie-

regionale samenwerkings-
verbanden en projecten
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plan bouwkundig erfgoed volgens een regionale 
methodiek met lokale accenten

• Lokale besturen helpen bij de aanvraag tot 
subsidiëring en bij de opmaak van beheersplan-
nen voor beschermde monumenten binnen een 
duurzame toekomstvisie

• De toekomst van het religieus erfgoed mee 
helpen uittekenen in breed overleg met alle 
stakeholders

• Lokale besturen adviseren bij archeologische 
onderzoeken

• De belangen verdedigen van lokale besturen wat 
betreft erfgoedlandschappen en archeologie

• Een expertisepool van archeologen en architec-
ten samenstellen

• Als regionaal kennis- en expertisecentrum ten 
dienste staan van de lokale besturen voor ken-
nisopbouw, -verzameling en -ontsluiting

• De wetenschappelijke onderzoeksagenda inzake 
archeologie stimuleren

• Het in kaart brengen, opmaken, actualiseren en 
ontsluiten van kaartmateriaal (op basis van GIS-
data) en open data voor lokale besturen (beleids-
vorming) en burgers

• Een regionaal erfgoednetwerk uitbouwen met 
thematische werkgroepen, erfgoedcafés en 
erfgoedlabo’s om het overleg rond onroerend 
erfgoed te faciliteren en het draagvlak te verbre-
den

• Lokale adviesraden ondersteunen rond onroe-
rend erfgoed

• Tweejaarlijks een regionaal luik tijdens open 
monumentendag coördineren

De werking van IOED gaat van start op 1 janu-
ari 2016. Voor de uitbouw van de erfgoeddienst 
werkt Leiedal nauw samen met partnerorganisatie 
zuidwest. Dit bevordert een geïntegreerde aanpak 
van de domeinen ‘ruimtelijke ordening’ en ‘cultuur’ 
in de regio.

8.2 
Mobiliteit, 
infrastructuur 
en publieke 
ruimte 

REKOVER

 In 2014 en 2015 maakte Leiedal binnen het 
strategisch project REKOVER (Regio Kortrijk & Open-
baar Vervoer) een vernieuwde visie op voor het 
openbaar vervoer en een duurzame ontwikkeling 
van de regio. Het project wil enerzijds het open-
baar vervoer op schaal van de regio optimaliseren 
en anderzijds de bestaande en nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen enten op dit regionaal openbaar 
vervoersnetwerk.

In 2015 werkte Leiedal het spoorrapport af met 
enkele concrete voorstellen om het treinaanbod 
in de regio Kortrijk op korte en langere termijn te 
verbeteren. Daarnaast ontwikkelde Leiedal een 
vernieuwde visie voor het openbaar (bus)vervoer-
snetwerk in de regio Kortrijk. Het is de bedoeling 
dat het basisnetwerk van REKOVER structurerend 
zal zijn voor de toekomstige ruimtelijke ontwik-
kelingen, waaronder de verdere uitbouw van de 
stationsomgevingen en de regionale hubs. Het 
basisnetwerk van REKOVER legt de relatie tussen 
deze cruciale plaatsen in de regio vast.

In 2015 diende Leiedal eveneens een vervolgpro-
ject in bij de Vlaamse Overheid. REKOVER+ focust 
op het vervolledigen en verankeren van de ruimte-
lijke visie en de realisatie van concrete ruimtelijke 
deelprojecten. Hierbij beoogt Leiedal enkele strate-
gische stationsomgevingen en regionale hubs zoals 
Hoog Kortrijk, Kortrijk-Oost en de omgeving van de 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Eind 2015 keurde de 
Vlaamse overheid het aanvraagdossier goed.

Missing links regionaal 
infrastructuurnetwerk

 Leiedal behartigt de belangen van de lokale 
besturen bij de infrastructuurwerken in het kader 
van de Seine-Scheldeverbinding.
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Met betrekking tot de herinrichting van de ver-
keerswisselaars van Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid 
en de sluiting van de R8, stelde Leiedal de vraag 
aan de Vlaamse overheid om Hoog Kortrijk te 
erkennen als complex project. Leiedal volgde de 
voorbereiding van het departement Ruimte Vlaan-
deren hieromtrent op.

Samen slimmer naar het werk

 Leiedal en Voka willen de komende drie jaar 
ondernemingen en werknemers op bedrijventerrei-
nen stimuleren en sensibiliseren om samen en slim 
naar het werk te gaan. Dit gebeurt in nauw overleg 
met enkele steden en gemeenten (Avelgem, 
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne en Waregem), 
Unizo en de Provincie West-Vlaanderen. Het project 
kadert binnen het beleidskader van Vlaanderen in 
Actie (ViA) en de oproep ‘Ondernemersvriendelijke 
Gemeente’ van het Agentschap Ondernemen.
Eind 2015 ging het project van start. Het project 
verloopt in drie fasen:

• Beter inzicht verwerven in mobiliteitspatronen 
aan de hand van Open Data

• Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke tools en 
services voor specifieke, gebiedsgerichte cases 
op individueel niveau én op niveau van onderne-
mingen

• Opgebouwde kennis en ervaring toepassen op 
andere locaties bv. door ontwikkeling van een 
draaiboek

Het project Samen slimmer naar het werk werd 
inhoudelijk en procesmatig afgestemd met twee 
andere projecten rond mobiliteit, REKOVER+ en 
Share North. REKOVER+ geeft uitvoering aan enkele 
regionale strategische projecten, Share North zet 
volop in op deelmobiliteit.

Trage wegen 

 Leiedal werkt mee aan de versterking van het 
regionaal netwerk van functionele en recreatieve 
fietsvoorzieningen in de regio. In 2015 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 2015 een 
aantal initiatieven:

• Ontwerp en uitvoering van het publiek domein 
van de eigen zones: woonzone Peperstraat (Kor-
trijk), bedrijventerrein en woonzone Losschaert 
(Zwevegem)

• Uitvoering en oplevering park Oosthove Wervik: 
ontwerp inrichtingsvoorstel i.s.m. Jordi Farrando, 
uitvoering en oplevering in 2015

• Heraanleg van de Grote Markt en visie commerci-
ele as Menen. In het najaar organiseerde Leiedal 
een ontwerpweek voor de Grote Markt. Aan 
deze ontwerpweek ging een participatietraject 
vooraf waarin zowel bewoners, mandatarissen 
als handelaars bevraagd werden. De resultaten 
hiervan vormden een belangrijke insteek voor 
de ontwerpweek. In het ontwerp werd specifieke 
aandacht besteed aan de verlichting om ook 
tijdens de nacht een kwalitatief en aantrekke-
lijk beeld van de stad te krijgen. Hiervoor werd 
beroep gedaan op Atelier Jéol. (zie 2.3, 5.2 en 6.3)

• Onderzoek, samenwerking en plaatsen van 40 
reddersstoelen (iconen) op markante plaatsen 
langs de Leie in het kader van het project ‘De 
Grote Verleieding’ (zie 3.2, 5.3 en 6.1)

Behalve het ontwerp en de realisatie van publieke 
ruimte, timmert Leiedal ook aan de bewustwording 
en het belang van publieke ruimte. De Architec-
tuurkaart, die samen met Designregio Kortrijk 
ontwikkeld werd, is hier een sprekend voorbeeld 
van. Deze digitale kaart bundelt een selectie van 
kwalitatieve architectuur en publieke ruimte in 
Zuid-West-Vlaanderen. Na de lancering in 2014, 
onderzochten de partners mogelijkheden om het 
initiatief beter in de markt te zetten. De Architec-
tuurkaart werd ingediend als case bij talent@work 
van Howest. Drie studententeams namen de kaart, 
het doelpubliek en de doelstellingen onder de 
loep en formuleerden acties en maatregelen om de 
kaart te promoten. In 2016 werkt Leiedal een aantal 
voorstellen technisch uit om de Architectuurkaart 
een groter bereik te geven. 

Daarnaast daagde Leiedal studenten ‘Industrieel 
productdesign’ van Howest tijdens de Week van 
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het Ontwerpen uit om oplossingen te zoeken voor 
waterduurzaamheid bij de inrichting en het onder-
houd van de publieke ruimte.

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 2015 ondernam Leiedal in overleg met de part-
ners de volgende acties:

• Onderhoud en aanvulling website ‘Warmer Wo-
nen’

• Uitvoeren en coördineren van het gesubsidieerde 
project RenBEN  

 Binnen RenBEN werkt Leiedal samen met Harel-
beke, Kortrijk, Menen, bedrijven en kennisinstel-
lingen om 30 pilootwoningen in de regio in de 
private huursector te begeleiden in een stapsge-
wijze renovatie tot BEN-woning. Onderzoek van 
de Universiteit Gent, Bostoen en Vlerick resul-
teerde in aantal tools die verder verfijnd worden. 
De eerste pilootwoningen in de regio werden 
geselecteerd en gescreend. (zie 3.1 en 5.2)

• Opstart van het gesubsidieerd project REFURB in 
het ‘Horizon 2020-programma’ van de Europese 
Commissie rond ‘integrated renovation packa-
ges’ onder leiding van VITO. De vraagzijde van 
de renovatiemarkt wordt geanalyseerd en naast 
diepte-onderzoek naar twee Vlaamse projecten.

• Opstart van de uitbouw van een energielabelat-
las via het project Open Summer of Code (zie 4.4)

• Actieve opvolging en terugkoppeling van het 
Renovatiepact Vlaanderen

• Uitwerking van een ‘governance model’, waarbij 
de rol en verantwoordelijkheid van alle betrok-
ken partners en samenwerkingsvormen verder 
gedefinieerd werd, onder meer via de kerngroep 
‘Warmer Wonen’

Hernieuwbare energie

 In 2015 bereidde Leiedal het subsidiedossier 
‘BISEPS’ voor. Dit project moet de ontwikkeling van 
duurzame energieproductie op bedrijventerreinen 
maximaliseren. Het project helpt in het streven naar 
een klimaatneutrale regio en stimuleert het onder-
nemerschap. kmo’s worden actief begeleid om van 
een competitieve energievoorziening te kunnen 
genieten. Leiedal investeerde in de uitbouw van 
een sterk West-Vlaams consortium (POM West-
Vlaanderen, WVI, UGent) samen met de Métropole 
Européenne de Lille (MEL). 

Het project ‘Heatnet’ focust dan weer op CO2-
reductie door de aanleg van warmtenetten en 
investeringen in hernieuwbare energieproductie in 
o.a. stedelijke omgevingen. Leiedal, de stad Kortrijk 
en UGent Campus Kortrijk participeren in het 
project. Leiedal focust op de ruimtelijke integratie, 
de stad Kortrijk neemt deel met een pilootproject 
op Kortrijk Weide-Leieboorden en UGent brengt 
de nodige vakkennis binnen in het project. Samen 
werken de partners aan lokale en regionale strate-
gieën om lokaal betaalbare en duurzame warmte 
op te wekken. De capaciteit bij publieke en niet-
publieke actoren wordt hiervoor in kaart gebracht. 
In 2015 voerde Leiedal gesprekken met diverse ac-
toren (o.a. Imog, POM West-Vlaanderen, Warmtenet 
Vlaanderen, Infrax, Eandis en VITO) om gelijkaardige 
en complementaire initiatieven te verkennen en af 
te stemmen. 

In 2015 had Leiedal ook oog voor de ruimtelijke 
integratie van hernieuwbare energie en duurzaam-
heid op haar eigen woonzones en bedrijventerrei-
nen. Leiedal onderzocht subsidiemogelijkheden via 
het project ‘LoCuLand’, samen met de ontwikkeling 
van capaciteit om de klimaatneutrale regio te inte-
greren in ruimtelijke ontwikkeling. Via participatie 
aan coachingtrajecten van VITO wordt hiervoor de 
basis gelegd. De regionale dossiers rond her-
nieuwbare energie zoals windenergie blijft Leiedal 
opvolgen en waar mogelijk ondersteunt Leiedal de 
uitbouw van hernieuwbare energie op bedrijven-
terreinen via coöperaties.
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Burgemeestersconvenant

 Via het Burgemeestersconvenant onderschrij-
ven de 13 steden en gemeenten uit de regio de am-
bitie om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. 
Leiedal activeerde het convenant en ondersteunde 
de lokale besturen in 2015 op diverse gebieden:

• Monitoring van het regionaal energieactieplan 
en voorbereiding status CO2-barometer

• Mede-organisator van het West-Vlaams kennis-
platform Burgemeestersconvenant (i.s.m. WVI en 
Provinciebestuur) en het West-Vlaams Kennisplat-
form Openbare Verlichting

• Ondersteuning bij de organisatie van een evene-
ment voor burgemeesters rond het convenant op 
Eurometropoolniveau op 22 januari 2015

• Invulling geven aan het samenwerkingsakkoord 
tussen Leiedal, Eandis, Infrax, WVI en het provin-
ciebestuur West-Vlaanderen

• Opvolgen van bovenlokale kennisnetwerken 
rond het Burgemeestersconvenant (Eurome-
tropool, Vlaams Smart Cities Netwerk, lerend 
netwerk VVSG, provinciale werkgroepen)

• Communicatie en disseminatie resultaten Burge-
meestersconvenant binnen en buiten de regio, 
o.a. via sociale media

• Faciliteren en ondersteunen van groepsaankopen 
voor burgers: spouwmuurisolatie (trekker Wevel-
gem) en zonnepanelen (trekker EOS Oostende) 
a.d.h.v. gerichte communicatie (zie 6.4)

8.4 
Blauw-groen 
netwerk 

Groene Sporen: opstap naar een 
groene infrastructuur voor de 
regio

 Via het strategisch project Groene Sporen II zet 
Leiedal de visie rond een groen regionaal netwerk 
om in concrete realisaties en reikt hiervoor exper-
tise aan. Dit gebeurt in samenspraak met de Provin-
cies Oost- en West-Vlaanderen. Concreet ondernam 
Leiedal in 2015 de volgende acties: 

• Heulebeek: voorzien van een doorsteek (bypass) 
in Heule die aansluit op het beekvalleilandschap 
van het dorpsgezicht ‘Preetjes Molen’ (uitvoering 
VMM)

• Gaverbeek: voorbereiding van een intergemeen-
telijke visie en een actieplan voor de Gaverbeek 
tussen Harelbeke en Waregem, waarbij facetten 
zoals waterbeheer, landschapsopbouw, natuur-
ontwikkeling, recreatieve netwerken en stedelijke 
landbouw geïntegreerd aangepakt worden

• In het kader van de boscompensatie voor 
Groenbek, voorziet Leiedal een compenserende 
bebossing in Zwevegem (Lettenhof ) en Waregem 
(Gaverbeekse meersen). ANB keurde het boscom-
pensatievoorstel in 2015 goed. De gemeenten 
staan in voor de uitvoering.

Seine-Scheldeproject

 In 2014 ondertekenden Leiedal en W&Z een 
kaderovereenkomst om intenser samen te werken 
rond toekomstige projecten van het Seine-Schel-
deproject in de regio. Concreet wordt de commu-
nicatie met de gemeenten versterkt en biedt de 
overeenkomst een kader om nieuwe deelprojecten 
op te starten.

In 2015 wisselden Leiedal en W&Z kennis en infor-
matie uit aan de hand van verschillende overleg-
momenten rond diverse thema’s. Het project ‘De 
Grote Verleieding’ was er één van.
Daarnaast voerde Leiedal een ruimtelijk onderzoek 
naar de mogelijkheden van een opslagcentrum 
langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in het kader van 
het TEN-t netwerk dat W&Z mee vorm geeft.

Met betrekking tot de Leiedoortocht in Menen, 
volgde Leiedal de werk- en stuurgroep op. 
Leiedal ondersteunt de partners om belangrijke 
principes uit het Masterplan te laten doorwerken 
op het terrein. Daarnaast hielp Leiedal de stad om 
het ontwerp van verschillende werken in de pro-
jectzone na te zien. 

In nauwe samenwerking met W&Z volgde Leiedal 
eveneens het ‘Platform Binnenvaart’ van de Euro-
metropool op. Dit forum streeft naar een afstem-
ming van waterweg- en haveninfrastructuur binnen 
het werkingsgebied van de Eurometropool over de 
gewest- en landsgrenzen heen. 
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Transport-bis

 In het kader van het project ‘TransPort-bis’ ver-
kende Leiedal samen met W&Z, de WVI en de POM 
West-Vlaanderen de economische potenties van 
het Seine-Scheldeproject. 

In 2015 onderzocht Leiedal ruimtelijk de vraag en 
het aanbod van watergebonden bedrijvigheid in 
de regio op basis van voorgaand onderzoek van 
Buck Consultants en Rebel Group. Dit vormt de 
basis om een adequate strategie te ontwikkelen om 
voldoende kwalitatieve ruimte voor watergebon-
den bedrijvigheid te garanderen, die bovendien 
geïntegreerd is in de omgeving. In 2016 zal Leiedal 
haar medewerking verlenen aan beleidsaanbevelin-
gen en een finaal rapport. 

Blauw-groen netwerk

 Leiedal helpt de Eurometropool bij de uitvoe-
ring van het stappenplan binnen de strategische 
as ‘Blauw-Groen Netwerk’. In 2015 participeerde 
Leiedal aan het traject ‘Blauwe Ruimte (Espace Bleu) 
ateliers’. Leiedal volgde de inhoudelijke discussies, 
overlegmomenten en werkvergaderingen op. Leie-
dal gaf mee vorm aan het het grensoverschrijdende 
luik van ‘De Grote Verleieding’, aan het verkennen 
van de technische mogelijkheden van een atlas 
2.0 met een overzicht van projecten langsheen 
het blauwe netwerk en aan de aanstelling van een 
studiebureau ter ondersteuning van de uitvoering 
van de ambities rond de Blauwe Ruimte.

Op Vlaams niveau verkende Leiedal pistes om 
intensiever samen te werken rond groen en water 
met de verschillende diensten. Met VMM wordt 
nagegaan om waterlopen van eerste categorie zo-
als de Heulebeek, Grote Spierebeek en Gaverbeek 
te integreren binnen een blauw-groen netwerk. 
Met ANB zocht Leiedal een synergie met regionale 
projecten zoals rivierherstel Leiedal, het Vlaams 
ecologisch netwerk … Samen met VLM ging Leiedal 
na in welke mate het nieuwe instrumentarium uit 
het decreet ‘landinrichting’ ingezet kan worden om 
‘Groene Sporen’ te realiseren.

De resultaten van het onderzoek ‘Groene Buffers’ 
(2013) voor ANB, integreerde Leiedal ook in 2015 
in haar eigen projecten. Zo organiseerde Leiedal 

o.a. een participatiemoment met omwonenden en 
gebruikers voor de inrichting van de groenbuffer 
van Losschaert (zie 6.3.) en ontwierp Leiedal de 
buffer van het bedrijventerrein Bramier in relatie tot 
het blauw-groen netwerk.  
Om internationale kennis en expertise te verzame-
len rond regionale infrastructuren, participeerde 
Leiedal in verschillende Europese projecten:

• Corrid’or
 In 2015 werd ‘Corrid’or’ administratief afgehan-

deld. Samen met de Provincie West-Vlaanderen, 
de betrokken gemeenten en de MEL werkte 
Leiedal het vervolgproject ‘Valys’ uit binnen het 
Interreg V-programma. Het projectvoorstel werd 
in de conceptfase goedgekeurd en in septem-
ber als projectvoorstel opnieuw ingediend. Het 
project focust op de verdere inrichting van de 
Leievallei, onder meer de aanleg van een Barak-
kenpark in Menen en groene projecten langs de 
Geluwebeek, Heulebeek en Gaverbeek.

• Dostrade
 Het project leidde in 2014 tot de opmaak van een 

ontwikkelingsstrategie voor de Scheldevallei. In 
2015 maakten de partners het projectvoorstel 
‘Reveil’ op. Een nieuw Scheldeplatform werd 
vorm gegeven. Het projectvoorstel werd niet 
goedgekeurd en zal in 2016 opnieuw ingediend 
worden. Binnen het platform van Scheldeactoren 
wordt de mogelijkheid van een UNESCO ‘Mens en 
Biosfeer reservaat’ verder verkend. (zie 2.2) 

• Value Added
 Binnen ‘Value added’ werkte Leiedal samen met 

partners uit Nederland, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Vlaanderen en Wallonië aan een 
aantal methodieken en instrumenten om een re-
gionale strategie voor groene infrastructuur op-
timaal te verzoenen met lokale realisaties op het 
terrein. Vanuit deze ambitie maakte Leiedal de 
digitale Leieparkkaart op. Deze interactieve kaart 
werd in 2015 gevoed met de 40 iconen langs de 
Leie in het kader van ‘De Grote Verleieding’. In het 
kader van het masterplan Menen, investeerde 
Leiedal in de opmaak van een ontwikkelingsvisie 
voor de stad. De resultaten van het masterplan 
werden gebundeld in een toegankelijke brochure 
‘Masterplan Menen’ en gepresenteerd op een 
slottentoonstelling in de bibliotheek van Menen. 
Eind 2015 vond de eindconferentie van ‘Value 
Added’ plaats in Luik. De ervaringen en lessen uit 
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het project werden gebundeld in een eindrap-
port.

• Green Valley
 Leiedal stapte als Vlaamse partner mee in een 

Interreg Vb-projectvoorstel ‘Green Valley’ om de 
potenties van groene infrastructuur en groene 
verbindingen tussen open ruimtegebieden en 
stedelijke ruimte beter te valoriseren.

Pilootproject productieve 
landschappen

 In het voorjaar van 2015 heeft Leiedal - in sa-
menwerking met Inagro, de Boerenbond regio Kor-
trijk en Labo S - een voorstel ingediend in het kader 
van de oproep van de Vlaams Bouwmeester voor 
pilootprojecten rond productieve landschappen. 
Hierbij ging de Vlaamse Bouwmeester op zoek naar 
vijf ambitieuze proefprojecten die vernieuwende 
landbouwbedrijfsvoering combineren met een 
kwalitatieve wisselwerking tussen het landschap en 
de samenleving. 
Het voorstel focust op de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke planningsstrategie voor de 
open ruimte aan de hand van een proefgebied 
ter hoogte van de Slijpbeek tussen Zwevegem en 
Deerlijk. Het dossier werd in de laatste fase niet 
weerhouden.

Bekkenwerking Leiebekken en 
Bovenscheldebekken

 Als vertegenwoordiger van de gemeenten 
neemt Leiedal deel aan de algemene bekkenverga-
dering en het gebiedsgericht en thematisch over-
leg. In 2015 is specifiek gewerkt rond de advisering 
van de stroomgebiedbeheerplannen, de aanpas-
sing van de zoneringsplannen en de selectie van de 
derde ronde signaalgebieden.

8.5 
Streek-
ontwikkeling 

 Als partner bij streekontwikkeling van Zuid-
West-Vlaanderen, ondernam Leiedal in 2015 de 
volgende initiatieven:

• Het actief en financieel participeren in de net-
werken en streekorganisaties: Eurometropool, 
Transfo, Designregio Kortrijk, WinVorm, Xpo, XIM, 
XOM, Bedrijvencentrum Kortrijk, Ondernemers-
centrum, MIC Vlaanderen, vzw Mobiel en vzw 
MyMachine.

• Aansluitend op de evaluatie door de Vlaamse 
overheid en stad Kortrijk, werd beslist de samen-
werking met het MIC Vlaanderen niet verder te 
continueren.

• Meedenken met de reorganisatie van het streek-
overleg in Zuid-West-Vlaanderen

• Bespreken van kansen en knelpunten voor de 
aansturing, versterking en coördinatie van inter-
bestuurlijke samenwerking in samenwerking met 
de Conferentie van Burgemeesters (zie 7.5)

• Uitvoeren van de opdrachten en rol die Leiedal 
heeft opgenomen in het RESOC Streekpact om 
samen met de lokale besturen, het middenveld 
en de bovenlokale besturen de deelacties te 
realiseren.

• Ondersteunen van de opstart van het project 
UiTPAS: business case, werkmodel en financie-
ring.
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9.1
Bestuurlijke   
werking

 De samenstelling van de raad van bestuur 
van Leiedal onderging een aantal wijzigingen. In 
februari 2015 nam de heer Vincent Kint als bestuur-
der met raadgevende stem namens de gemeente 
Lendelede ontslag. Hij werd vervangen door de 
heer Jan Gheysens. Conform Bijlage 3 van de 
statuten werden in mei 2015 de bestuurders met 
raadgevende stem aangeduid door de gemeente 
Anzegem en de gemeente Spiere-Helkijn. Mevrouw 
Greet Coucke en de heer Vincent Devos traden 
respectievelijk toe tot de raad van bestuur, dit ter 
vervanging van mevrouw Eliane Spincemaille en de 
heer Jan Gheysens.

Traditiegetrouw organiseerde Leiedal in 2015 twee 
jaarvergaderingen: een algemene vergadering op 
26 mei met de goedkeuring van het jaarverslag 
en de jaarrekening van 2014 en op 16 december 
de buitengewone algemene vergadering met de 
goedkeuring van het werkprogramma en de begro-
ting voor 2016. De algemene vergaderingen namen 
akte van de beslissing van de stad Waregem, 
gemeente Wevelgem en de gemeente Zwevegem 
om in te tekenen op additionele wederzijdse exclu-
siviteiten.

In mei stelde de algemene vergadering Filip Meuris 
aan als secretaris van Leiedal, dit ter vervanging van 
mevrouw Marleen Verkaemer.
In voorbereiding van de (buitengewone) algemene 
vergaderingen organiseerde Leiedal samen met de 
andere streekintercommunales WIV, Psilon en IMOG 
en hulpverleningszone Fluvia twee informatiever-
gaderingen voor de gemeente- en provincieraads-
leden 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 het partnerschap van Design-
regio Kortrijk de banden tussen de economische 
wereld en bedrijfswereld versterkt en expliciet ver-
ruimd op het niveau van de regio (Voka, Howest). 
Voorbeelden hiervan zijn o.m. de Week van het 
Ontwerpen en de inspiratiereis naar Zürich.

Met betrekking tot welzijn en sociaal beleid en in 
afwachting van de opstart van W13, bleef Leiedal 
structureel samenwerken met het actieve midden-
veld. De samenwerking werd o.a. geconcretiseerd 
in projecten zoals ‘Warmer Wonen’, ‘Klimaatneutrale 
regio’, samenaankopen, websiteondersteuning van 
OCMW’s binnen het DRK-project en de operatio-
nalisering van de vrijwilligersdatabank. Daarnaast 
bereidde Leiedal de voor 2016 voorziene huisves-
ting van W13 en Logo Leieland voor in de kantoren 
van Leiedal. Samen met de huisvesting van zuid-
west creëert dit niet alleen operationeel maar ook 
beleidsmatig een nieuwe dynamiek. (zie 3.3)

Daarnaast reactiveerde Leiedal potenties voor het 
overleg met de streekparlementairen. Dit leidde 
tot enkele gezamenlijke bezoeken aan Vlaamse 
kabinetten en parlementaire aandacht voor de 
streekdossiers.

Ook in haar interne werking wil Leiedal de krachten 
beter bundelen. In 2015 definieerde Leiedal de rol 
van programmaregisseurs verder en concretiseerde 
dit in taken. Medewerkers werden nadrukkelijk in-
gezet op basis van hun competenties bij teamover-
schrijdende projecten. Op die manier probeert 
Leiedal talentmanagement gestalte te geven en 
wordt de methodiek van programmaregie versterkt.

 Leiedal als organisatie
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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 
2015 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 ge-
integreerde dienstverlening en advies van Leiedal.

Anticiperend op de gewijzigde decreten op vlak 
van bestuurlijk toezicht en digitalisering, onder-
nam Leiedal in 2015 een aantal initiatieven die 
de transparantie bevorderen. De nieuwe digitale 
bepalingen van inzendingsplicht die van kracht 
gingen begin 2015 werden geïmplementeerd, alle 
voorbereidende bestuursdocumenten worden 
ter beschikking gesteld aan de leden van de raad 
van bestuur en de gemeentesecretarissen en de 
verslagen van de raad van bestuur worden digitaal 
ter beschikking gesteld aan de Vlaamse overheid. 
De beknopte samenvatting van de bestuursdocu-
menten en de op leesbaarheid en verstaanbaar-
heid gescreende beslissingen worden aansluitend 
gepubliceerd op de website van Leiedal.

In afwachting van de eventuele toepassing van 
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) op de interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden, koos de 
Vlaamse overheid om de BBC eerst uit te rollen bij 
de gemeenten, autonome gemeentebedrijven, 
OCMW’s en hun publiekrechtelijke verenigingen. 
Leiedal heeft in 2015 haar interne werking afge-
stemd op de gemeentelijke BBC-oefening in uitvoe-
ring van een VVSG-opleiding rond externe audit.

In oktober werd Leiedal door de Administratie 
Binnenlands Bestuur uitgenodigd om haar me-
thodieken inzake transparantie en democratische 
controle toe te lichten op een Vlaamse studiedag. 
Naast de formele verplichtingen werden ook de 
methodieken van Leiedal om zowel mandataris-
sen als het middenveld te informeren bestudeerd. 

De studiedag zoomde in op de Leiedalmethodiek 
van De Samenkomst, de Ontmoetingsavond, de 
beleidsgroepen, de gezamenlijke informatieverga-
deringen, het publicatiebeleid van studies en de 
communicatiestrategie rond sociale media, digitale 
en analoge kanalen.   

De federale overheid stelde met haar Programma-
wet van 19 december 2014 dat intercommunales, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
projectverenigingen niet langer automatisch uitge-
sloten zullen worden van de vennootschapsbelas-
ting. In 2015 gingen de VVSG en Vlinter hiertegen in 
beroep bij het Grondwettelijk Hof aan de hand van 
een gemeenschappelijke actie. Het kantoor Tiberg-
hien treedt op als raadsman voor de VVSG. 

Een nieuwe Programmawet van 10 augustus 2015 
stuurde de initiële regeling bij. VVSG en Vlinter 
breidden hun procedure in 2015 uit naar de ver-
nieuwde Programmawet. De raad van bestuur van 
Leiedal besliste deel te nemen aan deze aanvul-
lende procedure (artikelen 86 t.e.m. 93) en hiervoor 
het advocatenkantoor Tiberghien te mandateren. 

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 
en werden voorbereidingen getroffen voor de vesti-
ging van Logo Leieland en W13 in 2016. Daarnaast 
groeide het nieuwe vergadergebouw van Leiedal 
in 2015 verder uit tot een trefplek van heel wat 
streekorganisaties en lokale en regionale partners.

Vanuit de positieve ervaring van de samenaan-
koop energie, onderzocht Leiedal andere zinvolle 
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gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en 
andere vormen van samenaankoop tussen lokale 
besturen. (zie 7.2)

9.5 
Een begeesteren-
de en motiveren-
de organisatie in 
een regionaal en 
internationaal 
netwerk

 Om geschikte medewerkers met de juiste com-
petenties en talenten aan te trekken en te blijven 
houden, nam Leiedal in 2015 de volgende initiatie-
ven:
• Aanwervingen van stedenbouwkundige Jozefien 

Bernard, front-end webdeveloper Hala Elias en 
juriste Julie Vanmeenen, dit ter vervanging en 
bijkomende ondersteuning

• Onthaalbeleid van de nieuw aangeworven mede-
werkers

• Opstellen van het vormingsplan voor 2015 op 
basis van de functionerings- en evaluatiegesprek-
ken, in overleg met de teamcoördinatoren

• Organiseren, op maat afstemmen en integreren 
van interne vormingen rond data-analyse en 
spreadsheets, PowerPoint voor gevorderden, 
telefoneren in het Frans (met mede-deelnemers 
van Psilon), sociale media en sociale mediastrate-
gie 

• Voorbereiden van de opmaak van het arbeidsre-
glement en actualiseren van het administratief 
statuut

• Begeleiding van aanpassingen in het takenpak-
ket m.b.t. de keuken en de logistiek

• Invullen van de functies als vertrouwenspersoon

In 2015 onderzocht Leiedal ook de principes van 
‘het nieuwe werken’ binnen haar specifieke bedrijfs-
context. Ook het projectmatig werken en werken 
met programmaregie werd geïmplementeerd.

 

Leiedal als organisatie 

Leiedal stelde eind 2015 46 medewerkers 

tewerk, waarvan 12 met deeltijdse presta-

ties. Dit vertegenwoordigt 42,33 voltijdse 

equivalenten. 

Indiensttreding:

• Jozefien Bernard, stedenbouwkundige

• Hala Elias, front-end developer

• Julie Vanmeenen, juriste

Uitdiensttreding

• Bob Bulcaen

Stages:

• Pauline Naert, Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde, opleiding Bestuurskunde en 

Publiek Management Universiteit Gent

• Julia Sadykova (Rusland), Vlerick Business 

School

• Alexandra Steenhoudt, Vlerick Business 

School 

Annemie Celis werkt op zelfstandige basis 

bepaalde opdrachten uit rond HRM, Hilde 

Simoens ondersteunt als uitzendkracht de 

financiën en boekhouding.

Wouter Degadt werd in juni 2015 coördinator 

van de cluster e-Government en dit ter vervan-

ging van Filip Meuris.

Filip Meuris werd in mei door de buiten-

gewone algemene vergadering van Leiedal 

aangesteld als secretaris, en dit ter vervanging 

van Marleen Verkaemer.
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Bestuurders en medewerkers - 55 jaar Leiedal
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situering
 Door de invoering van de programmawet van 19 december 2014 is de intercommunale Leiedal, vanaf 
inkomstenjaar 2015 - aanslagjaar 2016, onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Analoog met andere 
intercommunales voor streekontwikkeling in Vlaanderen besliste de Raad van Bestuur van Leiedal de nietig-
verklaring van deze programmawet in samenwerking met VVSG en Interafval aan te vragen bij het Grond-
wettelijk Hof. Intussen werd een tweede bezwaar ingediend, waarbij gewezen wordt op het gelijkheidsbe-
ginsel van alle intercommunales.

Niettegenstaande dit bezwaar werden de balans en resultatenrekening van inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 
2016) opgemaakt vanuit de vooropgestelde vennootschapsbelasting.
Hiertoe werd een raming van de te betalen vennootschapsbelasting opgenomen in de balans en de resulta-
tenrekening.

De jaarrekening 2015 wordt vooral gekleurd door de aan- en verkopen van gronden van bedrijventerrei-
nen en woonzones, waarbij in vergelijking met de jaarrekening 2014, er grotere oppervlaktes verhandeld 
werden.

 Financiën
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balans - actief
Voorraden en bestellingen in 
uitvoering

 De voorraadwaarde werd in 2014 geactuali-
seerd in het kader van de vennootschapsbelasting.
De waarderingsregels voor de voorraad zijn sinds-
dien: “De actiefwaarde van de voorraad gronden 
omvat de verwervingskosten, de uitrustingskosten 
en het parkmanagement.”

Er is een voorraadstijging, voornamelijk door de 
aanleg van infrastructuurwerken en kosten voor 
archeologie. Deze kosten en de aankopen van 
nieuwe gronden voor een oppervlakte van 11,6 
ha zijn verantwoordelijk voor de voorraadstijging. 
Tijdens 2015 waren er verkopen van gronden voor 
een oppervlakte van 14,2 ha.

Vorderingen op ten hoogste één 
jaar – B. Overige vorderingen

 Dit bedrag is gedaald t.o.v. vorig jaar. Tijdens 
het boekjaar 2015 ontving Leiedal de tussenkomst 
van de brandverzekering voor de site Lendelede 
Nelca. Daarnaast werden bezwaren ingediend 
tegen de aangerekende leegstands- en planbaten-
heffing. Deze bezwaren worden als een overige 
vordering voorzien.
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 Balans - na winstverdeling - actief 31/12/2015 31/12/2014

   

II IMMATERIELE VASTE ACTIVA 700,00 700,00

III MATERIELE VASTE ACTIVA 3.825.584,92 3.968.967,40

 A. Terreinen en gebouwen 3.528.279,56 3.687.113,69

 B. Installaties, machines en uitrusting 150.775,32 176.357,22

 C. Meubilair en rollend materieel 146.530,04 105.496,49

   

IV FINANCIELE VASTE ACTIVA 760.634,98 710.394,98

 C. Andere financiële vaste activa 760.634,98 710.394,98 

   

V VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 0,00 0,00

 B. Overige vorderingen   

   

VI VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 62.443.074,67 58.876.502,27

 A. Voorraden   

   5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 61.443.074,67  

  6. Vooruitbetalingen 1.000.000,00

   

VII VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 2.546.264,59 3.204.987,28

 A. Handelsvorderingen 547.943,49 618.816,51

 B. Overige vorderingen 1.998.321,10 2.586.170,77

   

VIII GELDBELEGGINGEN 7.870.321,23 4.916.404,40

   

IX LIQUIDE MIDDELEN 4.581.858,72 3.579.610,38

   

X OVERLOPENDE REKENINGEN 531.136,07 685.041,43

   

 TOTAAL DER ACTIVA 82.559.575,18 75.941.908,14
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balans - passief

Reserves – A. Beschikbare 
reserves

 Deze rubriek werd verhoogd met het resultaat 
na belastingen van boekjaar 2015.

Voorzieningen voor risico’s en 
kosten

 In het kader van een aantal te voorziene wer-
ken, werden de voorzieningen t.a.v. het boekjaar 
2014 verhoogd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om 
bijkomende voorzieningen voor parkmanagement 
en voorzieningen m.b.t. bestaande bedrijventerrei-
nen (LAR, Transfo).

Schulden op meer dan 1 jaar

 De langetermijnschulden t.a.v. kredietinstel-
lingen dalen sterk met 9,5 miljoen euro omdat er in 
2016 een heel aantal terugbetaald moeten worden. 
Het gaat om 20,9 miljoen euro terugbetaling (of 
verlenging), het dubbele t.o.v. boekjaar 2015.

Handelsschulden
Er staat nog een groot bedrag te betalen in verband 
met leegstands- en planbatenheffing, waartegen 
bezwaar werd ingediend. Daarnaast werden een 
aantal akten tot aankoop gronden in 2015 gete-
kend.

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten
De belangrijkste wijziging t.o.v. boekjaar 2014 is 
het voorzien van de geraamde vennootschapsbe-
lasting.
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 Balans - na winstverdeling - passief 31/12/2015 31/12/2014

   

I KAPITAAL 3.179.685,78 3.179.685,78

 A. Geplaatst kapitaal 3.179.685,78 3.179.685,78

 B. Niet-opgevraagd kapitaal   

   

III HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0,00 2.577.677,70

   

IV RESERVES 23.608.745,63 22.251.778,56

A. Wettelijke reserve 317.968,58 317.968,58

B. Onbeschikbare reserve 4.205.839,43 4.203.031,27

C. Belastingvrije reserve 13.746.482,86 13.746.482,86

 D. Beschikbare reserve 5.338.454,76 3.984.295,85

   

VI KAPITAALSUBSIDIES 0,00 0,00

   

VII VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 2.672.121,44 1.068.647,70

 D. Overige risico's en kosten   

   

VIII SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 26.205.860,33 35.763.853,26

A. Financiele schulden   

     4. Kredietinstellingen 26.205.860,33 35.763.853,26

   

IX SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 26.205.860,33 35.763.853,26

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 20.907.992,93 10.306.285,62

B. Financiële schulden   

    1.  Kredietinstellingen 0,00 0,00

C. Handelsschulden 4.003.596,52 2.197.029,28

D. Ontvangen vooruitbetalingen 274.211,14 10.369,14

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.112.322,62 593.885,66

F. Overige schulden 466.743,69 431.328,10

   

X OVERLOPENDE REKENINGEN 128.295,10 136.236,88

   

 TOTAAL DER PASSIVA 82.559.575,18 75.941.908,14
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Omzet
 De afwijking t.o.v. boekjaar 2014 is hoofdzake 
lijk te wijten aan de omzet en de voorraadwijziging.

Omzet verkochte gronden
In 2015 werd er ongeveer 14,2 ha aan gronden 
verkocht die een omzet van 14,2 miljoen euro 
vertegenwoordigen. 

Voorraadwijziging
Deze wijziging weerspiegelt correct de situatie in 
boekjaar 2015, te verklaren door de vele infrastruc-
tuurwerken en de aankopen, ondanks de hoge 
omzet.  

Andere bedrijfsopbrengsten

 Deze zijn sterk gewijzigd t.o.v. boekjaar 2014. 
Deze afwijking is vooral te wijten aan lagere 
subsidies op de immobiliaire projecten en op de 
streekprojecten. Bij de streekprojecten was er 
een negatieve correctie op de berekening van de 
gesubsidieerde personeelskost. Bij de subsidies op 
immobiliaire projecten was er in 2014 een uitschie-
ter voor de site Nelca te Lendelede.

Bedrijfskosten

 Dit totaal geeft een weergave van een ‘normale’ 
werking. De infrastructuurwerken en de aanko-
pen ter waarde van 12 miljoen euro werden in de 
voorraad opgenomen. Vorig jaar werd hier nog een 
negatieve kost (dus opbrengst) gerekend, omwille 
van het besteden van de voorzieningen.
De diensten en diverse goederen zijn hoger dan 
boekjaar 2014, te wijten aan de werkingsbijdrage 
2015 die werd toegezegd (oprichting NV vliegveld). 
Er zijn een aantal voorzieningen opgebouwd m.b.t. 
aanpassingswerken van reeds bestaande zones.

Belastingen op het resultaat

 Omwille van onderworpenheid aan de ven-
nootschapsbelasting bestaat de verplichting een 
raming te doen van de te betalen vennootschaps-
belasting op de winst van het boekjaar vóór belas-
tingen.
Deze winst dient gecorrigeerd te worden met de 
nodige fiscale instructies (verworpen uitgaven, 
notionele intrestaftrek) om zo de raming te kunnen 
doen.

RESULTATENREKENING (STAFFELVORM) 31/12/2015 31/12/2014

I BEDRIJFSOPBRENGSTEN 21.881.081,22 11.020.928,42

 A. Omzet   

      - omzet verkochte gronden 14.221.474,81 9.927.019,91

      - voorraadwijziging 2.566.572,40 -5.417.894,10

      - andere inkomsten realisaties 991.704,02 763.587,72

      - andere opbrengsten 1.041.124,71 941.161,30

 B. Andere bedrijfsopbrengsten 3.060.205,28 4.807.053,59

   

resultatenrekening



87

RESULTATENREKENING (STAFFELVORM) 31/12/2015 31/12/2014

II BEDRIJFSKOSTEN 19.432.778,07 -3.203.755,84

 A. Handelsgoederen, grond-en hulpstofffen 12.123.374,98 6.237.202,60

 B. Diensten en diverse goederen 2.178.146,14 1.702.598,70

 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.202.819,36 3.447.488,54

 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en 

materiële vaste activa

287.574,58 296.938,42

 E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uit-

voering en op handelsvorderingen

0,00 74.880,40

 F. Voorzieningen voor risico's en kosten   

     - toevoegingen 1.663.846,77 533.002,26

     - bestedingen -60.373,03 -15.495.866,76

 G. Andere bedrijfskosten 37.389,27 0,00

III BEDRIJFSWINST 2.448.303,15 14.224.684,26

   

IV FINANCIELE OPBRENGSTEN 77.739,94 328.821,94

 B. Opbrengsten uit vlottende activa   

   

V FINANCIELE KOSTEN 640.779,14 865.994,32

 A. Kosten van schulden   

   

VI WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.885.263,95 13.687.511,88

   

VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0,00 147.889,99

 A. Terugname afschrijvingen en waardeverminderingen op 

immateriële en materiële vaste activa

0,00 30.816,02

 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 117.073,97

   

VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 67.843,03

 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen 

op immateriële en materiële vaste activa

0,00 51.779,34

 E. Andere uitzonderlijke kosten 0,00 16.063,69

   

IX WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 1.885.263,95 13.767.558,84

X BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 531.176,28 11.210,66

  

XI WINST VAN HET BOEKJAAR 1.354.087,67 13.756.348,18

   

XII BELASTINGVRIJE RESERVES 0,00 -13.746.482,86

   

 A. Onttrekking aan belastingvrije reserves (+) 0,00 0,00

B. Overboeking naar belastingvrije reserves (-) 0,00 -13.746.482,86

XIII TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR 1.354.087,67 9.865,32
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Vereenvoudigde voorstelling van 
de resultatenrekening per 31.12.2015

FINANCIERINGSBRONNEN
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WERKINGSKOSTEN
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 bijlagen

• Leden raad van bestuur op 31/12/2015
 • Overzicht exclusieve dienstverlening
• Ruimtelijke uitvoeringsplannen – overzichtstabel op 31/12/2015
• Afsprakennota’s op 31/12/2015
• Verkoop van gronden op bedrijventerreinen 2005-2015
• Bedrijventerreinen in eigendom van Leiedal en bouwrijp beschikbaar op 31/12/2015
• Inventaris van de openbare bedrijventerreinen op 31/12/2015
• Door Leiedal gerealiseerde bedrijventerreinen op 31/12/2015
• Grondtransacties op bedrijventerreinen in 2015
• Door Leiedal gerealiseerde woonzones op 31/12/2015
• Grondtransacties woonzones in 2015
• Jaarrekening
• Verslag van de commissaris-revisor
• Afkortingen
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Raad van bestuur op 31/12/2015

Voorzitter

Koen Byttebier, Kortrijk

Ondervoorzitters

Lieven Vantieghem, Avelgem

Axel Weydts, Provincie

Bestuurders vennoten A

Gino Devogelaere, Anzegem

Carl De Donder, Deerlijk

Inge Bossuyt, Harelbeke 

Rudolf Scherpereel, Kortrijk

Eric Lemey, Kuurne

Pedro Ketels, Lendelede

Caroline Bonte-Vanraes, Menen

Rik Vandevenne, Spiere-Helkijn

Kurt Vanryckeghem, Waregem

Youro Casier, Wervik

Jan Seynhaeve, Wevelgem

Marc Doutreluingne, Zwevegem

Bestuurders vennoten A met raadgevende stem

Greet Coucke, Anzegem

Vincent Devos, Spiere-Helkijn

Bestuurders vennoten B 

Jean de Bethune, Provincie

Martine Vanryckeghem, Provincie

Extern deskundigen

Luc Deseyn

Dominiek Callewier

Algemeen Directeur

Filip Vanhaverbeke

Waarnemend secretaris

Filip Meuris

De wijzigingen in de samenstelling in de loop van 2015 kan u uitgeschreven terugvinden onder ‘9.1. Bestuurlijke werking’.
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ANZ AVE DEE HAR KOR KUU LEN MEN SPI WAR WER WEV ZWE

1    Beleidsvoorbereidende plannen en studies

Ruimtelijke beleidsplannen De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en 

beleidsplannen en vergelijkbare toekomstige plannen.

x x x x x x x x x x x x

Mobiliteitsplannen De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van gemeentelijke mobiliteitsplannen, het 

uitvoeren van de sneltoets van het mobiliteitsplan.

x x x x x x x x x x

Beleidsplan mbt publieke ruimte De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen 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 x x x

Leefmilieu- en natuurbeleidsplannen De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van gemeentelijke beleidsplannen, actiepro-

gramma’s en rapporten mbt leefmilieu, natuur, water en groen.

x x x x x x x x

Woonbeleidsplan De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van een woonbeleidsplan, een woonstudie 

of een ander gemeentelijk beleidsdocument waarin de 

krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden 

aangegeven.

x x x x x x x x x

Beleidsplan onroerend erfgoed De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van een gemeentelijke visie op haar onroer-

end erfgoedbeleid mbt archeologie, bouwkundig erfgoed en 

landschappen.

x x x x x x x x

Beleidsplan e-Government De opmaak,  actualisering, en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan van een lokaal beleidsplan inzake e-Govern-

ment (of onderdelen daarvan).

x x x x x x x

2    Beleidsondersteunende plannen en studies

Stedenbouwkundige plannen en 

studies

De opmaak plannen en studies die leiden tot beeldkwalite-

itsplannen, structuurschetsen, inrichtingsplannen en -stud-

ies, stedenbouwkundige ontwerpen of masterplannen.

x x x x x x x x x x

Plannen, projecten en studies ter 

ondersteuning van het milieu-, 

natuur- en waterbeleid.

De opmaak van plannen, projecten en studies ter ondersteun-

ing en ter uitvoering van het milieu-, natuur- en waterbeleid.

x x x x x x

De opmaak van voorstudies bij mo-

biliteitsdossiers met een samenwerk-

ingsovereenkomst 

De opmaak en/of opvolging van de plannen in kader van de 

samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteitsdossiers tussen 

de gemeente en het Vlaams Gewest.

x x x x 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-, fiets- 

en ruiterroutes.

x x x x x x x x

Lokale mobiliteitsstudies  en -

onderzoek

Uitvoering van studies en onderzoeken ter ondersteuning van 

de opmaak, uitvoering of opvolging van het lokale mobilit-

eitsbeleid.

x x x x x x x x

Mobiliteitstoetsen bij niet complexe 

projecten

De opmaak van een nota waarbij in een confrontatie tussen 

mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel van een niet-

complexe 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 x x x x x x

Het opzetten en begeleiden van een 

traject publieke ruimte

De gemeente begeleiden in een traject waarbij specifieke plek-

ken van de publieke ruimte in de gemeente worden aangepakt 

vanuit een participatief traject met aandacht voor een kwali-

tatief ontwerp en een betaalbare uitvoering.

x x x x x 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 x x x x

Exclusieve dienstverlening 2015 - Overzichtstabel 
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ANZ AVE DEE HAR KOR KUU LEN MEN SPI WAR WER WEV ZWE

1    Beleidsvoorbereidende plannen en studies

Ruimtelijke beleidsplannen De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en 

beleidsplannen en vergelijkbare toekomstige plannen.

x x x x x x x x x x x x

Mobiliteitsplannen De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van gemeentelijke mobiliteitsplannen, het 

uitvoeren van de sneltoets van het mobiliteitsplan.

x x x x x x x x x x

Beleidsplan mbt publieke ruimte De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen 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 x x x

Leefmilieu- en natuurbeleidsplannen De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van gemeentelijke beleidsplannen, actiepro-

gramma’s en rapporten mbt leefmilieu, natuur, water en groen.

x x x x x x x x

Woonbeleidsplan De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van een woonbeleidsplan, een woonstudie 

of een ander gemeentelijk beleidsdocument waarin de 

krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden 

aangegeven.

x x x x x x x x x

Beleidsplan onroerend erfgoed De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan, van een gemeentelijke visie op haar onroer-

end erfgoedbeleid mbt archeologie, bouwkundig erfgoed en 

landschappen.

x x x x x x x x

Beleidsplan e-Government De opmaak,  actualisering, en/of herziening, geheel of on-

derdelen ervan van een lokaal beleidsplan inzake e-Govern-

ment (of onderdelen daarvan).

x x x x x x x

2    Beleidsondersteunende plannen en studies

Stedenbouwkundige plannen en 

studies

De opmaak plannen en studies die leiden tot beeldkwalite-

itsplannen, structuurschetsen, inrichtingsplannen en -stud-

ies, stedenbouwkundige ontwerpen of masterplannen.

x x x x x x x x x x

Plannen, projecten en studies ter 

ondersteuning van het milieu-, 

natuur- en waterbeleid.

De opmaak van plannen, projecten en studies ter ondersteun-

ing en ter uitvoering van het milieu-, natuur- en waterbeleid.

x x x x x x

De opmaak van voorstudies bij mo-

biliteitsdossiers met een samenwerk-

ingsovereenkomst 

De opmaak en/of opvolging van de plannen in kader van de 

samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteitsdossiers tussen 

de gemeente en het Vlaams Gewest.

x x x x 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-, fiets- 

en ruiterroutes.

x x x x x x x x

Lokale mobiliteitsstudies  en -

onderzoek

Uitvoering van studies en onderzoeken ter ondersteuning van 

de opmaak, uitvoering of opvolging van het lokale mobilit-

eitsbeleid.

x x x x x x x x

Mobiliteitstoetsen bij niet complexe 

projecten

De opmaak van een nota waarbij in een confrontatie tussen 

mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel van een niet-

complexe 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 x x x x x x

Het opzetten en begeleiden van een 

traject publieke ruimte

De gemeente begeleiden in een traject waarbij specifieke plek-

ken van de publieke ruimte in de gemeente worden aangepakt 

vanuit een participatief traject met aandacht voor een kwali-

tatief ontwerp en een betaalbare uitvoering.

x x x x x 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 x x x x



96

j a a r v e r s l a g
2 0 1 4

ANZ AVE DEE HAR KOR KUU LEN MEN SPI WAR WER WEV ZWE

Uitvoeringsgericht plan publieke 

ruimte in uitvoeringsfase

De opmaak en begeleiding van het concept en het vooront-

werp voor de inrichting tot en met de uitvoering van de 

publieke ruimte.

x x x x x

Opmaak ruimtelijke energieconcepten Opmaak van ruimtelijke energieconcepten ifv het onder-

steunen van de gemeente bij de regie van de ruimtelijke inte-

gratie van hernieuwbare energie op verschillende ruimtelijke 

schaalniveaus (wijk, gemeente, regio) en de opmaak van ener-

gieconcepten voor woonwijken en bedrijventerreinen.

x x x x x x

Actieplan Bouwkundig Erfgoed Het uitvoeren van een actiegerichte evaluatie van de in-

ventaris bouwkundig erfgoed ifv de stedenbouwkundige, 

bouwfysische en esthetische kenmerken van het gebouw, zijn 

ruimtelijke context en zijn betekenis voor de gemeente.

x x x x x x x

Woonprogrammatie De opmaak van een lokaal programma om de lokale beleids-

doelstellingen inzake woningen te behalen.

x x x x x x

Specifieke ondersteuning GIS Intensieve begeleiding GIS; 

Thematische ondersteuning;

Data-inventarisatie en –verwerking;

Specifieke projecten (Generiek Informatie Platform Openbaar 

Domein,…)

x x x x x x x x X x X x

(Inter-)gemeentelijke ICT-projecten Organisatie ICT-aankoopcontracten; ondersteuning 

veiligheidsconsulent; ICT-standardisatieprojecten; breed-

band; ad hoc ondersteuning systeembeheer

x x x x x x x

3    Beleidsuitvoerende plannen en studies

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoering-

splannen

A.    De opmaak van alle gemeentelijke plannen ter uitvoering 

van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

x x x x x x x x 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 x x x x x x x x x x

Gemeentelijke verordeningen De opmaak van gemeentelijke verordeningen zoals decretaal 

bepaald.

x x x x x x x x

Energieactieplan De opmaak en monitoring van een energieactieplan in kader 

van het burgemeestersconvenant.

x x x x x x x x x x

Lokale en gemeentegrensover-

schrijdende projecten in kader van 

het burgemeestersconvenant

Ondersteunen, begeleiden en mee uitwerken van (inter)ge-

meentelijke en grensoverschrijdende projecten binnen het 

burgemeestersconvenant.

x x x x x x x x x x

Lokale en gemeentegrensoverschri-

jdende 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 x x x x x x x x x x

Lokaal toewijzingsreglement sociale 

huisvesting

De opmaak van een lokaal toewijzingsreglement in kader van 

de sociale huisvesting volgens de decretale bepalingen.

x x x x x x x x x

Herwaarderingsplan voor beschermd 

onroerend erfgoed

De opmaak van een herwaarderingsplan voor de toekomstige 

ontwikkeling van beschermd onroerend erfgoed.

x x x x x X

Digitale Regio Kortrijk Uitbouwen websites lokale overheden bovenop het DRK-plat-

form (Shared Service).

x x x x x x x x x x x x x

GovMaps Uitbouwen geoloketten lokale overheden bovenop het 

GovMaps-platform (Shared Service).

x x x x x x x
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Uitvoeringsgericht plan publieke 

ruimte in uitvoeringsfase

De opmaak en begeleiding van het concept en het vooront-

werp voor de inrichting tot en met de uitvoering van de 

publieke ruimte.

x x x x x

Opmaak ruimtelijke energieconcepten Opmaak van ruimtelijke energieconcepten ifv het onder-

steunen van de gemeente bij de regie van de ruimtelijke inte-

gratie van hernieuwbare energie op verschillende ruimtelijke 

schaalniveaus (wijk, gemeente, regio) en de opmaak van ener-

gieconcepten voor woonwijken en bedrijventerreinen.

x x x x x x

Actieplan Bouwkundig Erfgoed Het uitvoeren van een actiegerichte evaluatie van de in-

ventaris bouwkundig erfgoed ifv de stedenbouwkundige, 

bouwfysische en esthetische kenmerken van het gebouw, zijn 

ruimtelijke context en zijn betekenis voor de gemeente.

x x x x x x x

Woonprogrammatie De opmaak van een lokaal programma om de lokale beleids-

doelstellingen inzake woningen te behalen.

x x x x x x

Specifieke ondersteuning GIS Intensieve begeleiding GIS; 

Thematische ondersteuning;

Data-inventarisatie en –verwerking;

Specifieke projecten (Generiek Informatie Platform Openbaar 

Domein,…)

x x x x x x x x X x X x

(Inter-)gemeentelijke ICT-projecten Organisatie ICT-aankoopcontracten; ondersteuning 

veiligheidsconsulent; ICT-standardisatieprojecten; breed-

band; ad hoc ondersteuning systeembeheer

x x x x x x x

3    Beleidsuitvoerende plannen en studies

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoering-

splannen

A.    De opmaak van alle gemeentelijke plannen ter uitvoering 

van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

x x x x x x x x 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 x x x x x x x x x x

Gemeentelijke verordeningen De opmaak van gemeentelijke verordeningen zoals decretaal 

bepaald.

x x x x x x x x

Energieactieplan De opmaak en monitoring van een energieactieplan in kader 

van het burgemeestersconvenant.

x x x x x x x x x x

Lokale en gemeentegrensover-

schrijdende projecten in kader van 

het burgemeestersconvenant

Ondersteunen, begeleiden en mee uitwerken van (inter)ge-

meentelijke en grensoverschrijdende projecten binnen het 

burgemeestersconvenant.

x x x x x x x x x x

Lokale en gemeentegrensoverschri-

jdende 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 x x x x x x x x x x

Lokaal toewijzingsreglement sociale 

huisvesting

De opmaak van een lokaal toewijzingsreglement in kader van 

de sociale huisvesting volgens de decretale bepalingen.

x x x x x x x x x

Herwaarderingsplan voor beschermd 

onroerend erfgoed

De opmaak van een herwaarderingsplan voor de toekomstige 

ontwikkeling van beschermd onroerend erfgoed.

x x x x x X

Digitale Regio Kortrijk Uitbouwen websites lokale overheden bovenop het DRK-plat-

form (Shared Service).

x x x x x x x x x x x x x

GovMaps Uitbouwen geoloketten lokale overheden bovenop het 

GovMaps-platform (Shared Service).

x x x x x x x
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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 gun-

ningsprocedure van ontwerpers (stedenbouwkundige ont-

werpers, planners, ontwerpers publieke ruimte, landschapsar-

chitecten) en studiebureaus. Dit kan onder meer gebeuren via 

wedstrijden en oproepen (open oproep, oproep winvorm)

x x x x x x

Haalbaarheidsonderzoek van realisa-

tie,  herbestemming,  opwaardering en 

/of vervangingsbouw van (verlaten) 

panden, sites en terreinen

Een mogelijk project gedetailleerd onderzoeken op zijn 

stedenbouwkundig-ruimtelijke, milieu-technische, tech-

nische, financiële en organisatorische haalbaarheid, de reali-

satie ervan voorbereiden en aftoetsen bij mogelijke partners 

en/of realisatoren.

x x x x x x x x x x x

Projectregie Voor realisatie,  herbe-

stemming, 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 x x x x x x x 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 x x x x x x X

Begeleiding onroerende transacties 

(verwervingen,verkopen,…): Opmaak 

schattingsverslag

Laten opmaken van een gedetailleerd schattingsverslag 

door een landmeter-expert,  door Leiedal aangesteld

x x x 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 onroer-

ende transacties tot aan het afsluiten van een overeenkomst. 

x x x x

Methodieken diensten- en organisa-

tieoptimalisatie

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, informaties-

tromen en beleidsmatige beheersing)

x x

Uitvoeren van archeologisch onder-

zoek

x 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 x x x x

Ondersteunen van de gemeentelijk di-

enst 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 x x x x x x

Ondersteuning/advisering/behandel-

ing vergunningsaanvraag / planmer-

screening / projectmerscreening / 

ontheffingen van planmer/ ontheffin-

gen van projectmer

Een gemeente adviseren in de beoordeling van een vergun-

ingsaanvraag, een plan- of projectmerscreening of de aan-

vraag tot onheffing van een plan- of projectmer.

x x x x x x x x

Ondersteunen van gemeentelijke 

deelnemers bij de realisatie van con-

venants en/of samenwerkingsover-

eenkomsten 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 x x x x x

Europese projectontwikkeling: 

definiëring en redactie

Ondersteuning en begeleiding aan gemeentebesturen bij 

het voorbereiden, structureren en uitschrijven van een ge-

meentelijke projectidee tot een volwaardig project binnen 

Europese programmakaders.

x x x x x x x x
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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 gun-

ningsprocedure van ontwerpers (stedenbouwkundige ont-

werpers, planners, ontwerpers publieke ruimte, landschapsar-

chitecten) en studiebureaus. Dit kan onder meer gebeuren via 

wedstrijden en oproepen (open oproep, oproep winvorm)

x x x x x x

Haalbaarheidsonderzoek van realisa-

tie,  herbestemming,  opwaardering en 

/of vervangingsbouw van (verlaten) 

panden, sites en terreinen

Een mogelijk project gedetailleerd onderzoeken op zijn 

stedenbouwkundig-ruimtelijke, milieu-technische, tech-

nische, financiële en organisatorische haalbaarheid, de reali-

satie ervan voorbereiden en aftoetsen bij mogelijke partners 

en/of realisatoren.

x x x x x x x x x x x

Projectregie Voor realisatie,  herbe-

stemming, 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 x x x x x x x 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 x x x x x x X

Begeleiding onroerende transacties 

(verwervingen,verkopen,…): Opmaak 

schattingsverslag

Laten opmaken van een gedetailleerd schattingsverslag 

door een landmeter-expert,  door Leiedal aangesteld

x x x 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 onroer-

ende transacties tot aan het afsluiten van een overeenkomst. 

x x x x

Methodieken diensten- en organisa-

tieoptimalisatie

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, informaties-

tromen en beleidsmatige beheersing)

x x

Uitvoeren van archeologisch onder-

zoek

x 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 x x x x

Ondersteunen van de gemeentelijk di-

enst 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 x x x x x x

Ondersteuning/advisering/behandel-

ing vergunningsaanvraag / planmer-

screening / projectmerscreening / 

ontheffingen van planmer/ ontheffin-

gen van projectmer

Een gemeente adviseren in de beoordeling van een vergun-

ingsaanvraag, een plan- of projectmerscreening of de aan-

vraag tot onheffing van een plan- of projectmer.

x x x x x x x x

Ondersteunen van gemeentelijke 

deelnemers bij de realisatie van con-

venants en/of samenwerkingsover-

eenkomsten 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 x x x x x

Europese projectontwikkeling: 

definiëring en redactie

Ondersteuning en begeleiding aan gemeentebesturen bij 

het voorbereiden, structureren en uitschrijven van een ge-

meentelijke projectidee tot een volwaardig project binnen 

Europese programmakaders.

x x x x x x x x



100

j a a r v e r s l a g
2 0 1 4

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in 2015 - Overzichtstabel 
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ANZEGEM 2-4 - ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES FASE 3.2 O O O O X X X

5-2 - WEEDRIES O O O O O O O O

7-1 - JAGERSHOEK FASE 3 O O O O

11-2 - SMESSEPLEIN 2 O O O O

15-1 - VICHTE STATIONSOMGEVING O O O O O

19-2 - DOUTERLOIGNE O O O O O O O O

22-1 - KWZI INGOOIGEM O O O O O O X X

24-1 - MEKEIRLEWEG O X X X

26-1 - BOSSTRAAT O X X X

27-1- DORPSHART x

28-1- SITE STEVERLYNCK x x x x

AVELGEM 6-1 - TER MUNCKEN O O O O O O O X

DEERLIJK 5-2 - GAVERS 2 X X X X

6-2 - OOSTHOEK O O O O X

9-1 - HISTORISCHE HOEVE WITTENBERGHOF O O O O O X X X

11-1 - BRANDENMOLEN O O O O O O O O

14-1 - OUDE PASTORIJSTRAAT O O O O O O O O

12-1 - OCMW - STATIONSSTRAAT O O O O O O X X

15-1 - HISTORISCH GEGROEIDE BEDRIJVEN O O O O X

16-1 - ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BUITENGEBIED O O O X

17-1 - BARAKKE X X

18-1 - BRANDWEERKAZERNE X X

HARELBEKE 9-1 – GEMENGDE ACTIVITEITENKORRELS N50 O O O O X

14_1 - BAVIKHOVE DORP-NOORD O O O O O O O O

21_1 - MARKTPLEIN O O O O O O O O

22_1 - BLOEMENWIJK-VAARNEWIJK O O O O

23_1 - LOKAAL BEDRIJVENTERREIN 

              HARELBEKE-ZUID

O O O O O O O X

24_1 - ARENDSWIJK O O O O X X X X

25-1 – BOURGONDISCH KRUIS O O O O X X X X

26-1 – MOLENNEILAND X
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27-1 – INDUSTRIE EILANDJES X X X X

KORTRIJK 6_1 - KORTRIJK BLEKERIJ - DOORNSTRAAT O O O X X

7_1 - TORKONJESTRAAT O O O O O O O O

10_1 - VENNING MANCHESTER O O X

14_1 - BELLEGEM - CENTRUM O O O O O O O O

15_ 1 – AZ GROENINGE-HERZIENING O O O O O O O O

18_1 – GROTE WALLEBEEK X

KUURNE 2-2 – LEIEBOORDEN O O O O X

5-1 – KREKELWEG O O O O O O O O

8-1 - BOOMGAARD O O O O O O O O

LENDELEDE 12_1 - VIERSCHAAR O O O O X X X X

11_1 - WUG DE BERGKAPEL O O X X X

13_1 – STATIONSSTRAAT ZUID O O O O X X X X

MENEN 8_2 - LAUWE STATIONSOMGEVING X X X

WAREGEM 2_1 – MARKTPLAATS - ZILVERBERSTRAAT O X X X X

11_2- wARE HEEM 2 O X x X

12_2 - KARMEL O O O O O O O O

15_1 - STIJN STREUVELSSTRAAT O O X X X

17_1 - SEAMINOX-GALANA O O O O O O O O

18_1 – STATIONSOMGEVING O

20_1 – BOSSTRAAT – GALGESTRAAT O O X X X

21 GENTSEWEG-NEERSTRAAT O X X X X

WEVELGEM 12_1 - GROENE SLINGER MOORSELE O O O O O

13_1 – MENENSTRAAT - NOORD O O O O O O O O

15_1 - WEVELGEM LEIEVALLEI - CENTRUM O O

16_1 - KARRESTRAAT O O O O O O O O

18-1-  MOORSELE KERN X

ZWEVEGEM 12_1 - KERKOMTREK HEESTERT O O X X X

26-2 -STRATEGISCH PROJECT BEKAERT X X X

27_1 – HERORIËNTERINGSZONE KNOKKE O O O O

28_1 - OTEGEM CASINO O O O O X X

30_1 - MOENHAGE X X

X = procedurestap in 2015
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Afsprakennota’s i.k.v. exclusieve dienstverlening in 2015 - Overzichtstabel 

NR GEMEENTE NAAM
OVER-
GEMAAKT EXCLUSIVITEIT

2015-01 Anzegem Inrichtingsstudie Dorpshart Anzegem 14/01/2015 Gemeentelijk RUP 

2015-02 Anzegem Toekomst parochiekerken 13/01/2015 Gemeentelijk RUP 

2015-03 Kortrijk Inrichtingstudie 2015-2016 19/01/2015 Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-

tuurplan

2015-04 Kortrijk Update website toerisme Projectregie

2015-05 kortrijk Meldpunt op kaart Projectregie

2015-06 Zwevegem Moenhage 23/01/2015 Gemeentelijk RUP

2015-07 Kortrijk Opmaken masterplan 27/01/2015 Lokaal e-government

2015-08 Kuurne Opmaken masterplan 27/01/2015 Lokaal e-government

2015-09 Kortrijk Venning Manchester 24/02/2015 Gemeentelijk RUP

2015-10 Kuurne Migratie naar GRB 29/01/2015 Specifieke ondersteuning GIS

2015-11 Harelbeke Industrie-eilandjes 29/01/2015 Gemeentelijk RUP

2015-12 Kuurne Omgeving Sint-Pieter 2/02/2015 Inrichtingsstudie

2015-14 Anzegem Site Steverlynck 28/01/2015 Gemeentelijk RUP

2015-15 Harelbeke Moleneiland 23/02/2015 Gemeentelijk RUP

2015-16 Anzegem Lokaal toewijzingsreglement 2/03/2015 Lokaal toewijzingsreglement 

sociale huisvesting

2015-17 Kortrijk Website grote verleiding 4/03/2015 Lokaal e-government

2015-18 Lendelede Website zuidwest 9/03/2015 Lokaal e-government

2015-19 Anzegem Site Ommersheimplein 11/03/2015 Inrichtingsstudie

2015-20 Kortrijk Website sinksen 4/03/2015 Lokaal e-government

2015-21 Waregem Mirakelstraatje 18/03/2015 Gemeentelijk Rup

2015-22 Zwevegem Signalisatie site Transfo 10/04/2015 Projectregie

2015-23 Wevelgem Moorsele kern 24/04/2015 Gemeentelijk RUP

2015-24 Menen GRB - migratie 7/05/2015 Specifieke ondersteuning GIS

2015-25 Deerlijk GRB - migratie 5/05/2015 Specifieke ondersteuning GIS

2015-26 Kuurne Parkeerplan Kuurne centrum 19/05/2015 Mobiliteitsplan

2015-27 Wervik GRB - migratie 22/06/2015 Specifieke ondersteuning GIS

2015-28 Deerlijk Barakke 8/06/2015 Gemeentelijk RUP

2015-29 Wevelgem Gullegem Driemasten 11/06/2015 Gemeentelijke stedenbou-

wkundige en verkavelingsver-

ordeningen

2015-30 Wevelgem Vlaskavel 11/06/2015 Gemeentelijk RUP

2015-31 Deerlijk Brandweerkazerne  (samen met Anzegem) 11/06/2015 Gemeentelijk RUP

2015-32 Deerlijk Parkeerstudie Stationstraat 17/06/2015 Mobiliteitsstudie

2015-33 Anzegem Dorpshart fase 2 2/07/2015 Haalbaarheidsonderzoek van 

herbestemming bedrijfspanden 

en sites

2015-34 Menen Publieke ruimte Grote Markt 23/06/2015 Begeleiden traject publieke 

ruimte 

2015-35 Kortrijk Parko website 16/06/2015 Lokaal e-government

2015-36 Waregem Verandaland 2/07/2015 Stedenbouwkundige plannen

2015-37 Anzegem Van Houtte 14/07/2015 Inrichtingsstudie
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NR GEMEENTE NAAM
OVER-
GEMAAKT EXCLUSIVITEIT

2015-38 Wevelgem DSI Gemeentelijk RUP

2015-39 Anzegem Zonevreemde constructies fase 4 10/07/2015 Gemeentelijke mobiliteitsplan-

nen

2015-40 Waregem DSI 17/08/2015 Gemeentelijk RUP

2015-41 Menen Site Baudouin 18/08/2015 Gemeentelijk ruimtelijk struc-

tuurplan

2015-42 Kortrijk Kortrijk weide 15/07/2015 Gemeentelijk RUP

2015-43 Deerlijk Ter Donckt 17/07/2015 Waterbeheer en bekkenwerking

2015-44 Waregem Verandaland 2/07/2015 Gemeentelijk RUP

2015-45 Anzegem DSI 28/08/2015 Gemeentelijk RUP

2015-46 Avelgem DSI 27/08/2015 Gemeentelijk RUP

2015-47 Zwevegem DSI 1/09/2015 Gemeentelijk RUP

2015-48 Zwevegem Beheersplan Transfo 8/09/2015 Herwaarderingsplannen

2015-49 Zwevegem GRB - migratie 17/09/2015 Specifieke ondersteuning GIS

2015-50 Waregem GRB - migratie 25/09/2015 Specifieke ondersteuning GIS

2015-51 Lendelede Website erfgoed Lokaal e-government

2015-52 Wevelgem GRB - migratie Specifieke ondersteuning GIS

2015-53 Harelbeke DSI 21/09/2015 Gemeentelijk RUP

2015-54 Kuurne Communicatietraject Beleidsondersteunende plan-

nen

2015-55 Menen Tyber site menen 25/09/2015 Gemeentelijk RUP

2015-56 Kuurne Gasthuisweide 5/10/2015 Projectregie

2015-57 Kuurne ICT en communicatie Lokaal e-government

2015-58 Zwevegem Stenen Molen 3/11/2015 Herwaarderingsplannen 

2015-59 Deerlijk St. Annakerk - haalbaarheidsstudie 6/11/2015 Herwaarderingsplannen 

2015-60 Anzegem Douterloigne RUP 9/11/2015 Gemeentelijk RUP

2015-61 Anzegem/

Deerlijk

Vichte zwembad 9/11/2015 Projectregie

2015-62 Kuurne Verordening meergezinswoningen 16/11/2015 Verordening meergezinswon-

ingen

2015-63 Kuurne RUP WUG 16/11/2015 Gemeentelijk RUP

2015-64 Waregem Zonneveld 23/11/2015 Gemeentelijk RUP

2015-65 Harelbeke Parkgebied Harelbeke zuid 23/11/2015 Gemeentelijk RUP

2015-66 Harelbeke Bavikhove Dorp West 23/11/2015 Gemeentelijk RUP

2015-67 Harelbeke Hulste dorp 25/11/2015 Gemeentelijk RUP

2015-68 Zwevegem Beheersplan Transfo 2 20/11/2015 Herwaarderingsplannen

2015-69 Anzegem Inbreidingsgebied Kaster 15/12/2015 Projectregie
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NIEUWE CONTACTEN MET 

BEDRIJVEN

150 177 190 105 124 209 160 166 111 130 121

VERKOPEN AAN BEDRIJVEN, 28 25 23 22 6 14 20 12 10 18 13

WAARVAN:

- NIEUWE VESTIGINGEN 20 23 21 17 6 11 13 5 9 15 13

- UITBREIDINGEN 8 2 2 5 0 3 7 6 1 2 0

ANDERE (*) 12 2 1 2 1 2 1 1

TOTALE OPPERVLAKTE (HA), 12,07 9,66 15,68 17,07 5,68 8,2 12,72 8,74 3,8 9,7 11,5

WAARVAN:

- NIEUWE VESTIGINGEN (HA) 9,32 8,99 15,58 13,17 5,68 7,4 9 6,07 2,1 8,3 11,5

- UITBREIDINGEN (HA)-RUILING 2,75 0,67 0,1 1,19 0 0,8 3,7 2,67 1,7 1,4

ANDERE (HA) (*) (-1,48) (-1,24) 1,96 2,7 0,02 0,14 0,02 0,02

Overzichtstabel - Promotie en verkoop van bedrijventerreinen 2005-2015

* ruiling - openbaar domein

+2 percelen voor elektrische cabine
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Overzichtstabel - Grondverkopen op bedrijventerreinen in 2015

Gemeente Zone Aan Opp m² Activiteit

Zwevegem De Blokken Blok Invest bvba 8.161 opslag en distributie van auto onderdelen

BVZG Dhr. Breuls Steve & 

Dhr. Breuls Kenny

328 dak- en schilderwerken

BVZG  Dhr. Notteboom & 

Mevr.De Conick

302 opslag en distributie/coating industriële 

messen

BVZG Dhr. Matthieu Lazoore 328 opslag tuinaannemingsbedrijf

Waregem Groenbek Liratex nv 2.310 personalisatie van textielproducten

Groenbek PMP Invest bvba 10.001 productie en assemblage van rolluiken en 

zonnewering

Kortrijk Beneluxpark Novus Invest nv 2.522 informatie technologie & consultancy

Beneluxpark Delesie bvba 2.956 software ontwikkeling & consultancy

Beneluxpark Verstraete NV & VS 

Real Estate bvba 

2.481 vastgoed & projectontwikkeling

Beneluxpark Jan Leye, 

Wouter Vandenabeele, 

Steven Beirinckx en 

co.

4.758 software ontwikkeling & consultancy

Evolis Aluvision nv 25.000 ontwikkeling & productie van modulaire 

aluminiumsystemen

Evolis Creaplan nv 39.850 ontwerp, productie & montage beursstanden

Evolis X Immobiliën België 

bvba

16.217 ontwerp, productie & assemblage verlichting

TOTAAL 115.214
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A. 
Bedrijventerreinen in eigendom van Leiedal 
en bouwrijp beschikbaar 

Regionaal gemengd

Gullegem - Moorsele uitbreiding 1,35 ha

Zwevegem De Blokken 1,40 ha

totaal 2,75 ha

Lokaal 

Zwevegem Esserstraat 0,27 ha

waregem groenbek 6,70 ha

totaal 6,97 ha

Specifiek

Kortrijk Beneluxpark fase I 3,38 ha

Kortrijk Kennedypark 0,51 ha

Evolis 1ste Fase 18,50 ha

totaal 22,39 ha

 Totaal bouwrijp beschikbaar netto 32,11 ha

Bedrijventerreinen in ontwikkeling op 31/12/15 - 
overzichtstabellen
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B. 
Inventaris van bedrijventerreinen in realisatie, 
reeds bestemd,  waarbij Leiedal mee instaat voor de 
gronduitgifte

REGIONALE  BEDRIJVENTERREINEN

Kortrijk-Noord II 14,70 ha

Zwevegem  Regionaal Bt Losschaert 15,30 ha

Totaal 30,00 ha

LOKALE  BEDRIJVENTERREINEN

Kortrijk Noord - Kmo-zone 1,50 ha

Bellegem-Emdeka 1,95 ha

Zwevegem-knokke  Site Hanssens 3,,60 ha

Lendelede Nelca 6,70 ha

Deerlijk Vichtesteenweg 3,50 ha

kortrijk torkonjestraat 5,70 ha

Zwevegem KMO-zone Losschaert 3,20 ha

lauwe site bramier 2,60 ha

anzegem site douterloigne 1,80 ha

Totaal 30,55 ha

SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN     

Evolis II ( 2de fase) 11,25 ha

Evolis - 

grootschalige stedelijke functies

8,16 ha

Kortrijk Beneluxpark fase II 8,8 ha

Totaal 28,18 ha

totaal bruto 88,73 ha

C. 
gronden in eigendom van leiedal en bouwrijp 
beschikbaar

totaal bouwrijp beschikbaar 32,11 ha

totaal nieuwe terreinen en recon-

versie

88,73 ha

globaal totaal 120,84 ha
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Bedrijventerrein Aangekocht 
in m²

Verkocht en 
overgedragen in m²

Datum eerste 
vestiging

Aantal 
bedrijven

Aalbeke Doomanstraat 23.411 23.411 2007 6

Avelgem 473.142
376.682 1976 23

11.542 (3) - -

Bavikhove Vierschaar 43.673 43.673 1996 6

Bavikhove Westhoek 51.679 51.679 - 1

Bellegem Emdeka 22.929 - - -

Bissegem - Heule 

Waterven

83.634 80.678 1999 20

1.236 (1) 1.276 (1) - -

28 (2) - - -

Bossuit - Pottes 59.081 59.081 1964 4

Deerlijk Kmo-zone 

Vichtsesteenweg

7.711 - - -

Deerlijk Ter Donkt II 24.350 23.711 - -

Deerlijk - Waregem

453.589 446.942 1972 41

3.110 (1) 1.975 (2) - -

- 7.203 (1) - -

Desselgem 199.478 199.478 1979 12

Evolis - stedelijke 

functies

45.865 - - -

Evolis 1ste fase 453.728 117.000 - 7

Evolis 2de fase 5.790 - - -

Gullegem - Moorsele 959.560 959.560 1959 80

Gullegem - Moorsele 

(uitbreiding)

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 - - -

Kerkhove 11.304 11.304 1978 1

Kortrijk Beneluxpark 

fase I

163.005 120.974 2004 15

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

Transportcentrum LAR 
773.423 477.711 1983 62

- 1.044 (3) - -

Door Leiedal gerealiseerde bedrijventerreinen op 31/12/2015
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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 - - -

Lendelede Spoelewielen
55.951 55.951 1981 14

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

Moen Spinnerijstraat 

(deel van Olieberg)

- 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

Vichte Jagershoek
91.536 91.536 1995 16

987 (1) - - -

Vichte Jagershoek II 58.453 57.767 2004 16

Waregem Groenbek 

(Site Bekaert-textiles) 

152.995 24.794 2013 10

Wevelgem - Bissegem 

(airport)
464.245

358.687 1969 47

5.887 (1) - -

5.987 (2) - -

Wevelgem Zuid 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 99.848 2002 31

Zwevegem De Blokken 163.062 114.750 2007 8

Zwevegem KMO-zone 

Knokke

31.000 - - -

Zwevegem  Losschaert 

KMO + Regionaal

26.000 - - -

Totalen 10.730.266 8.890.203 923

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 2015 - overzichtstabel

zone opppervlakte 
in m²

aantal ver-
richtingen 

in 2015

AANKOPEN OP BEDRIJVENTERREINEN

Zwevegem Losschaert 17.510,00 3

 Losschaert 2.262,00  

 Losschaert 3.490,00  

Menen Bramier 39.484,00 1

Kuurne Kortrijk-Noord 590,00 3

 Kortrijk-Noord 848,00  

 Kortrijk-Noord 266,00  

Deerlijk De Spijker 6.928,00 5

 De Spijker 247,00  

 De Spijker 12.227,00  

 De Spijker 228,00  

 De Spijker 8.092,00  

TOTAAL: 92.172,00

VERKOPEN

Zwevegem De Blokken 8.161,00 1

Zwevegem Esserstraat – bedrijfsverzamel-gebouw 328,00 3

Zwevegem Esserstraat – bedrijfsverzamel-gebouw 302,00  

Zwevegem Esserstraat – bedrijfsverzamel-gebouw 328,00  

Waregem Groenbek 2.310,00 2

Waregem Groenbek 10.001,00  

Kortrijk Beneluxpark 2.522,00 4

Kortrijk Beneluxpark 2.956,00  

Kortrijk Beneluxpark 2.481,00  

Kortrijk Beneluxpark 4.758,00  

Kortrijk Evolis 25.000,00 3

Kortrijk Evolis 39.850,00  

Kortrijk Evolis 16.217,00  

TOTAAL: 115.214,00

Terugkopen 

Wevelgem Gullegem-moorsele 21.350,00 1

Zwevegem Esserstraat 2.661,00 1

Ruilingen

Nihil 

Recht van opstal

Nihil 
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zone opppervlakte 
in m²

aantal ver-
richtingen 

in 2015

Bijzondere verkopen/ verkoop 
restgronden

   

Waregem Groenbek  ifv electriciteitscabine 73,45 1

Wevelgem Vliegveld  - verkoop aan Vlaams gewest 23.893,00 1

PACHTVERBREKINGEN    

Zwevegem Losschaert 17.510,00 3

 Losschaert 2.262,00  

 Losschaert 3.490,00  

Deerlijk De Spijker 7.670,00 3

 De Spijker 12.227,00  

 De Spijker 228,00  
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Oppervlakte 
verkocht
in woonzones 
(ha)

0,06 0 0 0 1,76 1,4 0 0,12 0,27 0,4973 0,3

Aantal kavels 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 6

Oppervlakte 
kavels (ha)

0,06 0 0 0 0 0 0 0,12 0 2,4342 2,1318

Oppervlakte 
andere
verkopen (ha)

- - - - 1,76 1,4 0,0055 - 0,27 0,8907 0,0018

Verkoop van gronden in woonzones 2005-2015 - overzichtstabel
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Oppervlakte m²

Aantal 

verrichtingen

aankopen

Kortrijk - peperstraat 2,60 2

310,00

lendelede - bergkapel 25.431,00 1

Algemeen totaal 25.743,60 3

VERKOPEN

deerlijk - sneppe 1.850,00 4

vichte - waregemstraat 1.158,00 2

Algemeen totaal 3.008,00 6

PACHTVERBREKINGEN

Algemeen totaal - -

GRONDRUILINGEN 

Kortrijk - peperstraat 18,00 1 ***

elektriciteitscabine

Algemeen totaal 18,00 1

Grondtransacties woonzones in 2015 - overzichtstabel
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Aantal bouwkavels

Woonzone

Aan-
gekocht 

in m²

Verkocht 
en over-

gedragen 
in m²

Netto 
Verkoop-
baar in m²

zonder 
woning

met 
woning totaal

Aalbeke - Papeye
178.691 171.688 0 121 0 121

162 (1)

Anzegem - Heirweg 37.557 35.759 0 22 0 22

Anzegem - Ter Schabbe 22.522 17.622 2.437 (2)  0 0 0 

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 7.610 6.205 (2) 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

Helkijn - Elleboogstraat 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 (2) 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

Lendelede - Langemunte 140.426 140.427 0 42 0 42

Lendelede - 't Zaagske 53.841 56.610 0 76 0 76

Door Leiedal gerealiseerde woonzones op 31/12/2015 - overzichtstabel
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Aantal bouwkavels

Woonzone

Aan-
gekocht 

in m²

Verkocht 
en over-

gedragen 
in m²

Netto 
Verkoop-
baar in m²

zonder 
woning

met 
woning totaal

Marke - Ter Doenaert 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

Moen - Spinnerijstraat 1.766 3.635 0 6 0 6

Moorsele - Overheule 178.062 165.393 0 76 26 102

Rekkem - Dronckaert-

straat

45.537 46.293 0 45 0 45

Rollegem 83.000 83.000 0 0 0 0

Sint-Denijs - Kooigem-

straat

26.266 9.130 1,27 (3) 11 0 11

Vichte - Lendedreef 41.989 41.445 0 49 6 55

Vichte - Waregemstraat 8.218 6.584 398 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

Zwevegem - Leopold-

straat

3086 0 (2) 0 0  0

TOTALEN: 1.881.562,60 1.572.902 23.796,27 974 87 1.147

162 (1)

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



116

j a a r v e r s l a g
2 0 1 4



117

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA 20/28 4.586.919,9 4.679.362,38
Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21 700

Materiële vaste activa 5.3 22/27 3.825.584,92 3.968.967,4
Terreinen en gebouwen 22 3.528.279,56 3.687.113,69
Installaties, machines en uitrusting 23 150.775,32 176.357,22
Meubilair en rollend materieel 24 146.530,04 105.496,49
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 760.634,98 710.394,98
Verbonden ondernemingen 5.14 280/1

Deelnemingen 280
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3 247.893,52

Deelnemingen 282 247.893,52
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 512.741,46 710.394,98
Aandelen 284 512.501,46 710.394,98
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 240

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 77.972.655,28 71.262.545,76
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 62.443.074,67 58.876.502,27
Voorraden 30/36 62.443.074,67 58.876.502,27

Grond- en hulpstoffen 30/31
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 61.443.074,67 58.876.502,27
Vooruitbetalingen 36 1.000.000

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 2.546.264,59 3.204.987,28
Handelsvorderingen 40 547.943,49 618.816,51
Overige vorderingen 41 1.998.321,1 2.586.170,77

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 7.870.321,23 4.916.404,4
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53 7.870.321,23 4.916.404,4

Liquide middelen 54/58 4.581.858,72 3.579.610,38

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 531.136,07 685.041,43

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 82.559.575,18 75.941.908,14

Nr. BE 0205.350.681 VOL 2.1

5/42
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 25.434.272,5 11.925.817,78
Kapitaal 5.7 10 3.179.685,78 3.179.685,78

Geplaatst kapitaal 100 3.179.685,78 3.179.685,78
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12 2.808,16 2.577.678

Reserves 13 22.251.778,56 5.920.561
Wettelijke reserve 130 317.968,58 317.969
Onbeschikbare reserves 131 4.203.031,27 1.628.162

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311 4.203.031,27 1.628.162

Belastingvrije reserves 132 13.746.482,86
Beschikbare reserves 133 3.984.295,85 3.974.430

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15 247.893

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 1.068.647,7 16.031.512
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 1.068.647,7 16.031.512

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Belastingen 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Overige risico's en kosten 5.8 163/5 1.068.647,7 16.031.512

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 49.438.987,94 50.253.776
Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 35.763.853,26 40.004.100

Financiële schulden 170/4 35.763.853,26 40.004.100
Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173 35.763.853,26 40.004.100
Overige leningen 174

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 13.538.897,8 10.055.670
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9 42 10.306.285,62 8.170.279
Financiële schulden 43 47.089

Kredietinstellingen 430/8 47.089
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 2.197.029,28 969.868
Leveranciers 440/4 2.197.029,28 969.868
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 10.369,14 144.759
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 593.885,66 694.445

Belastingen 450/3 53.165,21 126.016
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 540.720,45 568.429

Overige schulden 47/48 431.328,1 29.230

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 136.236,88 194.006

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 75.941.908,14 78.211.105,78

Nr. BE 0205.350.681 VOL 2.2

6/35

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 26.788.431,41 25.434.272,5
Kapitaal 5.7 10 3.179.685,78 3.179.685,78

Geplaatst kapitaal 100 3.179.685,78 3.179.685,78
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12 2.808,16

Reserves 13 23.608.745,63 22.251.778,56
Wettelijke reserve 130 317.968,58 317.968,58
Onbeschikbare reserves 131 4.205.839,43 4.203.031,27

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311 4.205.839,43 4.203.031,27

Belastingvrije reserves 132 13.746.482,86 13.746.482,86
Beschikbare reserves 133 5.338.454,76 3.984.295,85

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 2.672.121,44 1.068.647,7
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 2.672.121,44 1.068.647,7

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Belastingen 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Overige risico's en kosten 5.8 163/5 2.672.121,44 1.068.647,7

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 53.099.022,33 49.438.987,94
Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 26.205.860,33 35.763.853,26

Financiële schulden 170/4 26.205.860,33 35.763.853,26
Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173 26.205.860,33 35.763.853,26
Overige leningen 174

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 26.764.866,9 13.538.897,8
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9 42 20.907.992,93 10.306.285,62
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 4.003.596,52 2.197.029,28
Leveranciers 440/4 4.003.596,52 2.197.029,28
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 274.211,14 10.369,14
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 1.112.322,62 593.885,66

Belastingen 450/3 652.445,48 53.165,21
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 459.877,14 540.720,45

Overige schulden 47/48 466.743,69 431.328,1

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 128.295,1 136.236,88

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 82.559.575,18 75.941.908,14

Nr. BE 0205.350.681 VOL 2.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 21.881.081,22 11.020.928,42
Omzet 5.10 70 16.254.303,54 11.631.768,93
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71 2.566.572,4 -5.417.894,1
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 3.060.205,28 4.807.053,59

Bedrijfskosten 60/64 19.432.778,07 -3.203.755,84
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 12.123.374,98 6.237.202,6

Aankopen 600/8 12.123.374,98 6.237.202,6
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 2.178.146,14 1.702.598,7
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 3.202.819,36 3.447.488,54
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 287.574,58 296.938,42
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 74.880,4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 1.603.473,74 -14.962.864,5
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 37.389,27
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 2.448.303,15 14.224.684,26

Financiële opbrengsten 75 77.739,94 328.821,94
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 10.000
Opbrengsten uit vlottende activa 751 67.739,05 328.821,94
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 0,89

Financiële kosten 5.11 65 640.779,14 865.994,32
Kosten van schulden 650 640.778 865.994,32
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9 1,14

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting (+)/(-) 9902 1.885.263,95 13.687.511,88

Uitzonderlijke opbrengsten 76 147.889,99
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa 760 30.816,02
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa 761
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten 762
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763
Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9 117.073,97

Uitzonderlijke kosten 66 67.843,03
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa 660 51.779,34
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663
Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8 16.063,69
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 1.885.263,95 13.767.558,84

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Nr. BE 0205.350.681 VOL 3
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 531.176,28 11.210,66
Belastingen 670/3 531.176,28 11.210,66
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 1.354.087,67 13.756.348,18

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 13.746.482,86

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 1.354.087,67 9.865,32

Nr. BE 0205.350.681 VOL 3
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 1.354.087,67 9.865,32
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 1.354.087,67 9.865,32
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 1.354.087,67 9.865,32
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921 1.354.087,67 9.865,32

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6
Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Andere rechthebbenden 696

Nr. BE 0205.350.681 VOL 4
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 474.124,58

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 43.728,59
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 517.853,17

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8212
Verworven van derden 8222
Afgeboekt 8232
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 319.543,76

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8272 21.952,19
Teruggenomen 8282
Verworven van derden 8292
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 341.495,95

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 176.357,22

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.3.2

11/35

TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 700
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 700

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8072
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 700

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.2.2
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 4.304.061,78

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 20.134,45
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181 2.808,16

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 4.327.004,39

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX 2.808,16

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8211
Verworven van derden 8221
Afgeboekt 8231
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241 -2.808,16

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251 0

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321P XXXXXXXXXX 619.756,25

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8271 178.968,58
Teruggenomen 8281
Verworven van derden 8291
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321 798.724,83

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 3.528.279,56

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.3.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 517.853,17

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 61.842,92
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 579.696,09

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8212
Verworven van derden 8222
Afgeboekt 8232
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 341.495,95

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8272 87.424,82
Teruggenomen 8282
Verworven van derden 8292
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 428.920,77

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 150.775,32

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.3.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 171.859,62

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 62.214,73
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 234.074,35

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8213
Verworven van derden 8223
Afgeboekt 8233
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 66.363,13

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8273 21.181,18
Teruggenomen 8283
Verworven van derden 8293
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 87.544,31

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 146.530,04

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.3.3
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8500 Kortrijk

BELGIË

aandelen op naam 1.000 29,74

BEDRIJVENCENTRUM REGIO KORTRIJK

BE 0424.213.266

Naamloze vennootschap

Vlamingstraat 4

8560 Wevelgem

BELGIË

31-12-2014 EUR 1.585.822 59.800

aandelen op naam 187 4,8

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.5.1

15/35

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN
EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8362
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8372
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8382 247.893,52

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392 247.893,52

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8412
Verworven van derden 8422
Afgeboekt 8432
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8442

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8472
Teruggenomen 8482
Verworven van derden 8492
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8542

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 282 247.893,52
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 283P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8582
Terugbetalingen 8592
Geboekte waardeverminderingen 8602
Teruggenomen waardeverminderingen 8612
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622
Overige mutaties (+)/(-) 8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 283

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8652

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.4.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 738.283

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8363 50.000
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383 -247.893,52

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 540.389,48

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8413
Verworven van derden 8423
Afgeboekt 8433
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8473
Teruggenomen 8483
Verworven van derden 8493
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX 27.888,02

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 27.888,02

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 512.501,46
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8583 240
Terugbetalingen 8593
Geboekte waardeverminderingen 8603
Teruggenomen waardeverminderingen 8613
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623
Overige mutaties (+)/(-) 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8 240
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8653

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.4.3
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

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.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het
een onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks doch-
ters

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal % %
(+) of (-)

(in eenheden)

BITLAR

BE 0426.081.408

Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Grote Markt 1

8930 Menen

BELGIË

31-12-2015 EUR 150.482 7.009

aandelen op naam 150 8,62

WEVELGEM INTERNATIONAAL VLIEGVELD
WEVELGEM-BISSEGEM

BE 0207.220.011

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

BELGIË

31-12-2015 EUR 134.154 -193.912

aandelen op naam 150 10,63

XOM

BE 0897.469.239

Naamloze vennootschap

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

BELGIË

31-12-2015 EUR 14.856.065,49 -347.917,46

aandelen op naam 2.500 1,98

KORTRIJK XPO

BE 0405.979.048

Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Doorniksesteenweg 216

8500 Kortrijk

BELGIË

31-12-2015 EUR 17.106.709 2.272.377

aandelen op naam 50 4,46

KANAAL 127

BE 0460.937.169

Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Stasegemsesteenweg 110

31-12-2015 EUR 257.968 11.549

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.5.1
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8500 Kortrijk

BELGIË

aandelen op naam 1.000 33,84

BEDRIJVENCENTRUM REGIO KORTRIJK

BE 0424.213.266

Naamloze vennootschap

Vlamingstraat 4

8560 Wevelgem

BELGIË

31-12-2015 EUR 1.601.686 23.364

aandelen op naam 187 4,8

INTERNATIONALE LUCHTHAVEN
KORTRIJK-WEVELGEM

BE 0633.606.374

Naamloze vennootschap

Luchthavenlaan 1/1

8560 Wevelgem

BELGIË

31-12-2015 EUR 2.993.848,89 -6.151

aandelen op naam 10.000 10

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.5.1
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen 51
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681
Niet-opgevraagd bedrag 8682

Vastrentende effecten 52 2.677.008,33 2.977.008
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684 2.677.008,33 2.977.008

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 5.193.312,9 1.939.396,4
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 5.193.312,9 1.939.396,4
meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
over te dragen kosten 16.134,54
verkregen opbrengsten 515.001,53

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.6
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 3.179.685,78
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 3.179.685,78

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 75.452
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721
Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731
Aantal aandelen 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741
Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746
Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen 8761
Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771
Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

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

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.7
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

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

voorzieningen voor realisaties 1.463.447,53
voorzieningen voor parkmanagement 811.030,34
voorzieningen voor kantoorgebouw 302.314,45
voorzieningen voor strategische projecten stedebouw 45.573,12
voorzieningen voor uitvoering beleidsplan 49.756

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.8
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden 8801 20.907.992,93

Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831
Kredietinstellingen 8841 20.907.992,93
Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861
Leveranciers 8871
Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891
Overige schulden 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 20.907.992,93

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden 8802 23.205.860,33

Achtergestelde leningen 8812
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832
Kredietinstellingen 8842 23.205.860,33
Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862
Leveranciers 8872
Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892
Overige schulden 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 23.205.860,33

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden 8803 3.000.000

Achtergestelde leningen 8813
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833
Kredietinstellingen 8843 3.000.000
Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 3.000.000

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921 47.113.853,26

Achtergestelde leningen 8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951
Kredietinstellingen 8961 47.113.853,26
Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061 47.113.853,26

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

Financiële schulden 8922

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.9
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 11.210,66
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 11.210,66
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 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 Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142
Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144
Uitsplitsing van de passieve latenties

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) 9145 467.461,63 33.470
Door de onderneming 9146 131.460,56 434.323

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 713.482,67 818.011
Roerende voorheffing 9148

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.12
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Codes Boekjaar
Achtergestelde leningen 8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952
Kredietinstellingen 8962
Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen
Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073 130.645,66
Geraamde belastingschulden 450 521.799,82

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 459.877,14

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
toe te rekenen kosten 70.670,1
over te dragen opbrengsten 57.625

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.9
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740 3.060.205,28 4.807.053,59

BEDRIJFSKOSTEN

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 46 45
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 41,6 41
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 74.308 72.624

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 2.334.687,35 2.280.380,47
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 559.333,39 840.260,49
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 91.718,63 122.248,24
Andere personeelskosten 623 72.555,65 61.810,07
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624 144.524,34 142.789,27

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112 74.880,4
Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115 1.663.846,77 533.002,26
Bestedingen en terugnemingen 9116 60.373,03 15.495.866,76

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 37.364,27
Andere 641/8 25

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 1 1
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 0,3 0,3
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 491 556
Kosten voor de onderneming 617 23.254,19 25.212,95

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.10
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen

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

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011 56.166 37.296 18.870

Deeltijds 1012 16.458 5.198 11.260

Totaal 1013 72.624 42.494 30.130

Personeelskosten

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

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 213.150,23 125.521,8 87.628,43

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

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies 9125
Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
verkregen kortingen 0,89

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt 6510
Teruggenomen 6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen 653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen 6560
Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
wisselresultaten 1,14

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.11
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 531.176,28
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 9.376,46
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137 521.799,82

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

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

verworpen uitgaven 80.862,29
aftrek voor risicokapitaal -402.953,43
dividend-toekenning ontvangen: DBI-aftrek -9.500

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142
Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144
Uitsplitsing van de passieve latenties

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) 9145 816.921,69 467.461,63
Door de onderneming 9146 32.809,88 131.460,56

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 693.729,84 713.482,67
Roerende voorheffing 9148

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.12
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd 9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161
Bedrag van de inschrijving 9171

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162
Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen 9213

Verkochte (te leveren) goederen 9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215

Verkochte (te leveren) deviezen 9216

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF
DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
Ingediend bezwaar tegen leegstands- en planbatenheffing ten belope van 1.052.341,92 euro werd boekhoudkundig reeds
verwerkt in deze jaarrekening.

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.13
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MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.13
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa 280/1
Deelnemingen 280
Achtergestelde vorderingen 9271
Andere vorderingen 9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291
Op meer dan één jaar 9301
Op hoogstens één jaar 9311

Geldbeleggingen 9321
Aandelen 9331
Vorderingen 9341

Schulden 9351
Op meer dan één jaar 9361
Op hoogstens één jaar 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421
Opbrengsten uit vlottende activa 9431
Andere financiële opbrengsten 9441
Kosten van schulden 9461
Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481
Verwezenlijkte minderwaarden 9491

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT

Financiële vaste activa 282/3 247.893,52
Deelnemingen 282 247.893,52
Achtergestelde vorderingen 9272
Andere vorderingen 9282

Vorderingen 9292
Op meer dan één jaar 9302
Op hoogstens één jaar 9312

Schulden 9352
Op meer dan één jaar 9362
Op hoogstens één jaar 9372

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het
bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie
van de vennootschap

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.14
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

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 9500
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

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 9503
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 2.195

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061
Belastingadviesopdrachten 95062
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063 685

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

Andere controleopdrachten 95081
Belastingadviesopdrachten 95082
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.15
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister 205 4 1 4,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
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

Uitgetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

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 305 3 2 4,2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
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 reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 340 1 1

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341

Afdanking 342 1 0,8

Andere reden 343 2 1 2,4

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming 350

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen

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 32,9 21,6 11,3

Deeltijds 1002 12,5 2,7 9,8

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003 41,6 23,7 17,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011 58.342 38.791 19.551

Deeltijds 1012 15.966 3.884 12.082

Totaal 1013 74.308 42.675 31.633

Personeelskosten

Voltijds 1021 2.418.162,78 1.605.736,49 812.426,29

Deeltijds 1022 640.132,24 202.175,4 437.956,84

Totaal 1023 3.058.295,02 1.807.911,89 1.250.383,13

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 186.609,2 110.314,08 76.295,12

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 41 23 18

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013 72.624 42.494 30.130

Personeelskosten 1023 3.304.699,27 1.946.100,72 1.358.598,55

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 213.150,23 125.521,8 87.628,43

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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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
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 35 11 42,1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 35 11 42,1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120 21 2 22,6

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202 6 6

universitair onderwijs 1203 15 2 16,6

Vrouwen 121 14 9 19,5

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211 2 6 5,8

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 1 1,9

universitair onderwijs 1213 11 2 11,8

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134 35 11 42,1

Arbeiders 132

Andere 133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 0,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 491

Kosten voor de onderneming 152 23.254,19

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister 205 3 1 3,2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 3 1 3,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

Uitgetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

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 305 1 1 1,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 1 1 1,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 340 1 0,6

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341

Afdanking 342

Andere reden 343 1 1

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming 350

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes Mannen Codes 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 24 5831 21

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 1.401 5832 755

Nettokosten voor de onderneming 5823 97.885,74 5833 45.751,89

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 24 5851 21

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 1.401 5852 755

Nettokosten voor de onderneming 5843 97.885,74 5853 45.751,89

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS

MATERIËLE VASTE ACTIVA – AFSCHRIJVING EN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

De materiële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingsprijs of hun kostprijs.
De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:

- gebouwen: 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.

Nr. BE 0205.350.681 VOL 7
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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
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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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Intercommunale Leiedal - Jaarverslag 2015

Verslagen van de Raad van Bestuur en de commis-

saris-revisor aan de jaarvergadering van vennoten 

gehouden te Kortrijk op 24 mei 2016.

Zetel en kantoren 

Intercommunale Leiedal

President Kennedypark 10

8500 Kortrijk

+32 56 24 16 16

info@leiedal.be

www.leiedal.be 

Vereniging opgericht op 9 juni 1960.

           

Dienstverlenende vereniging beheerst door het 

decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke 

samenwerking.

Statuten goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 

maart 1960.

Bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staats-

blad van 25 juni 1960.

Wijzigingen goedgekeurd door de Algemene Verga-

deringen van 9 juni 1960, 28 mei 19663, 27 mei 1969, 

27 mei 1975, 25 mei 1976, 4 maart 1980, 8 november 

1983, 27 mei 1986, 26 mei 1987, 24 mei 1988, 13 

september 1988, 25 mei 1993, 15 december 1998, 10 

december 2002, 27 mei 2003, 28 oktober 2003, 25 

mei 2004, 29 november 2005, 11 december 2007, 27 

mei 2008 en 27 mei 2014.

EINDredactie

Liesbet Verhelle, Jeroen Vanthournout

Vormgeving

Giovanni Maes

colofon








