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Binnen de context van haar beleidsplan, heeft Leiedal in 2008 belangrijke stappen gezet in haar 

ambitie om zich verder te ontwikkelen als materiële en immateriële dienstverlener ten aanzien van 

haar vennoten en de regio.

In nauwe samenspraak met het Provinciebestuur, werd een regeling uitgewerkt die de decretale 

verplichting om het aandeel van de Provincie West-Vlaanderen in het kapitaal van Leiedal te re-

duceren, op een vlotte manier mogelijk maakt. Belangrijk is dat dit kon gebeuren zonder dat de 

gemeentelijke begrotingen extra werden belast. Tegelijk engageerde het Provinciebestuur zich tot 

cofinanciering van streekgebonden projecten. 

Ruim een jaar nadat Wervik verkennende gesprekken had aangeknoopt, besliste de gemeenteraad 

van Wervik in oktober 2008 om toe te treden tot Leiedal. Zo maakt de stad sinds 1 januari 2009 effec-

tief deel uit van onze intercommunale. Dit betekent evenwel niet dat Wervik uit de wvi is getreden: 

er werden duidelijke afspraken gemaakt voor welke domeinen Wervik een beroep zal doen op één 

van beide organisaties.  

Een gezond financieel kader, waarbij heel veel aandacht wordt besteed aan het optimaal aanboren 

van mogelijke subsidiekanalen vanuit Vlaanderen of Europa, geeft ruimte aan het opzetten van tal 

van toekomstgerichte initiatieven en projecten in onze regio.

Zo is Leiedal in min of meerdere mate aansturende of bijsturende kracht in diverse nieuwe vormen 

van intergemeentelijke samenwerking. Zowel rond de thema’s lokaal woonbeleid als sociale eco-

nomie werden initiatieven opgezet die moeten leiden tot regionale kennis- en ontwikkelingspolen. 

Dat dit alles op termijn zal resulteren in een coherent regionaal beleidskader met zichtbare acties 

is evident.

Na een jarenlange intense voorbereiding, schreef Leiedal, samen met tal van andere overheden, ge-

schiedenis met de oprichting van de eerste Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, de 

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De behoefte aan een gezamenlijk overleg- en beheersorgaan 

over de grenzen van gewesten en landen heen, komt op tal van domeinen tot uiting. Het wordt een 

uitdaging om in de eerste plaats die aspecten aan te pakken die de bevolking rechtstreeks aanbe-

langen: economische ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs en vorming, cultuur en toerisme 

en een aantal knelpunten bvb. op het vlak van een gemeenschappelijke aanpak van criminaliteit. 

In de loop van 2008 is onze regio een opvallende blikvanger rijker. De vier windturbines die het 

hoogtechnologische bedrijvenpark Evolis markeren, illustreren de beleidsoptie van Leiedal in haar 

streven naar een duurzame economische ontwikkeling. De intercommunale levert niet alleen in-

spanningen om nieuwe ruimte voor bedrijven te creëren, we maken er ook een punt van eer van om 

oudere terreinen grondig te renoveren en op te waarderen.

Woord vooraf
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Tenslotte wil ik de aandacht vestigen op de sterke inzet van Leiedal op de ontwikkeling van ICT-

projecten. Daarbij staat elektronische dienstverlening centraal. ICT is zeker geen doel op zich, maar 

een middel om onze bevolking beter van dienst te kunnen zijn. De lancering van de vierde genera-

tie gemeentelijke websites is hiervan wellicht het meest zichtbare resultaat.

Zoals verdere lectuur van dit jaarverslag zal onderstrepen, was 2008 voor Leiedal een goed jaar. 

Mede namens de andere leden van de raad van bestuur wil ik hiervoor alle medewerkers en alle 

externen bedanken, zonder wiens inzet één en ander niet mogelijk ware geweest.

Filip Santy

voorzitter
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Organisatie en Financiën 1
1.1 
Deelnemers op 31/12/08

1.1.1  DEELNEMERS REEKS A - DE GEMEENTEN

Gemeente Bevolking 
(31/12/08)

Aantal aandelen Aantal aandelen 
over te nemen 
van Provincie

Aantal aandelen 
na overname

Anzegem 14.195 2.029 958 2.987
Avelgem 9.596 1.351 647 1.998
Deerlijk 11.300 1.603 772 2.375
Harelbeke 26.462 3.641 1.786 5.427
Kortrijk 74.801 11.412 5.068 16.480
Kuurne 12.722 1.801 857 2.658
Lendelede 5.505 804 366 1.170
Menen (*) 12.888 1.958 872 2.830
Spiere-Helkijn 2.104 284 139 423
Waregem 36.192 5.458 2.434 7.892
Wevelgem 30.973 4.250 2.104 6.354
Zwevegem 23.894 3.313 1.617 4.930

Subtotaal 37.904 17.620 55.524

(*)  De vroegere deelgemeenten Lauwe en Rekkem.        
Het bevolkingscijfer van de aangesloten gemeenten bedroeg op 31 december 2008 260.682 inwoners, tegenover een totaal bevol-
kingscijfer in het arrondissement Kortrijk van 280.379 inwoners.

1.1.2  DEELNEMERS REEKS B – ANDERE OPENBARE BESTUREN 

Bestuur Aantal aandelen Overdracht aan 

gemeenten

Aantal aandelen 

na overdracht

Provincie West-Vlaanderen 32.192              -17.620 14.572

WVEM, Brugge 2.764 2.764

Subtotaal 34.956 17.336

ALGEMEEN TOTAAL 72.860 72.860 



8

Jaarverslag 

2008

1.2 
Bestuur en financiëel toezicht

1.2.1 RAAD VAN BESTUUR OP 31/12/2008

Voorzitter

Filip Santy, Kortrijk

Ondervoorzitters

Lieven Vantieghem, Avelgem

Marleen Titeca-Decraene, provincie

Leden reeks A

Ann Accou, Deerlijk

Caroline Bonte-Vanraes, Menen

Kristof Chanterie, Waregem

Albert Defeyter, Anzegem 

Pedro Ketels, Lendelede

Eric Lemey, Kuurne

Wout Maddens, Kortrijk

Jan Seynhaeve, Wevelgem

Rik Vandevenne, Spiere-Helkijn

Claude Vanwelden, Zwevegem

Rik Wanzeele, Harelbeke

1.2.2  COMMISSARIS-REVISOR 

In het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, wordt bepaald dat het toezicht 

op de rekeningen van de intercommunale gebeurt door een comissaris-revisor. Sinds de jaarvergade-

ring van 24 mei 2005, wordt deze functie uitgeoefend door Martin Derijcke van het kantoor Callens, 

Pirenne, Theunissen & C°. Op 27 mei 2008 besliste de Algemene Vergadering om het mandaat van 

M. Derijcke met drie jaar te verlengen.

Leden reeks A met raadgevende stem

Veerle Deconinck, Waregem

Francis Watteeuw, Kuurne 

Leden reeks B

Lieven Lybeer, provincie

Willy Vandemeulebroucke, provincie 

Deskundigen

Luc Deseyn

Jacques Laverge

Algemeen directeur

Karel Debaere

Secretaris

Marleen Verkaemer
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1.3 
Personeel op 31/12/08

1Organisatie en Financiën

CLUSTER 1
Immobiliaire 
Projectontwikkeling

•   Steven Vanassche 
(coördinator)

•  Denis Billiet
•  Ignace Braecke
•  Ward Claerbout
•  Mieke Depoorter
•  Alex Deweppe
•  Carine Eeckhout
•  Johan Loosveld
•  Audry Sanders
•  Stefanie Vanden Broucke
•  Wim Vanhee
•  Stijn Vannieuwenborg

CLUSTER 2
Stedenbouw /
Milieu & Natuur

•  Bram Tack (coördinator)

•  Jan Coucke
•  Veerle De Bock (1.3) 

•  Dominique Declercq (1.1)

•  Pierre Duc
•  Maarten Gheysen 
•  Kathy Helsen
•   Steven Hoornaert   

(co-coördinator)
•  Jiri Klokočka (1.1)

•  Griet Lannoo
•  Hannelore Leys
•  Giovanni Maes (4)

•  Kathleen Seynhaeve (1.4)

•  Stefaan Verreu 
•  Nele Vandaele
•   Wilfried Vandeghinste 

(adviseur)

CLUSTER3
e-Government

•    Filip Meuris (coördinator)

•  Lawrence Beernaert
•  Dieter Beheydt
•  Bob Bulcaen
•  Mady Decuypere (1.1)

•  Bart Noels

CLUSTER 4
Netwerking en Communicatie

•  Jan Sabbe (coördinator)

•  An Devolder (3)(1.1)

•  Giovanni Maes (4)

•  Griet Noë
•  Sofie Rapsaet
•  Liesbet Verhelle (2)

SECRETARIAAT

directiesecretariaat
•  Petra Decant (1.1)

•  An Devolder (3)(1.1)

onthaal en algemeen secretariaat
•  Els Dewaele (1.1)

•  Anne-Rose Gaeremynck (1.3)

•  Lynsy Kerkhof (2)

boekhouding / personeel
•  Christa Van Den Driessche (1.2)

adviseur van de directie
•  Françoise Maertens (1.1)

ALGEMEEN DIRECTEUR
Karel Debaere

SECRETARIS
Marleen Verkaemer

(1) Deeltijdse prestaties: (1.1) 80%; (1.2) 70%; (1.3) 50%; (1.4) 40%.
(2) Contract van bepaalde duur.
(3)  An Devolder werkt voor 40% voor het directiesecretariaat en voor het overige deel als secretariaatsmedewerker van de cluster 'Netwerking en Com-

municatie'.
(4) Giovanni Maes werkt voor 50% voor de cluster 'Stedenbouw' en voor het overige deel voor de cluster 'Netwerking en Communicatie'.
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1.4 
Leiedal als instelling in 2008

1.4.1 VENNOTEN

A  OVERDRACHT AANDELEN DOOR HET PROVINCIEBESTUUR AAN DE    

  GEMEENTEBESTUREN

De Provincie West-Vlaanderen had begin 2008 44% van de aandelen van Leiedal in haar bezit. Volgens 

het decreet van 6 juli 2001 moet de inbreng van het Provinciebestuur teruggebracht worden tot 20%. 

In principe moet dit gebeuren tegen eind 2012.

Het Provinciebestuur heeft echter gevraagd aan Leiedal, en ook aan wvi, om voortijdig een regeling 

uit te werken omdat zij de intentie heeft om gelden die terugvloeien ingevolge de kapitaalsreductie, 

te gebruiken om streekprojecten te cofinancieren die ingediend worden in het kader van het Doel-

stelling II-programma. Voor onze regio werd het project ‘Xpo als internationale poort’ als belangrijk 

streekproject geselecteerd.

Na grondig juridisch onderzoek is gebleken dat de kapitaalsreductie van de Provincie het best kan ge-

beuren via overname van het teveel aan aandelen van de Provincie door de 12 gemeentebesturen.

Het aantal aandelen van de Provincie in Leiedal moet verminderd worden met 17.620 aandelen om te 

resulteren in 20% van het kapitaal. De over te nemen aandelen worden verdeeld over de 12 gemeen-

tebesturen pro rata van het aantal aangesloten inwoners. 

De overname wordt gespreid over twee jaar, nl. 3/4de in 2008 en 1/4de in 2009. Deze spreiding houdt 

verband met het voorstel inzake de tussenkomst van Leiedal in de financiering van de overname. Er 

wordt namelijk voorgesteld om:

-  de gemeentebesturen te ontheffen van de verplichting om een bijdrage te betalen in de werkings-

kosten voor 2008;

- door een vermindering van de bijdrage voor 2009 toe te staan.

Het bedrag dat normaliter in de gemeentebegroting is voorzien als bijdrage in de werkingskosten 

voor Leiedal, kan door het gemeentebestuur aldus gebruikt worden voor de financiering van de over-

name van de Leiedalaandelen.

Naar aanleiding van de kapitaalsreductie van de Provincie en het voorstel inzake de tussenkomst in de 

financiering van de overname, moeten de artikels 9 en 14 van de statuten aangepast worden.

Aan de gemeenteraden werd er voorafgaandelijk gevraagd om twee beslissingen te nemen:

-  akkoord te gaan om Leiedalaandelen over te nemen van de Provincie;

-  de voorgestelde wijziging aan de statuten van Leiedal goed te keuren.
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Bijgevolg heeft de Provincieraad zich op 22 mei 2008 akkoord verklaard met de overdracht van de 

aandelen aan nominale waarde. Als tegenprestatie voor het feit dat deze overdracht aan nominale 

waarde kan gebeuren, neemt Leiedal volgende engagementen tegenover de Provincie:

-  inbreng in Doelstelling II-project ‘Xpo als internationale poort’: voor 620.000 euro; 

-  reserveren van een budget van 350.000 euro om andere streekprojecten te cofinancieren die in 

consensus met het Provinciebestuur zullen worden bepaald. Deze projecten kunnen Europese, 

Vlaamse of provinciale projecten zijn. Het is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om, in con-

sensus met het Provinciebestuur, te bepalen aan welke streekprojecten de middelen zullen worden 

besteed. De toewijzing van deze projecten dient te gebeuren binnen de huidige legislatuur en zal 

gefinancierd worden vanuit het Fonds voor Streekontwikkeling.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal heeft op 27 mei 2008 de overdracht van aande-

len en de statutenwijziging goedgekeurd.

B  TOETREDING WERVIK 

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal van 4 december 2008, werd de toetreding 

van de stad Wervik tot de werking van de intercommunale bekrachtigd. Ruim een jaar voordien had 

de stad verkennende gesprekken aangeknoopt met Leiedal met het oog op een intensere samenwer-

king met de regio Kortrijk en de intercommunale.

Het stadsbestuur is overtuigd dat Wervik zowel op socio-economisch, ruimtelijk als bestuurlijk vlak 

dicht aansluit bij het Kortrijkse. Wervik is reeds geruime tijd betrokken binnen bestaande samenwer-

kingsverbanden zoals het Welzijnsconsortium, het Overleg Cultuur, het Overleg van de Gemeentese-

cretarissen, het Sociaal Verhuurkantoor Menen en vzw Toerisme Leiestreek. Bovendien heeft Wervik in 

het recente verleden projectmatig samengewerkt met Leiedal in een aantal gebiedsgerichte dossiers 

(bvb. GIS-inventarisatie en gebiedsvisie Leievallei).

Vanuit bovenstaande overwegingen wenste het stadsbestuur van Wervik toe te treden tot de werking 

van Leiedal. Deze toetreding betekent weliswaar niet dat Wervik uit de wvi is getreden. Er werden 

duidelijke afspraken vastgelegd voor welke domeinen Wervik beroep zal doen op respectievelijk de 

diensten van Leiedal en de diensten van wvi.

1Organisatie en Financiën

Vanaf 1 januari 2009 maakt Wervik 
deel uit van het werkingsgebied van de 
intercommunale Leiedal.
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Op 7 oktober 2008 besliste de gemeenteraad van Wervik formeel om, toe te treden tot Leiedal, met 

ingang van 1 januari 2009. Deze beslissing houdt in dat Wervik zal participeren in alle overlegmomen-

ten die vanuit Leiedal worden georganiseerd, maar ook in andere overlegorganen van de streek zoals 

RESOC of de Conferentie van Burgemeesters. Daarnaast werkt het stadsbestuur met Leiedal samen 

voor de beleidsdomeinen lokale economie (voor zover het een regionale problematiek betreft), water 

(regionaal niveau), landschap en natuur (vanuit visie op Leievallei) en e-government.

Naast de bekrachtiging van de toetreding, werd op de algemene vergadering eveneens burgemeester 

Johnny Goos voorgedragen om het mandaat in de raad van bestuur op te nemen. Vanaf 1 januari 2009 

vormt Leiedal bijgevolg het intergemeentelijk samenwerkingsverband van dertien gemeenten uit de 

regio Kortrijk in plaats van de gebruikelijke twaalf.

1.4.2  ALGEMENE VERGADERING

Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat intercommunales 

twee keer per jaar de algemene vergadering dienen samen te roepen: in het voorjaar voor de goed-

keuring van het activiteitenverslag en de jaarrekening van het afgelopen werkjaar, in het najaar 

voor de goedkeuring van het werkprogramma en de begroting voor het komende werkjaar.

Conform het decreet is de Algemene Vergadering van Leiedal in 2008 twee maal bijeen gekomen:

-   dinsdag 27 mei 2008 in Menen (o.m. goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2008, overdracht aan-

delen van Provincie aan gemeentebesturen, aanpassing gemeentelijke bijdrage werkingskosten 

2008, medewerking aan project Xpo, kwijting van bestuurders en commissaris-revisor, bijkomende 

exclusiviteiten, toetreding LOM, verlenging mandaat commissaris-revisor);

-   donderdag 4 december 2008 in Aalbeke (o.m. goedkeuring Werkprogramma 2009, presentiegel-

den, exclusieve dienstverlening, toetreding Wervik tot Leiedal, toetreding tot vzw Transfo, toetre-

ding tot interlokale vereniging rond wonen).

1.4.3 RAAD VAN BESTUUR 

De samenstelling van de raad van bestuur is in 2008 ongewijzigd gebleven. In 2008 kwam de raad van 

bestuur 22 maal samen.

1.4.4 PERSONEEL

Eind 2008 waren 47 medewerkers tewerkgesteld bij Leiedal, waarvan 11 met deeltijdse prestaties. Dit 

vertegenwoordigt 43,7 voltijdse equivalenten. 

Indiensttredingen met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur:

-   Carine Eeckhout, cluster Immobiliaire Projectontwikkeling

-   Audry Sanders, cluster Immobiliaire Projectontwikkeling



13

Jaarverslag 

2008

-   Bart Noels, cluster e-Government

-   Sofie Rapsaet, cluster Netwerking en Communicatie

Uitdiensttredingen:

-   Veerle De Mey, cluster Netwerking & Communicatie

-   Claude Cuvelier, cluster Netwerking & Communicatie

-   Evi Corne, cluster Stedenbouw

-   Christophe Calant, cluster Immobiliaire Projectontwikkeling

-   Solange De Clerck, secretariaat (op pensioenstelling)

-   Stefanie Vandenbroucke, cluster Immobiliaire Projectontwikkeling (uit dienst per 31/12/2008)

-   Wim Vanhee, cluster Immobiliaire Projectontwikkeling (uit dienst per 31/12/2008)

1.4.5  KANTOREN 

Door de gestage groei van medewerkers de voorbije decennia, ervaart Leiedal sinds een aantal jaren 

nood aan bijkomende kantoorruimte en vergaderfaciliteiten in de huidige kantoren op het Kennedy-

park. Na een wedstrijdprocedure in 2006, werd het architectenbureau Cousséé & Goris weerhouden 

om de uitbreiding van de Leiedalkantoren uit te tekenen.

De architecten hebben de uitbreidingsplannen in twee delen opgesplitst: een uitbreidingsmodule met 

extra kantoorruimte die aan het huidige kantorencomplex gebouwd wordt en een autonoom volume 

met vergaderzalen die door middel van een passerelle aan het bestaande gebouw gelinkt zal worden.

Omwille van de acute druk naar bijkomende kantoorruimte in 2008, hebben Cousséé & Goris in sa-

menspraak met Leiedal de concepten van de uitbreidingsmodule verfijnd en omgezet in een concreet 

uitvoeringsdossier. De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en bekomen en het dos-

sier ging in aanbesteding. Verwacht wordt dat deze bouwwerken midden 2009 zullen aanvangen. Het 

autonoom volume bevindt zich nog steeds in de ontwerpfase omwille van de prioritaire behandeling 

van de uitbreidingsmodule, de complexiteit van het programma en de hellingen in het terrein. De ko-

mende maanden wordt alles in het werk gesteld om ook dit deel te vervolmaken teneinde te kunnen 

starten met deze bouwwerken.

1Organisatie en Financiën

De Leiedalkantoren in het Kennedypark worden in een eerste fase uitgebreid met een module die aan het huidige kantoren-
complex aangebouwd wordt.
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1.5 
Interne organisatie

1.5.1   COMMUNICATIE

A  INFORMATIEDOORSTROMING NAAR DE GEMEENTEN

OVERLEGFORA

Leiedal hecht veel belang aan een correcte en systematische informatiedoorstroming naar de aan-

gesloten gemeenten. In de voorbije jaren heeft Leiedal de communicatie naar de gemeentebesturen 

verbeterd en versterkt aan de hand van verschillende intergemeentelijke overlegstructuren: de Con-

ferentie van Burgemeesters; de thematische werkgroepen met schepenen en ambtenaren bevoegd 

voor ruimtelijke ordening, lokale economie, ICT en e-government, milieu; het Overleg van Gemeente-

secretarissen; enz. In 2008 werd een bijkomend overlegplatform opgericht voor beleidsverantwoor-

delijken en ambtenaren bevoegd voor Europese samenwerking (cfr. 2.5 Europese samenwerking).

ALGEMENE COMMUNICATIEKANALEN

Met betrekking tot het algemeen communicatiebeleid, heeft Leiedal het voorbije jaar vier exemplaren 

van haar nieuwsbrief ‘vierkantjes’ verspreid. Doelstelling van 4-kantjes is actuele projecten en activi-

teiten van de intercommunale bekendmaken bij een breed publiek van beleidsverantwoordelijken uit 

de gemeenten, het provinciebestuur, de Vlaamse en federale overheid en diverse relaties. 

Het Jaarverslag 2007 van Leiedal, dat een breed beeld schept over de werking en activiteiten van de 

intercommunale, werd op bijna 1.000 exemplaren verspreid. 

B  INFORMATIE- EN ONTMOETINGSMOMENTEN

INFORMATIEVERGADERINGEN VOOR GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSLEDEN

Al enkele jaren organiseren de intercommunales IMOG en Leiedal en de West-Vlaamse Intercommu-

nale Vliegveld Wevelgem-Bissegem twee maal per jaar een gezamenlijke informatievergadering. Met 

deze informatievergadering willen de intercommunales de gemeente- en provincieraadsleden van de 

aangesloten gemeenten uitgebreid informeren over hun werking, in voorbereiding van de Algemene 

Vergaderingen. In 2008 werden deze vergaderingen ingericht op 10 april in Deerlijk en op 6 november 

in Ooigem.
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Op dinsdag 27 mei 2008 vond, aansluitend op de jaarvergadering, de ontmoetingsavond voor amb-

tenaren en mandatarissen plaats in CC De Steiger in Menen. Dit ontmoetingsmoment vormt al jaren 

het trefmoment bij uitstek voor een groot aantal beleidsvoerders, functionarissen en ambtenaren 

die betrokken zijn bij de uitbouw van onze regio. Deze editie stonden de referaten in het teken van               

‘e-Government’. Filip Meuris (Leiedal) besprak hoe e-Government kan bijdragen tot een betere orga-

nisatie en een bredere dienstverlening in de regio; Geert Mareels (projectleider van de Coördinatiecel 

Vlaams e-government) belichtte hoe overheidsdiensten a.d.h.v. ICT optimaler kunnen werken. Nadien 

ontvingen de ruim 200 aanwezigen de brochure ‘De gekantelde overheid, e-government als hefboom 

voor een betere organisatie en bredere dienstverlening’.

VLINTER

Vlinter is een samenwerkingsinitiatief tussen de Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales en 

de VVSG. Doelstelling van Vlinter is de opvolging van wetgevende en beleidsmatige initiatieven met 

betrekking tot het sociaal-economisch streekbeleid en andere voor streekontwikkeling relevante be-

leidsdomeinen en het onderzoeken en behartigen van hun gemeenschappelijke belangen. 

Het samenwerkingsverband wordt uitgebouwd in diverse werkgroepen. Enkele van de werkgroepen 

waar Leiedal in 2008 nauw bij betrokken was, zijn Ruimtelijke ordening, Milieu, Bedrijventerreinen en 

ICT. Rode draad doorheen de verschillende werkgroepen is het casusonderzoek rond deontologische 

vraagstukken ‘semi-publieke’ instellingen (dat in opdracht van het Departement Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, door het consortium Deloitte-Guberna 

wordt uitgevoerd) waarin Vlinter als belangrijke communicatiepartner fungeert. Aan de hand van het 

1Organisatie en Financiën
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overleg willen de verschillende actoren zicht hebben op de relaties die op het terrein bestaan tussen 

planningsinitiatieven en projectontwikkeling om de basis te kunnen leggen voor een breed gedragen 

deontologische code.  

In de werkgroepen Milieu en Ruimtelijke Ordening werd de Plan MER screening aangesneden en bin-

nen de werkgroep Bedrijvigheid werden samenwerkingsinitiatieven gezocht rond parkmanagement 

en revitalisering.

‘DE SAMENKOMST’ – TREFAVOND VAN LEIEDAL EN DE GEMEENTEN

Op 4 december 2008 organiseerde Leiedal voor de vijfde keer “De Samenkomst” in OC Aalbeke. Doel-

stelling van deze informatieve trefavond bestaat erin om de bestuurders en medewerkers van de aan-

gesloten steden en gemeenten, het provinciebestuur en diverse beleidsvoerders uit de streek in een 

aangenaam kader te informeren en van gedachten te laten wisselen over wat leeft in de gemeenten 

en de streek. Traditiegetrouw heeft deze trefavond een modulair karakter, waarbij de bijna 170 aanwe-

zigen twee infosessies selecteerden uit de volgende projectvoorstellingen:

-  Nieuwe generatie gemeentelijke websites (DRK4) – Case Wevelgem;

- Een selectieve invulling van het hoogwaardige bedrijvenpark Evolis;

-   Afkoppeling hemelwater bij gescheiden rioleringen – Case Kortrijk en Kuurne;

-   Werkwisselweek: pilootproject bibliotheken;

-   Govmaps.eu: online diensten op kaart, bestaande en nieuwe toepassingen voor gemeenten – case 

Deerlijk;

-   Intergemeentelijke samenwerking wonen: kansen voor lokaal woonbeleid – Case Kuurne;

-  Zorgnetwerk voor mensen met een zorgvraag en senioren – Case ‘Annah’ Anzegem;

-  Beeldkwaliteitsplan Leievallei.

STREEKBEZOEK HUIS VAN DE STREEK ZUID-WEST-VLAANDEREN

Naar jaarlijkse traditie organiseren de partners van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen 

(Leiedal, gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen en RESOC Zuid-West-Vlaanderen) een rondrit 

in onze streek om op het terrein kennis te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen. Op 

maandag 25 augustus 2008 was de regio Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem aan de beurt. Er werd halt 

gehouden aan o.m. de Gavers (toelichting bouwplannen en rondleiding in nieuw zwempaviljoen), het 

Vlasmuseum (toelichting toekomstvisie en voorstelling nieuwe conservator), het bedrijvenpark Evolis 

(werfbezoek) en Kortrijk Xpo (toelichting bouwplannen door architecten).

C  PERSCONTACTEN 

In 2008 heeft Leiedal verschillende ontwikkelingen en realisaties (al dan niet in samenspraak met an-

dere partners) aan de hand van persbriefings bekend gemaakt bij een breed publiek: 

-   Nieuwjaarsperscontact Conferentie van Burgemeesters (18 januari, Avelgem);

-   Oprichting Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (28 januari, Kortrijk);

-   Slotmoment Woonregieboek (20 februari, Kortrijk);
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-   Slotmoment HST en de impact op de Kortrijkse regio (14 mei, Kortrijk); 

-   Lancering MyMachine (22 oktober, Harelbeke);

-   Uitreiking Thesisdotatie Leiedal (+ nocturne Futurotextiel) (16 oktober, Kortrijk);

-   Open Werf Evolis (23 november, Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem).

D  BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2008

Op donderdag 20 en vrijdag 21 november 2008 nam Leiedal deel aan de Bedrijven Contactdagen re-

gio Waregem. De doelstelling van deze beurs bestaat er in om bedrijven en instellingen die in het Wa-

regemse actief zijn, met elkaar in contact te brengen. De Leiedalstand stond in het teken van ‘ruimte 

voor bedrijven in de Kortrijkse regio’ en de vernieuwde Bedrijvendatabank Waregem. 

E  COMMUNICATIEPLAN MEMORI

In 2006 heeft het onderzoeks- en consultancybureau Memori het extern communicatiebeleid 

van Leiedal doorgelicht. Deze audit resulteerde in een communicatiebeleidsplan met een pakket 

aan structurele en uitvoerende communicatieacties die op korte, middellange en lange termijn 

gerealiseerd kunnen worden. In 2008 werden een aantal acties ondernomen in het kader van een 

performanter communicatiebeleid:

-   uitwerking nieuwe grafische stijl in jaarverslag, nieuwsbrief 4-kantjes, cahiers, atlassen, uitnodigin-

gen, nieuwjaarskaarten, ...;

-   operationalisering werkgroep comma (één communicatieverantwoordelijk per cluster);

-   lancering intern nieuwsportaal;

-   voorbereiding nieuwe website Leiedal (2009);

-   TV-reportages in economisch magazine West@Work op WTV/Focus;

-   systematische digitalisering van foto- en beeldmateriaal.

F  THESISDOTATIE

Sinds enkele jaren bekroont Leiedal een aantal laatstejaarsstudenten die een verdienstelijk eindwerk 

schrijven voor onze regio met een dotatie van €1.000. Deze actie vormt voor Leiedal een investering 

in onderzoek en ontwikkeling; ze kadert in een permanent streven naar nieuwe inzichten omtrent de 

vele beleidsthema’s die de gemeenten en de streek aanbelangen.

In het kader van de oproep in 2007, selecteerde een beoordelingscommissie vijf thesisvoorstellen op 

basis van streekrelevantie, innovatief gehalte en praktische, beleidsmatige bruikbaarheid. Op donder-

dag 16 oktober werden onderstaande laureaten ingehuldigd in de oude NMBS-loods in Kortrijk:

-   Nele Plevoets - South-West-Flanders’ Clayscapes: reconstructing landscape interplays;

-   Steven Devoldere - Voorstudie naar het kwalitatief en kwantitatief modelleren van beken en grach-

ten in het Leie-Schelde interfluvium, toegepast op het Kleine Ronsebeekbekken;

-   Leandro Cavaliere en Dieter Vandroemme - Sizing Servers, een efficiënter energiebeheer in het KMO 

datacenter met behulp van servermonitoring;

1Organisatie en Financiën
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-   Bieke Cattoor - FigurenInfrastructuren. Cartografisch onderzoek van weg en spoor in zuidelijk West-

Vlaanderen;

-   Pieter Staelens - Problematiek van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Casestudy: Eurometro-

pool Lille-Kortrijk-Tournai. 

Aansluitend op de prijsuitreiking konden de genodigden deelnemen aan de nocturne ‘Futurotextiel 08’. 

Deze gerenommeerde expositie bood een overzicht van meer dan 300 uitzonderlijke staaltjes van 

techniek en creatie uit de regionale textielindustrie.

1.5.2 INFORMATIEBEHEER 

A   INTERN NIEUWSPORTAAL

Om de interne nieuwsgaring in Leiedal te optimaliseren en de communicatiereflex bij Leiedalmede-

werkers aan te wakkeren, heeft Leiedal in het najaar 2008 een intern nieuwsportaal opgericht. Dit 

nieuwsportaal fungeert als verzamelplaats van documenten met nieuwswaarde en bevordert de in-

terne informatiedoorstroming in twee richtingen: 

-   door nieuwswaardige berichten te verzamelen wordt informatie rond Leiedalprojecten gesystema-

tiseerd in één interne databank;

-   door deze informatie te bewaren in één databank, kunnen medewerkers eenvoudig nagaan welk 

materiaal beschikbaar is aan de hand van het archiefsysteem.

Het nieuwsportaal wordt ter beschikking gesteld op het intranet van Leiedal. Het vormt een aanzet 

om de nieuwe Leiedalwebsite uit te bouwen tot een volwaardige en up-to-date kennisdatabank.

Op 16 oktober 2008 bekroonde Leiedal vijf laatstejaarsstudenten die een verdienstelijk eindwerk schreven voor onze regio met 
een dotatie van €1.000.
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B  WEBSITE 

Gedurende de tweede helft van 2008, werden binnen de werkgroep Comma voorbereidingen getrof-

fen voor een grondige vernieuwing van de website van Leiedal in 2009. In een eerste onderzoeksfase 

werden een aantal algemene principes opgelijst voor de opmaak van een goede website (cfr. DRK4), 

samen met een aantal conclusies en aanbevelingen op basis van de huidige Leiedalwebsite. Deze 

aanbevelingen werden meegenomen in een tweede fase, waarbij de verschillende doelgroepen en 

voornaamste activiteiten van Leiedal op clusterniveau in kaart gebracht werden. Beide fases resulteer-

den in een eerste voorstel van een thematische navigatiestructuur, die gedetailleerd uitgewerkt zal 

worden begin 2009. De lancering van de nieuwe website is voorzien eind mei 2009. 

C  VIRTUELE SERVERS 

In 2008 investeerde Leiedal in een nieuw serverpark. Acht servertoepassingen werden als virtuele ser-

vers gecentraliseerd op twee fysieke servers. Deze investeringen zullen in de toekomst besparingen 

opleveren op zowel hardware, onderhoudskosten als energieverbruik.  

D  FOTOKLASSEMENT 

Leiedal beschikt over een omvangrijk beeldarchief van circa 10.000 dia’s en 75.000 digitale foto’s. Het 

voorbije jaar werd het inscannen van de dia’s gefinaliseerd. Nieuwe foto’s worden systematisch op 

dezelfde manier ontsloten en in het fotoarchief bewaard.

1Organisatie en Financiën
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1.6
Financieel beleid 

1.6.1 ACTIVA

De belangrijkste rubrieken onder het actief zijn:

- materiële vaste activa;

- financiële vaste activa;

- vorderingen;

- voorraadrekeningen;

- beleggingen en liquide middelen.

VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa hebben een netto-boekwaarde van 426.791 euro, in hoofdzaak voor het 

kantoorgebouw van Leiedal en het informaticamaterieel. Het doorgangsgebouw te Wevelgem werd 

verkocht aan het Bedrijvencentrum. De financiële vaste activa bedragen 460.395 euro en vertegen-

woordigen de participaties in de intercommunale WIV, het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk, BITLAR, 

Kanaal 127 en Kortrijk Xpo.

VOORRAAD GRONDEN

De voorraad gronden had eind 2008 een boekwaarde van 38.402.280 euro:

- 23.349.657 euro in bedrijventerreinen;

- 9.539.120 euro in herwaarderingsprojecten;

- 5.513.503 euro in woonzones.

De balanswaarde van de voorraad omvat de geboekte verwervings- en uitrustingskosten en de finan-

ciële lasten.

De voorraad is gefinancierd:

- voor 20.344.670 euro met leningen;

- voor 18.057.610 euro met eigen middelen.

De laatste jaren kan Leiedal opnieuw in grote mate investeren in nieuwe immobiliaire realisaties. In 

2008 waren er voor 12.302.465 euro investeringen: 5.663.416 euro voor de aankoop van gronden en be-

drijfssites, 5.265.261 euro voor infrastructuurwerken, 32.067 euro voor exploitatiekosten, 84.466 euro 

voor promotie en marketing, 879.941 euro intresten en 377.314 euro aangerekende vergoeding voor 

de aanwending van eigen middelen.
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BELEGGINGEN

Eind 2008 bedroegen de beleggingen 5.602.874 euro. Een deel van de beleggingen werden in de loop 

van 2008 aangewend ter financiering van de investeringen in realisaties.

1.6.2 PASSIVA

Aan de passiefzijde van de balans zijn de belangrijkste rubrieken:

- kapitaal;

- reserves;

- voorzieningen;

- schulden.

EIGEN MIDDELEN

Na verwerking van het winstsaldo van het boekjaar bedragen de eigen middelen, i.e. het kapitaal en 

de reserves, 8.593.936,80 euro.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

Overzichtstabel

Stand per 01/01/2008 Toevoeging Besteding Stand per 31/12/2008

Voorziening voor de 
realisaties
-  diverse kosten (verwerving, 

uitrusting, financiële lasten)
- werkingskosten
- parkmanagement

5.658.029

1.516.573
336.227

+ 761.391

+ 530.000
+ 134.219

770.866

- 540.000

5.648.554

1.506.573
470.446

Voorziening voor 
aanpassingswerken kantoren

1.001.151 1.001.151

Voorziening voor projecten 
streekontwikkeling

6.197 6.197

Voorziening reconversie 
bedrijventerreinen

1.420.000 1.420.000

Voorziening voor 
stedenbouw

399.776 + 107.900 -86.117 421.559

Voorziening engagementen 
t.a.v. Provincie

720.000 720.000

Voorziening engagementen 
i.k.v. Beleidsplan 2008-2013

+ 1.370.000 1.370.000

TOTAAL 11.057.953 + 2.903.510 -1.396.983 12.564.480

1Organisatie en Financiën
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LENINGEN

In 2008 werden er drie nieuwe leningen aangegaan voor een totaal bedrag van 1.930.000 euro voor de 

financiering van de verwervingen in de zones Marke-Torkonjestraat, Helkijn-Elleboogstraat en de site 

Bellegem-Emdeka. De overige investeringen (nl. voor een bedrag van 10.372.465 euro) werden met 

eigen middelen gefinancierd.

In 2008 werd er 1.680.872 euro afgelost van bestaande leningen met de opbrengst uit de verkoop 

van gronden. Op 31 december 2008 bedroeg het uitstaande bedrag van de leningen voor realisaties 

20.344.670 euro.

Overzichtstabel – Openstaande leningen voor immobiliaire realisaties per 31/12/2008

Leningen ter financiering van aankopen Uitstaand bedrag

Kortrijk – Diensten- en handelszone Beneluxpark 1.509.237

Kortrijk-Harelbeke: Evolis 8.175.320

Vichte – Woonzone Waregemstraat 275.000

Sint-Denijs – KMO-zone Oude Spoorweg 86.763

Zwevegem - Elektriciteitscentrale 230.000

Anzegem – Woonzone Ter Schabbe 398.000

Zwevegem - Bekaertsite 6.422.000

Marke-Torkonjestraat 600.000

Helkijn-Woonzone Elleboogstraat 330.000

Bellegem-site Emdeka 1.000.000

Leningen ter financiering van infrastructuur

Kortrijk – Diensten- en handelszone Beneluxpark 458.850

LAR - Spoorcontainerterminal 102.500

Gullegem-Moorsele: Noordwestelijke uitbreiding 757.000

TOTAAL 20.344.670

1.6.3  RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar 2008 werd afgesloten met een winstsaldo van 68.224 euro.

De omzet uit de verkoop van gronden bedroeg 8.847.190 euro. Uit deze grondverkopen heeft Leiedal 

een saldo gerealiseerd van 4.734.806 euro, waarvan:

-  1.136.154 euro voor de financiering van de werkingskosten van de cluster ‘Immobiliaire Projectont-

wikkeling’;

-  742.455 euro bestemd als algemene inkomsten, waarmee o.m. de dienstverlening aan de gemeen-

tebesturen en de streek mede worden gefinancierd;

- 2.721.978 euro winstsaldo dat toelaat om een aantal voorzieningrekeningen aan te leggen;

-  134.219 euro voor de financiering van het parkmanagement in de komende jaren.
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De voorraadwaarde is toegenomen met 6.404.202 euro.

Naast de omzet uit verkoop van gronden zijn er nog 777.792 euro andere inkomsten uit realisaties.

De rubriek ‘omzet’ omvat, naast de inkomsten uit realisaties, ook nog andere opbrengsten (in totaal 

913.334 euro), in hoofdzaak zijn dat betaalde opdrachten. In 2008 werd er aan de gemeentebesturen 

geen bijdrage in de werkingskosten gevraagd (n.a.v. de overname door de gemeenten van de aande-

len van de Provincie).

De rubriek ‘andere bedrijfsopbrengsten’ (in totaal 1.668.474 euro) omvat de subsidies voor infrastruc-

tuurwerken (1.258.191 euro), de subsidies voor streekprojecten (302.383 euro) en de subsidies die de 

gemeentebesturen doorgestort hebben voor de gemeentelijke structuurplannen (107.900 euro).

De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 18.610.992 euro.

De bedrijfskosten van 17.581.539 euro bestaan uit:

-  de gemaakte kosten voor realisaties (11.045.209 euro);

-  de administratie- en algemene kosten, inclusief de kosten voor streekprojecten (1.366.419 euro);

-  de bezoldigingen (3.518.604 euro);

-  de afschrijvingen op materiële vaste activa (144.780 euro);

-   de toevoegingen en bestedingen van de voorzieningrekeningen (saldo: toename van  

1.506.527 euro).

De bezoldigingen bedragen 540.000 euro meer dan in de begroting voorzien, omwille van de éénma-

lige bijkomende premie die werd betaald ingevolge wijziging in het groepsverzekeringscontract. De 

raad van bestuur heeft in 2008 beslist dat de financiering van deze éénmalige bijkomende premie zou 

gebeuren via een besteding van de voorziening voor werkingskosten.

De bedrijfswinst van 1.029.453 euro wordt verhoogd met de financiële opbrengsten van 300.304 euro 

en verminderd met de financiële kosten (1.257.665 euro) en de ingehouden roerende voorheffing 

(3.868 euro). Dat levert een positief resultaat van het boekjaar op voor een bedrag van 68.224 euro.  

Deze winst wordt toegevoegd aan de reserves.

1.6.4  RESERVEFONDSEN 

Leiedal heeft niet als doel op zich om winst te maken en reserves aan te leggen. De intercommunale 

heeft een maatschappelijk taak, met name meehelpen aan de ontwikkeling van de aangesloten ge-

meenten en de regio. Dat betekent dat Leiedal haar winsten maximaal inzet om vernieuwende projec-

ten te initiëren en om nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen.

1Organisatie en Financiën
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A  AANWENDING RESERVEFONDSEN IN DE PERIODE 2002-2007

Leiedal beschikt over vier reservefondsen, waarmee tussen 2002 en 2007 2.058.000 euro aan uitgaven 

werden gefinancierd.

Met het fonds voor streekontwikkeling kon Leiedal een groot aantal diverse streekinitiatieven on-

dersteunen:

-   de werking van een aantal regionale en grensoverschrijdende structuren werd ondersteund   

(REBAK, RESOC Zuid-West-Vlaanderen, GPCI);

-   de opstartfase van een aantal belangrijke streekprojecten kon worden gecofinancierd, o.m. het 

Transfo-project in Zwevegem (voor de herbestemming van de voormalige Electrabel-elektriciteits-

centrale), het project Werk.Waardig (dat de gemeenten ondersteunt bij hun taken op het vlak van 

sociale economie en de tewerkstelling van laaggeschoolden) en het project Designregio Kortrijk;

-   Leiedal kon haar aandeel in verschillende Europese projecten financieren: de Interreg-IIIA-projecten 

‘Reconver BEL-FRA-NOR’, ‘Kwaliteitsvolle Bedrijventerreinen’ en ‘Recreatieve Netwerken’ en de Inter-

reg-IIIB-projecten ‘HST4i’, ‘HSTConnect’ en ‘Waterline Economy’;

-   Er konden enkele belangrijke streekstudies worden utgevoerd, o.m. de studie voor de opmaak 

van een regionale duurzaamheidsbarometer voor de herbestemming van de elektriciteitscentrale 

in Zwevegem en voor het Buda-eiland in Kortrijk, de studie ‘Verbeelding van de Streek’ van Prof.           

Dr. Bruno De Meulder en een onderzoek naar economische locaties buiten bedrijventerreinen;

-   Leiedal kon een aantal initiatieven nemen die belangrijk zijn voor het imago van de intercommuna-

le en de regio, o.m. het thesisdotatiesysteem ‘Leiedal subsidieert je eindwerk’ en het project ‘Phare 

West’;

-   de Cel Europa binnen Leiedal, die zich richt op de prospectie van nieuwe Europese programma’s 

kon worden versterkt;

-   de herstructurering van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem kon vanuit Leiedal worden begeleid.

Met het ICT-fonds kon Leiedal de uitbouw van de Digitale Regio Kortrijk in de aanvangsfase cofinan-

cieren. Daarnaast kon een nieuwe vorm van dienstverlening op het vlak van ICT, GIS en e-government 

worden uitgebouwd voor de aangesloten gemeenten. Ten slotte kon Leiedal dankzij dit fonds parti-

ciperen in de Interreg-IIIB-projecten ‘LoG-IN’, ‘Evoice’ en ‘Bird’ en in een gemeenschappelijke GIS-infra-

structuur.

Met het groenfonds heeft Leiedal de aanzet gegeven voor de definiëring van een aantal projecten 

in het kader van de regionale groenstructuur (bv. Heerlijke Heulebeek). Ten slotte kon Leiedal dankzij 

het reconversiefonds meewerken aan een aantal projecten die vanuit de Vlaamse Overheid werden 

gesubsidieerd op het vlak van hergebruik en reconversie van economische locaties ( PIAV-project, 

kanaal Bossuit-Kortrijk, bedrijventerreinmanagement).

In de voorbije zes jaren waren de winsten uit de verkoop van gronden voldoende groot om deze uit-

gaven te financieren, zodat de reserves in realiteit niet werden afgebouwd.



25

Jaarverslag 

2008

B  OPTIES UIT BELEIDSPLAN 2008-2013 

Op basis van de huidige voorraad aan bedrijventerreinen wordt geraamd dat Leiedal in de periode 

2008-2013 een winstsaldo van ongeveer 6.000.000 euro zal kunnen realiseren uit de verkoop van 

gronden. Van dit winstsaldo zal de intercommunale ongeveer 5.000.000 euro toewijzen aan de vier 

fondsen, zodat er in de komende beleidsperiode voldoende budgetten beschikbaar zullen zijn voor 

innoverende initiatieven en voor nieuwe vormen van dienstverlening.

Deze 5.000.000 euro worden als volgt toegewezen aan de fondsen:

-   Fonds voor streekontwikkeling:    2.000.000 euro

-   ICT-fonds (e-government fonds):    1.000.000 euro

-   Groenfonds:    1.000.000 euro

-  Reconversiefonds:    1.000.000 euro

Deze fondsen kunnen op verschillende manieren worden aangewend:

-   voor de financiering van de gewone uitgaven (interne werkingskosten);

-   voor de financiering van bijzondere uitgaven;

-   voor de inzet van additionele werkingsmiddelen (bv. bijkomend personeel) om nieuwe projecten te 

kunnen realiseren of nieuwe vormen van dienstverlening op te starten.

C   AANWENDING RESERVEFONDSEN IN 2008

In 2008 werden de reservefondsen aangewend voor een bedrag van 297.646 euro voor de financie-

ring van de externe uitgaven voor streekprojecten (voor het deel dat niet gerecupereerd werd uit 

subsidies). De interne werkingskosten voor streekprojecten, reconversieprojecten, e-government-

projecten en realisaties in het kader van de regionale groenstructuur, werden gefinancierd met de 

algemene inkomsten. Omwille van de hoge verkoop aan gronden waren de algemene inkomsten im-

mers ruim voldoende om tevens deze interne werkingskosten te financieren.

1Organisatie en Financiën
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Externe uitgaven diverse 
projecten in 2008

Financiering met subsidies Financiering met fondsen
(saldo) 

A. fonds voor streekontwikkeling

Bijdrage Equal-project 10.000 - 10.000

Bijdrage Eurometropool 35.359 12.355 23.004

Kosten oprichting 
Eurometropool

55.346 38.748 16.598

Interreg III-projecten
- HST 4i
- HST Connect
- Waterline Economy

9.583
28.552

913

2.933
22.545

913

6.650
6.007

-

Designregio Kortrijk 29.000 - 29.000-

Actie subsidiëring 
eindwerken

8.461 - 8.461

Kosten voorbereiding 
Europese projecten

19.540 - 19.540

Phare West 390 - 390

Bijdrage Transfo 30.000 - 30.000

Advies herstructurering 
vliegveld

5.588 - 5.588

Woonregieboek 8.512 - 8.512

Strategische studie logisitiek
W.-Vl.

7.184 - 7.184

Subtotaal A 248.428 77.494 170.934

B. Reconversiefonds

PIAV (reconversie B.T. Heule-
Kuurne)

2.807 2.807 -

Gullegem-Moorsele-revita-
lisering

88.500 35.610 52.890

Bedrijventerreinmanagement 2.596 2596 -

Subtotaal B 93.903 41.013 52.890

C. e-governmentfonds

DRK – externe kosten 83.761 83.761 -

Interreg IIIB-projecten
- LoG-IN
- E-Voice
- BIRD
- Smart Regions

5.719
46.880
33.044
24.426

623
18.613
24.942

790

5.096
28.267

8.102
23.636

Interreg IV-projecten
- Smart Cities
- Vital Rural Areas

36.385
3.772

36.385
-

-
3.772

MyMachine 3.017 3.017 -

Subtotaal C 237.004 168.131 68.873

D. Groenfonds -

Erelonen externen 4.949 - 4.949

Subtotaal D 4.949 0 4.949

Algemeen totaal (A+B+C+D) 584.284 286.638 297.646

Overzicht besteding fondsen in 2008
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2Werkvormen

2.1 
Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  Leiedal helpt de aangesloten gemeenten hun taken uit te voeren. Binnen een evoluerend be-

stuurlijk landschap blijft de intercommunale hun eerste ondersteunings- en dienstverlenings-

centrum. Leiedal bouwt daarbij expertise op voor alle domeinen waarvoor de gemeentebestu-

ren vragende partij zijn, in het bijzonder voor materies die een langetermijnbenadering vragen.

2.1.1 SITUERING

De werkvorm ‘Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten’ maakt als methodiek inherent deel 

uit van alle activiteiten van de intercommunale. Voor Leiedal, een ‘dienstverlenende vereniging’ zoals 

bepaald in het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, vormt dienstverlening 

aan de 12 gemeenten dan ook een basisopdracht. Deze diensten situeren zich op drie niveaus: 

1.  Leiedal als verlengstuk van de gemeenten: het begeleiden en ondersteunen van de lokale besturen 

bij de uitvoering van hun taken.

2.  Leiedal als belangenbehartiger voor de gemeenten: kennis- en ervaringsuitwisseling met de ge-

meenten onderling en krachtenbundeling van de lokale besturen binnen het regionetwerk.

3.  Leiedal als koptrekker voor de gemeenten: het actief inzetten op deskundigheid en permanente 

innovatie.

2.1.2 TOETREDING WERVIK TOT WERKINGSGEBIED LEIEDAL

Vanaf 2009 staat Leiedal ten dienste van dertien gemeenten uit de regio Kortrijk i.p.v. de gebruikelijke 

twaalf. Op 7 oktober 2008 besliste de gemeenteraad van Wervik formeel toe te treden tot Leiedal, met 

ingang van 1 januari 2009. Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal op 4 december 

2008, werd de toetreding van de stad Wervik tot de werking van de intercommunale bekrachtigd. 

Deze beslissing houdt in dat Wervik zal participeren in alle overlegmomenten die vanuit Leiedal wor-

den georganiseerd, maar ook in andere overlegorganen van de streek zoals RESOC of de Conferentie 

van Burgemeesters. Daarnaast werkt het stadsbestuur met Leiedal samen voor de beleidsdomeinen 

lokale economie, water, landschap & natuur en e-government (zie ook 1.4.1.B).

2.1.3 WEDERZIJDSE EXCLUSIEVE DIENSTVERLENING 

Bij de statutenwijziging van 28 oktober 2003, toen Leiedal werd omgevormd tot een dienstverlenende 

intergemeentelijke vereniging, is de intercommunale van start gegaan met het systeem van weder-

zijdse exclusieve dienstverlening voor de aangesloten gemeenten. Hiermee werd tegemoetgekomen 
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aan de vraag van de gemeenten om Leiedal in te schakelen voor opdrachten, als ware de intercom-

munale een verlengstuk van de eigen gemeentelijke diensten.

Elke aanpassing aan de lijst van exclusieve diensten vereist een statutenwijziging, die door de ge-

meenteraden moet worden goedgekeurd en door de Algemene Vergadering van Leiedal moet wor-

den bekrachtigd. Exclusieve dienstverlening is gestoeld op twee principes, met name 'wederzijds en-

gagement' en ' kostendelend principe'.

De nieuwe lijst van exclusiviteiten die de twaalf gemeentebesturen eind 2007 aan Leiedal toegekend 

hebben, werd het voorbije werkjaar opgestart en geoperationaliseerd. Op vraag van een aantal ge-

meentebesturen, heeft Leiedal eind 2008 een nieuwe exclusieve dienst rond financieel-administratief 

management van Europese projecten toegevoegd aan de lijst. Deze nieuwe exclusieve dienst omvat 

in essentie de financiële opvolging van het project. Hieronder kunnen de volgende deelaspecten ge-

rekend worden: de opmaak van financiële claims/schuldvorderingen, het bijhouden van een globaal 

financieel overzicht en het nazicht van de rekeningen als voorbereiding op de doorlichting door de 

externe revisor. Daarnaast kan Leiedal ook de externe audit van projecten op zich nemen in naam 

van gemeentebesturen. Het voorstel van statutenwijziging, met name de aanvulling van de lijst met 

exclusieve diensten, werd goedgekeurd door alle gemeenteraden. Uiteindelijk hebben de gemeente-

raden van Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem en 

Zwevegem ingetekend op de nieuwe exclusiviteit.

Daarnaast hebben een aantal gemeenteraden beslist om bestaande exclusiviteiten bijkomend toe te 

kennen aan Leiedal:

-  Waregem: exclusiviteiten 3.6 ‘Stedenbouw: Projectregie van herbestemming (verlaten) bedrijfspan-

den en sites’, 8.2 ‘Lokaal e-government: Digitale Regio Kortrijk’ en 9.1 ‘Europese samenwerking: de-

finiëring en redactie’;

-  Zwevegem: exclusiviteit 7.2 ‘Natuur, landschap en recreatie: Trage Wegen’;

-  Harelbeke: exclusiviteit 4.1 ‘Mobiliteit: opmaak van gemeentelijke mobiliteitsplannen’.

Volgende tabel geeft een totaaloverzicht van de exclusiviteiten die door de twaalf gemeentebesturen 

aan Leiedal worden toegekend.



29

Jaarverslag 

2008

An
ze

ge
m

Av
el

ge
m

D
ee

rli
jk

H
ar

el
be

ke

Ko
rt

rij
k

Ku
ur

ne

le
nd

el
ed

e

M
en

en

Sp
ie

re
-H

el
ki

jn

W
ar

eg
em

W
ev

el
ge

m

Zw
ev

eg
em

1.1 Ruimte voor bedrijven: haalbaarheidsonderzoek voor 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen • • • • • • • • • • • •

2.1 Lokaal woonbeleid: gemeentelijke woonplannen • • • • • • • • •
2.2 Lokaal woonbeleid: haalbaarheidsonderzoek • • • • • • • •
2.3 Lokaal woonbeleid: projectregie • • • • • • • • •
3.1 Stedenbouw: GRS • • • • • • • • • • • •
3.2 Stedenbouw: gemeentelijke RUP’s • • • • • • • • • • • •
3.3 Stedenbouw: inrichtingsstudies • • • • • • • • • • •
3.4 Stedenbouw: gemeentelijke stedenbouwkundige en 

verkavelingsverordeningen • • • • • • • • •
3.5 Stedenbouw: haalbaarheidsonderzoek van herbestemming 

(verlaten) bedrijfspanden en sites • • • • • • • • • • •
3.6 Stedenbouw: projectregie van herbestemming (verlaten) 

bedrijfspanden en sites • • • • • • • • • •
4.1 Mobiliteit: gemeentelijke mobiliteitsplannen • • • • • • • • •
5.1 Publieke ruimte: voorstudies herinrichting doortochten • • • • • •
6.1 Milieu, water en energie: samenwerkingsovereenkomst 

milieu 2008-2013 • • • • • • •
6.2 Milieu, water en energie: gemeentelijke saneringsplicht • • • • • •
6.3 Milieu, water en energie: ondersteuning gemeente in kader 

van waterschappen • • • • • • • • •
7.1 Natuur, landschap en recreatie: projecten regionale 

groenstructuur • • • • • • • • • • •
7.2 Natuur, landschap en recreatie: trage wegen • • • • • • • • •
8.1 Lokaal e-government: gemeentelijk beleidsplan 

e-government • • • • • • • •
8..2 Lokaal e-government: Digitale Regio Kortrijk 

(http://www.drk.be) • • • • • • • • • • • •
9.1 Europese samenwerking: Europese projectontwikkeling: 

definiëring en redactie • • • • • • • • • • • •
9.2 financieel-administratieve opvolging van Europese 

projecten • • • • • • • • •

Overzichtstabel - Wederzijdse exclusieve dienstverlening (toestand per 31/12/2008)

2Werkvormen
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Nummer Gemeente Naam Datum 

Overgemaakt 
aan  gemeente

Datum
Goedgekeurd 
door gemeente

Exclusieve 
dienst

2008-01 Avelgem u ave 004 Avelgem – Ter Meersch 15/01/2008 32

2008-02 Deerlijk u dee 002 Sportvelden Sint-Lodewijk 23/01/2008 6/02/2008 32

2008-03 Anzegem u anz 002 zonevreemde constructies fase 3 22/01/2008 15/02/2008 32

2008-04 Deerlijk u dee 001 Molenhoek 23/01/2008 6/02/2008 32

2008-05 Deerlijk d dee 34 verkeersstudie Paanderstraat 14/03/2008 23/07/2008 5.1.

2008-06 Kortrijk u kor 005 AZ -Groeninge 6/02/2008 26/02/2008 32

2008-07 Spiere-helkijn d spi 039 haalbaarheidsonderzoek nieuw 
lokaal bedrijventerrein

4/03/2008 23/04/2008 32

2008-08 Zwevegem i zwe 5 Zwevegem Leopoldstraat - 
Projectregie

2/04/2008 14/07/2008 2.3.

2008-09 Kuurne u kuu 004 Rijksweg 17/03/2008 32

2008-10 Deerlijk u dee 005 Evangelieboom 17/03/2008 14/05/2008 32

2008-11 Avelgem u ave 004 Avelgem - Ter Meersch 18/03/2005 20/10/2008 32

2008-12 Zwevegem d zwe 32 woonplan zwevegem 7/04/2008 12/11/2008 2.1.

2008-13 Waregem d war 62 Projectregie Site Ware Heem 16/04/2008 6/05/2008 2.3.

2008-14 Waregem u war 007 koning Albertstraat 25/04/2008 3/06/2008 32

2008-15 Waregem u war 008 Roestraat 25/04/2008 3/06/2008 32

2008-16 Waregem u war 009 Kerkdreef 25/04/2008 3/06/2008 32

2008-17 Menen u men 007 Lauwberg recreatiegebied 13/05/2008 32

2008-18 Sint-Denijs u zwe 23 sint Denijs - zone jolainstraat 13/05/2008 4/06/2008 32

2008-19 wevelgem u wev 007 Marremstraat 16/05/2008 32

2008-20 Wevelgem u wev 10 Gullegem Roterij 15/05/2008 32

2008-21 Wevelgem u wev 6 Corne - Plush 2/06/2008 32

2008-22 Deerlijk u dee 03 01 Sint Lodewijk 2/06/2008 12/06/2008 32

2008-23 menen u men 004 Leiestraat 3/06/2008 30/06/2008 32

 2008-25 Anzegem d anz 48 dorpskernvernieuwing 3/07/2008 23/07/2008 33

2008-26 Anzegem d anz 49 stedenb. verordening app.
gebouwen

10/06/2008 3.4.

2008-27 Waregem u war 011 Ware Heem 11/06/2008 1/07/2008 32

2008-28 Kuurne u kuu 004 Rijksweg 17/06/2008 8/07/2008 32

2008-29 Anzegem g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 goedgekeurd 8.2.

2008-30 Avelgem g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 28/04/2008 8.2.

2008-31 Deerlijk g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 29/04/2008 8.2.

2008-32 Harelbeke g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 8/05/2008 8.2.

2008-33 Kortrijk g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 5/05/2008 8.2.

2008-34 Kuurne g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 2/06/2008 8.2.

2008-35 Lendelede g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 6/05/2008 8.2.

2008-36 Menen g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 1/05/2008 8.2.

2008-37 Spiere-helkijn g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 goedgekeurd 8.2.

2008-38 Waregem g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 goedgekeurd 8.2.

2008-39 Wevelgem g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 goedgekeurd 8.2.

Overzichtstabel - Afsprakennota’s in het kader van de exclusieve dienstverlening in 2008 
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Nummer Gemeente Naam Datum 
Overgemaakt 
aan  gemeente

Datum
Goedgekeurd 
door gemeente

Exclusieve 
dienst

2008-40 Zwevegem g 07 06 03 project Digitale Regio Kortrijk 17/04/2008 goedgekeurd 8.2.

2008-41 Kuurne d kuu 32 woonplan 1/07/2008 9/09/2008 2.1.

2008-42 Spiere-helkijn u spi 01 Spierebeken 14/07/2008 29/10/2008 32

2008-43 Zwevegem d zwe 34 Mobiliteitsplan 15/07/2008 17/09/2008 4.1.

2008-44 Kortrijk d kor 145 Tekenwerk GRS 15/07/2008 20/10/2008 3.1.

2008-45 Waregem u war 12 Karmel 25/08/2008 4/11/2008 32

2008-46 Kortrijk d kor 145 Tekenwerk GRS 15/07/2008 20/10/2008 3.1.

2008-47 Spiere-helkijn d spi 32 woningbehoeftestudie 15/09/2008 29/10/2008 3.1.

2008-48 Avelgem d bos 62 dorpskernvernieuwing Bossuit 23/09/2008 29/09/2008 3.3.

2008-49 Kuurne u kuu 02 Leieboorden 18/09/2008 30/09/2008 32

2008-50 Wevelgem u wev 10 Gullegem Roterij 21/10/2008 17/12/2008 32

2008-51 Lendelede d len 32 woningbehoeftestudie 1/10/2008 8/10/2008 3.1.

2008-52 Lendelede u len 007 Lange Munte 1/10/2008 8/10/2008 32

2008-53 Anzegem u anz 17 Vierschaar 1/10/2008 22/10/2008 32

2008-54 Harelbeke u har 14 Bavikhove Dorp-Noord 6/10/2008 22/12/2008 32

2008-55 Waregem u war 013 Oud containerpark 7/10/2008 4/11/2008 32

2008-56 Deerlijk u dee 005 Gavers E 23/10/2008 19/11/2008 32

2008-57 Zwevegem k zwe 11 grs Zwevegem 23/10/2008 21/01/2009 3.1.

2008-58 Kortrijk u kor 007 Torkonjestraat 4/11/2008 4/02/2009 32

2008-59 Zwevegem u zwe 007 Trage wegen 5/11/2008 12/11/2008 32

2008-60 Zwevegem d zwe 19 05 Gemeentelijk milieubeleidsplan 17/11/2008 26/11/2008 6.1.

2008-61 Deerlijk u dee 006 Oosthoek 24/11/2008 10/12/2008 32

2008-62 Wevelgem u wev 005 Koppelingsgebied 25/11/2008 32

2008-63 Menen u men 008 Stationsomgeving 3/12/2008 22/12/2008 32

2008-64 Anzegem u anz 18 Ingooigem balbro 10/12/2008 32

2Werkvormen
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2.2 
Intergemeentelijke samenwerking

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013)

-      De gemeenten van de regio Kortrijk worden toonaangevend op het vlak van innoverende en 

toekomstgerichte intergemeentelijke samenwerking, en dit zowel wat de inhoudelijke thema's, 

de managementmethodieken als de bestuurlijk-institutionele vorm betreft.

2.2.1  OVERZICHTSTABEL – INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGS- 
VERBANDEN EN WERKGROEPEN

Samenwerkings-
verband

Rol Leiedal Partners Data 2008 Accenten 2008

Conferentie van Burge-
meesters arr. Kortrijk

secretariaat 12 burgemeesters + 
1 gedeputeerde

08/02; 14/03; 
11/04; 09/05; 
13/06; 04/07; 
12/09; 10/10; 
14/11; 12/12.

-  interlokale vereniging wonen
-  interlokale vereniging sociale 

economie
-  fonds ter reductie van de globale 

energiekost (FRGE)
-  uniform politiereglement en GAS
-  lokaal waterbeleid
-  brandweerhervorming
-  ...

Overleg van Gemeen-
tesecretarissen arron-
dissement Kortrijk

consulent 13 gemeente-
secretarissen

21/03; 18/04; 
16/05; 20/06; 
18/07; 19/09; 
17/10; 21/11; 
19/12.

-  doorlichting en vormingstraject 
interne communicatie

-  rechtspositieregeling personeel
-  organisatie werkwisselweek
-  nieuwe intergemeentelijke vereni-

gingen
-  ...

Intergemeentelijke 
werkgroep ruimtelijke 
ordening (IGORO)

algemene 
coördinatie

12 schepenen en 
stedenbouwkun-
dige ambtenaren

14/03; 16/05; 
18/09.

-  beoordelen van grootschalige 
woonprojecten

-  landschap en landschapsontwik-
keling

-  aanpak van ruimtelijke uitvoerings-
plannen

-  ...

Intergemeentelijke 
werkgroep milieu/
water

algemene 
coördinatie

12 schepenen en 
milieu-ambtenaren

05/02; 09/04; 
23/10.

-  nieuwe samenwerkingsovereen-
komst Milieu 2008-2013

-  lokaal water- en rioleringsbeleid
-  intergemeentelijke samenwerking 

en intergemeentelijke projecten
-  ...

Beleidsforum Milieu/
Water

algemene 
coördinatie

schepenen van 
leefmilieu

28/10; 15/12. -  afkoppeling hemelwater
-  aanleg drukriolering buitengebied
-  individuele zuivering buitengebied
-  toelichting rapport ‘lokaal waterbe-

leid’ met 10 prioriteiten voor steden 
en gemeenten

-  ...

Intergemeentelijke 
werkgroep lokale eco-
nomie

algemene 
coördinatie

schepenen en 
ambtenaren

08/07; 23/09. -  analyse en bespreking gemeen-
telijke acties voor starters binnen 
Provincie West-Vlaanderen

-  stimuleren van starters en innovatief 
lokaal ondernemerschap

-  toelichtingen rond diverse projecten 
lokale/regionale economie, opge-
maakt i.k.v. Europese subsidiepro-
gramma’s

-  ...
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Samenwerkings-
verband

Rol Leiedal Partners Data 2008 Accenten 2008

e-Government Stuur-
groep

algemene 
coördinatie

schepenen van ICT 
en communicatie, 
gemeentesecreta-
rissen

22/01; 18/03; 
19/05; 19/06; 
02/10; 11/12.

-  selectie leverancier DRK4
-  projectaanpak vernieuwing DRK
-  visiedocument
-  concrete planning Smart Cities 

project
-  ...

Intergemeentelijke 
werkgroep geo-infor-
matie (IGGI)

algemene 
coördinatie

12 gemeentelijke 
GIS-verantwoorde-
lijken

09/01; 09/04; 
09/09; 10/12. 

-  GIS-Vlaanderen
-  Resultaten GMES LandUse project
-  LoG-IN Govmaps en gemeentelijke 

GIS
-  GRB in de regio
-  Adrespunten
-  Provinciale GIS-initiatieven
-  Richtlijn voor digitale uitwisseling 

RUP
-  Integratie GIS in DRK
-  Register onbebouwde percelen
-  GDI-decreet
-  Midschalig referentiebestand Wegen 

Vlaanderen
-  ...

Intergemeentelijke 
werkgroep Digitale 
Regio Kortrijk

algemene 
coördinatie

12 gemeentelijke 
webmasters 
of informatie-
ambtenaren

30/01; 18/03; 
24/04; 19/05; 
19/06; 02/10; 
11/12.

-  opleidingen
-  invulling nieuwe websites
-  ontwikkeling lay-outs websites
-  keuze zoekmotor
-  budget DRK4
-  boomstructuur
-  DRK4 projectgroep
-  Indigov monitor lokale besturen
-  DRK hosting
-  Lancering DRK (timing, communi-

catie)
-  ...

Intergemeentelijk 
overlegplatform Euro-
pese samenwerking

algemene 
coördinatie

schepenen en 
ambtenaren 
grensover-
schrijdende 
en Europese 
samenwerking

13/11. -  opstart overleg en peiling naar 
verwachtingen van gemeenten

Samenwerkingsverband Onderwerp Partners Rol Leiedal

Overleg Cultuur (°1994) lokale culturele samenwer-
king en promotie

13 gemeenten (schepenen 
en cultuurfunctionarissen)

voorzitter adviesgroep

VVV West-Vlaamse Schel-
destreek (°1998)

toeristisch-recreatieve ont-
wikkeling en promotie

5 gemeenten consulent

vzw Toerisme Leiestreek 
(°2000)

toeristisch-recreatieve ont-
wikkeling en promotie

29 gemeenten uit Leiestreek 
tussen Wervik en Deinze

lid adviescomité

Intergemeentelijke Vereni-
ging voor Crematoriumbe-
heer in Zuid-West-Vlaande-
ren  (°2005)

oprichting en beheer van 
crematoria

21 gemeenten (uit arr. Kort-
rijk, Ieper, Roeselare-Tielt)

secretariaat,
algemene coördinatie,
projectregie

Interlokale vereniging Siner-
giek (°in oprichting)

ondersteuning aan gemeen-
ten voor werk en sociale 
economie

11 gemeenten, 12 OCMW’s, 
Kanaal 127, Welzijnsconsor-
tium, RESOC, Mentor

lid, juridische werkgever

Interlokale vereniging rond 
Wonen (°in oprichting)

ondersteunign aan gemeen-
ten voor lokaal woonbeleid 
en woonregie

10 gemeenten en OCMW’s coördinatie

2.2.2  OVERZICHTSTABEL – VERZELFSTANDIGDE INTERGEMEENTELIJKE 
STRUCTUREN

2Werkvormen
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2.2.3  INTERGEMEENTELIJKE INITIATIEVEN IN 2008

A  WERKWISSELWEEK 

In mei 2008 werd het pilootproject ‘Werkwisselweek’ op touw gezet. De Werkwisselweek is een ini-

tiatief waarbij een medewerker van een gemeente gedurende een bepaalde periode meedraait in 

een ander bestuur. Aan de hand van een personeelswissel kunnen lokale besturen kennis en ideeën 

opdoen over de werking van een nabijgelegen gemeente. 

Het idee werd uitgewerkt door een ad hoc werkgroep binnen het Overleg van Gemeentesecreta-

rissen en kreeg concreet vorm in de organisatie van een eerste werkwisselweek voor bibliotheek-                         

medewerkers. Aan de hand van een bevraging werd onderling een personeelswissel uitgetekend 

tussen negen bibliotheken (Deerlijk, Anzegem, Menen, Wevelgem, Kortrijk, Harelbeke, Avelgem, Ha-

relbeke, Avelgem en Zwevegem). Hierbij werd rekening gehouden met de grootte van de bib, het 

softwaresysteem, het tijdschema van de uit te wisselen medewerker, enz. 

De medewerkers en bibliothecarissen evalueerden de pilooteditie alvast positief. Doelstelling is om in 

2009 opnieuw een personeelswissel te organiseren tussen de gemeenten van de regio. De Werkwis-

selweek 2009 zou in een licht gewijzigde vorm doorgaan, waarbij er meer rekening wordt gehouden 

met de stagebehoeften van de verschillende gemeentelijke diensten. 

In mei 2008 werd het pilootproject 
‘Werkwisselweek’ tussen negen 
bibliotheken in de regio georganiseerd. 
Aan de hand van een personeelswissel 
kunnen gemeenten kennis en ideeën 
opdoen over de werking van een nabij-
gelegen gemeente.
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B  OPRICHTING REGIONAAL CENTRUM VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Onze regio heeft de voorbije tien jaar heel wat baanbrekend werk verricht aan de hand van een goed 

uitgebouwd sociaal economisch beleid. Vanuit deze pioniersrol werd heel wat expertise verzameld 

rond sociale economie in diverse organisaties (Kanaal 127, Welzijnsconsortium, opleidingscentrum 

Mentor en adviesbureau Mentorconsult, Werk.Waardig, gemeenten en OCMW’s van de regio, enz). In 

het kader van een verdere versterking van de sociale economie in onze regio en een krachtenbunde-

ling van de reeds aanwezige partners, werden de voorbije maanden heel wat voorbereidingen getrof-

fen voor de oprichting van een regionale kennis- en ontwikkelingspool rond sociale economie.

RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen heeft dit concept in 2008 in samenwerking met Leiedal, de stad 

Kortrijk en de regionale stuurgroep verfijnd en voorgesteld. In een eerste fase zal dit samenwerkings-

initiatief opgestart worden via de oprichting van een interlokale vereniging. Een dergelijke vereniging 

is de lichtste vorm van intergemeentelijke samenwerking en bezit geen rechtspersoonlijkheid. Ze 

wordt opgericht voor een duur van twee jaar, gevolgd door een evaluatie. Leiedal treedt op als juri-

dische en financiële tussenstructuur en zal onder meer instaan voor de aanwerving van één voltijdse 

equivalent ten behoeve van de vereniging.

10 gemeentebesturen en 11 OCMW’s van de regio Kortrijk, RESOC, Leiedal en de ondersteunende 

partners Welzijnsconsortium, Kanaal 127 en Mentor participeren in de structuur. De interlokale ver-

eniging zal bestuurd worden door een beheerscomité en een stuurgroep.

Het doel van de nieuwe vereniging bestaat erin om het sociale economiebeleid van de regio beter te 

ondersteunen, te ontwikkelen en af te stemmen door:

-   het bundelen en versterken van de ontwikkelde expertise in de regio door het samenbrengen van 

de expertise van de ondersteunende dienstverleners (Kanaal 127, Mentor en het Welzijnsconsor-

tium- en van de expertise die ontwikkeld werd in het Europees project Werk.Waardig);

-   het creëren van één aanspreek- en ondersteuningspunt in de regio ten behoeve van de lokale be-

sturen, bedrijven en diverse actoren in de sociale economie;

-   het verhogen van tewerkstellingskansen van kwetsbare groepen in de sociale en reguliere econo-

mie.

Er zal één VTE projectontwikkelaar worden aangeworven die zal fungeren als centraal aanspreekpunt. 

De projectontwikkelaar kan rekenen op de expertise en inbreng van de ondersteunende partners: 

Kanaal 127, Mentor en het Welzijnsconsortium. Om de aanwerving van deze medewerker mogelijk te 

maken, wordt beroep gedaan op de financiële bijdragen van de gemeenten, de OCMW’s, RESOC en 

Leiedal. De ondersteunende partners engageren zich om hun expertise en dienstverlening ten dele 

in te brengen in de interlokale vereniging. Op 5 maart 2009 wordt de nieuwe interlokale vereniging 

onder de naam ‘Sinergiek’ boven de doopvont gehouden.
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2.3.1  OVERZICHTSTABEL – LEIEDAL IN HET REGIONALE NETWERK STREEK-
ONTWIKKELING

Samenwerkingsverband Onderwerp Partners Afgeleiden

RESOC Zuid-West-Vlaanderen Behartigen streekbelan-
gen, afstemmen lokaal- en 
regionaal-economisch beleid

Politieke en socio-econo-
mische beleidsverantwoor-
delijken

STEM-projecten,
streekpact

Huis van de Streek Samenwerking 
streekorganisaties

RESOC Z-W-Vl., gebiedswer-
king Provincie West-Vlaan-
deren

--

Overlegplatform Parlemen-
tairen Kortrijk

Afstemming streekgerichte 
beleidsinitiatieven

Parlementairen en gedepu-
teerden uit regio Kortrijk

--

Kortrijk Innovatie Netwerk Promotie innoverende 
streekinitiatieven

80-tal individuen en beleids-
mensen

--

Intercommunale Vliegveld 
WIV

Beheer en promotie 
regionale luchthaven

Gemeenten, provincie Herstructurering naar LOM 
en LEM

BITLAR cv Beheer en promotie 
Transportcentrum LAR

Stad Menen, stad Kortrijk, 
GOM, gevestigde bedrijven

--

Welzijnsconsortium Zuid-
West-Vlaanderen vzw

Ondersteuning lokaal 
welzijnsbeleid

13 gemeenten en OCMW’s, 
Samenlevingsopbouw, 
Provincie, welzijnsdiensten, 
sociale partners

Werk.Waardig

Kanaal 127 cv Sociale economie OCMW en stad Kortrijk, 
bedrijven, sociale partners

--

Bedrijvencentrum Regio 
Kortrijk nv

Ruimte voor startende 
bedrijven

GOM, Barco, Bekaert, Electra-
bel, Fortis

Doorgangsgebouw 
Wevelgem

Beheerscomité Researchpark Parkmanagement en 
promotie researchpark

GOM, KULAK, hogescholen, 
stadsbestuur Kortrijk

--

vzw Mobiel promotie fietsmobiliteit Stad+OCMW Kortrijk, hoge-
scholen, fietsersbond, diverse 
gemeentebesturen

--

Kortrijk Xpo cvba Organisatie internationale 
beurzen en evenementen

Stadsbestuur Kortrijk, diverse 
ondernemers

--

Transfo Zwevegem vzw Projectleiding herbestem-
ming elektriciteitscentrale 
Zwevegem

Gemeentebestuur Zweve-
gem, Provincie West-Vlaan-
deren, Elia

--

2.3 
Regionale samenwerking

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013)

-   Leiedal werkt, met en voor de groep gemeenten, actief mee aan de ontwikkeling van de streek, 

o.m. door op te treden als studie- en ondersteuningscentrum voor RESOC Zuid-West-Vlaanderen 

en door een voortrekker te zijn bij de concrete realisatie van streekprojecten.

-   Leiedal wordt in haar streekwerking gedragen door de aangesloten gemeenten.

-   Leiedal is actief aanwezig in de vele netwerken van de streek (bestuursnetwerken, ondernemers-

netwerken, onderwijsnetwerken, etc.) om er de stem van de groep gemeenten te vertolken.

-   Leiedal geeft het model van streekgerichte samenwerking verder vorm op fysiek-infrastructureel 

vlak, binnen een kantoren- en vergadercampus voor streekorganisaties.de managementmetho-

dieken als de bestuurlijk-institutionele vorm betreft.
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2.3.2 MARKANTE INITIATIEVEN IN 2008

A  HERSTRUCTURERING LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM

Met het decreet van 10 juli betreffende het beheer en de uitbating van regionale luchthavens, werd 

de nieuwe beheersvorm van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem vastgelegd. Het commercieel beheer 

van de luchthaven komt in handen van een private Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM) waar-

voor kandidaten gezocht worden. De terreinen en de basisinfrastructuur daarentegen blijven eigen-

dom van de overheid en worden gehuisvest in een publieke Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij 

(LOM) die zal instaan voor de infrastructuur en de uitbouw conform de internationale regelgeving. Het 

Vlaams Gewest krijgt een nipte meerderheid aandelen in de LOM in ruil voor een financiële inbreng 

voor de verdere modernisering van de basisinfrastructuur.

Op 19 december 2008 werd het selectiedossier voor de LEM en de samenwerkingsovereenkomst tus-

sen de toekomstige LOM-partners goedgekeurd. 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal in februari 2009 een overleggroep in het leven 

geroepen worden. Het takenpakket van de overleggroep zal hoofdzakelijk bestaan uit:

- het voorbereiden van het bestek voor het aanttrekken van een LEM-partner;

-  overleg plegen rond de selectie- en gunningsprocedure;

- overleg plegen omtrent alle andere beslissingen die betrekking hebben op de herstructurering;

- onderhandelen met het oog op het bepalen van de vermogensstructuur van de LOM; 

-  in een latere fase: de ontwerpstatuten LOM en de beheersovereenkomst LOM-Vlaams Gewest op-

stellen en de oprichting van de LOM voorbereiden.

In het selectiedossier van de LEM wordt gepeild naar de belangstelling van de internationale markt 

om de luchthaven Kortrijk-Wevelgem te exploiteren. Daartoe zal het selectiedossier begin 2009 gepu-

bliceerd worden in het Europees Publicatieblad en het Belgisch Bulletin der Aanbestedingen en zal de 

gespecialiseerde vakpers in binnen- en buitenland geïnformeerd worden. Intussen wordt het bestek 

verder op punt gesteld, teneinde eind maart 2009 een voorstel ter goedkeuring te kunnen voorleggen 

aan de Vlaamse Regering. Het bestek zal vervolgens verstuurd worden naar de geselecteerde kandi-

daten. Met de kandidaat die de beste offerte kan voorleggen, zal onderhandeld worden met het oog 

op het afsluiten van een overeenkomst. Daarna kunnen de LOM en de LEM officieel opgericht worden. 

Afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen, zal de procedure hoogstwaarschijnlijk eind 

2009 afgerond worden.

Samenwerkingsverband Onderwerp Partners Afgeleiden

Vzw Designregio Kortrijk Promotie designdenken als 
onderstroom in de regio

Stadsbestuur Kortrijk, VOKA, 
HOWEST-PIH, Stichting 
Interieur

--

Vzw My Machine Promotie Innovatief Ontwer-
pen bij kinderen en jongeren

Streekfonds Koning Boude-
wijnstichting, HOWEST-PIH

--
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B  DESIGNREGIO KORTRIJK

Sinds een viertal jaren participeren het stadsbestuur van Kortrijk, de Kamer van Koophandel West-

Vlaanderen (VOKA), de hogescholen HOWEST en PIH, Leiedal en de Stichting Interieur vzw in Design-

regio Kortrijk. Vanuit een gemeenschappelijke interesse voor design en productontwikkeling zetten al 

deze actoren hun complementaire competenties in voor de ontwikkeling van design in onze regio. De 

eerste twee jaren waren voornamelijk gericht op het zoeken en testen van initiatieven, het derde en 

vierde jaar werd verder ingezet op de reeds ontwikkelde en beproefde acties.

Op de internationale beurs Interieur 08 in oktober stelde Designregio Kortrijk de ontwerpen van de 

actie 5x5 aan het grote publiek voor. In 5x5 worden vijf West-Vlaamse bedrijven gekoppeld aan vijf 

(inter)nationale ontwerpers. Deze samenwerking heeft als doel om bedrijven uit onze regio aan te zet-

ten hun producten op innovatieve wijze te ontwikkelen. Designregio Kortrijk zorgt voor de ontwerper, 

financiële ondersteuning van het ontwerpproces en begeleiding tijdens de ontwerpfase.

Daarnaast lanceerde Designregio Kortrijk tijdens de Week van het ontwerpen 08 in juni het tweede 

boek Designx50. De publicatie bevat een bundeling van 50 regionale producten die de regio Zuid-

West-Vlaanderen op de kaart moeten plaatsen. Aan de hand van een leuke vormgeving en verzorgde 

fotografie wil Designregio Kortrijk zijn regionale producten op een hoger niveau tillen. 

Tenslotte stond de vzw in voor de organisatie van een workshop rond de designfabriek. Onder leiding 

van Leiedal gingen 15 internationale deelnemers op zoek naar de betekenis, inhoud, plaats en uitzicht 

van een designfabriek voor Kortrijk. De resultaten hiervan werden gebundeld in een verslag dat Leie-

dal in 2009 zal vertalen in een concreet programma. 

CREATIVE CITY CHALLENGE

Creative City Challenge is de naam van een Europees project dat zich buigt over de centrale vraag: 

“Op welke wijze kan creativiteit bijdragen tot een versterking van het economisch weefsel”. Concreet 

wenst Leiedal op verschillende niveaus in het project in te stappen. Naast de verdere concretisering 

van de designfabriek, wil Leiedal een project ontwikkelen dat lelijke plekjes in de pubieke ruimte wil 

transformeren. Tenslotte wenst Leiedal op academisch niveau na te gaan op welke wijze Kortrijk blij-

vend gepositioneerd kan worden als trekker op het gebied van design. In maart 2009 valt de beslis-

sing of het project al dan niet goedgekeurd wordt.

C  MYMACHINE

Op 22 oktober 2008 hebben Leiedal, Howest en het Streekfonds West-Vlaanderen het project MyMa-

chine officieel gelanceerd in de SBS Centrumschool te Harelbeke. MyMachine is het resultaat van een 

kruisbestuiving tussen drie verschillende organisaties die éénzelfde visie delen op onder meer creati-

viteit, onderwijs en streekontwikkeling. 

Het basisconcept van MyMachine is simpel. Aan kinderen in lagere scholen wordt gevraagd welke 

machine ze het liefst zelf zouden willen bouwen (idee). Deze ideeën worden verder uitgewerkt door 

ingenieursstudenten, designers en/of kunstenaars (ontwerp), om deze machines tenslotte door leer-

lingen uit het technisch secundair onderwijs te laten bouwen (product). Het project bundelt verschil-
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lende lagen en biedt talloze mogelijkheden. Enerzijds is er de samenwerking tussen de verschillende 

onderwijsniveaus die elkaar inspireren en beïnvloeden door ‘out-of-the-box’ te leren denken. Ander-

zijds is er het unieke samenwerkingsverband waarin diverse bedrijven, scholen, overheden en streek-

organisaties zijn betrokken. Dat de visie om creativiteit al op jonge leeftijd te stimuleren ook gedragen 

wordt door de Vlaamse Overheid, bewijst hun financiële ondersteuning van € 250.000 in het kader van 

‘Brugprojecten voor Initiatieven tussen Onderwijs en Economie’. Bovendien ontving MyMachine de 

hoogste score en waardering van de twaalf deelnemende projecten.

Het proces van idee tot product neemt één schooljaar in beslag. Aan deze pilooteditie (2008-2009) 

participeren meer dan 700 kinderen, leerlingen en studenten uit de regio Kortrijk. In december 2008 

werden 23 uitgewerkte concepten voorgesteld aan 450 kinderen. 

Aan de pilooteditie van MyMachine participeren meer dan 700 kinderen, leerlingen en studenten uit de regio Kortrijk.
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D  DEBAT STADSREGIO’S 

Op 23 september 2008 organiseerde het Kenniscentrum Stedenbeleid een eerste discussiemoment 

omtrent nieuwe stadsregionale ontwikkelingen. Onder leiding van Professor F. De Rynck hebben 

vertegenwoordigers uit diverse Vlaamse steden en hun omliggende gemeenten nagedacht over de 

vormen van structurele samenwerking op schaal van een ‘stadsregio’, ‘netwerkstad’, ‘rasterstad’ of ‘ste-

delijk gebied’. Dit zijn termen die veelal wijzen op een interdependentie van steden en gemeenten 

binnen een gemeenschappelijke territoriale belangensfeer. Leiedal, als bundeling van de gemeenten 

binnen de Kortrijkse regio, vormt reeds langer een boeiend experiment van stadsregionale samenwer-

king. In het perspectief van haar 50-jarige bestaan in 2010, wil Leiedal samen met het Kenniscentrum 

Stedenbeleid  nadenken over een structurele versterking van deze samenwerking. Dit eerste discus-

siemoment heeft een proces ingezet dat moet leiden tot concrete modellen en beleidsvoorstellen 

voor een vernieuwde krachtenbundeling binnen het werkgebied van Leiedal.
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2.4
Grensoverschrijdende samenwerking

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013)

-   Leiedal schrijft de regio Kortrijk volwaardig in in het proces van metropoolvorming rond Lille.

-   De intercommunale zet in het bijzonder in op het sensibiliseren en het mobiliseren van de lokale 

besturen en de brede bevolking ten aanzien van de grensoverschrijdende dimensie.

2.4.1  OVERZICHTSTABEL - STRUCTUREN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING WAARBIJ LEIEDAL BETROKKEN IS

Samenwerkingsverband Onderwerp Partners Afgeleiden

Eurometropool Lille-Kortrijk-
Tournai

interbestuurlijk platform 
voor grensoverschrijdende 
metropole samenwerking

14 overheden --

Regionaal Overleg Metropool afstemming aan Vlaamse 
zijde omtrent het proces van 
metropoolvorming

provinciale en Vlaamse over-
heden, centrumgemeenten 
uit het Vlaamse GPCI-gebied, 
experts, wvi en Leiedal

--

GPCI-COPIT
(ontbonden en vereffend in 
2008)

Grensoverschrijdende 
samenwerking in het Vlaams-
Waals-Frans grensgebied

LMCU (Lille), IDETA (Tournai), 
IEG (Moeskroen), wvi 
(Brugge), Leiedal

MOT

vzw Rekkem-Ferrain
(ontbonden en vereffend in 
2008)

reconversie site grenspost LMCU (Lille), Provincie West-
Vlaanderen, Leiedal

--

2.4.2  EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

OPRICHTING

Op 28 januari 2008 vond in de Budascoop van Kortrijk de officiële installatievergadering plaats van 

de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Deze Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

vormt een gezamenlijk overleg- en beheersorgaan waarin alle bevoegde overheden uit Lille, West-

Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren. De Eurometropool is erop gericht om de dialoog 

en de samenwerking tussen alle betrokken bestuursniveaus aan weerszijden van de Frans-Belgische 

grens te versterken en te verdiepen.

 

WERKVELDEN EN PRIORITAIRE ACTIES

De 14 partners van de Eurometropool hebben het voorbije jaar een werkprogramma op touw gezet. 

Binnen zes thematische werkvelden schoven de partners 12 prioritaire acties naar voor: de uitbouw 

van een netwerk van toeristische diensten, de organisatie van gemeenschappelijke culturele activi-

teiten, synergie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, een debatconferentie van de Eurome-

tropool, de installatie van een socio-economische Conseil de Développement, de versteviging van 
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Op 28 januari 2008 werd de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai officieel opgericht in de Budascoop in Kortrijk.

de samenwerking tussen competitiviteitspolen, het samenroepen van een werkgroep fiscaliteit en 

grensarbeid, de organisatie van een grensoverschrijdende jobbeurs, de afstemming van beroeps-

opleidingen, grensoverschrijdend overleg en planningsdocumenten, overleg rond milieuaange-

legenheden en tenslotte de organisatie van een rondetafel rond openbaar vervoer en transport. 

Met betrekking tot deze laatste prioriteit heeft Leiedal een trekkersrol gespeeld. De studie rond de 

verbinding met het HST-station die Leiedal in samenwerking met Tritel gerealiseerd heeft, werd op                

20 november 2008 voorgesteld aan alle betrokken actoren rond openbaar vervoer en mobiliteit bin-

nen de Eurometropool. Tijdens deze rondetafel werden concrete acties naar voor geschoven die de 

mobiliteit binnen de Eurometropool moet optimaliseren. Ook de 11 andere prioriteiten kregen tel-

kens een trekker toegewezen om de actie zo spoedig mogelijk op te starten.  

AANWERVINGEN

Na een eerste aanwervingsprocedure voor de functie van algemeen directeur, die geen geschikte 

kandidaat opleverde, werden eind 2008 de vacatures voor vijf sleutelfuncties van de Eurometropool 

open gesteld: een algemeen directeur, een projectcoördinator, een communicatieverantwoordelijke, 

een administratief en financieel verantwoordelijke en een secretariaatsmedewerker. 

TRIUMVIRAAT

In afwachting van de installatie van het operationeel team, gaf het Bureau van de Eurometropool op 

1 december het mandaat aan een ‘voorlopige directie’. Een team van drie mensen (één Fransman, 

één Vlaming en één Waal) ontving een drieledige opdracht. Enerzijds werd hen gevraagd om de aan-
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wervingen voor het grensoverschrijdende agentschap te begeleiden. Daarnaast kreeg dit triumviraat 

het mandaat van het Bureau om de gedefinieerde prioritaire acties uit het werkprogramma op touw 

te zetten. Een derde taak behelst de opstart van thematische werkgroepen die de zes werkvelden 

verder zullen uitdiepen. Voor de invulling van deze drieledige opdracht wordt op periodieke basis 

afgestemd met het technisch comité van de Eurometropool (waarin vertegenwoordigers van de      

14 overheden zetelen). Karel Debaere langs Vlaamse kant en Pierre Got langs Waalse kant namen 

deze missie op; de Franse vertegenwoordiger (met name Bruno Cooren) wordt in 2009 aangesteld. 

2.4.3  TWINNING EN TRIPPLING

Het overgrote aandeel van gemeenten binnen de Eurometropool zijn niet of nauwelijks rechtstreeks 

betrokken bij grensoverschrijdende projecten. Op enkele uitzonderingen na, komen enkel de grens-

gemeenten en de drie grootsteden Lille, Kortrijk en Tournai op periodieke basis in contact met de 

andere zijde van de (taal)grens. Om de realiteit van de Eurometropool voor lokale besturen en hun 

inwoners tastbaar voor te stellen, bestaat de idee om uitwisselingen op touw te zetten tussen twee of 

drie gemeenten uit twee of drie verschillende regio’s. Aan de hand van concrete samenwerkingsini-

tiatieven en grensoverschrijdende thema’s, kunnen de gemeenten gesensibiliseerd worden rond de 

mogelijkheden en potentiële voordelen van een grensoverschrijdende samenwerking. 

Het projectidee werd voorgesteld op het intergemeentelijk overleg Europa en o.a. samen met de 

VVSG verder gedefinieerd. Een klassieke ‘jumelage’ bleek niet de meest optimale vorm van samen-

werking binnen een beperkte geografische ruimte. Wel kunnen methodieken voor het linken van 

gemeenten overgenomen worden uit het Europees programma dat steden en gemeenten laat ver-

broederen. Het grensoverschrijdende Interregprogramma biedt dan wel weer mogelijkheden om 

kleine, concrete projecten uit te werken en gemeenten nauw te laten samenwerken. 

De verschillende lokale bevoegdheidsverdelingen tussen Franse en Belgische gemeenten vormt een 

obstakel dat in 2009 verder aangepakt zal worden. Eens de methodiek verfijnd is en bij de gemeenten 

een draagvlak gecreëerd wordt om te gaan ‘twinnen’, kan de Eurometropool met het projectidee 

van start gaan. Twinning-tripling zal op de Conferentie van Burgemeesters van de Eurometropool 

gelanceerd worden.
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2.5
Europese samenwerking

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  Leiedal verankert de Europese dimensie structureel in haar kerntaken en activiteiten, door de 

Europese samenwerking transversaal toe te passen in haar verschillende werkgebieden. Op die 

manier vindt de Europese netwerking ook sterker ingang bij de aangesloten gemeenten.

-  De intercommunale bouwt haar ‘Cel Europa’ uit als aanspreekpunt en expertisecentrum bij uit-

stek op het vlak van Europese samenwerking en projectontwikkeling, zowel voor de aangesloten 

gemeenten als voor hun partnerorganisaties.

-  De regio Kortrijk wordt in Vlaanderen als toonaangevend erkend op het vlak van Europese sa-

menwerking.

2.5.1  EUROPESE PROJECTWERKING 

GOEDGEKEURDE PROJECTEN

In het licht van de Europese beleidsperiode 2007-2013, zette Leiedal het voorbije werkjaar actief in 

op de prospectie en voorbereiding van diverse Europese projecten. In 2008 werd een eerste lichting 

Europese projecten goedgekeurd waarvoor Leiedal zich de komende jaren zal engageren.

In het kader van het Doelstelling II-programma werden drie projecten goedgekeurd. Dit programma 

wordt op Vlaams niveau gedefinieerd maar stelt Europese subsidies ter beschikking. Een eerste pro-

ject dat groen licht kreeg is ‘BISY’. Binnen dit project wordt gewerkt rond innovatieve bewegwijze-

ringssystemen op bedrijventerreinen. Een tweede project dat officieel goedgekeurd werd is Kortrijk 

Xpo. Doelstelling van dit project bestaat erin Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een functioneel en up-to-

date beurzencomplex dat zowel op regionaal als grensoverschrijdend niveau kan fungeren als econo-

mische hefboom. In het project ‘Uniek Ondernemersloket Kortrijk’ tenslotte, dat focust op de uitbouw 

van een éénduidig aanspreekpunt voor ondernemers in Kortrijk, zal Leiedal ingeschakeld worden om 

specifieke (ruimte)vragen op regionale schaal te onderzoeken.

In de transnationale programma’s zijn twee projecten weerhouden, met name Smart Cities en Vital 

Rural Areas. Als leadpartner van het Smart Cities project, zal Leiedal de komende vier jaar toonaange-

vende toepassingen rond elektronische dienstverlening ontwikkelen. Het project ‘Vital Rural Areas’ fo-

cust op de leefbaarheid en competitiviteit van landelijke regio’s en zal onder meer inzetten op e-care 

en regional branding. Meer informatie over de goedgekeurde projecten kan teruggevonden worden 

onder de respectievelijke werkdomeinen, en meer schematisch, onder punt 2.5.4 van deze rubriek.

Een aantal andere projectideeën hebben de volledige cyclus van projectdefiniëring tot projectindiening 

doorlopen, maar zijn omwille van specifieke afwegingen binnen de Europese beslissingsorganen niet 

weerhouden. Waar mogelijk worden deze projectideeën meegenomen in nieuwe projectverkenningen.
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2Werkvormen

VOORBEREIDING NIEUWE EUROPESE PROJECTEN

In 2008 werden voorbereidingen getroffen voor een aantal nieuwe projecten die in de loop van 2009 

ingediend zullen worden. Deze projecten kaderen zowel in de Interregprogramma’s als meer thema-

tische programma’s zoals het PDPO (plattelandsontwikkelingsprogramma). Onderstaande tabel biedt 

een overzicht van de lopende projectideeën.

Creative City Challenge 
(North Sea Region)

Versterking van de innovatiecapaciteit van steden/regio’s door interactie tussen over-
heid, bedrijfswereld en kennisinstellingen

PPP4Climate
(North Sea Region)

Ontwikkeling van regionale energiestrategieën en samenwerking rond energie-effi-
ciëntie, energiebesparing en duurzame energieproductie

ACE
(2 Zeeënprogramma)

Samenwerking en kennisuitwisseling rond CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen

Trage wegen 
(PDPO)

Ontwikkeling van een netwerk van trage wegen in het Interfluvium

Issidora 
(North West Europe)

Versterking van het economisch weefsel en van “gemeenschappen” in landelijke gebie-
den door in te zetten op elektronische dienstverlening en gemeenschapscentra

MyMachine Uitdragen en implementeren van de format “MyMachine” in andere (Europese) regio’s; 
en versterking van het concept door internationale samenwerking

Als  leadpartner van het Europees ICT-project Smart Cities, zal Leiedal de komende vier jaren toonaangevende toepassingen 
ontwikkelen rond elektronische dienstverlening.
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BISY (Doelstelling II)

Beknopte projectomschrijving:
Ontwikkeling van een innovatief bewegwijzeringssysteem op bedrijventerreinen, gekoppeld aan een centrale bedrijvendata-
bank BISY (Bedrijven Informatie- en Signalisatie sYsteem).

Relevante werkgebieden Leiedal:
ICT, GIS en lokaal e-government (zie bij dit hoofdstuk)

Betrokkenheid Leiedal:
Co promotor

Overige Vlaamse partners:
West-Vlaamse Intercommunale wvi

Internationale partners:
-

Looptijd:
2008-2010

Globaal projectbudget:
675.027 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
352.326 euro

Te verwachten Europese subsidies 
voor regio Kortrijk:
140.930 euro

2.5.4  SCHEMATISCH OVERZICHT VAN LOPENDE EUROPESE PROJECTEN

2.5.2  NIEUWE EXCLUSIVITEIT FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE OPVOLGING

In het Beleidsplan 2008-2013 wordt de uitbouw van de Cel Europa als aanspreekpunt en expertisecen-

trum voor de aangesloten gemeenten als prioriteit vooropgesteld. Vanuit dit perspectief heeft Leie-

dal een nieuwe exclusieve dienst rond ‘financieel-administratieve opvolging van Europese projecten’ 

toegevoegd aan de bestaande lijst van exclusiviteiten. De gemeenten die intekenen op deze nieuwe 

exclusiviteit, kunnen beroep doen op de intercommunale voor de financiële opvolging van een Euro-

pees project waarin zij als partner participeren. De begeleiding en ondersteuning van Leiedal heeft 

betrekking op de opmaak van financiële claims, het bijhouden van een globaal financieel plan, het 

nazicht van de rekeningen en de voorbereiding van externe audits.

2.5.3  COMMUNICATIE EN OVERLEG 

Om de gemeentebesturen nauwer en op periodieke basis te betrekken bij de Europese samenwerking 

en projectwerking, heeft Leiedal eind 2008 een intergemeentelijke overlegtafel Europese samenwer-

king opgestart. Doelstelling van dit platform is een permanente dialoog aangaan met de gemeente-

besturen rond Europese projectwerking, grensoverschrijdende samenwerking en relevante Europese 

thema’s. Het overlegforum richt zich tot de bevoegde schepenen en ambtenaren uit de aangesloten 

gemeenten. In een eerste verkennend intergemeentelijk overleg werd gepeild naar de verwachtingen 

van de gemeenten. Voor 2009 staan onder meer de lopende Europese projecten en de Eurometropool 

Lille-Kortrijk-Tournai bovenaan de agenda.
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Uniek ondernemersloket Kortrijk (Doelstelling II)

Beknopte projectomschrijving:
Uitbouw van een éénduidig aanspreekpunt en steunpunt voor ondernemers in Kortrijk, en versterking van de bestaande 
dienstverlening. In het project zal Leiedal vooral fungeren als eerste aanspreekpunt voor ruimtevragen van bedrijven.

Relevante werkgebieden Leiedal:
lokale economie

Betrokkenheid Leiedal:
Co-promotor

Overige Vlaamse partners:
Stad Kortrijk

Internationale partners:
-

Looptijd:
2009-2010

Globaal projectbudget:
611.922 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
611.922 euro

Te verwachten Europese subsidies 
voor regio Kortrijk:
244.769 euro

Xpo als internationale poort – materiële component (Doelstelling II)

Beknopte projectomschrijving:
Uitbouw van Kortrijk Xpo als internationale poort en versterking van de capaciteit van Kortrijk Xpo door investeringen in de 
infrastructuur van het beurzencomplex

Relevante werkgebieden Leiedal:
regionale samenwerking

Betrokkenheid Leiedal:
Partner
Cofinanciering

Overige Vlaamse partners:
nv XOM

Internationale partners:
-

Looptijd:
2008-2010

Globaal projectbudget:
10.901.618 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
10.901.618 euro

Te verwachten Europese subsidies 
voor regio Kortrijk:
4.360.647 euro

2Werkvormen

Xpo als internationale poort – immateriële component (Doelstelling II)

Beknopte projectomschrijving:
Uitbouw van Kortrijk Xpo als internationale poort: ontwikkeling van nieuwe beursconcepten, internationalisering en regionale 
verankering van het Xpo-beurzencomplex

Relevante werkgebieden Leiedal:
regionale samenwerking

Betrokkenheid Leiedal:
Co-promotor
Cofinanciering

Overige Vlaamse partners:
vzw XIM

Internationale partners:
-

Looptijd:
2008-2010

Globaal projectbudget:
616.666 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
616.666 euro

Te verwachten Europese subsidies 
voor regio Kortrijk:
246.666 euro
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Vital Rural Areas (North Sea Region)

Beknopte projectomschrijving:
Versterken van de leefbaarheid en competitiviteit van landelijke gemeenten en regio’s door in te zetten op regional branding, 
versterking van landelijke KMO’s en e-care

Relevante werkgebieden Leiedal:
regionale samenwerking
e-government

Betrokkenheid Leiedal:
Partner

Overige Vlaamse partners:
Streekplatform + Meetjesland
Provincie West-Vlaanderen

Internationale partners:
NOFA, Noord-Oost-Friesland (NL)
Province of Fryslân (NL)
Gemeente Sluis (NL)
Friese Poort Bedrijfsopleidingen (NL)
Norfolk County Council (UK)
Rogaland Fylkeskommune (N)
Finnoy Kommune (N)
Stadt Langenhagen (D)
Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein 
GmbH (D)
Vejen Kommune (DK)

Looptijd:
2009-2013

Globaal projectbudget:
7.700.000 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
317.508 euro

Te verwachten Europese subsidies 
voor regio Kortrijk:
158.754 euro

Smart Cities (North Sea Region)

Beknopte projectomschrijving:
Ontwikkeling van een kennisnetwerk van ervaren organisaties op vlak van e-government en uitbouw van nieuwe vormen van 
elektronische dienstverlening

Relevante werkgebieden Leiedal:
e-government

Betrokkenheid Leiedal:
Lead Beneficiary

Overige Vlaamse partners:
Stad Kortrijk
Hogeschool Mechelen (Memori)

Internationale partners:
Stadt Osterholz – Scharmbeck (D)
University of Applied Sciences of 
Oldenburg, Ostfriesland and Wilhelms-
haven (D)
Bis Bremerhaven (D)
Gemeente Groningen (NL)
Cities of Kristiansand and Lillesand (N)
Karlstads Kommun (S)
Norfolk County Council (UK)
Improvement and Development Agency 
for local Government (UK)
Edinburgh City (UK)
Napier University (UK)

Looptijd:
2008-2011

Globaal projectbudget:
6.731.814 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
1.307.496 euro

Te verwachten Europese subsidies 
voor regio Kortrijk:
653.748 euro
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3.1 
Ruimte voor bedrijven

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013)

-  De realisatie van bedrijventerreinen is en blijft een kernactiviteit van Leiedal. Daarbij staat de 

intercommunale zo veel mogelijk zelf in voor de gronduitgifte. In specifieke gevallen brengt Lei-

edal, via projectregie, gronden op de markt in samenwerking met andere publieke en eventueel 

ook private actoren, maar steeds met als doel tijdig en tegen correcte prijzen een gedifferenti-

eerd streekaanbod te verkrijgen.

-  De regio Kortrijk wordt in Vlaanderen en Europa erkend als een referentieregio op het vlak van 

duurzame en kwaliteitsvolle bedrijfshuisvesting.

-  Leiedal werkt aan een proactief aankoopbeleid, om op elk ogenblik een voldoende groot en 

gedifferentieerd pakket aan ruimte om te ondernemen, aan te kunnen bieden.

-  In haar uitgiftebeleid verhoogt Leiedal systematisch het aandeel aan gronden uit reconversie en 

de verdichting van economische locaties. 

-  Via de realisatie van specifieke hoogwaardige bedrijventerreinen draagt Leiedal bij tot de creatie 

van een gedifferentieerde en hoogwaardige tewerkstelling in de regio, om op die manier de 

braindrain helpen tegen te gaan. 

- Samen met diverse partners werkt Leiedal een grensoverschrijdend aanbodbeleid uit.

3.1.1 VERKOOP VAN GRONDEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN 2008

In 2008 heeft Leiedal 22 verkoopakten met bedrijven gesloten op acht verschillende bedrijventerrei-

nen in de regio Kortrijk. Dit resulteerde in een grondverkoop van 14,5 ha en een omzet van 9 miljoen 

euro. Na een recordaantal geregistreerde eerste contacten met bedrijven in 2007, is dit aantal sterk 

afgenomen in 2008, voornamelijk in de tweede helft. Dit is wellicht te wijten aan de financiële crisis 

die de economische wereld ten volle teistert. 

Overzichtstabel - Promotie en verkoop van bedrijventerreinen 2000-2008   

3Werkgebieden

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nieuwe contacten met bedrijven 130 110 97 98 102 150 177 190 105

Verkopen aan bedrijven,
waarvan:
- nieuwe vestigingen
- uitbreidingen

20 15 12 20 8 28 25 23 22

16 11 7 18 7 20 23 21 17

4 4 5 2 1 8 2 2 5

Andere (*) 3 8 4 3 6 12 2 1 2

Totale oppervlakte (ha), waarvan:
- nieuwe vestigingen (ha)
- uitbreidingen (ha)-ruiling

11,98
10,14
1,84

5,88
2,61
3,27

5
2,58
2,42

5,52
5,51
0,01

7,98
7,49
0,49

12,07
9,32
2,75

9,66
8,99
0,67

15,68
15,58
0,10

17,07
13,7
1,19

Andere (ha) (*) 2,06 6,06 (-1,36) 2,25 0,22 (-1,48) (-1,24) 1,96 2,7

(*) ruiling – openbaar domein
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Overzichtstabel - Grondverkopen op bedrijventerreinen in 2008

ZONE BETROKKENE OPP. (m²) U/V (*) ACTIVITEIT

Gullegem - Moorsele

Pattymo nv 904,40 U schildersbedrijf

Gilgemyn Oudpapierbedrijf nv 14.272,76 V recyclage oudpapier en karton

Maran nv 7.511,30 V fabricage, opslag en distributie 
van verven, lakken en vernissen

FP Metal nv 5.006,60 V metaalbewerking

1. Vansteenkiste-Spillebeen   2. GVI 
bvba 9.709,00 V carrosseriebouw

Algemene Ondernemingen 
Tibergyn nv 17.135,80 V aannemer wegeniswerken

Delemeat bvba 5.006,30 V vleesversnijderij

Axima Refrigeration nv 5.006,00 V productie- en installatiebedrijf 
industriële koeltechniek

Gemeente Wevelgem 7.528,80 V regionaal containerpark

Dercor bvba 5.785,40 V opslag en distributie van wijnen

Plano Pack bvba 11.882,10 V productie kartonverpakking

WVEM 30,00 V elektriciteitscabine

Vanhalst 5.003,30 U doopartikelen

Idea (Sidem) 26.968,60 V
productie, assemblage en 
montage; overslag, opslag en 
distributie

Zwevegem Esserstraat

1. Thovimo bvba                          
2. Hendrichs-West nv 2.385,00 V opslag en distributie van lakken 

en vernissen voor de houthandel

Gemeente Zwevegem 26.054,00 -- overdracht openbaar domein

Epic Rushes 3.455,00 V schrijnwerk - standenbouw

Demotra 3.731,00 V  

Moen Trekweg Carré Chocolaterie bvba 3.414,00 V productie van chocoladeartikelen

Wevelgem Zuid Bedrijvencentrum 972,44 -- doorgangsgebouw

Avelgem 
Industriepark 

Waterwegen en Zeekanaal 3.460,00 U watertransportgebonden 
activiteiten

Immo Fabiola 2.550,00 U opslag en distributie van tuin-
meubelen en tuinaccessoires

Harelbeke - Stasegem WVEM 15,10 U elektriciteitscabine

Beneluxpark Tri-M (Zquadra/Acopy) 2.928,00 V ontwikkeling van web lay-out en 
digitale drukkerij

 TOTAAL TRANSACTIES 170.714,90  

3.1.2 NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN IN ONTWIKKELING 

Al sinds haar oprichting in 1960 realiseert Leiedal bedrijventerreinen om op die manier de econo-

mische ontwikkeling van de gemeenten en de regio Kortrijk te ondersteunen en te stimuleren. Eind 

vorige eeuw kampte de regio Kortrijk met een chronisch gebrek aan uitgeruste, verkoopsklare be-

drijventerreinen. De voorbije jaren is Leiedal erin geslaagd om opnieuw een omvangrijk pakket aan 

nieuwe bedrijfsgronden op de markt te brengen. 

(*) V: vestiging - U: uitbreiding
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Hieronder wordt kort het aanbodbeleid van Leiedal toegelicht, samen met de belangrijkste nieuwe 

realisaties van het afgelopen werkjaar. Een schematisch overzicht van de ontwikkelingen op de ver-

schillende nieuwe bedrijventerreinen, kan u terugvinden onder hoofdstuk 3 ‘Actieve dossiers per ge-

meente’.

A  AANBODBELEID

Het creëren van voldoende ruime voor bedrijven vormt één van de kerntaken van Leiedal. De inter-

communale stelt alles in het werk om een voldoende gedifferentieerd aanbod aan kwaliteitsvolle, 

duurzame bedrijventerreinen uit te bouwen voor de aangesloten steden en gemeenten. Bedrijventer-

reinen die op het juiste tijdstip en voor een correcte prijs op de markt worden gebracht en die blijvend 

beheerd (parkmanagement) worden: deze sleutelelementen onderscheiden Leiedaldrealisaties van 

private realisaties.  

Het creëren van ruimte voor bedrijven gebeurt zowel door de ontwikkeling van nieuwe terreinen, de 

recyclage van oude terreinen als de verdichting van bestaande sites. Eind 2008 had Leiedal nog circa 

44 ha bouwrijpe gronden in haar portefeuille, waarvan evenwel 7 ha gereserveerd zijn voor kandidaat-

kopers. In de loop van 2009 wordt dit aanbod uitgebreid met netto ca.33 ha door de realisatie van het 

hoogwaardige bedrijvenpark Evolis. Inmiddels engageert de intercommunale zich om diverse zones, 

in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk, bouwrijp te maken: de uitbreiding 

van Kortrijk-Noord (circa 22 ha), een beperkte uitbreiding van Wevelgem-Zuid (5 ha) en het transport-

centrum LAR (30 ha). Daarnaast worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de tweede fase 

van de bedrijventerreinen Evolis (35 ha) en het Beneluxpark (12 ha). 

Het bestemmen en realiseren van de bedrijventerreinen die voorzien zijn of worden in de afbake-

ningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden en de gemeentelijke structuurplannen - globaal circa 

150 ha voor het volledige arrondissement - staan prioritair op de agenda voor de komende jaren. 

Leiedal stelt alles in het werk in functie van een spoedige realisatie. 

B  BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN 

BEDRIJVENTERREIN EVOLIS KORTRIJK–HARELBEKE–ZWEVEGEM 

De skyline in de Kortrijkse omgeving onderging in 2008 een ware transformatie. Op het hoogwaardige 

bedrijventerrein Evolis langs de E17 werden de werken aangevat voor de komst van vier windturbines 

parallel met de autosnelweg. Met een masthoogte van 108 m en een tiphoogte van 149 m zijn ze 

meteen de hoogste windturbines van Vlaanderen. Verwacht wordt dat vanaf februari 2009 het wind-

molenpark groene energie zal produceren voor circa 6.000 gezinnen. 

Daarnaast werd het voorbije jaar heel wat voorbereidend werk verricht in functie van de realisatie van 

het bedrijvenpark Evolis: archeologisch onderzoek op de site; aanleg van funderingen, rioleringen en 

wegenissen; funderingssokkels van de vier windturbines; enz. Eind 2008 werd de asfaltlaag aange-

3Werkgebieden
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bracht op de wegenis, wat het sluitstuk vormt van de eerste fase van de infrastructuurwerken (45 ha). 

In de loop van 2009 worden meer dan 1.000 bomen op het terrein aangeplant. Als alles volgens plan 

verloopt, zullen eind 2009 de eerste drie bedrijven er hun bedrijfsgebouwen optrekken. Door middel 

van gerichte marketingacties probeert Leiedal inmiddels dit bedrijvenpark internationaal op de kaart 

te plaatsen en innovatieve en internationaal geörienteerde kandidaat-investeerders aan te trekken.

Om de inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem nauw te betrekken bij de recente ontwik-

kelingen, organiseerden Leiedal en Electrawinds een Open Werfdag op zondag 23 november 2008. 

Nieuwsgierigen konden hun licht opsteken over het hoogwaardige en duurzame bedrijventerrein in 

wording en bij enkele experten ten rade gaan over de vier windturbines. Ruim 1450 belangstellenden 

brachten een bezoek aan de werven en de windturbines. De hoge opkomst onderstreept het belang 

van dit ambitieuze project voor onze regio.

In 2008 werden op het hoogwaardige bedrijventerrein Evolis de werken aangevat voor de komst van vier windturbines parallel 
met de autosnelweg E17.
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NOORDWESTELIJKE UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN GULLEGEM–MOORSELE 

Ruim een zestal jaren realiseert Leiedal samen met de gemeente Wevelgem een noordwestelijke 

uitbreiding op het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele. Deze expansie, die in totaal 49 ha be-

slaat, is hoofdzakelijk gericht op bedrijven die actief zijn in onder meer lichte en/of zware produc-

tie, bouw, transport en opslag. In 2008 is de tweede fase van de infrastructuurwerken voltooid 

en is de volledige groenaanleg gefinaliseerd. Voor zowel het nieuwe als het oude gedeelte van 

het terrein, werd een globaal kwaliteitsvol groenconcept ontworpen dat de beeldkwaliteit sterk 

verhoogt.

De marktvraag naar bedrijfspercelen op de uitbreidingszone van het bedrijventerrein is zeer groot. 

In 2008 heeft Leiedal 14 bedrijfspercelen verkocht voor een totale oppervlakte van circa 12 ha. Ver-

schillende bedrijfsgebouwen zijn reeds in gebruik of rijzen momenteel uit de grond. 

ONTWIKKELING BENELUXPARK OP HOOG KORTRIJK 

Aan de Beneluxlaan in Kortrijk werkt Leiedal, in samenspraak met het stadsbestuur van Kortrijk, 

reeds verschillende jaren aan de ontwikkeling van een 28 ha groot gebied als regionale gemengde 

zone voor diensten en grootschalige kleinhandel. In 2008 werd de laatste hand gelegd aan de 

infrastructuurwerken van de tweede deelfase, met als belangrijkste schakel de verbinding tussen 

het bestaande Kennedypark en het Beneluxpark. Met de finalisering van de infrastructuurwer-

ken komen de bedrijfspercelen van de tweede deelfase (circa 10 ha) op de markt. De gronden 

aansluitend aan Decathlon worden momenteel nog gereserveerd voor grootschalige kleinhandel; 

de overige percelen worden conform het aanpalende Kennedypark, ingevuld als kantoren- en 

dienstenzone.

Op het Beneluxpark wordt de inrichting optimaal aangewend om de belevingswaarde voor de 

omgeving te verhogen: dankzij de aanleg zullen de kantoren zich als het ware in een parkachtige 

omgeving bevinden waarbij de feitelijke perceelsgrenzen niet direct waarneembaar zijn. In het 

inrichtingsconcept van het Beneluxpark wordt eveneens bijzondere aandacht besteed aan het 

creëren van een aangename ontsluiting voor voetgangers en fietsers die in het Kennedypark of 

het Beneluxpark tewerkgesteld zijn.

ONTWIKKELING ZONE VOOR TUINAANLEGBEDRIJVEN TE AALBEKE 

Op de hoek van de Doomanstraat en de Burgemeester Margotstraat in Aalbeke, ontwikkelde Lei-

edal in 2008 een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Met deze zone van 2 ha wil Lei-

edal inspelen op de actuele ruimtelijke behoefte van bedrijven in de tuinaanlegsector. De zone         

Doomanstraat is voorbestemd voor een vijftal tuinaanlegbedrijven die ongeveer 3.000 m² tot 

4.000 m² oppervlakte in beslag nemen. Momenteel hebben zich al twee bedrijven uit de tuin-

bouwsector gevestigd. In oktober 2008 zijn de infrastructuurwerken van start gegaan. In 2009 zal 

de groenaanleg in de randzones verzorgd worden.

3Werkgebieden
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Om de kwalitatieve integratie van het bedrijventerrein in de omgeving te bevorderen, werden de per-

celen volgens een aantal gestructureerde zones opgedeeld: de eerste 30m van de percelen worden 

voorbehouden voor een bedrijfswoning, gevolgd door een zone van 50m voor bedrijfsgebouwen. 

Naast deze twee zones, wordt bijkomend een strook voorzien voor het cultiveren van planten, strui-

ken en bomen. Dit laatste vormt een groene overgangszone tussen de bouwzones en de open land-

bouwgronden. De ontsluiting van alle percelen geschiedt via de Burgemeester Margotstraat.

3.1.3 ACTIVERING VAN HET JURIDISCH AANBOD, RECONVERSIE EN   
  REVITALISERING

Om voldoende ruimte voor bedrijven te creëren, zet Leiedal naast het aansnijden van nieuwe bedrij-

venterreinen ook intensief in op de activitatie van het bestaande juridische aanbod, de reconversie 

van bestaande terreinen en de revitalisering van oudere bedrijventerreinen. In hoofdstuk 3 ‘Actieve 

dossiers per gemeente’ kan u een schematisch overzicht vinden van de ontwikkelingen op de verschil-

lende terreinen. 

A  ACTIVERING VAN HET BESTAANDE JURIDISCH AANBOD 

Het optimaal aanwenden van de bestaande voorraad bedrijventerreinen vormt vandaag een absolute 

prioriteit. De POM West-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren, in opdracht van de Administratie Econo-

mie en in samenwerking met de intercommunales wvi en Leiedal, de diverse onbenutte bedrijfsgron-

den geïnventariseerd en in kaart gebracht. 

In een volgende stap willen de partners de bedrijfsgronden opnieuw op de markt brengen. Dit ge-

schiedt in eerste instantie via minnelijke onderhandelingen met de individuele eigenaars. De drie or-

ganisaties hebben hun krachten gebundeld in een project dat het bestaande juridische aanbod dat 

onbenut of onderbenut is, screent en indien mogelijk op de markt brengt. In 2008 werd het startschot 

gegeven voor het project voor een periode van drie jaar. Dit leverde voor Leiedal al zeer concrete re-

sultaten op met de aankoop van 3 ha bedrijfsgrond. Dankzij het overleg, zijn ook een aantal gronden 

op de markt gebracht die tot voorheen niet beschikbaar werden gesteld. 

Met een zone van 2 ha in Aalbeke, wil Leiedal inspelen op de actuele ruimtelijke behoefte van bedrijven in de tuinaanlegsector. 



55

Jaarverslag 

2008

B  RECONVERSIE 

Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, wint de reconversie van ruimte steeds meer aan belang. 

Onderbenutte of verlaten economische sites worden gescreend en aangekocht met het oog op een 

nieuwe economische bestemming. De herontwikkeling van de ex-Bekaertsite (De Blokken) in Zweve-

gem vormt hierbij een eerste proefstuk. In 2008 heeft Leiedal verder deze piste bewandeld door de 

aankoop van de site Emdeka in Bellegem en het verwerven van een gedeelte van de site Hanssens in 

Knokke-Zwevegem.

DE BLOKKEN ZWEVEGEM (BEKAERTSITE) 

De reconversie van de voormalige Bekaertsite langs de Blokkestraat in Zwevegem (16 ha) bevindt 

zich op kruissnelheid. In 2008 zijn de inrichtingsplannen gefinaliseerd, is het ontwerp voor de nieuwe 

infrastructuurwerken voltooid, zijn de administratieve procedures met betrekking tot het verkrijgen 

van de stedenbouwkundige vergunning en de subsidies voor sloping en herinrichting doorlopen en 

zijn de bodemsaneringswerken afgerond. Na de sloping van de gebouwen medio 2009 zullen de ei-

genlijke infrastructuurwerken in het najaar van 2009 van start kunnen gaan.

SITE EMDEKA TE BELLEGEM

In 2001 ging in Bellegem, deelgemeente van Kortrijk, de meubelfabriek Emdeka failliet. De gebouwen 

werden door de curator nog enige tijd verhuurd, maar in 2006 ontving Leiedal van de stad Kortrijk de 

opdracht om de herontwikkelingsmogelijkheden van de site als lokaal bedrijventerrein te onderzoe-

ken. De site bleek wel degelijk potentieel voor een herontwikkeling te bezitten. Gezien de hoge nood 

aan ruimte voor lokale bedrijven in de regio, heeft Leiedal de site midden juli 2008 aangekocht. 

De site is 2,3 ha groot en bestaat uit vier aaneengeschakelde loodsen en een klein kantoorgebouw. 

Leiedal heeft de intentie om het gebied te herontwikkelen als lokaal bedrijventerrein en zo ruimte te 

bieden aan meerdere lokale bedrijven.

3Werkgebieden

Gezien de hoge nood aan ruimte voor lokale bedrijven, heeft Leiedal in het kader van haar reconversiebeleid de site Emdeka in 
juli 2008 aangekocht.
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De site Emdeka vormt een complex project. Een lekkende tank heeft bodemverontreiniging ver-

oorzaakt waarvan de kosten voor de sanering door Leiedal zullen worden gedragen. De staat en de 

inplanting van de gebouwen maken het behoud van deze gebouwen moeilijk. Toch zal gepoogd 

worden om één van de bestaande gebouwen te behouden en opnieuw in te vullen als bedrijfsverza-

melgebouw. Bij de herontwikkeling zal bijzondere aandacht uitgaan naar de overgang met de omlig-

gende woningen en het open gebied. De gronden zullen waarschijnlijk in 2011 op de markt gebracht 

worden. Uiteraard is deze timing onderhevig aan een aantal factoren waaronder de looptijd van het 

saneringsproces en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

C  REVITALISERING 

Ook voor de oudere, bestaande bedrijventerreinen in de regio Kortrijk streeft Leiedal naar een hoger 

kwaliteits- en duurzaamheidsniveau. Naast de voltooiing van het actieplan voor Gullegem-Moorsele, 

heeft Leiedal het voorbije jaar een aantal nieuwe projectvoorstellen ingediend voor de revitalisering 

van Wevelgem-Zuid, LAR, Harelbeke-Stasegem en de site Emdeka. Met het project BISY wil Leiedal de 

gebrekkige bewegwijzering op oudere bedrijventerreinen aanpakken. 

ACTIEPLANNEN

In het licht van de revitalisering van bestaande, oude bedrijventerreinen heeft Leiedal in 2008 het 

actieplan voor de revitalisering van Gullegem-Moorsele voltooid. Dit project kadert binnen de pro-

jectoproep ‘(her)inrichting verouderde bedrijventerreinen en economische locaties’ van het Vlaams 

ministerie van Economie. De eerste vestiging op het bedrijventerrein dateert van 1959. Met een totale 

oppervlakte van circa 150 ha behoort het industrieterrein tot één van de grootste regionaal gemengde 

bedrijventerreinen in Zuid-West-Vlaanderen. Leiedal heeft voor dit revitaliseringsproject een globale 

conceptnota uitgewerkt bestaande uit een oplijsting van de belangrijkste knelpunten en een eerste 

concept voor de herinrichting. Deze conceptnota fungeerde als basis voor het uitwerken van het voor-

ontwerpdossier voor de verdere uitwerking van de herinrichting. Belangrijkste uitdagingen vormen 

de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de vervollediging van de ontbrekende delen van het 

fietspad in het traject Driemasten-Oostlaan-Westlaan-Muizelstraat-Rozenstraat-Hondschotestraat en 

de heraanleg van een aantal kruispunten om het terrein optimaler en veiliger te ontsluiten. Daarnaast 

wil Leiedal met het revitaliseringsproject bijdragen tot een verhoogde beeldkwaliteit op het oude 

gedeelte van het bedrijventerrein. Op basis van dit voorontwerp bezit de gemeente de mogelijkheid 

om een realistische meerjarenbegroting op te stellen en het revitaliseringsproject gefaseerd aan te 

pakken. Leiedal kan de gemeente Wevelgem verder begeleiden in de realisatie en het opvolgen van 

mogelijke subsidiedossiers.

Naar analogie met het bovenstaande actieplan, heeft Leiedal in het kader van een nieuwe projectop-

roep van de Vlaams minister van Economie projectvoorstellen ingediend voor de revitalisering van de 

bedrijventerreinen Harelbeke-Stasegem, Wevelgem Zuid en de LAR. Alle projectvoorstellen kregen in 

januari 2009 officieel groen licht voor subsidies van het ministerie. Deze revitaliseringsprojecten gaan 

in 2009 officieel van start. 
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BISY

In nauw overleg met bedrijven, wordt de gebrekkige bewegwijzering op oude terreinen veelal als 

knelpunt naar voor geschoven. Leiedal en wvi willen in het kader van het Doelstelling II-project BISY 

een innovatief bewegwijzeringssyteem ontwikkelen op bedrijventerreinen, gekoppeld aan een cen-

trale bedrijvendatabank BISY (Bedrijven Informatie- en Signalisatie sYsteem). Het project omvat de 

realisatie van een fysiek bewegwijzeringssysteem op bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een 

centrale databank, die de bewegwijzeringsinfrastructuur zal aansturen. Voor de implementatie van dit 

pilootproject wordt gefocust op Gullegem-Moorsele in Wevelgem en Vichte-Jagershoek in Anzegem. 

Verwacht wordt dat het geautomatiseerde BISY-bewegwijzeringssysteem een beduidende toege-

voegde waarde zal creëren, en in de toekomst als standaard voor de bewegwijzering van bedrijven-

terreinen zal fungeren.

3Werkgebieden

In het kader van het Doelstelling II-project Bisy, wil Leiedal een innovatief bewegwijzeringssysteem ontwikkelen op bedrijventer-
reinen, dat gekoppeld wordt  aan een centrale databank die de begwijzeringsinfrastructuur zal aansturen.

VERDUURZAMING 

Ook in 2008 heeft Leiedal zich geëngageerd voor de verduurzaming van bestaande bedrijventerrei-

nen. Deze ontwikkelingen kaderen in de diverse lopende RESOC-projecten die in nauwe samenwer-

king met de POM West-Vlaanderen gerealiseerd worden. Verschillende informatiesessies werden op 

touw gezet en proefprojecten werden verfijnd en ondersteund met als doel dat bedrijven elkaar beter 

leren kennen en nauwer gaan samenwerken.
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   bouwrijp waarvan  netto  
   beschikbaar gereserveerd  beschikbaar

REGIONALE EN LOKALE BEDRIJVENTERREINEN  
Gullegem - Moorsele uitbreiding 8,96 ha 0,00 ha  8,96 ha
Moen Trekweg 5,39 ha 1,02 ha  4,37 ha
Zwevegem De Blokken 11,91 ha 2,90 ha  9,01 ha
Zwevegem Esserstraat 0,58 ha 0,58 ha  0,00 ha
Aalbeke Doomanstraat 1,18 ha 0,00 ha  1,18 ha
St. Denijs Oude Spoorweg 0,92 ha 0,00 ha  0,92 ha
Moen Spinnerijstraat 0,23 ha 0,00 ha  0,23 ha

Subtotaal 29,16 ha 4,50 ha  24,66 ha

SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN  
Transportcentrum LAR 1,79 ha 0,00 ha  1,79 ha
Wevelgem - Bissegem (Airport) 2,09 ha 2,09 ha  0,00 ha
Kortrijk Beneluxpark fase I 8,84 ha 0,00 ha  8,84 ha
Kortrijk Kennedypark 3,01 ha 1,00 ha  2,01 ha

Subtotaal 15,73 ha 3,09 ha  12,64 ha

Algemeen totaal 44,89 ha 7,59 ha  37,29 ha

B  INVENTARIS VAN BEDRIJVENTERREINEN IN REALISATIE, WAARBIJ LEIEDAL MEE   

  INSTAAT VOOR DE GRONDUITGIFTE 

   bruto 
   oppervlakte

REGIONALE EN LOKALE BEDRIJVENTERREINEN
Evolis 1ste fase 45,37 ha
Evolis 2de fase 35,0 ha
Wevelgem-Zuid uitbreiding 5,11 ha
Kortrijk-Noord - uitbreiding 21,41 ha
Kortrijk-Torkonjestraat 1,30 ha
Bellegem-Emdeka 2,20 ha
Zwevegem Knokke Site Hanssens 4,00 ha
Lendelede - Rozebeeksestraat 2,00 ha

SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN
Kortrijk Beneluxpark fase II 11,7 ha
Evolis - grootschalige stedelijke functies 4,59 ha

Algemeen totaal 132,68 ha

3.1.4 OVERZICHTSTABEL: BEDRIJVENTERREINEN IN ONTWIKKELING OP   
  31/12/2008 

A   BEDRIJVENTERREINEN IN EIGENDOM VAN LEIEDAL EN BOUWRIJP BESCHIKBAAR
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bruto oppervlakte

Kortrijk Venning 3,00 ha

Deerlijk Vichtesteenweg 3,80 ha

Wevelgem Kleine Molen 7,50 ha

Diverse BT - zoekzones 10,00 ha

Totaal 24,30 ha

bruto oppervlakte

Vichte Lendedreef 1,50 ha

Lendelede Nelca 9,00 ha

Diverse zones - nog niet bepaald 25,00 ha

Totaal 35,50 ha

bruto oppervlakte

Totaal bouwrijp beschikbaar 44,89 ha

Totaal gereserveerd 7,59 ha

Totaal netto beschikbaar 37,29 ha

bruto oppervlakte

Totaal nieuwe terreinen, reconversie-recyclage 192,48 ha

Globaal totaal 192,48 ha

C  LOKALE BEDRIJVENTERREINEN NOG NIET BESTEMD –      

  AMBITIE VAN LEIEDAL OM TE REALISEREN

D  RECONVERSIE – RECYCLAGE – REVITALISERING – ACTIVERING BESTAAND JURIDISCH  

  AANBOD: AMBITIE VAN LEIEDAL OM TE REALISEREN

E  TOTALEN

1.  GRONDEN IN EIGENDOM VAN LEIEDAL EN BOUWRIJP BESCHIKBAAR (ZIE A)

2.  OVERIGE (ZIE B-D)

3Werkgebieden
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3.1.5 INVENTARIS VAN DE OPENBARE BEDRIJVENTERREINEN OP    
  31/12/2008 
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GEPLAND OF IN REALISATIE

1 Bellegem Emdeka
2  Evolis 1ste fase  
3  Evolis 2de fase  
4  Kortrijk Noord  uitbreiding  
5  Kortrijk Beneluxpark  uitbreiding 
6 Lendelede Rozebeeksestraat
7  Marke Torkonjestraat 
8  Wevelgem Zuid  uitbreiding  
9  Zwevegem Knokke 
 

BOUWRIJPE GRONDEN BESCHIKBAAR

10  Aalbeke Doomanstraat
11  Gullegem-Moorsele  uitbreiding Noord-West
12  Kortrijk Beneluxpark
13 Kortrijk Kennedypark
14  Moen Trekweg
15  Moen Spinnerijstraat
16  Sint-Denijs Oude spoorweg
17  Transportcentrum LAR
18  Wevelgem-Bissegem (Airport)
19  Zwevegem Esserstraat
20  Zwevegem De Blokken

UITVERKOCHT

21 Avelgem
22  Bissegem-Heule Waterven
23  Deerlijk TerDonkt II
24  Deerlijk-Waregem
25  Desselgem
26 Gullegem-Moorsele
27  Harelbeke De Blokken
28  Harelbeke Kanaalzone
29  Harelbeke-Stasegem
30  Harelbeke Vierschaar 
31  Kortrijk Noord
32  Lauwe Artisanale zone
33  Lendelede Spoelewielen
34  Marke Industriezone
35  Moen Olieberg
36  Vichte Jagershoek
37  Vichte Mekeirleweg
38  Wevelgem Zuid
39  Zwevegem Breemeers

BEDRIJVEN TERREINEN
ANDERE OPENBARE BESTUREN

A  Deerlijk-Waregem Nijverheidslaan
B  Menen Grensland
C  Menen Oost
D  Waregem Snepbeek
E  Waregem Bilkhage
F  Waregem Brabantstraat
G  Waregem Vijverdam
H  Spiere-Helkijn Ijzeren Bareel
I  Beveren-Leie Ezelbeek
J  Deerlijk Ter Donkt I
K  Harelbeke Vaarnewijk
L  Harelbeke De Geit
M  Harelbeke Blokkestraat

BEDRIJVENTERREINEN LEIEDAL
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3.1.6 OVERZICHTSTABEL: DOOR LEIEDAL GEREALISEERDE    
  BEDRIJVENTERREINEN OP 31/12/2008

Bedrijventerrein Aangekocht 
in m²

Verkocht en
overgedragen

in m²

Datum 
eerste

vestiging

Aantal 
bedrijven

Aalbeke Doomanstraat 23.411 7.282 2007 2

Avelgem 473.142 376.682 1976 25

11.542 (3)

Bavikhove Vierschaar 43.673 43.673 1996 6

83.634 80.678 1999 20

Bellegem Emdeka 22.929

Bissegem - Heule Waterven 1.236 (1) 1.276 (1)

28 (2)

Bossuit - Pottes 59.081 59.081 1964 4

Deerlijk Ter Donkt II 24.350 5.456 -- --

453.589 446.942 1972 41

Deerlijk - Waregem 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 -- -- --

Evolis 2de fase 5.790 -- -- --

Gullegem - Moorsele 959.560 959.560 1959 80

15 (4)

Gullegem - Moorsele (uitbreiding) 486.882 320.063 2004 27

24.607 16.534

Harelbeke  De Blokken 32.168 32.168 1999 2

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 1.546 --

Kerkhove 11.304 11.304 1978 1

Kortrijk Beneluxpark fase I 163.005 46.030 2004 9

Kortrijk Beneluxpark fase II

Kortrijk Cannaertstraat 78.801 78.801 1999 2

Kortrijk Kennedypark 291.219 252.155 1979 68

Lauwe Artisanale zone 32.329 32.329 1989 4

Transportcentrum LAR 773.423 459.741 1983 62

1.044 (3)

Lendelede Rozebeekstraat 2.300

Lendelede Spoelewielen 55.951 55.315 1981 14

1.047 (1) 255 (1)

Marke Industriezone 34.208 34.208 1975 2

Marke Torkonjestraat 2.740

3Werkgebieden
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Bedrijventerrein Aangekocht 
in m²

Verkocht en
overgedragen

in m²

Datum 
eerste

vestiging

Aantal 
bedrijven

Moen Olieberg 34.322 12.321 1998 4

Moen Spinnerijstraat 9.328 2004 8

Moen  Trekweg 149.727 94.594 1999 17

Rekkem 10.083 10.083 -- --

St. Denijs Oude Spoorweg 21.831 5.183 2006 3

Vichte Mekeirleweg 57.579 57.579 1971 14

Vichte Jagershoek 91.536 91.536 1995 16

987 (1) --

Vichte Jagershoek II 58.453 57.767 2004 16

358.687 1969 47

Wevelgem - Bissegem (Airport) 464.245 5.887 (1)

5.987 (2)

Wevelgem Zuid 733.847 733.847 1970 85

Wevelgem Zuid uitbreiding

Zwevegem Breemeers 120.191 120.191 1980 14

Zwevegem Esserstraat 99.983 97.588 2002 28

Zwevegem De Blokken 163.062 10.210 2007 2

Totalen 9.951.500 8.272.322 859

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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   Oppervlakte in m² Aantal verrichtingen

AANKOPEN 78.934,00 10

Gullegem - Moorsele 12.292,00 1
Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem - Evolis 5.790,00 1
Kortrijk-Marke - Torkonjestraat 3.460,00 4
Bellegem - Emdeka 22.929,00 1
Lendelede - Rozebeeksestraat 2.800,00 1
Zwevegem - Knokke 31.044,00 1
Kortrijk  - Beneluxpark 619,00 1

VERKOPEN 144.645,40 22

Gullegem - Moorsele 121.750,40 14
Zwevegem - Esserstraat 5840,00 2
Avelgem - Industriepark 6.010,00 2
Wevelgem - Zuid 972,40 1
Zwevegem - De Blokken 3.731,00 1
Kortrijk - Beneluxpark  2.928,00 1
Moen - Trekweg 3.414,00 1

TERUGKOPEN  1

Wevelgem - Bissegem (vliegveld) 4.671,00 1

RUILINGEN 

nihil

VERKOOP RESTGRONDEN 1

Harelbeke - Stasegem 174,10 2

PACHTVERBREKINGEN

nihil

OVERDRACHT Openbaar domein 

Zwevegem - Esserstraat  26.054,00

3.1.7 OVERZICHTSTABEL GRONDTRANSACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN  
  IN 2008

3Werkgebieden
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3.2 
Lokaal woonbeleid

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  Op operationeel niveau wordt Leiedal een belangrijke ondersteuner, projectbegeleider en regis-

seur voor de gemeenten en de intercommunale wordt in die rol ook erkend.

-  De intercommunale specialiseert zich in de realisatie van complexe inbreidings- en  herbestem-

mingsprojecten met een focus op een gemengde, multifunctionele en/of vernieuwende en 

duurzame (her-)invulling. 

-  Op het niveau van kennisopbouw en beleidsafstemming wordt de Regionale Cel Woonbeleid 

uitgebouwd tot een kenniscentrum en intergemeentelijk overlegplatform, bij voorkeur met een 

groter aantal partners. 

-  Leiedal helpt mee aan de streekambitie om de grondprijzen te laten stabiliseren, door zelf pro-

jecten te realiseren aan billijke prijzen.

3.2.1 WOONBELEID OP TWEE NIVEAUS

Met de opmaak van het Beleidsplan 2008-2013, heeft Leiedal de streekambitie vooropgesteld om een 

voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief aanbod aan duurzame en betaalbare woongelegenheden 

te creëren. De rol van de intercommunale situeert zich daarbij op twee niveaus. 

Een eerste niveau betreft het aanbieden van concrete bouwmogelijkheden voor de inwoners van de 

aangesloten gemeenten. Leiedal wil hoofdzakelijk vernieuwende projecten realiseren in samenwer-

king met andere woonactoren en een aanvullend aanbod creëren voor doelgroepen die beperkt hun 

gading vinden op de huidige woningmarkt (vb. zelfbouwers). 

Een tweede niveau situeert zich bij de actieve begeleiding van de gemeenten aan de hand van woon-

plannen en algemene beleidsondersteuning. Leiedal heeft in 2008 de concrete uitbouw van het 

woonbeleid verder uitgestippeld. Met het oog op de implementatie van de diverse acties opgenomen 

in het in 2007 opgestelde Woonregieboek, werd de oprichting van een interlokale vereniging wonen 

grondig voorbereid. 

3.2.2 REALISATIE WOONZONES

A  ONTWIKKELING VAN WOONZONES IN 2008

In 2008 heeft Leiedal voor zeven nieuwe zones een aantal belangrijke stappen gezet in functie van 

een spoedige realisatie. De grondverwervingen werden afgerond voor de zones Helkijn Elleboog-

straat en Kortrijk Peperstraat. Voor de projecten Ter Schabbe in Anzegem en Paanderstraat in Deerlijk, 

stelde Leiedal de stedenbouwkundige inrichtingsplannen op en werd de samenwerking met sociale 

huisvestingsmaatschappijen opgestart. Voor het project Leopoldstraat in Zwevegem, waar Leiedal 
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de projectregie waarneemt, verwierf de intercommunale enkele strategisch gelegen woningen. Ten-

slotte werd voor de Waregemstraat in Anzegem een dialoog op gang gebracht met eigenaars die 

wensen te participeren in de realisatie en zijn diverse samenwerkingsmodellen uitgewerkt.

In hoofdstuk 3 ‘Actieve dossiers per gemeente’ kan u aan de hand van een schematisch overzicht de 

gedetailleerde ontwikkelingen terugvinden van de woonzones die in 2008 ontwikkeld of afgewerkt 

werden. 

B  DUURZAAMHEID EN ENERGIE 

De verhoogde aandacht voor duurzaamheid en energie laat zich ook gelden bij de ontwikkeling van 

woonverkavelingen. Om expertise op dit gebied uit te bouwen, heeft Leiedal een samenwerking aan-

gegaan met Vibe (Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen). De begeleiding van Vibe moet uit-

monden in de realisatie van pilootprojecten op gebied van duurzaamheid en energie. Dit zal voor het 

eerst geconcretiseerd worden in de verkaveling Peperstraat in Heule. De resultaten van deze begelei-

ding zullen in 2009 zichtbaar worden en resulteren in een duurzaam verkavelingsplan.

In de Peperstraat in Heule wil Leiedal, in samenwerking met Vibe, een duurzame verkaveling ontwikkelen. 

3Werkgebieden
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Kortrijk - Vetex 23.392 11.742 -- -- -- --

Kortrijk - Peperstraat 33.082 -- -- -- -- --

Kuurne - Gasthuisweide 15.549 15.549 -- 33 -- 33

Lauwe - Schonekeer 48.388 48.217 -- 51 -- 51

Lendelede - Langemunte 140.426 140.427 -- 42 -- 42

Lendelede - ‘t Zaagske 53.841 56.610 -- 76 -- 76

Marke - Ter Doenaert 174.520 161.710 -- 48 18 66

Woonzone Aangekocht 
m2

Verkocht en
overgedragen

m2

Netto 
verkoopbaar m2

Aantal bouwkavels

zonder
woning

met 
woning

totaal

Aalbeke - Papeye 178.691
162

(1) 171.688 -- 121 -- 121

Anzegem – Heirweg 37.557 35.759 -- 22 -- 22

Anzegem - Ter Schabbe 16.090 --   --   -- P.M. (2) -- -- --

Avelgem 55.078 54.680 -- 44 -- 44

Avelgem - Reigershof 24.867 24.828 -- 28 -- 28

Bavikhove - ‘t Koeksken 87.247 87.252 -- 32 -- 32

Bellegem - Zwingelweg 14.446 14.935 -- 13 -- 13

Deerlijk – Ovelacq 3.140 2.982 -- -- -- --

Deerlijk – Paanderstraat 16.930 -- -- -- P.M. (2) -- -- --

Desselgem - Leiekant 89.441 90.011 -- -- -- --

Gullegem - Ter Winkel 179.109 163.402 -- 48 16 64

Heestert – Centrum Zuid 17.482 17.650 -- 18 -- 18

Helkijn – Waterkeer 14.488 10.360 -- 18 -- 19

Helkijn - Elleboogstraat 6.166 -- -- -- -- --

Hulste - Ter Elst 104.514 104.940 -- 40 5 45

Overzichtstabel - Verkoop van gronden in woonzones 2000-2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Oppervlakte verkocht
in woonzones (ha)

1,04 3,21 0,13  0,07  0,27 0,06 0 0 0

Aantal kavels 7 29 3 2 5 1 0 0 0

Oppervlakte kavels (ha) 0,33 1,59 0,08 0,07 0,27 0,06 0 0 0

Oppervlakte andere verkopen (ha) 0,7 1,61 0,05 - - - - - -

C  VERKOOP VAN GRONDEN IN WOONZONES IN 2008 

Bij gebrek aan gronden in de portefeuille, heeft Leiedal in 2008 geen woonkavels aangeboden of 

verkocht.  

D  OVERZICHTSTABEL: DOOR LEIEDAL GEREALISEERDE WOONZONES OP 31/12/2008

Inventaris van woonzones dd. 31/12/2008
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AANKOPEN

Zone  Oppervlakte in m² Aantal verrichtingen

Peperstraat Heule 33.082 3
Elleboogstraat Helkijn 6.166 4
Leopoldstraat Zwevegem 206 2

Algemeen totaal 39.574

PACHTVERBREKINGEN

Zone  Oppervlakte in m² Aantal verrichtingen

Peperstraat Heule 17.188 2
Site Hanssens Zwevegem 31.044 1

Algemeen totaal 48.232

VERKOPEN  Nihil

E  OVERZICHTSTABEL: GRONDTRANSACTIES IN WOONZONES IN 2008

Woonzone Aangekocht 
m2

Verkocht en
overgedragen

m2

Netto 
verkoopbaar m2

Aantal bouwkavels

zonder
woning

met 
woning

totaal

Moen - Heestertstraat 19.233 19.233 -- 17 -- 17

Moen – Kanaalzone 13.786 15.035 -- 15 -- 15

Moen - Spinnerijstraat 1.766 3.635 -- 6 -- 6

Moorsele - Overheule 178.062 165.393 -- 76 26 102

Rekkem - Dronckaertstraat 45.537 46.293 -- 45 -- 45

Rollegem 83.000 83.000 -- -- -- --

Sint-Denijs - 
Kooigemstraat

26.266 9.130 1,27 (3) 11 -- 11

Vichte - Lendedreef 41.989 41.445 -- 49 6 55

Vichte Waregemstraat 8.218 -- -- -- -- --

Zwevegem Bekaertsite – 
deel kantorenzone

48.203 -- -- -- -- --

Zwevegem - Kappaert 25.033 25.151 -- 29 -- 29

Zwevegem - Stedestraat 68.750 73.313 -- 92 16 108

Zwevegem Transfo 11.700 -- -- -- -- --

Totalen 1.906.313 1.694.370 1,27 974 87 1.062

1 62 (1)

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

3Werkgebieden
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3.2.3 BELEIDSONDERSTEUNING

A  VOORBEREIDING INTERLOKALE VERENIGING WONEN

Eind februari 2008 hebben RESOC Zuid-West-Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen, het Welzijns-

consortium Zuid-West-Vlaanderen en Leiedal het Woonregieboek gelanceerd. Met het Woonregie-

boek willen de streekpartners de gemeenten stimuleren en begeleiden bij hun regierol in het lokaal 

woonbeleid. In het boek worden zes prioriteiten geformuleerd voor het woonbeleid in de Kortrijkse 

regio. De uitdaging van iedere individuele gemeente en voor de streek als geheel bestaat erin om 

deze prioriteiten in de praktijk om te zetten.

De regionale ambitie hield niet op met de publicatie van het Woonregieboek. Vanuit het overleg kwa-

men vele signalen omtrent de noodzaak om op regionaal niveau bepaalde elementen aan te pakken. 

Bovendien verspreidde de Vlaamse Overheid een nieuw subsidiebesluit met het oog op het onder-

steunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden m.b.t. het lokaal woonbeleid en bood de 

Provincie West-Vlaanderen een gelijkaardig subsidiekader aan. Deze impulsen vormden een belang-

rijke opportuniteit om in 2008 een intergemeentelijke samenwerking op vlak van wonen uit te wer-

ken. Leiedal engageerde zich om financieel te participeren.

Met ondersteuning van het Welzijnsconsortium en de Provincie, heeft Leiedal in 2008 een belang-

rijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit regionaal project. Om het intergemeentelijk project 

te bewerkstelligen, werden verschillende gesprekken gevoerd met diverse actoren uit de gemeen-

tebesturen. De intensieve voorbereidingen resulteerden in een nieuw intergemeentelijk samenwer-

Op 20 februari 2008 hebben RESOC,  de Provincie, het Welzijnsconsortium en Leiedal het Woonregieboek gelanceerd.   
De publicatie vormde een belangrijke stimulans voor de voorbereiding van een interlokale vereniging wonen.
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kingsverband ‘interlokale verening wonen Zuid-West-Vlaanderen’. Dit is een lichte structuur zonder 

rechtspersoonlijkheid. Partners in de vereniging zijn de tien deelnemende gemeenten (Anzegem, 

Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Spiere-Helkijn, Wevelgem en Zwevegem) 

en de intercommunale Leiedal. De goedkeuring van het project impliceert dat binnen de interlo-

kale vereniging zeven voltijdse equivalenten gefinancierd kunnen worden vanaf 1 juli 2009 voor 

minimum 3 jaar.

De intergemeentelijke samenwerking wonen zal hoofdzakelijk inzetten op de volgende activiteiten: 

-  begeleiden en ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij de ontwikkeling van een ge-

meentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen;

- faciliteren en uitbreiden van het woonoverleg;

-  aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeen-

ten;

- voorbereiden van gemeentelijke reglementeringen op het vlak van wonen;

-  aanbieden van sociaal en technisch advies op vlak van wonen enerzijds en aanbieden van begelei-

ding op maat in het kader van huisvesting anderzijds;

- nemen van sensibiliseringsmaatregelen op vlak van wonen;

-  uitwerken van een actieplan, gericht op een betere positie van de zwakke huurder op de private 

huurmarkt en het nemen van initiatief i.h.k.v. een grond- en pandenbeleid met het oog op betaal-

baar wonen. 

B  WOONPLANNEN

Een woonplan is een relatief nieuw planningsinstrument dat in het licht van het nieuw decreet 

‘grond- en pandenbeleid’ nog aan belang zal toenemen. Op vandaag bezitten slechts een beperkt 

aantal Vlaamse gemeenten een woonplan. Onze streek vormt hierop een uitzondering: de steden 

Harelbeke en Waregem beschikken respectievelijk vanaf 2005 en 2006 over een woonplan, het 

woonplan voor de gemeente Wevelgem werd het voorbije jaar gefinaliseerd en in de gemeenten 

Kuurne en Zwevegem worden volop voorbereidingen getroffen voor de opmaak van hun woon-

plannen. 

Een woonplan bevat de krachtlijnen en prioritaire beleidskeuzes op gebied van lokaal woonbeleid, 

gekoppeld aan een actieprogramma. Het vertrekt vanuit de kennis en analyse van de lokale woon-

situatie en is richtinggevend voor het lokaal woonbeleid. Aan de hand van een woonplan wordt het 

nodige draagvlak gecreëerd voor de realisatie van concrete woonprojecten.

Met de opmaak van het Woonregieboek, werd een uitgebreide visievorming op het lokaal woonbe-

leid in Zuid-West-Vlaanderen geformuleerd. De woonplannen die vanaf 2008 gerealiseerd werden, 

kunnen zich baseren op dit draagvlak. Dankzij het Woonregieboek hoeft een specifieke gemeente 

niet langer na te gaan op welke gebieden ze actief moeten inzetten, maar wel op welke manier dit 

aangepakt kan worden binnen de gemeentelijke context. Het is aan de gemeenten om de aangereikte 

kennis lokaal te verfijnen, toe te passen en om te zetten in een actiegericht lokaal woonplan. 

3Werkgebieden
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WOONPLAN WEVELGEM

Leiedal heeft samen met de Woonraad Wevelgem het eerste woonplan van Wevelgem gefinaliseerd. 

Dit woonplan vormt het script voor het Wevelgemse woonbeleid en behelst drie luiken: een grondige 

woonstudie, de woonvisie en het woonbeleidsplan 2009-2012. De rode draad doorheen dit woonplan 

is een goede dienstverlening voor de burgers bewerkstelligen en een leefbare én betaalbare woning-

markt in Wevelgem stimuleren.

WOONPLAN WAREGEM

Het actieprogramma van het woonplan Waregem bepaalt dat een juridisch kader dient worden op-

gesteld dat stelt dat (minimum) 25% van de woningen/kavels (die deel uitmaken van de te realise-

ren woonprojecten met een oppervlakte van minimum 1 ha) moeten beantwoorden aan de normen 

van sociale huisvesting. De stad Waregem hanteert op vandaag een verkavelingscontract tussen het 

stadsbestuur en projectontwikkelaars o.m. omtrent grondafstand, ... In navolging van het actiepro-

gramma, opteerde het stadsbestuur dit contract aan te vullen met de bepalingen inzake ‘woningen 

met een sociaal karakter’. In 2008 heeft Leiedal hiervoor de inhoudelijke nota en de contractuele be-

palingen opgesteld. Hierin zijn voorschriften opgenomen inzake de dimensies van de kavel/woning 

en het inkomen/eigendom van de koper.
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3.3 
Lokale economie

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

- Leiedal vormt de brug tussen de lokale overheden en de bedrijven door:  

 •  een fysiek aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid te creëren, op te waarderen en te verzekeren 

op lange termijn;

 •  de diverse economische actoren, de schepenen en ambtenaren bevoegd voor lokale econo-

mie samen te brengen;

 •  de aangesloten gemeenten te ondersteunen bij de opbouw en het bijhouden van cruciale 

socio-economische basisinformatie;

 •  lokale noden ter sprake te brengen bij de hogere overheden en te ondersteunen (signaalfunctie).

3.3.1 INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP LOKALE ECONOMIE 

Ruim zes jaar coördineert Leiedal in samenspraak met het provinciebestuur West-Vlaanderen een in-

tergemeentelijke werkgroep lokale economie. Doelgroep van dit overlegforum zijn de schepenen en 

functionarissen bevoegd voor lokale economie. In samenspraak met de gemeenten worden thema’s 

aangereikt waarover de deelnemers relevante informatie kunnen inwinnen of uitwisselen. Waar mo-

gelijk worden bij de werking van de werkgroep verschillende organisaties betrokken, zoals VOKA 

- Kamer van Koophandel, Unizo, RESOC Zuid-West-Vlaanderen, enz. In 2008 kwamen tijdens twee 

bijeenkomsten de volgende thema’s aan bod: analyse van bestaande initiatieven voor starters door 

gemeenten; toelichting initiatieven locale economie i.k.v. Europese subsidieprogramma’s; voorstelling 

Uniek Ondernemersloket Kortrijk en brainstorm m.b.t. de versterking van de rol van gemeenten bij het 

stimuleren van starters.

3.3.2 DOSSIERS EN PROJECTEN OP HET VLAK VAN LOKALE EN    
  REGIONALE ECONOMIE 

A   STUDIE BEDRIJFSHUISVESTINGSMOGELIJKHEDEN VOOR ECONOMISCHE   

  ACTIVITEITEN BUITEN BEDRIJVENTERREINEN 

Bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen creëren vormt een actuele uitdaging voor het Vlaams eco-

nomisch beleid. Een mogelijkheid om de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen te doen dalen is actief 

inzetten op inplantingsmogelijkheden voor bedrijven buiten bedrijventerreinen. 

In opdracht van RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft Leiedal een studie uitgevoerd waarin een voorstel 

wordt geformuleerd om de toelaatbaarheid van economische activiteiten in agrarisch en stedelijk ge-

bied te beoordelen. De studie stelt een aantal selectiecriteria en randvoorwaarden voorop en gaat op 

zoek naar de meerwaarde van verweving, zowel voor de omgeving als voor het bedrijf. 

3Werkgebieden
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Het finaal rapport werd in juli 2008 op een overlegtafel tussen RESOC Zuid-West-Vlaanderen en de 

Vlaamse Overheid besproken. Op 4 november 2008 vond een diepgaand overleg plaats met de be-

voegde Vlaamse administraties. Het kabinet van minister Peeters nam hierin het voortouw. Centrale 

invalshoek van het overleg was de vraag of het gepresenteerde denkkader als test-case gehanteerd 

kan worden en in welke mate de knelpunten binnen de bestaande wettelijke kaders aangepakt kun-

nen worden. De administraties zijn alvast tevreden over de aangeleverde input en erkennen de pro-

blematiek. Er zijn echter al heel wat dossiers lopende en een aantal vragen kunnen perfect binnen de 

bestaande wetgeving opgevangen worden. In de nabije toekomst zullen beide administraties (RWO 

en EWI) de lopende en geplande acties en het bestaande instrumentarium oplijsten. Op basis hiervan 

zullen in een later stadium opnieuw overlegtafels ingericht worden, samen met andere RESOC’s in 

Vlaanderen die gelijkaardig werk verrichten.

B  SOCIAAL-ECONOMISCHE IMPACT VAN DE HST OP DE REGIO KORTRIJK 

Van 2004 tot 2008 participeerde Leiedal in de Interreg-IIIB-projecten ‘HST4I’ en ‘HSTConnect’. Dit Eu-

ropees project focust op het belang van de strategische integratie van de HST op regionaal, nationaal 

en Europees niveau. Naast de realisatie van kwalitatieve investeringsprojecten in vijf stationsomgevin-

gen, werden ook aanzienlijke budgetten vrijgemaakt voor de uitvoering van een tweetal studies: een 

mobiliteitsstudie en een sociaal-economische impactstudie.

De socio-economische studie van Peter Cabus, Peter Louter en Wim Vanhaverbeke werd opgezet 

om inzicht te verwerven in de socio-economische impact van de HST-verbinding in Lille op de re-

gio Kortrijk. De studie focust op een aantal potentiële economische voordelen van het HST-station 

in Lille waarop de regio Kortrijk kan mikken. Vanuit de vaststelling dat de HST-connectiviteit re-

alistisch moet worden ingeschat, werden tien aanbevelingen voor onze regio geformuleerd. Uit 

de studie blijkt dat de nabijheid van HST op zich nooit regionaal-economische effecten zal ver-

oorzaken, maar dat dit eerder beschouwd moet worden als een onderdeel van de grootstedelijke 

locatiefactoren binnen de grensoverschrijdende metropool Lille. Een nog sterker voluntarisme van 

beide kanten van de landsgrens blijkt noodzakelijk wil de regio concurreren met andere steden op 

het HST-netwerk. De resultaten werden op 14 mei 2008 in de Kulak voor een breed publiek uit de 

doeken gedaan. 

C   STUDIE EXTENDED GATEWAYS

Samen met een consortium van West-Vlaamse partners waar Leiedal deel van uitmaakt, heeft de Pro-

vincie West-Vlaanderen een opdracht uitgeschreven om een logistiek masterplan voor West-Vlaande-

ren uit te tekenen. Dit masterplan beoogt om, vertrekkend vanuit het concept van de Extended Gate-

way, een kaart op te maken van de regio's die logistiek potentieel bezitten en een logistiek model voor 

de Provincie West-Vlaanderen uit te werken. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek staat in voor de 

procesbegeleiding, het inhoudelijk onderzoek werd aan Buck Consultants International toegewezen. 
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Het voorbije werkjaar werd de opdracht verwezenlijkt. De studie concludeert dat West-Vlaanderen 

sterk moet inzetten op twee grote logistieke clusters: in het noorden van de provincie moet de lo-

gistieke cluster ten dienste staan van de distributie, terwijl in het zuiden de logistiek de aanwezige 

industrie moet ondersteunen en verankeren. 

D  KORTRIJK XPO 

De streek heeft de ambitie om Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een functioneel en modern beurzencom-

plex dat zowel op regionale en grensoverschrijdende schaal kan fungeren als economische hefboom. 

Daartoe participeert Leiedal, samen met andere Europese, Vlaamse, provinciale en lokale overheden 

in het Doelstelling II-project Kortrijk Xpo. Het project omvat een materieel en een immaterieel luik. 

Binnen het materiële luik zal geïnvesteerd worden in de infrastructuur van Kortrijk Xpo, teneinde de 

huidige capaciteit aan te passen aan de noden van diverse regionale en internationale beurspromo-

toren. Voor deze investeringen wordt ruim 11 miljoen euro uitgetrokken. Het immateriële luik focust 

op een aantal ondersteunende maatregelen die het potentieel en de performantie van Kortrijk Xpo 

moeten maximaliseren. 

3Werkgebieden

Met het project Kortrijk Xpo zal o.a. geïnvesteerd worden in de infrastructuur van het beurzencomplex om tegemoet te komen 
aan de noden van diverse regionale en internationale beurspromotoren. 
(beeld: Office Kersten Geers David Van Severen i.s.m. Joachim Declerck & Bureau Goddeeris)
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E   UNIEK ONDERNEMERSLOKET KORTRIJK 

Op 1 december 2008 heeft de Vlaamse Overheid een projectvoorstel goedgekeurd voor de opstart 

van een uniek ondernemersloket in Kortrijk. Het project wordt gefinancierd met middelen uit het Eu-

ropees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en wordt gecofinancierd door de stad Kortrijk, de 

Vlaamse Overheid (Hermes) en Leiedal. Het stadsbestuur van Kortrijk is trekker in dit project; Leiedal 

vervult de rol van co-promotor. Doelstelling van het ondernemersloket is een uniek aanspreekpunt 

in Kortrijk creëren waar bedrijven met allerhande vragen terecht kunnen. Via het loket worden ant-

woorden gezocht, bevoegde personen of overheden gecontacteerd en worden bedrijven begeleid 

doorheen verschillende procedures. Door deze begeleiding willen de initiatiefnemers de overheids-

procedures transparanter maken en de contacten tussen bedrijven en overheden vereenvoudigen. 

Indien mogelijk, kan actief gezocht worden naar expliciete oplossingen voor bedrijfsproblemen.

Economie stopt niet aan de gemeentegrenzen. Door de instap van Leiedal in dit project, kunnen spe-

cifieke (ruimte)vragen ook op regionale schaal bekeken worden en heerst er een blijvende alertheid 

inzake regionale economische ontwikkeling met Kortrijk als centrumstad. De regio Kortrijk wordt be-

schouwd als een bedrijfsvriendelijke regio en wil zich in de toekomst ook zo verder profileren. Vanaf 

januari 2009 wordt in het stadhuis van Kortrijk een loket voorzien waar ondernemers ook persoonlijk 

door een medewerker geholpen worden.

F  MEETINSTRUMENT CENTRUMBEHEER

In opdracht van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, heeft het WES (West-Vlaams Economisch Stu-

diebureau) een meetinstrument ontwikkeld waarmee gemeenten de ontwikkelingen op gebied van 

centrumbeheer en de effectiviteit ervan op periodieke basis kunnen meten. Dit instrument is beleids-

ondersteunend voor de gemeenten die de (economische) aantrekkelijkheid van hun centrum of kern 

willen bevorderen. Ook in het kader van benchmarking tussen verschillende gemeentelijke centra, 

heeft het instrument een meerwaarde.

De toepassing van het meetinstrument bleek voor vele gemeenten geen eenvoudige klus. Daarom 

heeft de Provincie West-Vlaanderen en ERSV West-Vlaanderen een begeleidingstraject opgezet met 

financiële steun van de verschillende RESOC’s uit West-vlaanderen en Leiedal. Mede dankzij de steun 

van Leiedal, waren verschillende aangesloten gemeenten in de mogelijkheid om het meetinstrument 

in 2008 te implementeren.
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3.4 
Stedenbouw

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  Leiedal wil vooral werken aan plannen, ontwerpen en studies die een visie op lange termijn en 

een grote mate van continuïteit vereisen.

-  De intercommunale werkt mee aan de opbouw van een gedragen stedenbouwkundige streek-

visie voor de regio Kortrijk en aan de doorwerking daarvan in de plannen van andere niveaus.

-  Het uitgangspunt bij de opmaak van stedenbouwkundige plannen is het perspectief van de 

concrete realisatie ervan op het terrein.

-  Leiedal zet in het bijzonder in op proces- en projectmanagement van ruimtelijke projecten.

-  De intercommunale staat in voor de eerstelijnszorg t.a.v. de aangesloten gemeenten en onder-

steunt hen actief bij de uitwerking van hun ruimtelijk beleid en bij de werking van de gemeente-

lijke stedenbouwkundige dienst.

3.4.1 REGIONALE RUIMTELIJKE VISIEVORMING

Sinds haar ontstaan heeft Leiedal zich ontwikkeld tot een deskundige partner van de aangesloten 

gemeenten op vlak van ruimtelijke planning en stedenbouw. In 2008 bood Leiedal de gemeentebe-

sturen verdere ondersteuning bij de opvolging van verschillende bovenlokale plannen. Deze plan-

ningsprocessen vereisen een sterke opvolging, opdat de gemeentelijke ruimtelijke visie in deze ho-

gere plannen maximaal tot uiting kan komen. Daarnaast stond Leiedal zelf in voor het ontwerp van 

een aantal bovenlokale plannen. 

A   AFBAKENING NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR 

Op 24 oktober 2008 heeft de Vlaamse Regering een beslissing getroffen over de herbevestiging van 

de agrarische gebieden en het operationeel uitvoeringsprogramma. Hiermee wordt een periode van 

intensief studiewerk, overleg en advies afgerond. Tot grote tevredenheid van Leiedal, is de Vlaamse 

Regering in belangrijke mate tegemoet gekomen aan het geformuleerde advies. Bijkomende infor-

matie kan u terugvinden onder 3.8.1.D. 

B  LEIEVALLEI EN INRICHTINGSPLAN GULDENBERG-BIEZENVELD 

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen heeft Leiedal een inrichtingsplan opgemaakt voor 

een deelgebied van de Leievallei in Lauwe-Wevelgem, met name Guldenberg-Biezenveld. Het inrichtings-

plan geeft uitvoering aan de geïntegreerde gebiedsvisie van de Leievallei (2005). In dit plan worden een 

aantal inrichtingsvoorstellen op vlak van landbouwexploitatie, natuurontwikkeling en recreatie gedetail-

leerd uitgewerkt. Bijzonder in dit proces is dat naast de Vlaamse en gemeentelijke diensten, ook recht-

streeks betrokken eigenaars en gebruikers geconsulteerd werden. Zowel de colleges, de Provincie als Lei-

edal hebben het inrichtingsplan goedgekeurd. Bijkomende informatie kan u terugvinden onder 3.8.1.C.

3Werkgebieden
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C  AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED WAREGEM 

Leiedal heeft in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen een overlegvoorstel uitgewerkt voor de 

afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem. In dit voorstel werd na analyse van de bestaande 

ruimtelijke structuur en het berekenen van de ruimtelijke behoeftes van verschillende functies (wo-

nen, werken, groen, kleinhandel), de gewenste rol en ruimtelijke ontwikkeling van het kleinstede-

lijk gebied Waregem gedefinieerd. Dit resulteerde in een afbakeningslijn. Binnen de grenslijn is een 

stedelijk gebiedsbeleid van toepassing waar men de kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, 

economische activiteiten en andere activiteiten wil opvangen. Buiten deze lijn voert men een bui-

tengebiedbeleid waar het ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en 

verweving van de voor het buitengebied belangrijke structuurbepalende functies. Het voorstel van 

afbakening vormde het centraal agendapunt op verschillende fora met de stad Waregem, de aanpa-

lende gemeenten, de Provincie en het Vlaams Gewest. Het ontwerp werd eveneens op een inwoners-

vergadering toegelicht.

In het voorstel van afbakening wordt onder meer de uitbreiding van het Regenboogstadion als ruim-

telijke ontwikkeling geïntegreerd. Om dit mogelijk te maken, wordt een PRUP opgemaakt dat het 

huidige BPA vervangt. In 2008 werd de startnota opgemaakt waarin de ruimtelijke randvoorwaarden 

vervat zitten. Omwille van de schaal en impact van het project wordt voor dit RUP een plan-MER op-

gemaakt.

Leiedal heeft in 2008 een voorstel uitgewerkt voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem.    
Het afbakeningsvoorstel werd op verschillende fora uitgebreid toegelicht.
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D  GEBIEDSGERICHTE VISIE KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK 

Eind 2007 heeft de Provincie West-Vlaanderen aan Leiedal de opdracht toegewezen voor de opmaak 

van een geïntegreerde visie voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De oriëntatiefase gaf het startschot voor 

het project. In deze fase werd onderzocht hoe de verschillende ruimtelijke structuren en systemen in 

de kanaalomgeving functioneren, individueel en in interactie met elkaar. De oriëntatiefase gaf aan 

dat aan de kanaalomgeving meer dan één functie toegekend kan worden. Het is een multifunctioneel 

gebied waar zowel aspecten rond toerisme en recreatie, verkeer, natuurontwikkeling, watergebonden 

bedrijvigheid, cultureel erfgoed, wonen als waterproductie aan bod komen. 

Het in 2008 opgemaakte visievoorstel vertrok vanuit deze veelzijdigheid om een rol voor het Kanaal 

te definiëren. De geïntegreerde gebiedsvisie voor de kanaalomgeving is gebaseerd op drie hoofdthe-

ma’s: verbinden, verzamelen en vertoeven. Als regionaal structurerend element ligt het hoofdaccent 

van het kanaal op het thema ‘verbinden’ tussen andere structuren in het Interfluvium, zowel op gebied 

van recreatie, natuurontwikkeling als economie. Het thema ‘verzamelen’ focust op de specifieke invul-

ling van het kanaalgebied naargelang de ligging in het stedelijk of open landschap (genaamd gelijktij-

dige landschappen). De functie ‘vertoeven’ richt zich voornamelijk tot de verblijfskwaliteit, vertaald in 

de inrichting van de kanaaloevers en een aantal cruciale plekken langsheen het Kanaal. Deze functie 

heeft betrekking op de identiteit en het imago van het Kanaal.

Beide documenten vormden de basis voor de derde fase. In het najaar van 2008 werd een workshop 

ingericht waar de visie concreet getoetst werd aan de hand van ontwerpend onderzoek op het terrein. 

Doelstelling van het onderzoek was niet het bekomen van een finaal plan, maar wel een aanzet geven 

om concrete ontwikkelingsscenario’s te definiëren. De Provincie West-Vlaanderen, Leiedal en een aan-

tal experten hebben de voorliggende ontwikkelingsstrategie verder uitgewerkt.

In 2009 zullen de resultaten van de workshop verder verfijnd en gebundeld worden in een aantal 

inrichtingsvoorstellen voor het Kanaal. Finaal wordt een actieplan opgesteld waarbij de verschillende 

betrokken actoren geconsulteerd zullen worden.

3.4.2 LOKALE RUIMTELIJKE VISIEVORMING

A  GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNING

Structuurplanning is een dynamisch en continu proces. Omdat de planperiode van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen tot 2007 beperkt was, dringen zich in sommige gemeenten reeds nieuwe 

behoeftenstudies op. In dat kader heeft de gemeente Anzegem aan Leiedal de opdracht gegeven 

om haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te herzien. De goedkeuring van het huidige GRS door 

de Provincie West-Vlaanderen dateerde reeds van 31 maart 2005. Bij de herziening van het GRS wor-

den potentiële locaties voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en woonzones geselecteerd en 

worden oplossingen aangereikt voor enkele specifieke knelpunten (vb. nieuwe woningen in private 

parkgebieden, ontwikkelingsperspectieven voor para-agrarische bedrijven, enz.).

3Werkgebieden
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B  DORPSKERNVERNIEUWING BOSSUIT

In opdracht van de gemeente Avelgem heeft Leiedal, in samenspraak met de Gebiedsgerichte wer-

king van de Provincie West-Vlaanderen, een projectdefinitie opgemaakt voor de dorpskernvernieu-

wing en –ontwikkeling van Bossuit. Het nieuwe dorpsplan voor Bossuit kadert in het nieuwe Europese 

plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) 2007-2013. 

In de nabije toekomst zal de dorpskern van Bossuit geconfronteerd worden met diverse beeldbepa-

lende ingrepen. Deze ingrepen vormen opportuniteiten om een totaalontwerp voor Bossuit op te 

maken (m.b.t. de inrichting van de publieke ruimte, basisvoorzieningen, een doordacht woonbeleid, 

herbestemming van verlaten panden en sites) en de dorpskern te koppelen aan het Kanaal Bossuit-

Kortrijk en het omliggende landschap (Scheldevallei, kasteelpark). Aan de hand van de projectdefini-

tie wenst de gemeente Avelgem verschillende initiatieven en ideeën op elkaar af te stemmen én een 

ambitieus globaal toekomstproject voor Bossuit uit te tekenen. 

In het plan voor de dorpskernvernieuwing van Bossuit wordt voorgesteld om de aanleg van de omgeving rond het pompge-
bouw van Bossuit een grondige opfrisbeurt te geven, om het contact met de Scheldevallei te optimaliseren. 
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C  SECTORSTUDIES

Een belangrijk onderdeel van de planningsactiviteiten bestaat uit de inschatting van de toekomstige 

ruimtebehoefte van de verschillende sectoren. Om een adequaat beeld te krijgen, worden in verschil-

lende planningsprocessen sectorstudies uitgevoerd.

WONINGBEHOEFTESTUDIES 

Het voorbije werkjaar heeft Leiedal voor verschillende gemeenten woningbehoeftestudies verwezen-

lijkt. Bij de realisatie van een woningbehoeftestudie wordt niet alleen de kwantitatieve behoefte aan 

bijkomende woningen berekend, ook kwalitatieve aspecten zoals doelgroep, typologie, dichtheid, 

enz. maken integraal deel uit van de studie. Woningbehoeftestudies worden voor verschillende doel-

einden opgemaakt: enerzijds gebeurt dit in het kader van de opmaak van een woonplan (vb. Kuurne, 

Wevelgem), anderzijds door een herziening van het ruimtelijk structuurplan (Anzegem).

ECONOMISCHE BEHOEFTESTUDIE SPIERE 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Spiere-Helkijn dat in maart 2006 goedgekeurd werd, 

zit een economische behoeftestudie voor de periode 2002-2007 vervat. Gezien de planperiode ver-

lopen is, wou de gemeente aan de hand van een nieuwe studie zicht hebben op de economische 

behoefte voor de komende jaren. 

De economische behoeftestudie duidt aan dat er de volgende jaren nood zal zijn aan 8,25 ha ruimte 

voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven of de uitbreiding van lokale bedrijven uit de om-

geving. Deze behoefte aan bijkomende ruimte voor bedrijvigheid is bijzonder acuut omwille van de 

totale afwezigheid van enig aanbod. De realisatie van bijkomend aanbod op korte termijn moet de 

bestaande grote druk wegnemen. Hierdoor wordt de bestaande economische dynamiek in stand ge-

houden en kan er effectief een herlokalisatiebeleid gevoerd worden. Op lange termijn is er nood aan 

een ijzeren voorraad om de toekomstige dynamiek en herlokalisatie op te vangen. 

De studie zal in de nabije toekomst worden voorgelegd aan de Deputatie van de Provincie West-Vlaan-

deren. Indien de Deputatie instemt met de behoefteberekening, kan een nieuw lokaal bedrijventer-

rein bestemd en ingericht worden voor herlokaliserende bedrijven uit de onmiddellijke omgeving van 

Spiere-Helkijn. 

3.4.3 BESTEMMINGSPLANNEN

A   RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is stilaan een vertrouwd planologisch instrument in 

het stedenbouwkundige werk van Leiedal geworden. Met een opdrachtenportefeuille van 90 RUP’s 

vormen deze plannen een belangrijk onderdeel van de exclusieve dienstverlening van Leiedal voor de 

aangesloten gemeentebesturen. 

3Werkgebieden
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Overzichtstabel – Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
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Anzegem 4_1 – Heirweg school    

7_1 – Vichte - Jagershoek 

8_1 – Vichte - Grasstraat    

13_1 – Heirweg - Speldoorn    

14_1 – Vichte plaats    

15_1 – Vichte Stationsomgeving   

16_1 – Vichte Parken - Kerkdreef   

17_1 – Vierschaar

Avelgem 1-1 – Stationsomgeving       

3_1– Omgeving Groote Fabrieke   

4_1– Ter Meersch   

Deerlijk 1_1 – Molenhoek    

2_1 – Sportterreinen Sint-Lodewijk   

3_1 – Sint Lodewijk  

4_1 – Evangelieboom   

Harelbeke 3_1 – Vanhoenacker - Harelbeekse Houtzagerij    

4_1– Zonevreemde woningen - buitengebied       

5_1 – Zonevreemde woningen - stedelijk      

8_1 – Hoeve ter Coutere       

9_1 – Gemengde activiteitenkorrels N50  

10_1 – Stedelijk sportcomplex       

12_1 – Groeningeververij  

13_1 – Bavikhove Dorp-Oost 

   vroegere procedurestap     procedurestap in 2008

In 2008 bevonden zich 30 RUP’s in de formele procedure waarvan negen RUP’s overgemaakt werden 

voor besluit aan de Bestendige Deputatie. Met het RUP ‘stedelijk sportcomplex’ (Harelbeke) wordt de 

zonevreemdheid van een gedeelte van de sportvelden opgelost. Het RUP ‘Bredenmolenweg’ (Kortrijk) 

bestendigde de mogelijkheden voor een kleinhandelszaak en het RUP ‘Doenaertstraat’ (Kortrijk) biedt 

opportuniteiten voor een verdere uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein bij de site Pottelberg en 

voorziet een lokale verbindingsweg onder de R8. 

Een groot aandeel RUP’s concretiseert de acties en maatregelen uit het bindend deel van de verschil-

lende gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Daarnaast worden een aantal RUP’s opgemaakt 

om bestaande BPA’s te vervangen door meer dynamische bestemmingen.
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Kortrijk 1_1 – Kortrijk Weide    

2_1 – Kapel ter bede - Littoral 

3_1 – Doenaertstraat     

4_1 – Bredenmolenweg       

5_1 – AZ Groeninge 

6_1 – Torkonjestraat 

Kuurne 1_1 – Gasthuisweide       

2_1 – Leieboorden 

3_1 – Groeningeververij  

4_1 – Rijksweg 

Lendelede 6_1 – Zonevreemde woningen        

7_1 – Lange Munte 

Menen 1_1 – Rekkem centrum      

4_1 – Leiestraat   

Spiere-
Helkijn

1_1 – Spierebeken 

2_1 – Randafwerking    

3_1 – Onderlandenstraat   

Waregem 2_1 – Desselgem - Marktplaats-Zilverbergstraat 

3_1 – Sint-Eloois-Vijve Markt Industriezone 

4_1 – Sint-Eloois-Vijve Molenstraat   

6_1 – Bilkhage    

7_1 – Koning Albertstraat   

8_1 – Roestraat 

9_1 – Kerkdreef     

11_1 – Ware Heem   

12_1 – Karmel 

13_1 – Oud containerpark 

Wevelgem 1_1 - Stationsomgeving  

2_1 - Kleine Molen 

3_1 – Menenstraat Noord    

4_1 – Gullegem – Marktplein       

   vroegere procedurestap     procedurestap in 2008
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Zwevegem 5_1 - Bekaertsite Moen       

7_1 - Voetwegen 

8_1 - Tranfo Zwevegem   

10_1 - Kouterstraat   

13_1 - Surremont Otegem       

14_1 - Losschaert   

15_1 - Leopoldstraat 

16_1 – Winkelstraat     

18_1 – Rodenbach (Otegem)    

19_1 – Sportcentrum (Otegem) 

20_1 – Zonevreemde sportterreinen (Heestert)    

23_1 – KMO Zone Jolainstraat   

   vroegere procedurestap     procedurestap in 2008

PROJECTRUP OMGEVING GROOTE FABRIEKE AVELGEM

In 2008 werd het masterplan voor de ruime omgeving van de Groote Fabrieke en het snelverkennend 

onderzoek voor het oude industriële gebouw vertaald in het RUP ‘Omgeving Groote Fabrieke’. Dit was 

immers noodzakelijk om de inhoud van het masterplan (de realisatie van 130 woningen met een sterk 

gevarieerd woningaanbod, gemengde functies in het gebouw van de Groote Fabrieke en een aantal 

groene strips die de woonwijk en de Groote Fabrieke verbinden) te kunnen bewerkstelligen. In het 

RUP wordt het - volgens het gewestplan bestemde - woonuitbreidingsgebied bij de Groote Fabrieke 

herbestemd tot woongebied en ontvangt ‘de Groote Fabrieke’ de bestemming ‘zone voor gemengde 

functies’. Daarnaast wordt een specifieke zone voor het realiseren van een 30-tal sociale woningen 

voorzien. In de voorschriften van het RUP worden de bestemming en de inrichting van de verschil-

lende zones vastgelegd maar werd voldoende flexibiliteit ingebouwd opdat deze nog verschillend 

ingevuld kunnen worden. 
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Inrichtingsplan omgeving Groote Fabrieke Avelgem
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B   BIJZONDER PLAN VAN AANLEG

Voor gemeenten die in het verleden nog niet over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan beschik-

ten, bleef het BPA hét planningsinstrument bij uitstek voor de behandeling van concrete ruimtelijke 

problemen. Sedert eind 2006 is de opstart van BPA’s echter niet meer mogelijk. Het voorbije werkjaar 

werden nog een vijftal BPA’s in Deerlijk, die zich in de formele procedure bevonden, verder afgewerkt. 

De BPA’s Sint-Lodewijk nr.D en nr.E zijn goedgekeurd, het BPA Vichtsesteenweg is medio 2008 op-

gestuurd voor ministrieel besluit en voor het BPA Prefadim-Dewaele wordt in 2009 groen licht ver-

wacht.

Overzichtstabel – Bijzondere plannen van aanleg
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Deerliijk Deerlijk BPA 4D - Gavers    

Deerlijk BPA 4E - Gavers    

Deerlijk BPA 11A - Oosthoek       

Deerlijk BPA 31 - St. Lodewijk 

Deerlijk BPA 35 - Vichtsesteenweg       

Deerlijk BPA 36A - Prefadim-Dewaele      

   vroegere procedurestap     procedurestap in 2008

C   METHODIEK EN INSTRUMENTARIUM RUIMTELIJKE PLANNING

METHODIEK OPMAAK RUP

Nieuwe omzendbrieven en richtlijnen hebben de methodiek voor de opmaak van RUP’s het voorbije 

jaar op een aantal punten gewijzigd:

-  Plan-MER screening: met deze screening worden de milieu-effecten van nieuwe ontwikkelingen op 

de leefomgeving nagegaan en geëvalueerd op hun storende effecten. Sinds mei 2008 maakt een 

dergelijke evaluatie integraal deel uit van de RUP-procedure. Een werkgroep heeft, in nauw overleg 

met de dienst milieueffectrapportage, een stramien opgesteld om deze screening adequaat uit te 

voeren.

-  veiligheidsrapportage: elk RUP dat binnen een straal van twee km een seveso-bedrijf doorkruist is 

genoodzaakt om extra advies in te winnen bij de dienst veiligheidsrapportering.

Daarnaast werd Leiedal in mei 2008 geconfronteerd met een nieuwe technische richtlijn inzake de 

digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze technische richtlijn bepaalt hoe het 

Vlaams Gewest, de provincies of de gemeenten RUP’s dienen samen te stellen aan de hand geografi-
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sche informatiesystemen (GIS). Doelstelling is om de uitwisseling en het gemeenschappelijk gebruik 

van de digitale geogerefereerde gegevens te bevorderen. Aan de hand van een aantal kleine ingrepen 

in de methodiek van opmaak van RUP’s, kunnen de gemeenten alle RUP’s digitaal aanleveren conform 

de eisen van de richtlijn.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING M.B.T. HET INSTRUMENTARIUM 

Over het volledige grondgebied van het arrondissement Kortrijk ligt een lappendeken van BPA’s en 

verkavelingen die al dan niet samen met de verordeningen het juridisch kader vormen voor het afle-

veren van vergunningen. In overleg met de gemeentebesturen, heeft Leiedal het voorbije jaar onder-

zoek verricht naar een nieuwe methodiek om het ruimtelijk ordeningsproces te optimaliseren. 

Doelstelling is om aan de hand van een goede inzet van bovenstaand instrumentarium, een kwalita-

tieve ruimtelijke ordening te verwerven.

De krachtlijnen van de nieuwe aanpak kunnen als volgt omschreven worden. Er worden RUP’s opge-

maakt die op termijn de BPA’s en de verkavelingen zullen vervangen en enkel de essentiële elementen 

vastleggen. De voorschriften zijn algemeen en bouwen voldoende marge in om er flexibel mee om te 

gaan. De begrenzing valt zoveel mogelijk samen met het karakter van het gebied en de gewenste ont-

wikkeling ervan. Wat van toepassing is voor een groot gedeelte van de gemeente (zoals bepalingen 

inzake parkeren, groenvoorzieningen, enz. ) wordt opgenomen in een verordening.

Voor de nog te ontwikkelen gebieden wordt gewerkt met projectzones en inrichtingsplannen op-

gemaakt op basis van ontwerpend onderzoek. Ook andere instrumenten zoals voorkooprecht en 

onteigeningsplannen kunnen worden ingeschakeld. Voor een aantal elementen die niet verordenend 

worden vastgelegd maar toch een belangrijke impact hebben op de beoordeling van de ruimtelijke 

ordening, wordt ter ondersteuning van de ambtenaar, het beleid en de burger een handleiding ‘ruim-

telijke kwaliteit’ opgemaakt. Bij de evaluatie van complexe projecten met een belangrijke ruimtelijke 

weerslag, kan beroep gedaan worden op een gemeentelijke kwaliteitskamer. 

HANDLEIDING RUIMTELIJKE KWALITEIT 

In 2008 heeft Leiedal een projectdefinitie opgesteld voor de opmaak van een ‘handleiding ruimte-

lijke kwaliteit’. Met deze interne studieopdracht ambieert Leiedal een optimale ondersteuning van de 

gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren bij de beoordeling van bouwvergunningen. In een 

streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau, zal onderzocht worden hoe een handleiding een 

zinvolle aanvulling kan zijn bij bestaande juridische instrumenten.

Het handboek vormt een complementair werkinstrument voor het flexibel RUP. De handleiding zal 

opgemaakt worden in samenwerking met een werkgroep van ambtenaren en een externe groep des-

kundigen (professor Jan Schreurs & professor Bruno De Meulder van ASRO KUL en Wolfgang Vande-

vyvere). De methodiek werd in 2008 verder op punt gesteld en besproken met de hogere besturen en 

de IGORO. In 2009 zullen een aantal concrete cases worden uitgewerkt.
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3.4.4 ONTWERPEND ONDERZOEK

A  METHODIEK 

Ontwerpend onderzoek is een methode om ruimtelijke consequenties van bepaalde scenario’s of keu-

zes wervend in beeld te brengen, waardoor het onderzoek tastbaar en bespreekbaar wordt voor de 

verschillende actoren. Deze onderzoeksvorm wordt in zeer uiteenlopende omstandigheden toege-

past: bij de opmaak van een RUP, een voorstel van een verkaveling, de herinrichting van oude bedrijfs-

sites, enz. 

De implementatie van het ontwerpend onderzoek in de activiteiten van de intercommunale im-

pliceert dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de gehanteerde methodiek. In 

2008 werd deze methodiek verder op punt gesteld met specifieke aandacht voor het clusterover-

schrijdend overleg in Leiedal en het verduidelijken van de bouwstenen die inherent zijn aan het 

ontwerpend onderzoek. Dankzij overleg bij de aanvang van het onderzoek, wordt alle kennis in 

Leiedal tijdig in het proces gebracht. Het expliciteren van bouwstenen (afwatering, buffering, af-

standsregels, typologie van bedrijven en gebouwen, bruto-netto verhoudingen, enz.) werkt trans-

parante ontwerpbeslissingen in de hand. Dit beïnvloedt zowel het proces als het resultaat van het 

onderzoek in positieve zin.

B   PROJECTEN

In functie van de optimale ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio Kortrijk, heeft Leiedal voor 

verschillende gebieden in 2008 ontwerpen opgemaakt: Blauwpoort, site Dejaeghere, Nelca, Kortrijk-

Noord, Kapel Ter Bede, Beneluxpark en Lar II. Hieronder worden de ontwerpende onderzoeken van 

LAR II en het Beneluxpark uitvoerig toegelicht.

LAR II

In 2001 gaf de Vlaamse Overheid het STEM-project ‘logistiek centrum LAR II: vernieuwende concep-

ten voor transportlogistieke vestiging’ groen licht. In een eerste fase werd een conceptstudie opge-

maakt over de nieuwe economisch-functionele en infrastructurele noden van een logistiek centrum. 

De tweede fase omvat de ruimtelijke invulling van het transportcentrum LAR II. In het licht van de 

uitwerking van dit tweede luik, diende de Vlaamse regering - in het kader van de afbakening van het 

regionaalstedelijk gebied Kortrijk - een beslissing te treffen over de bestemming van LAR II. 

Na goedkeuring van het gewestelijk RUP, heeft Leiedal gewerkt aan de opmaak van een ruimtelijk 

concept voor het nieuwe transportcentrum. In de uitbouw van het concept werd rekening gehou-

den met de belangrijkste bouwstenen zoals de bestemming, de inrichtingsvoorwaarden opgenomen 

in het gewestelijk RUP, de Rekkembeek, de aanwezige leidingen, de inplantingsmogelijkheden voor 

windturbines, het grondverzet, de typologie van de gewenste bedrijven, het parkeren, de riolering en 

de waterbuffering.
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De opbouw van het landschap ten zuiden van het gebied, het herstel van de recreatieve routes en de 

buffering t.o.v. de aanpalende woningen vormden belangrijke aandachtspunten bij de realisatie van 

het ontwerpend onderzoek.

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP KANTORENZONE BENELUXPARK

Tussen het bestaande Kennedypark en de Beneluxlaan werkt Leiedal, samen met het stadsbestuur van 

Kortrijk, aan de ontwikkeling van een 28 ha groot gebied als regionale gemengde zone voor diensten 

en grootschalige kleinhandel. Voor de toekomstige kantorenzone ten westen van de nieuwe Meike-

verstraat heeft Leiedal in 2008 een stedenbouwkundig plan ontworpen.

De zone wordt geconcipieerd als één parklandschap, waarin de verschillende kantoorgebouwen inge-

plant worden en de feitelijke perceelsgrenzen niet direct waarneembaar zijn. De individuele kantoren 

worden verbonden met parkeervlakken die de hoogtelijnen van het terrein volgen. Deze parkeerstro-

ken vormen als het ware tredes in het licht hellende landschap. Lage keermuren aan de rand van de 

parkeervlakken accentueren de niveauverschillen van het terrein. De groenaanleg bestaat uit een ex-

tensief grasland waarin verschillende types bomen worden aangeplant. Door de bijzondere ordening 

van het gebied wordt een waardevol panorama gecreëerd, ook voor de kantoorgebouwen die zich in 

tweede lijn bevinden.

Dit stedenbouwkundig plan hanteert een eenvormig concept voor de buitenaanleg van het kanto-

renpark met een semi-publiek karakter. Om de uniformiteit van de buitenaanleg te bewaken, heeft 

Leiedal een extern landschapsarchitect aangesteld. Het Bureau Bas Smets zal het stedenbouwkundig 

ontwerp verder verfijnen tot een gedetailleerd inrichtingsplan en de eigenaars van de kantoren bege-

leiden in de bouwfase. Intussen zijn de eerste gesprekken met kandidaat-bouwheren opgestart.

3.4.5 PROJECTMANAGEMENT VAN COMPLEXE RUIMTELIJKE PROJECTEN

A   LEIEWERKEN

De binnenstad van Kortrijk ondergaat een ware gedaantewisseling. De Vlaamse overheid is sinds ge-

ruime tijd actief in de weer om de bestaande rivier de Leie bevaarbaar te maken voor schepen van 

4.400 ton. Dit wordt mogelijk gemaakt door een verbreding en gedeeltelijke verplaatsing van de rivier 

en een verhoging van de bruggen. Eén van de spectaculairste realisaties van 2008 is ongetwijfeld de 

bouw van de Collegebrug van de hand van Laurent Ney. Het betreft een stalen, S-vormige hangbrug van 

207m die de Diksmuidekaai met het uiteinde van de Ijzerkaai verbindt. Het brugdek is opgehangen aan 

stalen kabels en wordt ondersteund door twee schuinstaande pylonen. Ondanks de sobere vormgeving 

is de brug een technisch hoogstandje. De voltooiing van deze brug in 2009, zal het eindpunt van de eer-

ste fase van de Leiewerken inluiden. Daarnaast werd de Gerechtshofbrug afgebroken en het startschot 

gegeven voor de bouw van de Noordbrug. Deze brug zal de Noordstraat met de Beheerstraat verbinden. 

In 2008 werden de grondwerken voorbereid. In 2009 worden de landhoofden en bovenbouw gereali-

seerd zodat vermoedelijk in 2010 de brug voor het publiek opengesteld kan worden.
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B  TRANSFO ZWEVEGEM

Eind 2002 is er voor de voormalige elektriciteitscentrale te Zwevegem een reconversieproject opge-

start. Het project Transfo behelst een complexe reconversie van de beschermde elektriciteitscentrale 

naar een multifunctionele site waar avontuur, business en cultuur de belangrijkste nieuwe peilers 

vormen. In 2008 werden zowel materiële, financiële en inhoudelijke inspanningen geleverd om het 

reconversieproject verder uit te bouwen. 

In het kader van de renovatie en realisatie van de site, werden een aantal restauratiewerken verwezenlijkt 

(daken machinezaal, ketelzaal, pompenzaal en nieuw Transfogebouw, vernieuwing poort machinezaal). 

De fuifzaal op de benedenverdieping van de oude pompenzaal werd op 4 oktober feestelijk geopend. 

Daarnaast is volop gewerkt aan het ontwerp voor de renovatie van de machinezaal en de ketelzaal.

Om de financiering van de investeringen op Transfo tegemoet te komen, heeft Leiedal een aantal Eu-

ropese subsidiepistes verkend. Vanuit Leiedal werd het project Change ontwikkeld met het oog op de 

financiering van de inrichting van de publieke ruimte op de site en de opmaak van een managementmo-

del. Het transnationaal project kreeg echter geen groen licht en werd doorverwezen naar een volgende 

oproep. Vanuit de Provincie West-Vlaanderen werd ingezet op een Europees project voor de financiering 

van de realisatie van een duiktank. Het Europees project ‘Leie: van bron tot monding’, dat onder meer 

middelen voor de inrichting van de machinezaal wil voorzien, kreeg de officiële goedkeuring.

Om het reconversieproject inhoudelijk in goede banen te leiden, werd een werkgroep opgericht die 

diverse vragen, ontwerpen en opportuniteiten aftoetst en afstemt met de uitgangspunten van het mas-

De voltooiing van de S-vormige Collegebrug in 2009, zal het eindpunt van de eerste fase van de Leiewerken inluiden.
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terplan. De werkgroep heeft het voorbije jaar inspanningen geleverd om het masterplan te actualiseren. 

Naast de ontwikkeling van de restauratiedossiers voor de gebouwen, heeft Leiedal in september 2008 

de landschapsarchitect Michel Desvigne aangesteld voor het ontwerp van de publieke ruimte van de 

voormalige elektriciteitscentrale. Tot slot werd eveneens een masterplan nutsleidingen ontwikkeld. 

In het licht van de realisatie van een kwalitatief woonproject op de site, heeft Leiedal in 2008 verdere 

onderhandelingen gevoerd met projectontwikkelaar Hooybergs en architect Delmulle. Het overleg 

resulteerde in een kaderovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van het woongebied. 

C  LEOPOLDSTRAAT ZWEVEGEM

In 2008 heeft het gemeentebestuur van Zwevegem Leiedal als projectregisseur aangeduid voor de 

realisatie van de Leopoldstraat. Leiedal pleegde hiervoor overleg met de eigenaars, de private en pu-

blieke actoren, de ontwerpers en het gemeentebestuur. Inmiddels werden twee gronden verworven 

en werd voor een derde eigendom een verkoopsbelofte afgesloten. Hiermee is reeds een groot deel 

van het binnengebied, noodzakelijk voor de realisatie, aangekocht.

D  BERGKAPEL LENDELEDE

Lendelede streeft reeds geruime tijd naar een stopzetting van de stortactiviteiten op de site Bergkapel 

opdat de nabestemming zoals voorzien in het BPA gerealiseerd kan worden. De gemeente wil name-

lijk een recreatief gebied in een groen en natuurlijk kader verwezenlijken dat zowel ten dienste kan 

staan van de gemeente als voor de ruime omgeving.

In het kader van deze plannen, heeft Leiedal in samenspraak met de gemeente een strategie van 

aanpak gedefinieerd. In 2008 werden de twee Vlaamse planningsprocessen (met name het oppervlak-

tedelfstoffenplan voor de klei van Ieper en de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur) 

nauwgezet opgevolgd. Door systematisch en consequent de visie van Lendelede te communiceren, 

heeft Vlaanderen de site bergkapel als belangrijk project erkend voor de natuurlijke structuur. Dankzij 

deze erkenning wordt de weg vrijgemaakt om de bodembestemming te herzien met het oog op de 

realisatie van een natuurgebied. Naast de opvolging van planningsprocessen en het creëren van een 

draagvlak op Vlaams niveau, werd actief geprospecteerd naar partners en financiële middelen voor de 

transformatie van het gebied.

E  SITE ‘T WARE HEEM

Het project 't Ware Heem’ is van strategisch belang voor het Waregemse stadsbestuur. De site bevindt 

zich het centrum van de stad en maakt deel uit van de stedelijke omgeving van het Pand. In opdracht 

van de Provincie West-Vlaanderen werd een eerste aanzet tot visie geformuleerd. 

De site is grotendeels eigendom van het OCMW Waregem. Doelstelling is om de eigendom van het 

OCMW en het aanpalend openbaar domein te transformeren tot een globaal vastgoedproject binnen 

een publiek-privaat samenwerkingsverband en een stedenbouwkundig totaalbeeld. 
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De realisatie van een dergelijk grootschalig project is geen evidente opgave. Op vraag van het stads-

bestuur van Waregem, biedt Leiedal de nodige ondersteuning op juridisch-financieel en planologisch 

niveau. Daartoe werden in de tweede helft van 2008 al een aantal stappen gezet. Leiedal heeft een 

ruimtelijke visie opgemaakt waarbij specifiek aandacht werd besteed aan de stedenbouwkundige 

mogelijkheden en het mobiliteitsaspect van het gebied. Daarnaast werd beroep gedaan op een aan-

tal gespecialiseerde bureaus: Sum Projects heeft een parkeeronderzoek op de site uitgevoerd en het 

kruispunt met de Zuiderlaan gedetailleerd bestudeerd; het advocatenkantoor Ockier werd aangesteld 

om het juridisch traject van het publiek-privaat samenwerkingsverband uit te werken. 

Door de toekomstige ontwikkelingen op de site ‘t Ware Heem zal het huidige BPA herzien moeten 

worden aan de hand van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In het najaar van 

2008 heeft Leiedal reeds een startnota en een plan-MER screening opgemaakt. Mits de nodige aan-

passingen van het stadsbestuur en het OCMW, kan de formele procedure van het RUP begin 2009 

aangevat worden.

F  KLEINE MOLEN WEVELGEM

Op vraag van het gemeentebestuur van Wevelgem begin 2008, heeft Leiedal de projectregie voor de 

ontwikkeling van het gebied Kleine Molen op zich genomen. Dit gebied - gelegen tussen het cen-

trum van Wevelgem, de autosnelweg A17-E403 en de spoorlijn Kortrijk-Poperinge - omvat enerzijds 

de ontwikkeling van een nieuw stedelijk woongebied (circa 22 ha), anderzijds wordt de realisatie van 

een nieuw lokaal bedrijventerrein (circa 7,5 ha) beoogd. Leiedal verzorgt de algemene projectregie 

ten behoeve van de globale stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied Kleine Molen. Deze 

projectregie behelst een organisatorisch luik (overleg, coördinatie, regie en centraal aanspreekpunt), 

een financieel luik (haalbaarheid, onderhandelen, overeenkomsten, ...) en een inhoudelijk luik (kwa-

liteitsbewaking, adviesverlening, ...). Doelstelling is om a.d.h.v. deze globale projectregie op een ge-

structureerde en efficiënte manier een goede, kwaliteitsvolle realisatie te bekomen.

In 2008 heeft Leiedal zich geëngageerd om de stedenbouwkundige structuurschets verder te ver-

fijnen o.b.v. enkele kwaliteitsnormen en de financiële haalbaarheid te berekenen. Daarnaast bood 

Leiedal de gemeente ondersteuning bij een externe verkeersstudie en een technische en financiële 

haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een nieuwe tunnel onder de spoorweg. Leiedal verstrekte 

Wevelgem eveneens advies rond het uitoefenen van het voorkooprecht, de afweging van een speci-

fieke milieuproblematiek en een tijdsbestek en planning van het globaal project.

G  STRATEGISCHE PROJECTEN I.K.V. GRS

In samenspraak met de betrokken gemeenten wordt per gemeente minimum één strategisch project 

uitgewerkt uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Strategische projecten zijn projecten 

met een integraal karakter en met een hoge complexiteitsgraad. Het project is per definitie actiege-

richt, werkt als een stimulans voor vernieuwing en heeft een voorbeeld- en signaalfunctie voor de-

len buiten het strategisch projectgebied. In 2008 heeft Leiedal gewerkt aan de volgende strategische 
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projecten: de site Transfo in Zwevegem, de omgeving van de Groote Fabrieke in Avelgem, de site 

‘t Ware Heem in Waregem, de Bergkapel in Lendelede, het gebied Kleine Molen in Wevelgem en het 

beeldkwaliteitsplan van Anzegem. Ook in de overige aangesloten steden en gemeenten heeft Leiedal 

strategische projecten gedetecteerd die in 2009 verder ontwikkeld zullen worden: de herbestemming 

van de N50c in Kortrijk, de Leieboorden in Harelbeke en het nieuwe sportcomplex in Deerlijk.

3.4.6  EXTERNE NETWERKING OP VLAK VAN STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE 
PLANNING 

De uitbouw van een actief netwerk met vakgenoten, politieke mandatarissen en andere betrokke-

nen is een onontbeerlijk onderdeel van het stedenbouwkundig werk. Verschillende medewerkers van 

de cluster Stedenbouw nemen mandaten op in vakorganisaties, participeren aan acties, seminaries, 

workshops en studiedagen die betrekking hebben op stedenbouw, ruimtelijke planning of daaraan 

gelieerde thema’s. 

A  VRP – VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING VZW

De VRP is een vakvereniging waar stedenbouwkundigen, planners, architecten en landschaps-                 

architecten hun krachten bundelen rond verschillende aspecten van kwalitatieve en duurzaame ruim-

telijke ontwikkelingen. Het is tegelijkertijd een kennis- en overlegplatform waar diverse ideeën met      

elkaar geconfronteerd worden teneinde gezamenlijk kwalitatieve oplossingen te vinden voor gestel-

de ruimtelijke problematieken. Leiedal maakt deel uit van de vaste kern en is lid van diverse subcom-

missies. De Werelddag van de Stedenbouw vormt traditioneel het hoogtepunt van de jaarwerking.

B  WINVORM – WEST-VLAANDEREN IN VORM

Al zes edities lang slaan het Provinciebestuur West-Vlaanderen en de intercommunales wvi en Leiedal 

de handen in elkaar voor de organisatie van een vormingsreeks die erop gericht is de kwaliteit van de 

ruimtelijke ingrepen en realisaties in onze provincie te verbeteren. De thema’s sluiten nauw aan bij de 

leefwereld van mandatarissen, ambtenaren en studiebureaus die instaan voor de ruimtelijke kwaliteit 

van gemeenten, steden en landschappen in onze provincie. De werkgroep probeert bij de keuze van 

de thema’s en de aanpak zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de praktische vragen van de West-

Vlaamse besturen. Een greep uit de behandelde thema’s in 2008 zijn: kunst in de publieke ruimte; 

spanning tussen ontwerp, techniek en beheer bij het ontwerpen van publieke ruimte; behoud van 

het beeldbepalend patrimonium; intelligent en duurzame stedenbouw en streefbeelden voor een 

kwalitatieve weg. Daarnaast stond Leiedal in voor de organisatie van een daguitstap naar inspirerende 

parken en natuurgebieden zoals Parc de la Deule en de stad Rijsel.

C  VVSG 

De VVSG commissie ruimtelijke ordening vergadert tweemaandelijks om actuele ontwikkelingen op 

gebied van ruimtelijke ordening te bespreken. Deze vergaderingen worden systematisch opgevolgd 
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door de cluster Stedenbouw van Leiedal. In 2008 stond onder meer de herziening van het decreet 

ruimtelijke ordening grond- en pandenbeleid op de agenda. Op de trefdag van VVSG in Gent op           

17 april heeft Leiedal een rondetafelgesprek ingericht over het Woonregieboek.

 

D  KWALITEITSKAMER

Eind 2005 installeerde de Provincie West-Vlaanderen een provinciale Kwaliteitskamer. Zowel Leiedal, 

het provinciebestuur, de Vlaamse Bouwmeester als de intercommunale wvi participeren in dit over-

legforum. De Kwaliteitskamer wil o.a. voor projecten die gesubsidieerd worden door de Provincie, een 

stimulans betekenen in het streven naar kwaliteit. 

In 2008 heeft de Deputatie het mandaat van de Kwaliteitskamer verlengd tot het einde van de le-

gislatuur. Omwille van de omvang en het evenwicht (verhouding externe deskundigen – provinciale        

medewerkers) van het ledenbestand, werd de samenstelling van het forum aangepast. Agendapun-

ten in 2008 voor het arrondissement Kortrijk waren de dorpskernvernieuwing van Gijselbrechtegem 

en de herinrichting van het centrum van Helkijn.

E  IGORO

De Igoro is een informatie- en overlegforum voor stedenbouwkundige ambtenaren, ontwerpers en 

schepenen ruimtelijk ordening. Op dit forum worden ervaringen uitgewisseld en informatie verstrekt 

omtrent beleidsopties van hogere overheden, nieuwe regelgeving, opportuniteiten en tendensen in-

zake stedenbouw, ruimtelijke ordening en planning. Op 13 maart 2008 werd gefocust op het ‘beoor-

delen van woonprojecten’, op 15 mei stond het thema ’landschap en landschapsontwikkeling’ centraal 

en op 18 september werd aandacht besteed aan ‘de aanpak van ruimtelijke uitvoeringsplannen’.

F  HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP EN KUNST SINT-LUCAS

De uitbouw van een actief netwerk houdt ook een zekere betrokkenheid in van Leiedalmedewerkers 

in instituten en organisaties die zich thematisch met ruimtelijke planning bezighouden. Enkele ste-

denbouwkundigen doceren in het departement Architectuur aan de Hogeschool voor Wetenschap en 

Kunst Sint Lucas. Occasioneel wordt beroep gedaan op de deskundigheid van Leiedal inzake steden-

bouw om deel uit te maken van een jury of beoordelingscommissie.

G  VLINTER: WONEN EN STEDENBOUW & RUIMTELIJKE ORDENING

Vlinter, het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales richt 

twee relevante overlegfora in voor Leiedal. In de werkgroep Wonen wordt expertise uitgewisseld om-

trent de eigen woonrealisaties van de intercommunales. In 2008 kwamen de volgende thema’s op twee 

bijeenkomsten uitgebreid aan bod: duurzaamheid, kwaliteitsbewaking, verkoopsvoorwaarden, en de 

intergemeentelijke samenwerking m.b.t het woonbeleid i.k.v. subsidiebesluit minister Keulen.

In de werkgroep Ruimtelijke Ordening hebben de intercommunales zich tijdens drie contactmomen-

ten verdiept in de nieuwe decreten ruimtelijke ordening en grond- en pandenbeleid en de methodiek 

van de plan-MER screening.
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5.5 
Mobiliteit

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  Leiedal werkt mee aan de verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de   

verkeersleefbaarheid in de regio Kortrijk, door specifiek in te zetten op de volgende aspecten:

 • het wegwerken van de achterstand van de regio op het vlak van fietsinfrastructuur;

 • de kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte in de regio;

 • de uitbouw van een grensoverschrijdende mobiliteitsvisie voor het Eurodistrict.

3.5.1 MOBILITEIT OP GEMEENTELIJK NIVEAU

A  SNELTOETS MOBILITEITSPLANNEN

Sinds een decennium verloopt de Vlaamse mobiliteitsthematiek via een convenantbeleid tussen het 

Vlaams Gewest, de gemeente, de provincie en De Lijn, met name de Gemeentelijke Begeleidingscom-

missie (GBC). Deze commissie engageert zich om samen aan een doeltreffend mobiliteitsbeleid te 

werken op niveau van de gemeenten. Gemeenten die over een mobiliteitsplan beschikken, kunnen 

voor de evaluatie beroep doen op de sneltoets. De sneltoets is een instrument om het bestaande 

mobiliteitsplan te toetsen aan de actuele omstandigheden en richting te geven aan het toekomstig 

gemeentelijk mobliteitsbeleid. Concreet moeten de leden van de GBC een inhoudelijk standpunt in-

nemen over het gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit proces dient in principe voltooid te zijn voor de 

conformiteit van het gemeentelijk mobiliteitsplan verstrijkt (tot vijf jaar na conformverklaring door 

Provinciale Auditcommissie).

Indien het huidige mobiliteitsplan a.d.h.v. de sneltoets bepaalde verwachtingen niet inlost, dient het 

volledig en ingrijpend herzien te worden. Indien het plan wel tegemoet komt aan de prognoses, moet 

nagegaan worden of het bestaande plan verbreed (toevoegen mobiliteitsgerichte elementen) of ver-

diept (verfijning van bepaalde thema’s) kan worden. Een derde spoor omvat een bevestiging van het 

mobiliteitsplan, mogelijks moeten enkel de acties geactualiseerd worden.

In 2008 heeft Leiedal zich geëngageerd om de gemeenten Anzegem en Zwevegem te ondersteunen 

bij de uitvoering van de sneltoets. In beide gemeenten besliste het GBC het mobiliteitsplan te verbre-

den en te verdiepen, wat in de loop van 2009 voltooid zal worden. Het komende jaar zal Leiedal de 

gemeente Wevelgem en de stad Harelbeke eveneens ondersteuning bieden voor de sneltoets. 

3Werkgebieden
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3.5.2 MOBILITEIT OP REGIONAAL NIVEAU: RESOC

A  PRIORITAIRE WEGINFRASTRUCTUURWERKEN OP REGIONAAL NIVEAU 

In het streekpact 2007-2012 van RESOC Zuid-West-Vlaanderen worden  een optimale toegankelijk-

heid en ontsluiting aangehaald als belangrijke hefbomen voor de sociaal-economische ontwikkeling 

van de regio. Dit impliceert twee luiken: de garantie en optimalisatie van de belangrijkste verkeers-

infrastructuren en het realiseren van een duurzaam mobiliteitsbeleid met aandacht voor alternatieve 

vervoerswijzen voor personen- en goederentransport. In het kader van het eerste luik, heeft Leiedal de 

bundel ‘Prioritaire weginfrastructuren op regionaal niveau’ opgesteld. De bundel biedt een overzicht 

van prioriteiten in de afwerking en optimalisering van de ontbrekende schakels in de weginfrastruc-

turen. Per actie wordt een omschrijving van het project, de categorising van de wegen, een planning 

en bijkomende opmerkingen meegegeven. Deze gegevens werden gesprokkeld uit de structuur- en 

mobiliteitsplannen van de gemeenten en de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.

B  DUURZAAM WOON-WERKVERKEER GULLEGEM-MOORSELE

Om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren, stelt RESOC Zuid-West-Vlaanderen een grotere be-

reikbaarheid van bedrijventerreinen voorop aan de hand van openbaar vervoer. In dit kader werd een 

werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van RESOC, Leiedal, het mobiliteitspunt van de Provin-

cie West-Vlaanderen en De Lijn. Doelstelling van deze werkgroep is onderzoeken hoe het openbaar 

vervoernet van en naar bedrijventerreinen geoptimaliseerd kan worden. Gullegem-Moorsele vormt 

het eerste pilootproject. Aan de hand van vragenlijsten werden verschillende bedrijven op het terrein 

bevraagd naar hun woon-werkverkeer en hun bevindingen betreffende de bereikbaarheid. De resul-

taten en potentiële oplossingen worden begin 2009 verwacht. 

C  PENDELFONDS KENNEDYPARK EN OMGEVING

De acties voor het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer zijn enerzijds gericht op een grotere 

bereikbaarheid van bedrijventerreinen aan de hand van openbaar vervoer maar anderzijds op het 

stimuleren van werknemers om het openbaar vervoer en de fiets te nemen om zich naar het werk 

te verplaatsen. Met behulp van het Vlaams initiatief  ‘Pendelfonds’, wil RESOC hoofdzakelijk op deze 

laatste piste inspelen. Werknemers maken nog al te vaak gebruik van de auto om zich naar het werk 

te verplaatsen. Het Pendelfonds wil hieraan tegemoet komen door projecten, die duurzaam woon-

werkverkeer promoten, voor 50% te subsidiëren over een periode van max. 4 jaar. Mogelijke bedrijfs-

maatregelen zijn het plaatsen van bewaakte fietsenstallingen, het betalen van een fietsvergoeding, 

volledige terugbetaling van openbaar vervoer, de aankoop van een poolwagen, enz.
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3.5.3 MOBILITEIT OP GRENSOVERSCHRIJDEND NIVEAU 

A  HST CONNECT EN HST4I

Van 2004 tot 2008 participeerde Leiedal, samen met de Provincie West-Vlaanderen en de zes subpart-

ners Menen, Wevelgem, Kortrijk, Harelbeke, Waregem en de NMBS, in de twee Interreg-IIIB-projecten 

‘HST4I’ en ‘HSTConnect’. Gedurende vier jaar werd fors geïnvesteerd in vijf stationsomgevingen in de 

regio Kortrijk en werd studiewerk verricht over de impact van HST op Zuid-West-Vlaanderen.

De optimalisering van de stationsomgevingen op de feederlijn naar het HST-station in Lille vormde 

de grootste uitdaging van de voorbije jaren. Dankzij Europese cofinanciering (respectievelijk 40% in       

HST4I en 50% in HSTConnect) werden de stationsomgevingen van Harelbeke, Wevelgem, Waregem en 

Menen de voorbije jaren getransformeerd tot attractieve polen die inspelen op de actuele noden van 

pendelaars. De vernieuwde stationstoegang langs de Minister Tacklaan in Kortrijk vormde eind 2008 

het sluitstuk van de materiële investeringen. Leiedal nam de rol van regionale coördinator op zich.  

3Werkgebieden

Op het slotmoment van HST op 22 mei 2008, werden concrete acties aangehaald om het sporennet vanuit Kortrijk te optimaliseren.
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Naast tastbare investeringen, werden in de projectdefinitie van de HST-projecten ook budgetten voor-

zien voor de opmaak van studies. Leiedal heeft de voorbije jaren, samen met de NMBS en gespecia-

liseerde studiebureaus en experten, twee studies geïnitieerd in het kader van HST4integration: een 

socio-economische studie ‘HST & economische strategieën voor de Kortrijkse regio’ en een mobiliteits-

studie ‘Positie van de Kortrijkse regio in het HST-netwerk’. De resultaten van beide studies werden op 

14 mei 2008 in de Kulak voor een breed publiek uit de doeken gedaan. Zowel de tien aanbevelingen 

uit de socio-economische studie als de concrete voorstellen om de treinverbindingen tussen onze 

regio en Lille te optimaliseren, werden positief onthaald en ondersteund door de verschillende be-

trokken actoren.

Een derde studie (deels gefinancierd door HSTConnect) werd begin 2008 gefinaliseerd. De studie-

opdracht behelsde twee luiken. In een theoretisch deel werden de kwalitatieve en kwantitatieve ei-

sen van een stationsomgeving geverifieerd in relatie tot de rol van dit welbepaald station binnen het 

openbaar vervoersnetwerk. Leiedal presenteerde de bevindingen van de studie aan de vijf betrokken 

gemeenten, de Lijn, AWV en de NMBS in april 2008. 

In een tweede luik worden de kwaliteitsnormen van dit theoretisch onderzoek getoetst aan een prak-

tisch voorbeeld. Er werd een inrichtingsplan voor de stationsomgeving van Waregem opgemaakt 

binnen de vooropgestelde voorwaarden van een kwaliteitsvolle stationsinrichting. Het plan leidde 

intussen tot concrete resultaten. De heraanleg van de Noorderlaan wordt door AWV gekoppeld aan de 

herinrichting van de Westerlaan en de NMBS zal in de nabije toekomst middelen vrijmaken voor een 

opfrissing van het stationsgebouw.
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3.6 
Publieke ruimte

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

- De regio Kortrijk wordt een referentie op het vlak van kwalitatieve publieke ruimte.

3.6.1 INLEIDING

Het publiek domein wordt steeds meer een essentiële drager van het publieke leven. Een kwalita-

tief functionerende en ingerichte publieke ruimte vormt namelijk een motor voor het initiëren van 

kwalitatieve ontwikkelingen in de omgeving.  Met het nieuw beleidsplan 2008-2013, wil Leiedal nog 

explicieter ten dienste staan van de aangesloten gemeenten voor de kwalitatieve ontwikkeling van 

hun publieke ruimte. Hierbij is het geenszins de bedoeling om elke straat of plein van de regio vorm 

te geven. Leiedal richt zich hoofdzakelijk tot publieke plaatsen die een cruciale invloed uitstralen op 

de volledige regio. Vandaag gebeurt de kwalitatieve invulling van de publieke ruimte hoofdzakelijk 

a.d.h.v. beeldkwaliteitsplannen. 

3.6.2 BEELDKWALITEITSPLANNEN

Een beeldkwaliteitsplan is een instrument voor het kwaliteitsbeheer van de visuele ruimtelijke orde-

ning. Het brengt waardevolle kenmerken en kwaliteiten van een gebied in beeld, met als doel de 

identiteit van een gebied te versterken. Het plan vormt een samenhangend geheel van intenties, aan-

bevelingen en richtlijnen voor het veiligstellen, duurzaam creëren en verbeteren van de visuele beeld-

kwaliteit. Het voorbije werkjaar heeft Leiedal zich onder meer geëngageerd voor de opmaak van een 

beeldkwaliteitsplan voor het studiegebied Guldenberg-Biezenveld, dat fungeert als referentiekader 

voor de hele Leievallei. 

A  BEELDKWALITEITSPLAN ANZEGEM

In 2008 heeft Anzegem Leiedal de opdracht gegund om een beeldkwaliteitsplan van haar grondge-

bied op te maken. Door de aandacht voor de beeldkwaliteit en de beeldbepalende bouwprojecten 

van de publieke ruimte te verhogen, wil Anzegem de identiteit van de verschillende deelkernen en 

het landschap versterken. Met de opmaak van het beeldkwaliteitsplan zullen de kwalitatieve ruimte-

lijke elementen beschermd worden en lijnen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen uitge-

tekend worden. 

3Werkgebieden



98

Jaarverslag 

2008

B  BEELDKWALITEITSPLAN GULDENBERG-BIEZENVELD

Het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan beschrijft het beleid en het ruimtelijk toekomstbeeld voor een 

kwalitatieve inrichting van de openbare en private ruimte van de Leievallei. Het beeldkwaliteitsplan 

werd het voorbije jaar parallel opgemaakt met het ontwerp van het inrichtingsplan Guldenberg-      

Biezenveld. Doelstelling van beide plannen is de Leievallei uitbouwen tot een oase van open ruimte, 

rust en groen binnen de verstedelijkte as.

Op verschillende schaalniveaus werden bestaande en gewenste beeldkwaliteiten aan de hand van 

concrete kenmerken en karakteristieken geanalyseerd en verder gedefinieerd. De belangrijkste in-

richtingsprincipes en identiteit dragen voor de toekomstige transformatie worden met behulp van 

referentiebeelden verduidelijkt. Vanuit dit kaderwerk, kunnen de inrichtingsprincipes veralgemeend 

worden naar andere omvangrijke deelgebieden van de Leievallei.

3.6.3 RECREATIEF RUSTPUNT

Op diverse plaatsen in de Leievallei worden reeds jarenlang verscheidene recreatieve elementen 

gehanteerd zonder enig ordenend principe. Naar aanleiding van de opmaak van de plannen voor 

Guldenberg-Biezenveld, heeft Leiedal de idee ontwikkeld om een universeel multifunctioneel zitele-

ment te laten ontwerpen doorheen de verschillende recreatieve punten in de Leievallei. Het meubilair 

wordt geconcipeerd als een ‘zwevend’ vlak op zithoogte dat voor verschillende doeleinden (picknic-

ken, uitrusten, ...) gebruikt kan worden. Het zitmeubilair vervangt de bestaande verscheidenheid door 

een eenvoudig en multifunctioneel element.

3.6.4 DORPSKERNVERNIEUWING GIJZELBRECHTEGEM 

Anzegem ambieert een grondige vernieuwing van de dorpskern van haar deelgemeente Gijzelbrech-

tegem. De recente evoluties in de dorpskern en de ontwikkeling van de woongebieden zijn zo ingrij-

pend op het bestaande dorpsweefsel, dat de gemeente het niveau van louter technische oplossingen 

wil overstijgen. Een integrale kwalitatieve inrichting die de verblijfsfunctie van de publieke ruimte en 

de aanwezige kwaliteiten versterkt, vormt het opzet.

Bijgevolg heeft de gemeente Anzegem in 2008 aan Leiedal en de gebiedswerking van de Provincie 

West-Vlaanderen de opdracht gegeven om een grondige heraanleg van de publieke ruimte te ont-

werpen.

Voorafgaand aan het ontwerp werd een projectdefinitie uitgewerkt om aanspraak te kunnen maken 

op de fondsen van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.

Zowel de ruimtelijke, historische, sociale, toeristisch-recreatieve als de planologische context vorm-

den de belangrijkste uitgangspunten van het ontwerpmatig onderzoek. De belangrijkste beleidsdoel-

stellingen waar Anzegem sterk wil op inspelen zijn kwalitatief wonen in een aangename omgeving, 
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de verdere ontwikkeling van locaties met potentieel en de verdere uitbouw van het regionaal toeris-

tisch-recreatief netwerk. Bovenstaande invalshoeken en beleidsdoelstellingen werden vertaald in het 

concept van heraanleg. 

In een volgende fase heeft Leiedal de conceptuele principes aan een grondige evaluatie onderwor-

pen en vertaald in een voorontwerp. Het voorontwerp vormt een belangrijke schakel in het ontwerp-     

proces omdat het de basis vormt voor de opmaak van het ontwerp-proces en alle cruciale beslis-

singen bevat die van belang zijn voor de realisatie van de heraanleg. De gemeente heeft reeds een 

technisch ontwerpbureau aangesteld voor de definitieve uitwerking van het ontwerp. Doelstelling 

van de gemeente en Leiedal is alvast om een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte te ontwikkelen 

die als voorbeeld kan gelden voor een hedendaags openbaar domein.

Maquette dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem

3Werkgebieden
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3.7 
Milieu, water en energie

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelt Leiedal een doeltreffend en professioneel 

milieu-, water-, en klimaatbeleid, als hoeksteen van een leefbare en duurzame regio.

-  De intercommunale stimuleert en ondersteunt intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

om het lokale en regionale milieubeleid meer slagkracht en een ruimer draagvlak te bieden.

- Leiedal neemt vernieuwende initiatieven om regionale milieuprojecten te initiëren.

  

3.7.1 DIENSTVERLENING EN OPDRACHTEN VOOR DE AANGESLOTEN   
  GEMEENTEN

A  INTERGEMEENTELIJK STEUNPUNT MILIEU EN NATUUR 

NIEUWE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008-2013

De nieuwe samenwerkingsovereenkomt 2008-2013 tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest werd 

het voorbije jaar geoperationaliseerd. Deze overeenkomst vormt de opstap naar een duurzaam mi-

lieubeleid door een geïntegreerde benadering doorheen diverse milieuthema’s. De nieuwe overeen-

komst werd uitgebreid uit de doeken gedaan op een intergemeentelijke werkgroep Milieu. In het 

kader van de samenwerkingsovereenkomst, kunnen de gemeenten beroep doen op Leiedal om de 

taken uit de overeenkomst te operationaliseren.  

INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP MILIEU EN BELEIDSFORUM MILIEU 

De intergemeentelijke werkgroep Milieu is een overlegforum omtrent actuele beleidsthema’s voor 

ambtenaren en schepenen bevoegd voor leefmilieu. De agenda van de werkgroep komt jaarlijks 

tot stand in samenspraak met de provincie en de wvi. Het voorbije jaar werd dieper ingegaan op de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst, het lokaal water- en rioleringsbeleid en de intergemeentelijke 

samenwerking daaromtrent. Het Beleidsforum Milieu wordt specifiek ingericht voor schepenen leef-

milieu. Het thema ‘water’ stond in 2008 centraal op de agenda.

OVERLEG IMOG

Als complementaire milieupartners voor de gemeenten, komen Leiedal en Imog sinds 2007 op peri-

odieke basis samen om het gemeentelijk milieubeleid te ondersteunen en op elkaar af te stemmen 

teneinde een goede milieukwaliteit te beogen voor de aangesloten gemeentebesturen. 
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B  GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN 

BERMBEHEERPLAN DEERLIJK 

In het licht van het decreet op het natuurbehoud en het bermbesluit, heeft Leiedal in 2008 een berm-

beheerplan voor Deerlijk opgemaakt. Naast een inventarisatie van de wegbermen in botanische ty-

pes, werd een maaischema opgesteld in functie van de verkeersveiligheid, de ecologische waarde en 

de waterafvoer. Intussen heeft de Vlaamse administratie het Deerlijkse bermbeheerplan bekrachtigd.

3Werkgebieden
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Kaart 6a: Vegetatietypes - Hoofdtype
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type 6+7: Zevenblad-Ridderzuring-type +
Dollekervel-IJle Dravik-type (7.494m)

type 6: Zevenblad-Ridderzuring-type (21.583m)

type 14: Scherpe boterbloem-
Rode Klaver-type (3.414m)

type 6+8: Zevenblad-Ridderzuring-type +
Kruipertje-Stinkende Gouwe-type (1.458m)

In het kader van de opmaak van het bermbeheerplan Deerlijk, werden de wegbermen volgens botanische types in kaart gebracht.
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MILIEUBELEIDSPLAN ZWEVEGEM

Op vraag van Zwevegem, heeft Leiedal een voorstel uitgewerkt om een nieuwe ‘strategisch’ milieube-

leidsplan op te maken. Deze nieuwe generatie milieubeleidsplannen focust op de doelstellingen van 

het gemeentelijk milieubeleid, de projectmatige aanpak, de intergemeentelijke samenwerking en de 

betrokkenheid van bevolking en doelgroepen.

PLAN-MER SCREENING RUP’S

Begin 2008 trad het uitvoeringsbesluit van het decreet algemeen milieubeleid in werking waarbij 

‘plannen en programma’s’ verplicht getoetst moeten worden op milieueffecten a.d.h.v. de plan-MER 

screening. Gemeentelijke RUP’s vallen sinds mei 2008 onder deze Europese verplichting. Indien de 

screening geen aanzienlijke milieueffecten aantoont, kan men vrijgesteld worden voor de opmaak 

van een plan-MER. Deze screening maakt deel uit van de procedure voor de opmaak van een RUP. In 

2008 werd in samenspraak met het Vlaams Gewest en andere intercommunales een methodiek uit-

gewerkt om gemeentelijke RUP’s te verifiëren op mogelijke milieueffecten. Een eerste reeks plan-MER 

screeningnota’s zijn opgemaakt en ter advies voorgelegd aan de Vlaamse diensten.

C  INTERGEMEENTELIJK STEUNPUNT INTEGRAAL WATERBELEID 

ZONERINGSPLANNEN, GEMEENTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN EN SANERINGSPLICHT

Het integraal waterbeleid onderging de voorbije jaren grondige wijzigingen. De Europese Kaderricht-

lijn Water stelt een duidelijke timing en doelstelling voorop op gebied van een goede oppervlaktewa-

tertoestand: vanaf 2015 mag geen ongezuiverd water meer geloosd worden in grachten en waterlo-

pen. Gemeenten nemen hier een sleutelpositie in omdat ze verantwoordelijk zijn voor de inzameling 

van huishoudelijk afvalwater via het gemeentelijk rioleringsstelsel. 

2008 vormde een sleuteljaar waarbij de toekomstige uitdagingen voor de gemeentebesturen ge-

concretiseerd werden. De zoneringsplannen werden voor alle gemeenten bij ministrieel besluit vast-

gesteld. Deze plannen bepalen waar de gemeente in de toekomst nog rioleringen moet aanleggen 

waarop woningen kunnen aansluiten om afvalwater af te voeren naar de waterzuivering. Woningen 

in een gebied waar geen riolering voorzien wordt, worden genoodzaakt om een eigen individuele 

waterzuivering te plaatsen. In een volgende fase worden in de gemeentelijke uitvoeringsplannen de 

prioriteiten voor de noodzakelijke rioleringsinvesteringen bepaald. 

Daarnaast werden in 2008 eveneens de nieuwe Vlaremregels vastgelegd. Deze regels bepalen het 

principe van een gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater.

INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP WATER EN BELEIDSFORUM WATER

De intergemeentelijke werkgroep water en het beleidsforum water richten zich respectievelijk tot de 

gemeentelijke diensten en de bevoegde schepenen voor waterbeleid. Dit overleg heeft als doelstel-

ling om de recente ontwikkelingen rond water en rioleringen te expliciteren en te bespreken. Cen-
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trale agendapunten in 2008 waren de afkoppeling van hemelwater, de aanleg van drukriolering in 

het buitengebied en de individuele zuivering van geïsoleerde woningen in het buitengebied. Het 

Leiedalrapport ‘lokaal waterbeleid: 10 prioriteiten voor steden en gemeenten’ werd uitvoerig aan de 

bevoegde schepenen toegelicht. Op vraag van de gemeenten heeft Leiedal een thematisch vervolg 

georganiseerd rond de actuele problemen van afkoppeling van hemelwater bij de aanleg van ge-

scheiden rioleringen. 

D  GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN INTEGRAAL WATERBELEID

WATERTOETS DEERLIJK 

De watertoets is een beoordelingsinstrument dat bij het toekennen van een vergunning of plan de al 

dan niet schadelijke effecten op het watersysteem onderzoekt. Elke vergunning of plan moet voor de 

definitieve goedkeuring aan de toets onderworpen worden. In opdracht van Deerlijk, heeft Leiedal in 

het kader van twee gemeentelijke RUP’s (ambachtelijke zone Vichtsesteenweg, verkaveling Gavers) 

een diepgaande watertoets uitgevoerd, gebaseerd op een technische studie door een extern studie-

bureau. Een dergelijk stramien kan model staan wanneer een eerste analyse aangeeft dat waterpro-

blemen zich mogelijks kunnen voordoen.

3Werkgebieden

3.7.2 REGIONALE MILIEUDOSSIERS 

A   SAMENWERKING MET HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN

LEIEVALLEI EN INTERFLUVIUM 

In het licht van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams 

Gewest, biedt Leiedal ondersteuning bij enkele acties uit twee niveau-3-projecten. Zowel voor de      

Leievallei tussen Kortrijk en Wervik als voor het interfluvium tussen de Leie en de Schelde wordt een 

pakket aan maatregelen uitgewerkt, om op een integrale manier met milieu en landschap bezig te zijn. 

Het voorbije jaar engageerde Leiedal zich voor de opmaak van een inrichtingsplan voor Guldenberg-

Biezenveld en de voorbereiding van een Europees project rond de Leievallei. In het kader van het 

interfluvium staat Leiedal samen met de gemeente Spiere-Helkijn in voor de opmaak van een land-

schapsplan voor de omgeving van de Grote en de Zwarte Spierebeek. 

B  REGIONAAL WATER- EN RIOLERINGSBELEID 

RAPPORT: TIEN AANBEVELINGEN VOOR LOKAAL WATER EN RIOLERINGSBELEID

Water is per definitie grensoverschrijdend en leent zich bij voorkeur voor een intergemeentelijke aan-

pak. Onder impuls van de Conferentie van Burgemeesters, heeft Leiedal een rapport opgemaakt dat 

een opsomming maakt van tien prioriteiten voor de gemeenten in de komende decennia om een 
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goede toestand van het oppervlaktewater te bekomen. Op basis van een goede planning van de in-

vesteringen, kunnen gemeenten namelijk een verlenging krijgen van de oorspronkelijke einddatum 

2015 (cfr. kaderrichtlijn Water) tot 2025. 

De tien prioriteiten die uitgebreid in het rapport uitgewerkt worden, zijn:

 1.  Zorg voor een professionele omkadering van het gemeentelijk water- en rioolbeleid.

 2.   Investeer versneld in het groene (collectief te optimaliseren) buitengebied in nieuwe riolerin-

gen met een sanering van het buitengebied tegen 2025.

 3.  Organiseer als gemeente in het rode (individueel te optimaliseren) buitengebied een collec-

tieve aanpak van IBA’s tegen 2020.

 4.   Bij renovatie van het centraal gebied ligt het accent op de ombouw naar een gescheiden stel-

sel tegen 2050.

 5.  Maak een omvattend investerings- en onderhoudsprogramma op voor het rioleringsnet.

 6.  Zorg voor een goede financiering van het gemeentelijk rioolbeleid.

 7.  Organiseer de afkoppeling van regenwater in een partnerschap met de burgers en bedrijven.

 8.  Zorg met een robuust afvoerstelsel van grachten en beken voor een vertraagde afvoer van het 

regenwater.

 9.  Bepaal de keuze van de gemeente om het rioolbeheer met eigen diensten uit te voeren ofwel 

uit te besteden aan een nutsmaatschappij.

 10.  Communicatie met de burger is van essentieel belang voor het welslagen van het riolerings-

beleid.

Het opzet van het rapport is om tot een afstemming over de gemeentegrenzen heen te komen en een 

bijdrage te leveren tot meer cohesie binnen het waterbeleid. In het rapport wordt ook een pleidooi 

gehouden om aan de hand van lokale intergemeentelijke samenwerking de riolen op een betere en 

efficiëntere wijze aan te leggen en te beheren. Dit kan zowel vorm krijgen in een nieuw intergemeen-

telijk samenwerkingsverband als in de uitbreiding van een bestaande structuur.
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3Werkgebieden

C  REGIONAAL WATEROVERLEG

WATERSCHAPPEN EN DEELBEKKENBEHEERPLANNEN 

In het decreet integraal waterbeheer wordt het waterbeheer in Vlaanderen volgens de grenzen van 

de bekkens en de deelbekkens georganiseerd. In dit kader werden waterschappen opgericht die per 

West-Vlaams deelbekken de afstemming tussen lokale waterbeheerders moeten bevorderen. Op 

vraag van de aangesloten gemeenten neemt Leiedal haar rol waar als consulent in de stuurgroep en 

de ambtelijke werkgroep van de waterschappen ‘Grensleie-Heulebeek’, ‘Gaverbeek’ en ‘West-Vlaamse 

Schelde’. Een belangrijke taak van de waterschappen bestaat erin een deelbekkenbeheerplan op te 

maken, waarin een gecoördineerde visie en bijkomende actiepunten worden opgesomd. In 2008 

werden binnen de waterschappen vier ontwerpen van deelbekkenbeheerplannen opgemaakt. Het 

intergemeentelijk Heulebeekproject van Leiedal, in samenwerking met Kortrijk, Wevelgem en Kuurne, 

werd quasi volledig opgenomen in het deelbekkenbeheerplan.

BEKKENWERKING LEIE & BOVENSCHELDE 

Als vertegenwoordiger van de gemeenten, neemt de intercommunale deel aan het ambtelijk bekken-

overleg van het Leiebekken en het Bovenscheldebekken. Dit overlegorgaan bereidt het bekkenbe-

heerplan voor en legde in 2008 de prioriteiten binnen de acties van het ontwerp-bekkenbeheerplan 

vast. In december 2008 werden de bekkenbeheerplannen door de Vlaamse regering definitief goed-

gekeurd. 

D  REGIONAAL ENERGIEBELEID

WINDTURBINES 

In 2003 heeft Leiedal een regionale visie uitgewerkt voor windenergie. Omdat de doelstellingen voor 

hernieuwbare energie zowel op federaal als op Europees niveau flink toegenomen zijn, dringt een ac-

tualisatie van dit regionaal kader zich op. Nieuwe locaties moeten een grondige screening ondergaan 

opdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving en geen ruimtelijke wanorde creëren. Aanvra-

gen voor het plaatsen van nieuwe windturbines moeten getoetst worden aan deze regionale visie.

De stijgende vraag naar windenergie laat zich ook gelden bij kleine windturbines. Leiedal heeft zich 

geëngageerd om ook hiervoor in de nabije toekomst een beleids- en beoordelingskader uit te wer-

ken.

RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK 

Leiedal heeft een adviserende rol in de stuurgroep van energiesnoeiers van het Welzijnsonsortium 

Zuid-West-Vlaanderen. Opzet van de ploeg van energiesnoeiers is een doorlichting maken van het 

energieverbruik en advies verlenen om aan de hand van eenvoudige maatregelen energiekosten te 

besparen bij sociale doelgroepen.
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3.7.3 EXTERNE NETWERKING 

A  VLINTER WERKGROEP MILIEU

 

Vlinter vormt het overkoepelend orgaan van de intercommunales voor streekontwikkeling. Binnen 

Vlinter komen de intergemeentelijke milieudiensten op periodieke basis samen met het oog op het 

uitwisselen van expertise en het voorbereiden van nieuwe initiatieven. In 2008 werd een vergelijken-

de studie opgemaakt betreffende de aanpak van intergemeentelijke dienstverlening als versterking 

van het lokale milieu- en duurzaamheidsbeleid. Daarnaast werd aandacht besteed aan een methodiek 

voor de opmaak van plan-MER screening voor gemeentelijke RUP’s en kwam het lokaal waterbeleid 

uitgebreid aan bod aan de hand van workshops op een studiedag. 

B  PROVINCIALE MINARAAD 

De provinciale minaraad is een adviserend overlegorgaan voor het provinciebestuur inzake milieu-

beleid. In deze raad heeft Leiedal een raadgevend mandaat namens de gemeenten. Het voorbije jaar 

werd gefocust op de volgende thema’s: provinciaal milieujaarprogramma, waterbeleid, trage wegen, 

landbouwbeleid, natuurbeleid en gebiedsgerichte werking. De minaraad liet hoofdzakelijk haar ad-

vies gelden in het provinciaal milieubeleidsplan, de deelbekkenbeheersplannen en provinciale pro-

jecten binnen de samenwerkingsovereenkomst milieu. 

C  VVSG - KLANKBORDGROEP WATER EN VLARIO 

Met betrekking tot het gemeentelijk water- en rioleringsbeleid, neemt Leiedal haar engagement op 

in twee werkgroepen. 

In de klankbordgroep ‘water’ worden technische en milieudiensten samengebracht om tot een goede 

synthese van een geïntegreerd waterbeleid te komen. Vooral de praktische vertaling van de zone-

ringsplannen (financiering, afkoppeling, Vlarem-reglement, IBA’s, ...) stond centraal in 2008. 

’Vlario’ bundelt openbare besturen en instellingen, studiebureaus en bedrijven die een actieve rol in 

het rioleringsbeheer opnemen. De vzw fungeert als spreekbuis die het belang van een goed uitge-

bouwd en beheerd rioleringsstelsel in de kijker zet. Binnen Vlario is Leiedal actief binnen de werk-

groep rond riolering en afvalwaterzuivering in landelijke gebieden. 

D  OVERLEG MET REGIONALE ORGANISATIES   

Om de banden met de vroegere vennoten C aan te halen, overlegt Leiedal halfjaarlijks met de                     

Belgische Boerenbond regio Kortrijk en de Zuid-West-Vlaamse koepel van milieu en natuurvereni-

gingen. Doelstelling van beide overlegfora is het uitwisselen van informatie en ideeën. Belangrijkste 

agendapunten het voorbije jaar waren het klimaatbeleid en de regionale groenstructuur.
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3.8 
Natuur, landschap en recreatie

 LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  Binnen de regio Kortrijk wordt de regionale groenstructuur, die kadert binnen een (grensover-

schrijdende) visie op de open ruimte, projectmatig en gefaseerd uitgevoerd in partnerschap met 

diverse overheden en organisaties.

-  Het interfluvium wordt ingekaderd in een grensoverschrijdend regionaal landschap dat de recre-

atieve en landschappelijke ontwikkelingen structureert.

-  Het knooppunten-fietsnetwerk wordt verder uitgebouwd met oplossingen voor de missing links 

en meer autovrije fietstrajecten. Het netwerk is grensoverschrijdend en vormt de verbinding tus-

sen het cultuur-historische, het industriële en het natuurlijke erfgoed.

-  Het water– en riviertoerisme op het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde wordt goed uitge-

bouwd binnen een grensoverschrijdend ‘Blauw Netwerk’.

3.8.1 REGIONALE GROENSTRUCTUUR EN REGIONAAL GROENFONDS 

A  REGIONALE GROENSTRUCTUUR 

De ruimtelijk context van de regio Kortrijk wordt gekarakteriseerd door een belangrijke verstedelij-

kingsdruk op de open ruimte en een gebrek aan groen. Met de opmaak van de regionale groenstruc-

tuur (2006) gaf de intercommunale een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een visie op de open 

ruimte, natuur, groen en het landschap in de Kortrijkse regio. Deze regionale groenstructuur fungeert 

als primair netwerk van bovenlokale groenstructuren zoals de Leievallei, de Scheldevallei, het kanaal 

Bossuit-Kortrijk, de Heulebeek, de heuvelrug tussen Leie en Schelde, het groen lint parallel met de E17 

ten zuiden van Kortrijk, de heuvelrug tussen Mandel en Leie, ... Het integreren van ruimtelijke structu-

ren van de regio en het creëren van continue verbindingen vormen de voornaamste aandachtspunten 

voor meer kwalitatief groen doorheen de streek.

Een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak creëren vormt een basisvoorwaarde voor een 

gefaseerde realisatie van de regionale groenstructuur. Het voorbije jaar werd bijgevolg aandacht be-

steed aan de communicatie met de hogere besturen en instellingen. Daarnaast heeft Leiedal concreet 

ingezet op een reeks regionale groenprojecten zoals de Leievallei (inrichtingsplan en beeldkwaliteits-

plan Guldenberg-Biezenveld), de Heerlijke Heulebeek en het kanaal Bossuit-Kortrijk.

3Werkgebieden



108

Jaarverslag 

2008

Globale structuurschets Guldenberg-Biezenveld

B  HEERLIJKE HEULEBEEK

EINDRAPPORT HEERLIJKE HEULEBEEK

Met het project ‘Heerlijke Heulebeek’ willen Leiedal, de stad Kortrijk en de gemeenten Wevelgem en 

Kuurne de Heulebeekvallei uitbouwen tot een toegankelijke groene ruimte, om op die manier een bij-

drage te leveren tot de natuurontwikkeling en de landschapsopbouw in stedelijk gebied. Op basis van 

de projectdefinitie, een analyse van de bestaande kwaliteiten en een visie voor het gebied van de Heu-

lebeek, heeft Leiedal in 2008 per deelgebied een structuurschets en bijhorend actieplan uitgetekend. 

Het actieplan is tweeledig: naast specifieke gemeentelijke acties (vb. inrichting publiek domein, ...), 

worden eveneens bovengemeentelijke actiepunten opgesomd om de samenhang en kwaliteit op re-

gionale schaal te bewaken (vb. uitbouw recreatieve fietsroute, ...). Het eindrapport werd goedgekeurd 

door de betrokken colleges en in april 2008 definitief overgemaakt.

In 2008 werd de Heerlijke Heulebeek ingebed in het Europees project Ripple. Het Vlaamse luik concen-

treerde zich voornamelijk op de inrichting van het Groen lint Moorsele en de Heulebeekvallei Waran-

de. Omdat het project doorverwezen werd naar een volgende oproep en de partners een ommekeer 

in de oorspronkelijke doelstellingen niet vooropstelden, werd beslist om geen vernieuwd project-

voorstel uit te werken binnen Interreg IVb North West-Europe. 

C  LEIEVALLEI 

INRICHTINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN GULDENBERG-BIEZENVELD 

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen heeft Leiedal een inrichtingsplan opgemaakt 

voor een deelgebied van de Leievallei in Lauwe-Wevelgem, met name Guldenberg-Biezenveld. Het 

inrichtingsplan geeft uitvoering aan de geïntegreerde gebiedsvisie van de Leievallei (2005). In dit plan 
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worden een aantal inrichtingsvoorstellen voor het landschapspark gedetailleerd uitgewerkt. Bijzon-

der in dit proces is dat naast de Vlaamse en gemeentelijke diensten, ook rechtstreeks betrokken eige-

naars en gebruikers geconsulteerd werden.

Het inrichtingsplan wil het deelgebied Guldenberg-Biezenveld transformeren tot een aantrekkelijk land-

schappelijk geheel waar zowel landbouwexploitatie, natuurontwikkeling als recreatie ten volle kunnen 

ontplooien. Door de nabijheid van bewoonde kernen vervult de Leievallei een belangrijke maatschap-

pelijke functie als open ruimte waar het aangenaam vertoeven is. Dankzij haar goede bereikbaarheid fun-

geert het gebied eveneens als toegangspoort tot de Leievallei. Een optimale ontsluiting van het gebied 

vormt bijgevolg een belangrijk accent in het inrichtingsplan. Op die manier kunnen wandelaars en fiet-

sers het authentiek karakter van het landschapspark in de Leievallei ten volle beleven. 

Op 20 november 2008 hebben de Provincie en Leiedal zowel het inrichtingsplan als het beeldkwali-

teitsplan voorgesteld aan de betrokken eigenaars en gebruikers van het gebied. Beide plannen die-

nen als inspiratiebron om landschappelijke en infrastructuuringrepen op een kwalitatieve manier 

uit te voeren en bij te dragen tot de identiteit van de Leievallei. Op die manier bouwen Leiedal, de 

gemeenten, de Provincie en de Vlaamse diensten verder aan de uitbouw van een multifunctionele 

groene ruimte binnen een sterk verstedelijkte regio.

BOGGI 

Samen met de CUDL, de stad Komen en de Provincie West-Vlaanderen, heeft Leiedal het Europees 

project ‘Borderless Governance of Green Infrastructure’ (BOGGI) op touw gezet. Het projectvoorstel 

is toegespitst op de inrichting van drie deelgebieden van de Leievallei en zal wellicht in april 2009 

ingediend worden bij het Interreg-programmasecretariaat.

FIETSNETWERK IN DE LEIEVALLEI

In het licht van het inrichtingsplan Guldenberg-Biezenveld, heeft Leiedal een visie opgemaakt om-

trent fietsmobiliteit in de Leievallei tussen Menen en Kortrijk. Op basis van een grondige analyse en 

een studie van Vectris, heeft Leiedal een voorstel van streekstandpunt geformuleerd. Tijdens de ad-

viesronde met de betrokken gemeenten, de Provincie en het Vlaams Gewest werd nog geen consen-

sus bereikt over het basisvoorstel om beide Leieoevers van een volwaardig fietspad te voorzien. Een 

nieuw voorstel rond de uitbouw van een recreatief netwerk - gericht op zowel fietsers, wandelaars en 

andere gebruikers - zal in de toekomst verder uitgewerkt worden. 

INRICHTINGS- EN BEHEERVISIE LEIEKANT MARKE-BISSEGEM 

In navolging van het inrichtingsplan Guldenberg-Biezenveld, heeft de Provincie in 2008 een studieop-

dracht uitgeschreven voor de opmaak van een inrichtingsvisie van het aanpalend gebied in de Leie-

vallei op grondgebied van Marke en Bissegem. De studie werd uiteindelijk aan Leiedal toegewezen en 

zal in 2009 gerealiseerd worden.

3Werkgebieden
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D  AFBAKENING AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR

 

In het kader van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, heeft het Vlaams                   

Gewest in 2008 werk gemaakt van een ruimtelijke visie voor de functies landbouw, natuur en bos in 

de Leiestreek. Op basis van deze visie wordt de agrarische en natuurlijke structuur afgebakend. In het 

voorjaar 2008 hadden de gemeenten van de Leiestreek de mogelijkheid om een advies te formuleren 

rond een eerste voorstel van de te herbevestigen gebieden van het gewestplan (HAG) en een uit-

voeringsprogramma om de overige gebieden te analyseren. In september werden deze aangepaste 

voorstellen voor besluitvorming aan de Vlaamse Regering voor besluitvorming voorgelegd.

De afbakening van de Leiestreek vormt een belangrijk dossier met een grote potentiële impact op 

de verdere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Daarom heeft Leiedal samen met de gemeenten 

van de regio Kortrijk een gezamenlijk streekstandpunt uitgewerkt en eveneens overgemaakt aan het 

Vlaams Gewest.

Op 24 oktober 2008 nam de Vlaamse regering een beslissing over de herbevestiging van de agrarische 

gebieden en het operationeel uitvoeringsprogramma. Voor die gebieden waar de gewestplannen niet 

herbevestigd zijn, wordt later in afzonderlijke planprocessen en op basis van verder onderzoek na-

gegaan of een RUP moet opgemaakt worden voor de herbestemming van terreinen, dan wel of het 

gewestplan alsnog kan herbevestigd worden. Tot grote tevredenheid van Leiedal, is de Vlaamse Rege-

ring in haar beslissing op een groot aantal punten uit het advies ingegaan. 

RUP LEIEVALLEI EN OPEN RUIMTE ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Op 7 november 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk RUP Leievallei definitief vastgesteld. 

Hiermee wordt de natuurlijke structuur rond het regionaal stedelijk gebied Kortrijk vastgelegd. Onge-

veer 200 ha bijkomend natuur- en bosgebied wordt als bestemming gecreëerd en draagt bij tot de 

doelstellingen van het structuurplan Vlaanderen. De stedenbouwkundige voorschriften werden deels 

gewijzigd in functie van de opmerkingen van de gemeenten opdat duidelijke regels ontstaan voor het 

functioneren van het gebied en de rechtszekerheid.
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3.8.2 GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN

LANDSCHAPSPLAN GROTE EN ZWARTE SPIEREBEEK SPIERE-HELKIJN 

In opdracht van Spiere-Helkijn en met ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen, zal Leiedal 

instaan voor de opmaak van een landschapsplan, om de valleien van de Spierebeken uit te bouwen 

tot een landschapsecologische en recreatieve as. Dit plan formuleert een projectmatige aanpak en 

fungeert als basis voor concrete acties. 

3.8.3 GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN 

A  FRANKRIJK: CUDL, ENLM, LILLE 

In 2008 heeft Leiedal het studierapport ‘étude stratégique val de Lys’ van het CUDL opgevolgd waar-

bij een inrichtingsvisie voor de Franse Leievallei tussen Armentières en Halluin opgemaakt wordt, dit 

analoog aan de geïntegreerde gebiedsvisie aan Vlaamse zijde. Deze voorstellen worden gezamenlijk 

opgenomen in het Europees project BOGGI.

B  WALLONIE 

GRENSOVERSCHRIJDEND LANDSCHAP SCHELDEREGIO TUSSEN VLAANDEREN EN   

HENEGOUWEN 

In het licht van een sterke profilering van de schelderegio, heeft Leiedal in 2008 een overleg opge-

start met de regio Vlaamse Ardennen en de regio Le Tournaisis. Deze grensgebieden kunnen als één 

landschappelijk en recreatief geheel bestempeld worden die met dezelfde problemen, kansen en uit-

dagingen geconfronteerd worden. Deze krachtenbundeling moet het ‘grensgebied’ meer slagkracht 

geven en een meerwaarde creëren voor de verschillende regio’s.

OVERLEG WAALS GEWEST EN STAD MOESKROEN SPIEREBEEK 

Omdat de waterkwaliteit van de Spierebeken zowel afhankelijk is van de waterzuivering in Vlaanderen 

als Wallonië, heeft het Bekkenbestuur op 11 maart 2008 een ontmoeting georganiseerd met de ver-

schillende waterbeheerders over de grenzen heen. Dit zorgde voor een consensus tot samenwerking 

over de gewestgrenzen teneinde een zuivere en toegankelijke Spierebeek te ontwikkelen.

3Werkgebieden
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3.9 
Lokaal e-government

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

-  De gemeenten van het arrondissement Kortrijk worden toonaangevend op het vlak van innove-

rende en relevante elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven.

-  Leiedal wordt door de aangesloten gemeenten en door de regio onderkend en erkend als kennis-

centrum voor lokaal e-government en als platform voor kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling.

3.9.1 ONDERSTEUNING ICT-WERKING GEMEENTEN 

Leiedal helpt gemeenten bij het uitwerken van een beleid en bij de uitvoering van ICT-gerelateerde 

projecten. Dit kan gaan van ondersteuning bij selectieprocedures voor de aanwerving van gemeen-

telijke ICT-medewerkers tot advies geven over de juiste technologische keuzes. De organisatie van 

intergemeentelijke werkgroepen en e-Government Academies zorgen ervoor dat gemeenten en or-

ganisaties uit de regio bijblijven en vooruit durven kijken.  

3.9.2 DIGITALE REGIO KORTRIJK 4

Samen met de twaalf gemeenten uit de regio Kortrijk heeft Leiedal het afgelopen jaar de nieuwe ge-

neratie gemeentelijke websites voorbereid en klaargestoomd voor de lancering op 9 januari 2009.

Het DRK-project bestaat sinds 1996 en is met deze huidige vernieuwing toe aan de vierde versie van 

de gemeentelijke websites en hun gebruikte technologie. Bij de ontwikkeling van elke nieuwe gene-

ratie websites wordt ingespeeld op de actuele noden van de eindgebruiker.

De vierde generatie gemeentelijke websites betreft een ingrijpende vernieuwing, gekenmerkt door 

heel wat nieuwe toepassingen en een grote gebruiksvriendelijkheid. Meer interactiemogelijkheden 

en vele kaartjes zijn blikvangers, samen met een inventaris van de gemeentelijke dienstverlening. De 

websites presenteren een nieuw totaalpakket aan informatie en diensten. De regio Kortrijk zet hier-

mee de toon voor een nieuwe generatie gemeentelijke websites in Vlaanderen.

Gedurende anderhalf jaar heeft Leiedal dit regionaal project gecoördineerd; Internet Architects en 

Dotprojects boden de nodige technische ondersteuning. Vanaf juli organiseerde Leiedal intensief op-

leidingen voor ambtenaren die als redacteur of webmaster aan de slag gaan met de nieuwe generatie 

websites. 150 redacteurs maakten tijdens acht vormingssessies kennis met de algemene principes van 

de websites en leerden het systeem hanteren. Een 25-tal webmasters werden gedurende drie dagen 

ingewijd in het nieuwe beheersysteem ‘Drupal’ en andere technische aspecten van de websites. Naast 

het aanbieden van opleidingen op maat, begeleidde Leiedal de gemeenten met een aantal andere 

instrumenten. Via de projectwebsite en een wekelijkse nieuwsbrief werden de redacteurs continu op 

de hoogte gebracht van eventuele nieuwigheden en werden goede voorbeelden meegegeven.
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Een greep uit de belangrijkste vernieuwingen:

- Gebruikersgericht

  De websites hanteren een resoluut gebruikersgerichte navigatie. Openingstijden, adressen, dienst-

verlening en documentatie zijn meer dan ooit vindbaar op de gemeentelijke website. Binnen de 

website wordt telkens contextuele informatie rond een item aangeboden en kan de gebruiker ken-

nismaken met relevante adressen, diensten en aanverwante pagina’s. De uniforme boomstructuur 

van de twaalf gemeenten kwam tot stand door intensieve gesprekken met informatiearchitecten 

en heel wat medewerkers van de gemeenten. De navigatie mag best een standaard worden voor de 

Vlaamse gemeentelijke websites.

- Productencatalogus

  De gemeentelijke dienstverlening is veelzijdig, van een premie voor zonnepanelen tot een klasbezoek 

aan het museum. Deze dienstverlening wordt helder en duidelijk gecategoriseerd binnen de websi-

tes aan de hand van een productencatalogus. Niet alleen een volledige oplijsting van gemeentelijke 

producten is beschikbaar, ook wordt doorheen de site relevante informatie aangeboden. Naargelang 

de aard van de producten wordt verwezen naar een fysiek loket en/of een elektronisch formulier. 

De Digitale Regio Kortrijk is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen gemeentebesturen. Door het bundelen van de 
gemeentelijke krachten werd een aanzienlijke meerwaarde gecreëerd.

3Werkgebieden
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Het beschrijven van gemeentelijke dienstverlening in producten heeft een intense samenwerking 

tussen de gemeentebesturen in de hand gewerkt. Gemeenten kunnen goede productbeschrijvin-

gen van andere gemeenten overnemen en aanpassen aan hun specifieke gemeentelijke context. De 

gemeenten van de regio Kortrijk zijn de eerste gemeenten in Vlaanderen die op een dergelijke schaal 

een productencatalogus kunnen aanbieden aan hun inwoners.

- Geografische informatie 

  De nieuwe websites brengen de gemeentelijke informatie letterlijk en figuurlijk in kaart. Bij elk adres 

krijgt de burger een kaartje te zien met de juiste ligging van het gebouw. Thematische kaarten bie-

den een overzicht van alle verenigingsadressen, overheidsadressen of bedrijven op grondgebied 

van de gemeente. Gemeenten kunnen van deze technologie gebruik maken om zelf kaartjes aan 

te maken met bvb. glasbollen, brievenbussen, enz. in de buurt. Dergelijke geoservices zullen in de 

toekomst steeds prominenter aanwezig zijn.

- Meer betrokkenheid 

  De gebruiker kan op buurtwebsites terecht voor informatie op maat van zijn wijk of deelgemeente. 

Culturele, sociale, sportieve en jeugdverenigingen van de gemeenten worden in de kijker geplaatst. 

Daarnaast kan de websitebezoeker reageren op nieuws en blogberichten, meldingen versturen, 

interactief met de gemeentelijke overheid communiceren en zich registreren. De mogelijkheid om 

eenvoudig nieuwsbrieven te versturen draagt verder bij tot een dynamische online gemeenschap 

in de gemeente. Vanaf 2009 zullen steeds meer gepersonaliseerde diensten ontwikkeld en uitge-

rold worden.

Door het bundelen van de gemeentelijke krachten in het DRK4-project werd een aanzienlijke meer-

waarde gecreëerd. De inhoudelijk samenwerking heeft een hoger kwaliteitsniveau teweeg gebracht 

en meer inhoud over de verschillende gemeentelijke facetten gestimuleerd. Bovenal leidde de techni-

sche samenwerking van de gemeenten tot een aanzienlijke kostenbesparing.

De lancering begin 2009 vormt vanzelfsprekend geen eindpunt, de komende jaren wordt het DRK-

project nog verder geoptimaliseerd en uitgebreid met nieuwe toepassingen zoals kaartmateriaal, ge-

personaliseerde informatie en online transacties. Veel van deze diensten zullen in nauwe samenwer-

king met onze eindgebruikers – de burgers – verder worden gespecifieerd en ontwikkeld.

3.9.3 REGIONALE EN LOKALE E-GOVPROJECTEN

BEDRIJVENGIDS WEVELGEM

Aan de hand van concrete projecten helpt Leiedal politici, ambtenaren en organisaties op een in-

novatieve, efficiënte en effectieve wijze een betere dienstverlening aan te bieden. Een voorbeeld van 

een dergelijk project is de bedrijvengids, die na een succesvolle lancering in Waregem in mei 2007, in 

2008 uitgerold werd naar verschillende gemeenten. Op 8 april 2008 lanceerde Leiedal de wevelgemse 
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bedrijvengids. De toepassing laat het gemeentebestuur toe om de gegevens uit de Verrijkte Kruispun-

tenbank Ondernemingen (VKBO) te koppelen aan de gemeentelijke adressendatabank en deze op een 

innovatieve wijze op de gemeentelijke website te publiceren. Sinds de lancering van het pilootproject 

in Waregem in mei 2007, werd de bedrijvengids geoptimaliseerd en uitgebreid met nieuwe ontwik-

kelingen zoals openingstijden van bedrijven en handelszaken, contactgegevens van de zaakvoerder, 

een verbeterde categorisering en een meer gebruiksvriendelijke opmaak. Na Wevelgem werden ook 

de bedrijvengidsen van Avelgem en Anzegem op touw gezet en werden de voorbereidingen gestart 

voor Harelbeke en Zwevegem. De bedrijvengids van Waregem onderging eveneens een metamorfose 

volgens de nieuwe formule.

COMMUNICATIE EN OPLEIDING

De organisatie van intergemeentelijke werkgroepen en e-Government Academies zorgt ervoor dat 

gemeenten en organisaties uit de regio bijblijven, informatie kunnen uitwisselen en vooruit durven 

denken. Ze vormen uitstekende regionale platformen voor beleidsmakers en andere betrokkenen die 

mee willen zijn met de nieuwste evoluties. Op 20 juni 2008 heeft Leiedal een e-Gov Academy inge-

richt rond ‘cultuurticketing en cultuurcommunicatie’. De Ontmoetingsavond op 27 mei 2008 was vol-

ledig gewijd aan e-Government. Het concept van ‘De Gekantelde Overheid’, dat de visie van Leiedal 

op lokaal e-government weergeeft, werd uitgebreid uit de doeken gedaan voor een publiek van ruim        

200 genodigden.

3.9.4 EUROPESE SAMENWERKING 

Om inspiratie en middelen naar onze regio te halen, werken Leiedal en de aangesloten gemeente-

besturen in Europese projecten samen met partners en regio’s uit andere landen. Oplossingen en 

ideeën uit onze regio worden getoetst bij Europese partners en bewezen oplossingen ontwikkeld 

in het buitenland worden binnen de regio geverifieerd op hun haalbaarheid en waar nodig lokaal of 

regionaal vertaald. 

E-VOICE EN BIRD

Van 2004 tot 2008 participeerde Leiedal in het E-Voice project (Interreg IIIB Noordzeeprogramma).     

Dit leverde heel wat succesvolle toepassingen op zoals het Digitaal Sociaal Huis Harelbeke en Zwe-

vegem, de digitale ondersteuning van het project Phare West en de ontwikkeling van POGO (een 

systeem voor automatische uitwisseling van informatie over personen, organisaties en groepen). De 

slotconferentie van het project vond plaats in Norwich (UK) in mei 2008. Op de valreep werd binnen 

de marge van E-Voice nog het project Kortrijkidee gelanceerd. In samenwerking met Memori (KHMe-

chelen) werd een website gebouwd waar een buurtwerker van de stad Kortrijk bewoners op actieve 

wijze betrekt in de ontwikkeling van hun lokale leefomgeving.

3Werkgebieden
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In juni 2008 viel in Stavanger (Noorwegen) het doek over het BIRD-project (Interreg IIB Noordzee-

programma). BIRD focuste op de ontwikkeling van een breedbandstrategie voor de regio Kortrijk.            

Het project vormde de basis voor het project eClic dat in mei 2008 goedgekeurd werd en waar Howest 

de regio Kortrijk vertegenwoordigt.

In 2008 werden twee nieuwe Europese e-governmentprojecten op touw gezet en goedgekeurd, bei-

de in het kader van het Interreg IVB Noordzeeprogramma: Smart Cities en Vital Rural Areas.

SMART CITIES 

Op 1 september werd het startschot gegeven van het nieuwe ICT-project Smart Cities. Dit project 

bundelt 13 partijen uit zes verschillende landen van het Noordzeegebied. Langs Vlaamse zijde maken 

zowel Leiedal, de stad Kortrijk en de Katholieke Hogeschool Mechelen deel uit van het partnerschip. 

Als leadpartner van het project, zal Leiedal de komende vier jaren toonaangevende toepassingen ont-

wikkelen rond online dienstverlening. Doelstelling is om met het project gepersonaliseerde en gege-

orefereerde elektronische diensten dichter bij de burger en bedrijven te brengen (met bijzondere aan-

dacht voor mobiele toepassingen) en doelgroepgerichte informatiedoorstroming en dienstverlening 

te bevorderen. Dit gebeurt in nauw overleg met overheden, academici, bedrijven en eindgebruikers. 

Het proces van co-design zal als een rode draad doorheen het project lopen. Samen oplossingen bou-

wen moet leiden tot betere oplossingen.

Op 16, 17 en 18 september 2008 participeerden alle projectpartners aan de eerste stuurgroep in het 

Ondernemerscentrum te Kortrijk. Naast diepgaand overleg over de deelprojecten, werden ook studie-

bezoeken aan de deelgemeente Bossuit en het bedrijf Cisco georganiseerd. 

VITAL RURAL AREAS 

In december 2008 ontving het Europees project Vital Rural Areas officieel groen licht van het program-

masecretariaat. Het project focust op drie domeinen:

-  regiobranding: het opbouwen van een consistent en positief imago van onze regio;

-  het ondersteunen van (kleine) KMO’s in rurale gebieden aan de hand van ICT door het stimuleren 

van diversificatie, samenwerking, vorming en initiatieven inzake e-business;

-  e-zorg: het verbeteren van zorgverlening in rurale gebieden op het gebied van gezondheidszorg, 

thuisverzorging, mobiliteit en gespecialiseerde diensten en dit door het inzetten van ICT en een 

nauwe samenwerking tussen alle betrokken actoren.

Dertien partners uit Nederland, Duitsland, UK, Denemarken, Noorwegen en België participeren in het 

project. Naast Leiedal zijn de Vlaamse partners het Provinciebestuur West-Vlaanderen en het Streek-

platform Meetjesland. In het kader van Vital Rural Areas wil de intercommunale hoofdzakelijk piloot-

projecten ontwikkelen in de domeinen van regiobranding en elektronische zorg.



117

Jaarverslag 

2008

3.9.5 GEOGRAFISCHE INFORMATIE 

Inzake geografische informatie, bood Leiedal in 2008 de aangesloten gemeenten ondersteuning op 

de volgende domeinen:

-  ondersteuning van gemeentelijke GIS-diensten bij technische vragen (helpdesk), verwerken van 

geodata (georefereren, analyses), verwerving van data bij verschillende overheden en advies in ver-

band met inzet en profiel personeel;

-  deelname aan verschillende selectieprocedures voor het aanstellen van GIS-coördinatoren;

-  ondersteuning van GRB-gemeenten bij de integratie van het grootschalig referentiebestand in hun 

eigen werking;

-  verder uitbouwen en bestendigen van de IGGI-werkgroep tot een collegagroep, in samenwerking 

met externe deskundigen.

EUROMETROPOOL IN KAART 

Onder impuls van Global Monitoring for Environment and Security (GMES) (een samenwerkingsver-

band tussen de Europese Commissie en het European Space Agency), werd voor de Eurometropool 

Lille-Kortrijk-Tournai een Land Use kaart gemaakt. Op basis van satellietbeelden, wordt het bodem-

gebruik volautomatisch opgedeeld in 24 categorieën. De satellietbeelden worden geïnterpreteerd 

door een programma, dat bepaalt welk grondgebruik voor een specifiek gebied van toepassing is. 

Het uitgebreid schaalniveau leent zich uitstekend voor regionale en grensoverschrijdende projecten 

of toepassingen.

GOVMAPS.EU

In 2008 werd de LoG-IN Generic Information Infrastructure omgebouwd tot Govmaps.eu. Govmaps.eu 

bevat een krachtige verzameling instrumenten die gemeenten toelaat geodata online ter beschikking 

te stellen (externe organisatie) en in de back-office (interne organisatie) automatisch te verwerken. Sa-

men met de gemeenten heeft Leiedal zich in 2008 geëngageerd voor verschillende pilootprojecten.

-  Openbaar onderzoek Deerlijk: de gemeente Deerlijk stelt, in het kader van de actieve openbaarheid 

van bestuur, een webtoepassing ter beschikking waarbij alle openbare onderzoeken online geconsul-

teerd kunnen worden. Naast de begeleidende documenten kan de burger eveneens een een visueel 

overzicht krijgen aan de hand van een kaart. (http://www.govmaps.eu/deeopenbaaronderzoek/)

-  Fietsroutes Open Monumentendag online: op 14 september werd in het kader van Open Monu-

mentendag een samenwerking opgezet tussen diverse organisaties in de regio om monumenten 

uit de streek met de fiets te verkennen. Om het initiatief te promoten, konden fietsers de routes 

via Uit In Regio Kortrijk online raadplegen. De website laat onder meer toe om gedetailleerd de 

uitgestippelde route te verkennen, aan de hand van hyperlinks extra informatie over de monu-

menten te bekomen en per route een handige kaart en gedetailleerde beschrijving te downloaden.            

(www.govmaps.eu/monumentenroute)

3Werkgebieden
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-  Informatie wegenwerken Wevelgem: om de overlast van grote wegenwerken in Wevelgem te be-

perken, wou het gemeentebestuur zo nauwgezet en snel mogelijk inwoners en voorbijgangers in-

formeren over de werken. Dit gebeurde aan de hand van een online kaart waar de actuele toestand 

van de werken werd meegedeeld. De kaart laat bezoekers toe de verschillende fases van de werken 

gedetailleerd op te volgen en accurate informatie over de werven te raadplegen. (www.govmaps.

eu/Wegenwerken_Menenstraat) 

-  Begraafplaatsen in kaart in Avelgem: de dienst Burgerzaken van de gemeente Avelgem consulteert 

sinds 2008 concrete gegevens over de begraafplaatsen van Avelgem, Outrijve, Bossuit, Waarmaarde 

en Kerkhove met een kaarttoepassing. Deze toepassing stelt de ambtenaren in staat om op eenvou-

dige wijze een visueel overzicht te krijgen en begraafplaatsen efficiënt te beheren.

Met behulp van Govmaps.eu,  heeft Leiedal in samenwerking met verschillende organisaties, de regionale fietsroutes van Open 
Monumentendag online ter beschikking gesteld.
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3.9.6 EXTERNE NETWERKING OP VLAK VAN ICT  

A  GIS-WEST

GIS-West is het samenwerkingsinitiatief tussen de verschillende diensten van de Provincie West-   

Vlaanderen en de West-Vlaamse gemeenten met betrekking tot gemeenschappelijke GIS-projecten. 

Leiedal participeert in de GIS-West stuurgroep waar de krijtlijnen van het beleid worden uitgetekend. 

B  VVSG-WERKGROEP GIS

Binnen de VVSG is sinds enkele jaren een GIS-werkgroep actief met vertegenwoordigers van de 

Vlaamse steden en gemeenten. De werkgroep staat in voor de voorbereiding van de standpunten 

die de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten in de stuurgroep GIS-Vlaanderen zullen in-

nemen. In 2008 werd de aandacht gevestigd op de opvolging van de GRB-kartering, het register van 

onbebouwde percelen en de voorbereiding van het GIS-Beleidsplan 2009-2010. 

C  STUURGROEP GIS-VLAANDEREN 

Ruim zeven jaar neemt de GIS-verantwoordelijke van Leiedal deel aan de stuurgroep GIS-Vlaanderen. 

Binnen Vlaanderen vormt deze stuurgroep hét sturend orgaan op gebied van geoinformatie en ge-

ografische informatiesystemen dat bindende beslissingen neemt voor het Vlaamse ministerie, alle 

Vlaamse openbare instellingen, de provincies en de gemeenten. De stuurgroep engageert zich voor 

onder meer de opmaak, bijsturing, begeleiding, opvolging en uitvoering van de strategische doel-

stellingen van GIS-Vlaanderen. Centrale agendapunten in 2008 waren de voorbereiding van het ont-

werpdecreet GDI-Vlaanderen, de omzetting van de INSPIRE-richtlijn, de voorbereiding van het CRAB-

decreet en de voorbereiding van de Belgische standaard in adressen (BeST-Address). In november 

zetelde Leiedal in het gastpanel op de AGIV-Trefdag.

D  VKBO-WERKGROEP

Leiedal participeert in een werkgroep van CORVE (Coördinatiecel Vlaams e-Government) waarbij 

actief gewerkt wordt rond de valorisering van de Vlaamse Verrijkte Kruispunt Bank Ondernemingen 

(VKBO). 

3Werkgebieden
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Actieve dossiers per gemeente 4
4.1
Anzegem

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  KMO-zone Jagershoek –Vichte (Anzegem) 

 -  RESOC-project rond bedrijventerreinma-

nagement en duurzame samenwerking, in 

samenwerking met POM West-Vlaanderen: 

organisatie van een informatiesessie rond 

mogelijkheden om te investeren in zonne-

energie; publicatie ‘draaiboek parkmanage-

ment’

 -  algemene nazorg en parkmanagement (o.m. 

introductie aanspreekpunt voor de bedrij-

ven, adviseren bouwaanvragen, actief opvol-

gen groenaanleg en -onderhoud);

 -  analyse van mogelijkheden tot introductie 

nieuwe bewegwijzering i.k.v. Europees Project 

BISY.

•  Vichte Mekeirleweg 

 -  i.k.v. onderhandelingsteams onbenutte be-

drijfsgronden, in samenwerking met POM;

 -  verdichting en activering van het juridisch 

aanbod.

schaal:0 500 1,000250 Meters 1:33,000

Legende

plangebied

GEMEENTE ANZEGEM
Woningbehoeftestudie 2008

Inventaris van het aanbod aan
bouwmogelijkheden

In het kader van de de herziening van het ruimtelijk structuurplan Anzegem, 
heeft Leiedal in 2008 een woningbehoeftestudie verwezenlijkt.
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LOKAAL WOONBELEID 

•  Anzegem Ter Schabbe 

 -  afronden van de verkoopsafspraken met de 

sociale huisvestingsmaatschappijen;

 -  aankoop strook grond in functie van realisa-

tie van een doorgang naar het nabijgelegen 

rust- en verzorgingstehuis;

 -  opvolgen van de diverse subsidiedossiers. 

•  Vichte Waregemstraat 

 -  onderhandelingen met nieuwe private eige-

naar rond mogelijke samenwerking om het 

project te realiseren;

 -  uitwerken van diverse scenario’s en inrich-

tingsplannen;

 -  voorbereiding realisatie: onder meer opme-

ten terrein, analyse van de technische rand-

voorwaarden.

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW

•  8 RUP’s in behandeling

 -  4_1 - Heirweg school;

 -  7_1 - Vichte - Jagershoek;

 -  8_1 - Vichte - Grasstraat;

 -  13_1 - Heirweg - Vinkenhout;

 -  14_1 - Vichte Plaats;

 -  15_1 - Vichte Stationsomgeving;

 -  16_1 - Vichte Parken - Kerkdreef;

 -  17_1 - Vierschaar.

•  Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuur-

plan Anzegem.

•  Woningbehoeftenstudie.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MOBILITEIT

•  Sneltoets mobiliteitsplan.

•  Doortochtherinrichting Ingooigem-Tiegem.

PUBLIEKE RUIMTE

•  Beeldkwaliteitsplan Anzegem. 

•  Dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem: 

voorontwerp.

•  Herinrichting Vichte-Plaats.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Actualisering visie windturbines.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

•  Trage Wegen.

LOKAAL E-GOVERNMENT 

•  DRK4

  -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor web-

redacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Bedrijvengids Anzegem.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).



123

Jaarverslag 

2008

Actieve dossiers per gemeente 4
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Industriepark Avelgem 

 -   verkoop van 2 percelen met een totale op-

pervlakte van circa 6000 m²;

 -   diverse gesprekken met gevestigde bedrij-

ven i.f.v. optimalisatie grondgebruik op de 

zone; 

 -  afstemming met Waterwegen en Zeekanaal 

i.f.v. de optimalisatie van het terrein voor het 

transport van goederen via de Schelde;

 -  algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaan-

vragen).

LOKAAL WOONBELEID 

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW

•  3 RUP’s in behandeling

 -  1_1 – Stationsomgeving;

 -  3_1 - Omgeving Groote Fabrieke;

 -  4_1 – Ter Meersch.

•  Goedkeuring RUP ‘Stationsomgeving’.

•  Vertaling masterplan en snelverkennend on-

derzoek in projectRUP ‘Omgeving Groote Fa-

brieke’.

•  Dorpskernvernieuwing Bossuit.

•  Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

LOKAAL E-GOVERNMENT 

•  DRK4:

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor web-

redacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Bedrijvengids Avelgem.

•  Govmaps.eu: begraafplaatsen in kaart.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

4.2
Avelgem
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4.3
Deerlijk

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Bedrijventerrein Ter Donkt II – Deerlijk 

 -  advisering bouwaanvragen en opvolging 

bouwverplichtingen;

 -  algemene nazorg (o.m. optreden tegen lang-

durig parkeren door vrachtwagens op de 

zone).

•  Deerlijk Vichtsesteenweg 

 -  opvolging goedkeuring BPA i.f.v de bestem-

ming van het gebied;

 -  voeren van de eerste aankooponderhande-

lingen en afsluiten van verkoopsbeloftes.

LOKAAL WOONBELEID

•  Deerlijk Paanderstraat

 -  uitwerken van het stedenbouwkundig con-

cept en verkavelingsplan in overleg met de 

gemeente;

 -  voorbereiding realisatie: opmeten terrein, 

analyse technische randvoorwaarden;

 -  opstart samenwerking sociale huisvestings-

maatschappijen.

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW

•  6 BPA’s in behandeling

 -  Deerlijk BPA 4D - Gavers;

 -  Deerlijk BPA 4E - Gavers;

 -  Deerlijk BPA 11A - Oosthoek;

 -  Deerlijk BPA 31 - Sint-Lodewijk;

 -  Deerlijk BPA 35 - Vichtsesteenweg;

 -  Deerlijk BPA 36A - Prefadim-Dewaele. 

•  4 RUP’s in behandeling

 -  1_1 - Molenhoek;

 -  2_1 - Sporterreinen Sint-Lodewijk;

 -  3_1 - Sint Lodewijk;

 -  4_1 - Evangelieboom.

•  Begeleiding westelijk RUP Leievallei en open 

ruimte Kortrijk.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

PUBLIEKE RUIMTE

• Inrichting openbaar domein Paanderstraat.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Bermbeheerplan.

•  Watertoets i.k.v. twee gemeentelijke RUP’s.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur.  

LOKAAL E-GOVERNMENT

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Govmaps.eu: webtoepassing openbaar onder-

zoek en zoneringsplan Deerlijk.

•  Organisatie e-Government Academies. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).
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RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Eerste fase bedrijventerrein Evolis – Kortrijk-

Harelbeke-Zwevegem 

 -  opvolging van diverse administratieve pro-

cedures voor de verlegging van de buurtweg 

Luipaardstraat;

 -  opvolging van de archeologische opgravin-

gen op het terrein;

 -  verdere opvolging van de infrastructuurwer-

ken 1ste fase;

 -  opvolging plaatsing van 4 windturbines op 

het terrein door Electrawinds; 

 -  afstemming met Electrawinds rond de realisa-

tie van een Groenestroomcentrale op Evolis;

 -  organisatie van een Open Werfdag op 23 no-

vember samen met Electrawinds;

 -  uitwerken van de marketingstrategie ‘visie op 

de toekomst’ in een concreet marketingplan 

en uitvoeren van de eerste marketingacties;

 -  uitwerken van de gedetailleerde verkoops-

voorwaarden en stedenbouwkundige af-

spraakvoorschriften; 

 -  verdere besprekingen met de geselecteerde 

kandidaat-investeerders in functie van het af-

sluiten van de eerste verkoopsovereenkom-

sten; 

 -  afronden van een beeldkwaliteitsplan voor 

de bedrijfsvestigingen langs de E17 in sa-

menwerking met het architectenbureau Go-

vaert en Vanhoutte.

•  Bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem – actie-

plan revitalisering

 -  kadert binnen de projectoproep '(her)in-

richting verouderde bedrijventerreinen en 

brownfields’ van Vlaams minister van Econo-

mie;

 -  Vlaamse Overheid subsidieert de studie- en 

proceskosten over de technische, organisa-

torische, financiële en/of juridische haalbaar-

heid van een herinrichting;

 -  Doelstelling is de realisatie van een draaiboek 

voor de toekomstige herinrichting van het be-

drijventerrein Harelbeke-Stasegem.

LOKAAL WOONBELEID 

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW

•  8 RUP’s in behandeling

 -  3_1 – Vanhoenacker-Harelbekeekse houtzage-

rij; 

 -  4_1 – Zonevreemde woningen – buitengebied;

 -  5_1 - Zonevreemde woningen - stedelijk ge-

bied; 

 -  8_1 - Hoeve ter Coutere; 

 -  9_1 - Gemengde activiteitenkorrels N50; 

 -  10_1 - Stedelijk sportcomplex; 

 -  12_1 – Groeninge ververij;

 -  13_1 - Bavikhove Dorp-Oost. 

•  Goedkeuring RUP ‘Zonevreemde woningen – 

buitengebied’; ‘Zonevreemde woningen – ste-

delijk gebied’; ‘Hoeve ter Coutere’ en ‘Stedelijk 

sportcomplex’. 

•  Definitieve vaststelling Gewestelijke RUP Leie-

vallei en open ruimte arrondissement Kortrijk.

•  Gebiedsgerichte visie voor het kanaal Bossuit-

Kortrijk. 

•  Gebiedsvisie Leie tussen Kortrijk en Waregem.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MOBILITEIT

•  Sneltoets mobiliteitsplan.

4.4
Harelbeke

Actieve dossiers per gemeente 4
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MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

LOKAAL E-GOVERNMENT

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor web-

redacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Bedrijvengids Harelbeke: voorbereidingen.

•  Govmaps.eu: fietsroutes Open Monumenten-

dag online via Uit In Regio Kortrijk.

•  Organisatie e-Government Academies.

 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).

Leiedal staat in voor de opmaak van een geïntegreerde visie voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk.
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4.5
Kortrijk

Actieve dossiers per gemeente 4
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Dienstenzone Beneluxpark – Hoog-Kortrijk

 -  verkoop van één perceel van de fase 1a voor 

kantoren en diensten met een oppervlakte 

van 2900m²;

 -  voeren van onderhandelingen i.f.v. de aan-

koop van 2 zonevreemde woningen gesitu-

eerd in fase 1a;

 -  afronding van de infrastructuurwerken voor 

de fase 1b: verbindingsweg tussen het Bene-

luxpark en het Kennedypark;

 -  opmaak van een stedenbouwkundig con-

cept ‘Kantoren in een park’ voor fase 1b sa-

men met een externe landschapsarchitect;

 -  uitwerking van een methodiek voor verder 

kwalitatief groenonderhoud na afloop van 

de waarborgperiode in 2009, in het kader van 

het globale terreinbeheer;

 -  algemene nazorg en parkmanagement (o.m. 

introductie aanspreekpunt voor de bedrij-

ven, adviseren bouwaanvragen, actief opvol-

gen groenaanleg en -onderhoud).

•  Doomanstraat – Aalbeke (Kortrijk) 

 -  infrastructuurwerken in uitvoering;

 -  algemene verkoopspromotie.

•  Eerste fase bedrijventerrein Evolis – Kortrijk-

Harelbeke-Zwevegem 

 -  opvolging van diverse administratieve pro-

cedures voor de verlegging van de buurtweg 

Luipaardstraat;

 -  opvolging van de archeologische opgravin-

gen op het terrein;

 -  verdere opvolging van de infrastructuurwer-

ken 1ste fase;

 -  opvolging plaatsing van 4 windturbines op 

het terrein door Electrawinds; 

 -  afstemming met Electrawinds rond de realisa-

tie van een Groenestroomcentrale op Evolis;

 -  organisatie van een Open Werfdag op 23 no-

vember samen met Electrawinds;

 -  uitwerken van de marketingstrategie ‘visie op 

de toekomst’ in een concreet marketingplan 

en uitvoeren van de eerste marketingacties;

 -  uitwerken van de gedetailleerde verkoops-

voorwaarden en stedenbouwkundige af-

spraakvoorschriften; 

 -  verdere besprekingen met de geselecteerde 

kandidaat-investeerders in functie van het af-

sluiten van de eerste verkoopsovereenkomsten; 

 -  afronden van een beeldkwaliteitsplan voor 

de bedrijfsvestigingen langs de E17 in samen-

werking met het architectenbureau Govaert 

en Vanhoutte.

•  Transportcentrum LAR (Kortrijk-Menen): uit-

breiding 

 -  opvolgen van de juridische procedure die aan-

gespannen werd door de buurtbewoners te-

gen de Vlaamse Regering en Leiedal omtrent 

de vastlegging van de uitbreiding van de LAR 

ten zuiden van de E17;

 -  afronding van het Streekeigenmanagement-

project (STEM) met ondersteuning van de 

Vlaamse Overheid: uitwerking vernieuwend 

stedenbouwkundig concept uitbreiding LAR.

•  Torkonjestraat – Marke (Kortrijk) 

 -  aankoop van vier strategisch gelegen wonin-

gen aan de ontsluiting van het gebied;

 -  opstart van een RUP o.b.v. de diverse uitge-

werkte stedenbouwkundige scenario’s; 

 -  voeren van onderhandelingen met één van de 

eigenaars i.f.v. de aankoop van grond; 

 -  afstemming met overige eigenaar omtrent de 

realisatie van een gezamenlijk project. 

•  Dienstenzone Beneluxpark Hoog-Kortrijk: 

 -  voeren van de eerste aankooponderhandelin-

gen;
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 -  opstart stedenbouwkundige analyses.

•  Site ex-Emdeka Bellegem 

 -  aankoop van de site van 2,3 ha i.f.v. de rea-

lisatie van een lokaal bedrijventerrein op de 

site;

 -  opvolgen van de subsidie voor de aankoop 

van de site door de Vlaamse Overheid ten 

belope van 30%, dit in het kader van de on-

dersteuning van vernieuwingsprojecten van 

verlaten bedrijfspanden; 

 -  voeren van de procedure voor het aanstellen 

van een bodemdeskundige die het project 

verder opvolgt en begeleidt. 

•  Kortrijk Noord: uitbreiding 

 -  voeren van onderhandelingen i.f.v. de aan-

koop van de gronden;

 -  opmaak van een globaal inrichtingsplan;

 -  opmaak van een onteigeningsplan en voeren 

van de nodige procedures i.f.v. het verkrijgen 

van de onteigeningsmachtiging. 

•  Verduurzaming Kortrijk-Noord – Streekchar-

terproject RESOC Zuid-West-Vlaanderen

 -  samenwerking met de POM West-Vlaanderen 

en RESOC Zuid-West-Vlaanderen;

 -  gericht op interbedrijfssamenwerking en 

parkmanagement;

 -  organisatie van infomomenten en discussie-

tafels;

 -  gegevensverzameling in het kader van 

brandpreventie op Kortrijk-Noord;

 -  publicatie van ‘draaiboek parkmanagement’ 

als afsluiter van het project.

•  Proefproject verouderde economische loca-

ties in de kanaalzone Bossuit-Kortrijk 

 -  kadert binnen een projectoproep van ’(her)

inrichting verouderde bedrijven en economi-

sche locaties’ van Vlaams Minister van Econo-

mie.

•  Site Kapel Ter Bede – Littoral Kortrijk 

 -  medewerking aan een projectvoorstel (inge-

diend door de stad Kortrijk) in het kader van 

de projectoproep ‘(her)inrichting verouderde 

bedrijventerreinen en economische locaties’ 

van Vlaams Minister van Economie;

 -  opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 

voor het plangebied.

•  Snel verkennende onderzoeken 

 -  op vraag van de gemeenten voert Leiedal snel 

verkennende onderzoeken uit als eerste stap 

in een proces van recyclage van bedrijfsgron-

den; 

 -  een snel verkennend onderzoek bevat een 

bundeling van relevante informatie over een 

bepaalde site, een analyse van de potenties 

en een eerste aanzet van de herontwikke-

lingsmogelijkheden; in een tweede fase kan 

dan een gedetailleerd haalbaarheidsonder-

zoek worden uitgevoerd;

 -  in 2008 uitvoering van 2 snel verkennende 

onderzoeken in functie van de reconversie of 

optimalisatie als bedrijventerrein waaronder 

verkeersontstluiting Kruiskouter Wevelgem-

Kortrijk. 

•  Vliegveld Wevelgem-Bissegem

 -  uitwerken van lastenboek en organiseren van 

de procedure in functie van toekenning van 

een concessie op een terrein van 6000m² aan 

een luchtvaartgebonden onderneming.

 -  algemene nazorg. 

LOKAAL WOONBELEID

•  Kortrijk Peperstraat 

 -  finaliseren van de aankopen;

 -  uitwerken van het stedenbouwkundig con-

cept;

 -  participatie aan het Ecopolisproject in samen-

werking met het Vlaams Instituut voor Bio-

ecologisch bouwen en wonen (VIBE), met het 

oog op de realisatie van een duurzame verka-

veling.

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.
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LOKALE ECONOMIE 

•  Kortrijk Xpo

 -  participatie in Doelstelling II-project Kortrijk 

Xpo;

 -  doelstelling is Kortrijk Xpo uit te bouwen tot 

een functioneel en modern beurzencomplex 

dat zowel op regionale en grensoverschrij-

dende schaal kan fungeren als economische 

hefboom.

•  Uniek Ondernemersloket Kortrijk

 -  i.k.v. EFRO met cofinanciering door stad Kort-

rijk, Vlaamse Overheid (Hermes) en Leiedal;

 -  doelstelling is het creëren van een uniek aan-

spreekpunt in Kortrijk waar bedrijven met al-

lerhande vragen terecht kunnen;

 -  Leiedal behandelt specifieke (ruimte)vragen 

op regionale schaal.

STEDENBOUW

•  Vaststelling gewestelijk RUP Leievallei en open 

ruimte Kortrijk.

•  Projectmanagement van complex ruimtelijk 

project ‘Leiewerken’: bouw Collegebrug en 

Gerechtshofbrug.

•  6 RUP’s in behandeling

 -  1_1 – Kortrijk Weide;

 -  2_1 – Kapel Ter Bede - Littoral;

 -  3_1 – Doenaertstraat;

 -  4_1 – Bredenmolenweg;

 -  5_1 – AZ Groeninge;

 -  6_1 – Torkonjestraat.

•  Goedkeuring RUP ‘Doenaertstraat’ en ‘Breden-

molenweg’.

•  Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk. 

•  Gebiedsvisie Leie tussen Kortrijk en Waregem.

•  Secret Gardens.

•  Ontwerpend onderzoek uitbreiding Kortrijk-

Noord.

•  Ontwerpend onderzoek Kapel Ter Bede.

•  Stedenbouwkundig ontwerp kantorenzone Be-

neluxpark.

•  Ontwerpend onderzoek LAR II: opmaak ruimte-

lijk concept voor nieuw transportcentrum.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MOBILITEIT 

•  ‘HST4i’ en ‘HSTConnect’: bekendmaking resul-

taten mobiliteitstudie en socio-economische 

studie. 

•  ‘HSTConnect’: realisatie nieuw toegangsge-

bouw station Minister Tacklaan, in samenwer-

king met de NMBS. 

•  Pendelfonds Kennedypark en omgeving:          

stimuleren van werknemers om openbaar ver-

voer en fiets te nemen.

Actieve dossiers per gemeente 4

De vernieuwde stationstoegang langs de Minister Tacklaan in Kortrijk vormt het sluitstuk van de materiële investeringen in het 
kader van HST4i en HSTConnect.
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PUBLIEKE RUIMTE 

•  Inrichting Abdijkaai en N50c.

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

•  Project Heerlijke Heulebeek: 

 -  opmaak structuurschets en actieplan;

 -  voorbereiding Europees project Ripple.

•  Stuurgroep geïntegreerde gebiedsvisie en 

niveau-drie project Leievallei Wervik-Kortrijk 

 -  opmaak inrichtingsplan voor de Leievallei;

 -  voorbereiding Europees project BOGGI.

•  Visie fietsnetwerk Leievallei.

•  Inrichtings- en beheervisie Leiekant Marke-

Bissegem.

LOKAAL E-GOVERNMENT 

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Kortrijkidee: ontwikkeling website waarbij 

buurtwerker stad Kortrijk bewoners betrekt in 

ontwikkeling lokale woonomgeving.

•  Opmaak Land Use kaart Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai.

•  Partner Smart Cities.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).

REGIONALE SAMENWERKING 

•  Luchthaven Kortrijk-Wevelgem: voorbereiding 

nieuwe tweeledige structuur LOM en LEM:  sa-

menwerkingsovereenkomst toekomstige LOM-

partners en selectiedossier LEM.

Samen met elf andere gemeentelijke websites uit de regio 
Kortrijk, heeft Leiedal de nieuwe website van Kortrijk begeleid 
en gecoördineerd.
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RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Kortrijk Noord: uitbreiding 

 -  voeren van onderhandelingen i.f.v. de aan-

koop van de gronden;

 -  opmaak van een globaal inrichtingsplan;

 -  opmaak van een onteigeningsplan en voeren 

van de nodige procedures i.f.v. het verkrijgen 

van de onteigeningsmachtiging. 

•  Verduurzaming Kortrijk-Noord – Streekchar-

terproject RESOC Zuid-West-Vlaanderen

 -  samenwerking met de POM West-Vlaanderen 

en RESOC Zuid-West-Vlaanderen;

 -  gericht op interbedrijfssamenwerking en 

parkmanagement;

 -  organisatie van infomomenten en discussie-

tafels;

 -  gegevensverzameling in het kader van 

brandpreventie op Kortrijk-Noord;

 -  publicatie van ‘draaiboek parkmanagement’ 

als afsluiter van het project.

LOKAAL WOONBELEID

•  Voorbereiding woonplan Kuurne.

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW

•  4 RUP’s in behandeling

 -  1_1 – Gasthuisweide;

 -  2_1 – Leieboorden;

 -  3_1 – Groeningeververij;

 -  4_1 – Rijksweg.

•  Woningbehoeftestudie.

•  Gebiedsvisie Leie tussen Kortrijk en Waregem.

•  Ontwerpend onderzoek uitbreiding Kortrijk-

Noord.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

•  Project Heerlijke Heulebeek: opmaak structuur-

schets en actieplan.

LOKAAL E-GOVERNMENT 

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

 -  GIS ondersteuning.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek)

Actieve dossiers per gemeente 4
4.6
Kuurne
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4.7
Lendelede

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Rozebeekstraat – Lendelede 

 -  aankoop van een eerste perceel met 

bijhorende villa;

 -  activatie van de onderhandelingen met de 

overige eigenaars. 

•  Haalbaarheidsonderzoek site Ex-Nelca in 

Lendelede

 -  opstart van het haalbaarheidsonderzoek 

voor deze verlaten site van circa 9 ha in het 

centrum van Lendelede die te koop wordt 

aangeboden door de curator;

 -  voeren van de procedure voor de aanduiding 

van een technisch- en milieutechnisch 

adviseur;

 -  diverse plaatsbezoeken en analyse van de 

eerste resultaten; 

 -  opstart opmaak van een masterplan voor de 

globale omgeving.

LOKAAL WOONBELEID 

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW 

•  2 RUP’s in behandeling

 -  6_1 – Zonevreemde bedrijven;

 -  7_1 – Lange Munte.

•  Strategisch project Bergkapel

 -  opvolging Vlaamse planningsprocessen;

 -  het creëren van een draagvlak op Vlaams 

niveau;

 -  actieve prospectie naar partners en financiële 

middelen.

•  Woningbehoeftestudie.

•  Plannenregister.

•  Ontwerpend onderzoek site Nelca.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en 

bijstand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

LOKAAL E-GOVERNMENT

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij 

uitbouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor web-

redacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).
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RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Transportcentrum LAR (Kortrijk-Menen): uit-

breiding 

 -  opvolgen van de juridische procedure die 

aangespannen werd door de buurtbewoners 

tegen de Vlaamse Regering en Leiedal om-

trent de vastlegging van de uitbreiding van 

de LAR ten zuiden van de E17;

 -  afronding van het Streekeigenmanagement-

project (STEM) met ondersteuning van de 

Vlaamse Overheid: uitwerking vernieuwend 

stedenbouwkundig concept uitbreiding 

LAR.

•  LAR – actieplan revitalisering

 -  kadert binnen de projectoproep '(her)in-

richting verouderde bedrijventerreinen en 

brownfields’ van Vlaams minister van Econo-

mie;

 -  Vlaamse Overheid subsidieert de studie- en 

proceskosten over de technische, organisa-

torische, financiële en/of juridische haalbaar-

heid van een herinrichting.

STEDENBOUW 

•  2 RUP’s in behandeling

 -  1_1 - Rekkem centrum;

 -  4_1 – Leiestraat.

•  Ontwerpend onderzoek LAR II: opmaak ruim-

telijk concept voor nieuw transportcentrum.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Projecten i.k.v. samenwerkingsovereenkomst 

milieu.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

•  Stuurgroep geïntegreerde gebiedsvisie en ni-

veau-drie project Leievallei Wervik-Kortrijk

 -  opmaak inrichtingsplan voor de Leievallei;

 -  voorbereiding Europees project BOGGI.  

•  Finalisering inrichtingsplan Guldenberg-Bie-

zenveld en beeldkwaliteitsplan voor Leievallei. 

•  Visie fietsnetwerk Leievallei.

LOKAAL E-GOVERNMENT

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

4.8
Menen

Actieve dossiers per gemeente 4
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LOKAAL WOONBELEID 

•  Helkijn Elleboogstraat 

 -  finaliseren van de aankopen;

 -  uitwerken van het stedenbouwkundig con-

cept; 

 -  afstemming plannen met de ontwerper van 

de herinrichting Centrum Helkijn. 

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW 

•  3 RUP’s in behandeling:

 -  1_1 - Spierebeken;

 -  2_1 - Randafwerking;

 -  3_1 - Onderlandenstraat. 

•  Woningbehoeftestudie.

•  Dorpskernvernieuwing.

•  Economische behoeftestudie.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

4.9
Spiere-Helkijn

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

•  Stuurgroep onthaalplan en niveau-drieproject 

‘Leie-Schelde interfluvium’.

•  Landschapsplan omgeving Grote en Zwarte 

Spierebeek.

LOKAAL E-GOVERNMENT

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat;

 -  inhoudelijke invulling nieuwe gemeentelijke 

website.

•  GIS ondersteuning.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).

Met de opmaak van een landschapsplan, wil Leiedal de Spierebeken uitbouwen tot een landschapsecologische en recreatieve as.
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RUIMTE VOOR BEDRIJVEN 

•  Blauwpoort Waregem: opmaak van haalbaar-

heidsonderzoeken op vraag van de stad Ware-

gem.

•  Snel verkennende onderzoeken 

 -  op vraag van de gemeenten voert Leiedal 

snel verkennende onderzoeken uit als eerste 

stap in een proces van recyclage van bedrijfs-

gronden; 

 -  een snel verkennend onderzoek bevat een 

bundeling van relevante informatie over een 

bepaalde site, een analyse van de potenties 

en een eerste aanzet van de herontwikke-

lingsmogelijkheden; in een tweede fase kan 

dan een gedetailleerd haalbaarheidsonder-

zoek worden uitgevoerd;

 -  in 2008 uitvoering van 2 snel verkennende 

onderzoeken in functie van de reconversie of 

optimalisatie als bedrijventerrein waaronder 

site Ex-Dejagere - St-Elooisvijve. 

LOKAAL WOONBELEID 

•  Woonplan stad Waregem

 -  aanvulling bepaling: 25% woningen met een 

sociaal karakter. 

STEDENBOUW 

•  Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem: 

uitwerking overlegvoorstel.

•  10 RUP’s in behandeling:

 -  2_1 - Desselgem - Marktplaats-Zilverberg-

straat;

 -  3_1 - Sint-Eloois-Vijve Markt Industriezone; 

 -  4_1 - Sint-Eloois-Vijve Molenstraat; 

 -  6_1 - Bilkhage;

 -  7_1 - Koning Albertstraat;

 -  8_1 - Roestraat;

 -  9_1 - Kerkdreef;

 -  11_1 - Ware Heem;

 -  12_1 - Karmel;

 -  13_1 - Oud containerpark.

•  Site ’t Ware Heem: ondersteuning op juridisch-

financieel en planologisch niveau.

•  Opmaak PRUP Regenboogstadion.

•  Ontwerpend onderzoek Blauwpoort.

•  Gebiedsvisie Leiedal tussen Kortrijk en Ware-

gem.

•  Ontwerpend onderzoek site Dejaeghere.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

LOKAAL E-GOVERNMENT  

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Actualisatie bedrijvengids Waregem.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).

4.10
Waregem

Actieve dossiers per gemeente 4
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RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  Noordwestelijke uitbreiding bedrijventerrein 

Gullegem-Moorsele (Wevelgem) 

 -  verkoop van 14 percelen voor een totale op-

pervlakte van circa 12 ha; 

 -  infrastructuurwerken voor de fase 2 afge-

rond;

 -  RESOC-project rond bedrijventerreinma-

nagement en duurzame samenwerking: uit-

voering quick-scans en informatiesessies;

 -  algemene nazorg en parkmanagement (o.m. 

introductie aanspreekpunt voor de bedrij-

ven, adviseren bouwaanvragen, actief opvol-

gen groenaanleg en -onderhoud).

•  Vliegveld Wevelgem-Bissegem

 -  uitwerken van lastenboek en organiseren 

van de procedure in functie van toekenning 

van een concessie op een terrein van 6.000m² 

aan een luchtvaartgebonden onderneming;

 -  algemene nazorg. 

•  Wevelgem Zuid: uitbreiding 

 -  opmaak van een onteigeningsplan en voeren 

van de nodige procedures i.f.v. het verkrijgen 

van de onteigeningsmachtiging; 

 -  voeren van de eerste aankooponderhande-

lingen;

 -  opmaak van de eerste stedenbouwkundige 

analyses;

 -  afstemming met Waterwegen en Zeekanaal 

omtrent de ontwikkeling van de percelen pa-

lend aan de Leie.

•  Bedrijventerrein Gullegem-Moorsele – Actie-

plan revitalisering 

 -  kadert binnen de projectoproep '(her)inrich-

ting verouderde bedrijventerreinen en eco-

nomische locaties' van Vlaams minister van 

Economie;

 -  doelstelling is de realisatie van een draai-

boek voor de toekomstige herinrichting van 

het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele, met 

focus op de herinrichting van het openbaar 

domein, een verbeterde ontsluiting en een 

bewegwijzeringsconcept;

 -  finaliseren van het herinrichtingsconcept en 

uitwerking van het voorontwerp van de her-

inrichting van het openbaar domein;

 -  uitwerken van een voorstel tot gefaseerde 

aanpak op basis van het voorontwerp. 

•  Verduurzaming Gullegem-Moorsele – streek-

charterproject RESOC Zuid-West-Vlaanderen 

 -  samenwerking met de POM West-Vlaanderen 

en RESOC Zuid-West-Vlaanderen;

 -  gericht op interbedrijfssamenwerking en 

parkmanagement op vier bedrijventerreinen

 -  organisatie van infomomenten en discussieta-

fels;

 -  introductie van consortiumbewaking op Gul-

legem-Moorsele;

 -  publicatie van ‘draaiboek parkmanagement’ 

als afsluiter van het project.

•  Snel verkennende onderzoeken 

 -  op vraag van de gemeenten voert Leiedal snel 

verkennende onderzoeken uit als eerste stap 

in een proces van recyclage van bedrijfsgron-

den; 

 -  een snel verkennend onderzoek bevat een 

bundeling van relevante informatie over een 

bepaalde site, een analyse van de potenties 

en een eerste aanzet van de herontwikke-

lingsmogelijkheden; in een tweede fase kan 

dan een gedetailleerd haalbaarheidsonder-

zoek worden uitgevoerd;

 -  in 2008 uitvoering van 2 snel verkennende 

onderzoeken in functie van de reconversie of 

optimalisatie als bedrijventerrein waaronder 

verkeersontstluiting Kruiskouter Wevelgem-

Kortrijk. 

4.11
Wevelgem
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•  Bedrijventerrein Wevelgem-Zuid – projectop-

roep revitalisering

 -  kadert binnen de projectoproep '(her)in-

richting verouderde bedrijventerreinen en 

brownfields’ van Vlaams minister van Econo-

mie;

 -  subsidiëren van studie- en proceskosten over 

de technische, organisatorische, financiële 

en/of juridische haalbaarheid van een herin-

richting.

•  BISY – innovatief bewegwijzeringssysteem 

– implementatie pilootproject op Gullegem-

Moorsele.

LOKAAL WOONBELEID 

•  Finalisering woonplan Wevelgem.

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW 

•  4 RUP’s in behandeling

 -  1_1 - Stationsomgeving; 

 -  2_1 - Kleine Molen; 

 -  3_1 - Menenstraat Noord;

 -  4_1 - Gullegem – Marktplein. 

•  Goedkeuring RUP ‘Gullegem – Marktplein’.

•  Projectregie Kleine Molen

 -  verfijning stedenbouwkundige structuur-

schets;

 -  ondersteuning externe verkeersstudie, tech-

nische en financiële haalbaarheidsstudie;

 -  advies verlenen.

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MOBILITEIT 

•  Sneltoets mobiliteitsplan.

•  Pilootproject duurzaam woon-werkverkeer 

Gullegem-Moorsele.

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  PlanMER-screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur. 

•  Finalisering inrichtingsplan Guldenberg-Bie-

zenveld en beeldkwaliteitsplan voor Leievallei. 

•  Project Heerlijke Heulebeek opmaak structuur-

schets en actieplan;

•  Voorbereiding Europees project Ripple.

•  Stuurgroep geïntegreerde gebiedsvisie en ni-

veau-drie project Leievallei Wervik-Kortrijk.

•  Visie fietsnetwerk Leievallei.

LOKAAL E-GOVERNMENT

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Bedrijvengids Wevelgem.

•  Govmaps.eu: informatie wegenwerken online.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).

REGIONALE SAMENWERKING 

•  Luchthaven Kortrijk-Wevelgem: voorbereiding 

nieuwe tweeledige structuur LOM en LEM:  sa-

menwerkingsovereenkomst toekomstige LOM-

partners en selectiedossier LEM.

Actieve dossiers per gemeente 4
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RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

•  KMO-zone Esserstraat – Zwevegem 

 -  Verkoop van 2 percelen voor een totale op-

pervlakte van circa 0,5 ha; 

 -  Uitwerken van het lastenboek voor de reali-

satie van het bedrijfsverzamelgebouw in een 

publiek-privaat samenwerkingsverband;

 -  RESOC-project rond bedrijventerreinma-

nagement en duurzame samenwerking in sa-

menwerking met de POM West-Vlaanderen: 

organisatie van een contactavond ‘leer uw 

buur kennen’; informatiesessie over fotovol-

taïsche zonnepanelen; publicatie ‘draaiboek 

parkmanagement’;

 -  algemene nazorg en parkmanagement (o.m. 

introductie aanspreekpunt voor de bedrijven, 

adviseren bouwaanvragen, actief opvolgen 

groenaanleg en -onderhoud);

 -  uitwerking van een dossier tot een beperkte 

verbreding van de Esserstraat i.f.v. het vlotter 

circuleren van vrachtwagens en vermijden 

van beschadiging van openbare zijbermen. 

•  Artisanale verkaveling Spinnerijstraat – Moen 

(Zwevegem) 

 -  verkoopspromotie voor het resterende per-

ceel;

 -  algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaan-

vragen).

•  Bedrijventerrein Trekweg – Moen (Zwevegem) 

 -  verkoop van 1 perceel voor een totale opper-

vlakte van 3400 m²;

 -  overleg en afstemming met gevestigde be-

drijven i.f.v. het arrest van de Raad van State 

tot vernietiging van de gewestplanwijziging 

van 2001;

 -  algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaan-

vragen).

•  Bedrijventerreinen Oude Spoorweg – Sint-Den-

ijs (Zwevegem) 

 -  algemene verkoopspromotie;

 -  algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaan-

vragen).

•  Bedrijventerreinen De Blokken Zwevegem (Be-

kaertsite) 

 -  verkoop van een restperceel van 3.000m² aan 

een aanpalend bedrijf; 

 -  verdere uitwerking van de realisatie van een 

bedrijventerrein op het gedeelte ‘loodsenzo-

ne’: opmaak ontwerpdossiers infrastructuur-

werken, slopingswerken, aanvraag van de no-

dige stedenbouwkundige vergunningen, e.a.;

 -  finaliseren van het inrichtingsplan, uitgifte-

plan en terreinbeheersplan met inbegrip van 

de stedenbouwkundige voorschriften en ver-

koopsvoorwaarden;

 -  opvolgen van de bodemsaneringswerken die 

uitgevoerd worden in opdracht van de vroe-

gere eigenaar NV Bekaert; 

 -  finaliseren van de eerste verkopen; afsluiten 

van diverse reservatie-overeenkomsten.

•  Proefproject verouderde economische locaties 

in de kanaalzone Bossuit-Kortrijk 

 -  kadert binnen een projectoproep van ’(her)

inrichting verouderde bedrijven en economi-

sche locaties’ van Vlaams Minister van Econo-

mie;

 -  initiatieven in 2008: verdere realisatie van de 

Bekaertsite in Zwevegem (genaamd ‘De Blok-

ken’) en opmaak van de studie ‘alternatieve 

verkavelingsvormen’;

 -  het project werd eind 2008 afgesloten.

•  Voorbereiding tweede fase bedrijventerrein 

Evolis – Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem. 

4.12
Zwevegem
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LOKAAL WOONBELEID

•  Zwevegem Transfo 

 -  voeren van onderhandelingen met de gese-

lecteerde projectontwikkelaar i.f.v. de realisa-

tie van een kwalitatief woonproject;

 -  opvolging van de bodemonderzoeken; 

 -  voorbereiding sloping overbodige loodsen; 

 -  verdere voorbereiding realisatie: onder meer 

opmeten terrein, analyse van de technische 

randvoorwaarden.

•  Zwevegem voormalige Bekaertsite – gedeelte 

kantorenzone 

 -  overleg en opstellen overeenkomst met de 

gemeente i.f.v. de aankoop door de gemeen-

te van de globale kantorensite.  

•  Zwevegem Leopoldstraat 

 -  analyse van de financiële en stedenbouw-

kundige randvoorwaarden;

 -  voeren van de projectregie op vraag van de 

gemeente Zwevegem;

 -  aankoop van 2 woningen; 

 -  voeren van aankooponderhandelingen voor 

overige gronden en afsluiten van verkoopsbe-

loftes.

•  Voorbereiding woonplan Zwevegem.

•  Partner interlokale vereniging Wonen Zuid-

West-Vlaanderen.

STEDENBOUW 

•  12 RUP’s in behandeling

 -  5_1 - Bekaertsite Moen;

 -  7_1 - Voetwegen;

 -  8_1 - Tranfo Zwevegem;

 -  10_1 - Kouterstraat;

 -  13_1 - Surremont Otegem;

 -  14_1 - Losschaert;

 -  15_1 - Leopoldstraat;

 -  16_1 - Winkelstraat;

 -  18_1 - Rodenbach (Otegem);

 -  19_1 - Sportcentrum (Otegem);

Actieve dossiers per gemeente 4

De reconversie van de voormalige Bekaertsite langs de Blokkestraat in Zwevegem (16 ha) bevindt zich op kruissnelheid.
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 -  20_1 - Zonevreemde sportterreinen (Hees-

tert);

 -  23_1 - KMO zone Jolainstraat.

•  Goedkeuring RUP ‘Bekaertsite Moen’ en ‘Sur-

remont Otegem’. 

•  Projectmanagement van complex ruimtelijk 

project ‘Transfo Zwevegem’: herbestemming 

elektriciteitscentrale

 -  restauratiewerken (daken machinezaal, ketel-

zaal, pompenzaal en nieuw Transfogebouw, 

vernieuwing poort machinezaal);

 -  ontwerp renovatie machinezaal en ketelzaal;

 -  verkenning Europese subsidiepistes;

 -  oprichting werkgroep: actualisatie master-

plan;

 -  aanstelling landschapsarchitect voor ont-

werp publieke ruimte;

 -  onderhandelingen projectontwikkelaar

   Hooybergs en Delmulle.

•  Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk. 

•  Algemeen stedenbouwkundig advies en bij-

stand.

MOBILITEIT 

•  Sneltoets mobiliteitsplan. 

MILIEU, WATER EN ENERGIE 

•  Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

•  Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

•  Nieuw strategisch milieubeleidsplan Zweve-

gem.

•  Plan-MER screening gemeentelijke RUP’s.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

•  Afbakening van de natuurlijke en agrarische 

structuur en implementatie regionale groen-

structuur.

•  Trage Wegen.

LOKAAL E-GOVERNMENT

•  DRK4

 -  algemene begeleiding en coördinatie bij uit-

bouw van de gemeentelijke website;

 -  organiseren van vormingssessies voor webre-

dacteurs en webmaster;

 -  inhoudelijke begeleiding: projectwebsite, 

nieuwsbrief, opleiding op maat.

•  GIS ondersteuning.

•  Bedrijvengids Zwevegem: voorbereiding.

•  Organisatie e-Government Academies.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

•  Deelname werkwisselweek bibliotheekmede-

werkers.

•  Partner regionaal centrum voor werk en sociale 

economie (Sinergiek).
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Mevrouwen, Mijne Heren

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het 

mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening 

evenals de vereiste bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).

VERKLARING OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar 2008 afgesloten op 31 de-

cember 2008, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentie-

stelsel, met een balanstotaal van 48.182.307 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een 

winst van het boekjaar van 68.224 euro.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze 

verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een 

interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die 

geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het 

kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen 

die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op 

basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepa-

lingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitge-

voerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 

materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administra-

tieve en boekhoudkundige organisatie van de vereniging, alsook met haar procedures van interne 

controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vereniging de 

voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steek-

proeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben 

de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige 

ramingen gemaakt door de vereniging, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoor-

deeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen 

van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 een getrouw beeld van het 

vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging, in overeenstemming met het in 

België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag van de commissaris-revisor 5
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BIJKOMENDE VERMELDINGEN 

Het naleven door de vereniging van de Wetten en Decreten betreffende de vereniging alsmede de 

statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen (en inlich-

tingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening 

te wijzigen: 

-  onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd over-

eenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften.

-  Voor het overige dienen wij geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding 

met de statuten of de Wetten en Decreten betreffende de verenigingen zijn gedaan of genomen.

Kortrijk, 

Martin DERYCKE

Commissaris
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Jaarrekening per 31/12/2008 6
BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA 20/28 887.186 1.032.293
Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21

Materiële vaste activa 5.3 22/27 426.791   571.898
Terreinen en gebouwen 22 244.796 415.536
Installaties, machines en uitrusting 23 164.357     139.106
Meubilair en rollend materieel 24 17.638 17.256
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 460.395 460.395
Verbonden ondernemingen 5.14 280/1

Deelnemingen 280
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 460.395 460.395
Aandelen 284 460.395 460.395
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 47.295.121 44.936.394
Vorderingen op meer dan één jaar 29 161.3161.3

Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291 161.3161.3

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 38.402.280   31.998.078
Voorraden 30/36 38.402.280  31.998.078

Grond- en hulpstoffen 30/31
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 38.402.280  31.998.078
Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 2.053.313  1.523.779
Handelsvorderingen 40 1.035.801 717.861

1.017.512 805.918Overige vorderingen 41

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 5.602.874 10.144.321

5.602.874 10.144.321
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53

Liquide middelen 54/58 127.415 131.600
Overlopende rekeningen 5.6 490/1 1.135.455

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 48.182.307 45.968.687

Nr. BE 0205.350.681 VOL 2.1

2/20

1.106.078
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 10.850.907 10.533.957
Kapitaal 5.7 10 3.070.459 3.070.459

Geplaatst kapitaal 100 3.070.459 3.070.459
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12 2.009.077     1.761.469
Reserves 13 5.523.478     5.454.136

Wettelijke reserve 130 307.046 307.046
Onbeschikbare reserves 131 1.322.612     1.321.494

Voor eigen aandelen 1310 1.322.612     1.321.494
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133 3.893.820     3.825.596

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

Kapitaalsubsidies 15 247.893 247.893
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 12.564.480 11.057.953
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 12.564.480     11.057.953

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Belastingen 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Overige risico's en kosten 5.8 163/5 12.564.480     11.057.953

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 24.766.920 24.376.777
Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 19.330.533    19.623.736

Financiële schulden 170/4 19.623.736 19.623.736
Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173 19.330.533      19.623.736
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 4.773.514     3.950.600
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9 42 1.227.947     927.121
Financiële schulden 43 14.594 18.858

Kredietinstellingen 430/8 14.594         18.858
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 3.035.044    2.145.109
Leveranciers 440/4 3.035.044    2.145.109
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 80.670     376.733
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 390.981     458.708

Belastingen 450/3   5.606     59.390
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 385.375     399.318

Overige schulden 47/48 24.278     24.071
Overlopende rekeningen 5.9 492/3 662.873 802.441

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 48.182.307 45.968.687

Nr. BE 0205.350.681 VOL 2.2

3/20
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Jaarrekening per 31/12/2008 6
RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 18.610.992  13.005.210
Omzet 5.10 70 10.538.316   11.627.589
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71 6.404.202 -1.412.196
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 1.668.474    2.789.817

Bedrijfskosten 60/64 17.581.539 12.043.100
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 11.045.209    5.413.842

Aankopen 600/8 11.045.209     5.413.842
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 1.366.419    1.751.732
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 3.518.604    2.794.047
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 144.780      150.724
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

)-(/)+()negnimenguret( 631/4 57.108
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 1.506.527  1.875.647
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8
Als herstructureringskosten geactiveerde

)-(netsoksfjirdeb 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 1.029.453        962.110
Financiële opbrengsten 75 300.304      275.753

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 275.753
Opbrengsten uit vlottende activa 751 300.304
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9

Financiële kosten 5.11 65 1.257.666  1.156.479
Kosten van schulden 650 1.257.666  1.156.479
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
)-(/)+(gnitsaleb 9902 72.091 81.384

Uitzonderlijke opbrengsten 76
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa 760
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

Uitzonderlijke kosten 66
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa 660
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
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke

)-(netsok 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 72.901     81.384
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Nr. BE 0205.350.681 VOL 3

4/20
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 678.3
Belastingen 670/3 678.3
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 77.508
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 77.508

3.867
3.867

68.224

68.224

Nr. BE 0205.350.681 VOL 3

5/20
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Jaarrekening per 31/12/2008 6
RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

)-(/)+()seilrev(tsniwnemmetsebeT 9906 68.224 77.508
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 68.224     77.508
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 68.224 77.508
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921 68.224     77.508

)-(/)+()seilrev(tsniwnegardetrevO 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

6/20
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TOELICHTING
STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 1.306.185

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 1.085.821
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX 329.284

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251 308.989
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321P XXXXXXXXXX 1.219.934

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8271 52.575

101.351
321.715

20.295

122.495

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 1.150.014

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 244.796

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.3.1

7/20
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Jaarrekening per 31/12/2008 6
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 385.630

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 113.214
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 93.126
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 405.678
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 246.574

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8272 87.963
Teruggenomen 8282
Verworven van derden 8292
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 93.216
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 241.321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 164.357

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.3.2

8/20
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 45.434

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 4.624
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 8.179
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 41.879
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX 792

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8213
Verworven van derden 8223
Afgeboekt 8233 399
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253 453
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 28.970

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8273 4.242
Teruggenomen 8283
Verworven van derden 8293
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313 8.518

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 24.694

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 17.638

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.3.3

9/20
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Jaarrekening per 31/12/2008 6
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 488.283

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 488.283
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

)-(/)+(raajkeobtehsnedjitseitatuM 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 27.888

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 460.395
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

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

Toevoegingen 8583
Terugbetalingen 8593
Geboekte waardeverminderingen 8603
Teruggenomen waardeverminderingen 8613

)-(/)+(nellihcsrevsreoklessiW 8623
)-(/)+(seitatumegirevO 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8653

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.4.3

10/20
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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 5.602.874 10.144.321
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684 5.602.874 10.144.321

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687
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 65.225
verkregen opbrengsten 1.040.853

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.6

11/20
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Jaarrekening per 31/12/2008 6
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 3.070.459
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 3.070.459

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Op naam 8702 XXXXXXXXXX
Aan toonder 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

12/20
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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

375.526.7eitasilaerednavnetsoknes'ocisirroovnegnineizroov
151.100.1nerotnaknekrewsgnissapnaaroovnegnineizroov
791.6gnilekkiwtnokeertsnetcejorproovnegnineizroov
000.024.1nenierretnevjirdebeisrevnocernegnineizroov

voorzieningen strategische projecten stedenbouw
voorzieningen engagementen tav. Provincie
voorzieningenvoor engagementen i.k.v. Beleidsplan 2008-2013

421.559

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.8

13/20

   720.000
1.370.000
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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 1.227.947

1.227.947

Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831
Kredietinstellingen 8841 1.227.947
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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden 8802 6.924.318

Achtergestelde leningen 8812
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832
Kredietinstellingen 8842 6.924.318
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 6.924.318
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden 8803

12.406.215

12.406.215
Achtergestelde leningen 8813
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833
Kredietinstellingen 8843
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 12.406.215

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921 20.573.074

Achtergestelde leningen 8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951
Kredietinstellingen 8961 20.573.074
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 20.573.074
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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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 5.606
Geraamde belastingschulden 450

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 385.375

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
toe te rekenen kosten 66.267
over te dragen opbrengsten 596.606

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 1.668.474 2.789.817

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 2.152.465            2.042.777
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 627.488 591.900
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 651.034               63.612
Andere personeelskosten 623 87.617             95.758

57.108

Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

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
Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115 2.903.510            3.701.317
Bestedingen en terugnemingen 9116 1.396.983 1.825.670

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640
Andere 641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098
Kosten voor de onderneming 617

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.10
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 3.867
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 3.867
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 49.896             94.304
Door de onderneming 9146 820.158             692.653

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 648.246             588.628
Roerende voorheffing 9148

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.12

17/20
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9505 900

95081
95082
95083

95061
95062
95063

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Nr. BE 0205.350.681 VOL 5.15

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd 
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd 
binnen de vennootschap met wie de  commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen in toepassing van artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

Jaarrekening per 31/12/2008 6
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 34,3 8,3 42,6 VTE 43,5 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 55.556 13.017 68.573 T 68.225 T

Personeelskosten 102 2.305.737 507.853 2.813.590 T 2.684.397 T

Bedrag van de voordelen bovenop
het loon 103 XXXXXXX XXXXXXX 705.014 T 109.650 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105 36 11 43,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 34 11 41,7

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 2 2

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht
Mannen 120 23 1 23,8

Vrouwen 121 13 10 19,9

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130 2 2

Bedienden 134 36 11 41,7

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

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151

Kosten voor de onderneming 152

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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Jaarrekening per 31/12/2008 6
Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven 205 4 2,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 4 2,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen: lager onderwijs 220

secundair onderwijs 221

hoger niet-universitair onderwijs 222

universitair onderwijs 223 1 0,9

Vrouwen: lager onderwijs 230

secundair onderwijs 231

1 0,4hoger niet-universitair onderwijs 232

universitair onderwijs 233 2 1,2

Uitgetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305 2 1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 2

3

3 1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen: lager onderwijs 320

secundair onderwijs 321

hoger niet-universitair onderwijs 322

universitair onderwijs 323 1 0,2

1 0,1

Vrouwen: lager onderwijs 330

secundair onderwijs 331

hoger niet-universitair onderwijs 332

universitair onderwijs 333 2 0,6

1 0,1

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 340

Brugpensioen 341

Afdanking 342

Andere reden 343 2 2 0,9

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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Staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid tijdens het boekjaar

Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid
Codes Aantal betrokken werknemers 3. Bedrag van het

financiële voordeel
1. Aantal 2. In voltijdse

equivalenten

Maatregelen met een financieel voordeel*

Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de
indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen
behoren) 414

Conventioneel halftijds brugpensioen 411

Volledige loopbaanonderbreking 412

Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse
loopbaanonderbreking) 413

Sociale Maribel 415

Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 416

Doorstromingsprogramma's 417

Dienstenbanen 418

Overeenkomst werk-opleiding 503

Leerovereenkomst 504

Startbaanovereenkomst 419

Andere maatregelen
Stage der jongeren 502

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 505

Conventioneel brugpensioen 506

Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale
zekerheid aan werknemers met lage lonen 507

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid
Totaal voor het boekjaar 550

Totaal voor het vorige boekjaar 550P 4 3,2

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal betrokken werknemers 5801 24 5811 22

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 1.194 5812 1.170

Kosten voor de onderneming 5803 77.326 5813 53.630

Inlichtingen over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap door de werknemers gegeven in
toepassing van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de
werknemers

Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden 5804 5814

Aantal uren besteed aan deze activiteiten 5805 5815

Aantal werknemers welke deze activiteiten volgden 5806 5816

______________________________________
* Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

Nr. BE 0205.350.681 VOL 6
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Waarderingsregels

MATERIËLE VASTE ACTIVA – AFSCHRIJVING EN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Voor de herwaardering en de afschrijving van materiële vaste activa worde 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 af-

schrijving of sloping naar de onbeschikbare reserves overgeboekt.

-  De geherwaardeerde waarden worden afgeschreven volgens een plan dat ertoe strekt de toere-

kening 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.

  De afschrijvingstermijnen bedragen:

 - 33 jaar voor het kantoorgebouw;

 - 10 jaar voor het meubilair;

 -  3,5 en 10 jaar voor de machines en het rollend materieel.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De aandelen worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde en hebben in 2008 geen wijzigin-

gen ondergaan. In 2000 werd er een participatie genomen in de cv Kanaal 127 voor een waarde van 

247.899 euro. In 2003 zijn de financiële vaste activa met 125.000 toegenomen, ingevolge de partici-

patie in de cvba Kortrijk Xpo.

VOORRADEN

De actiefwaarde van de voorraad gronden omvat de verwervingskosten, de uitrustingskosten, de 

intrestlasten op uitstaande leningen en de geboekte vergoeding op eigen middelen. De voorraad-

waarde is in 2008 toegenomen met 6.404.202 euro.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

De nog geraamde uitgaven die betrekking hebben op de in de loop van het boekjaar verkochte gron-

den, worden gedoteerd aan een voorzieningrekening voor de realisaties. Er worden voorzieningen 

aangelegd voor de verwervingskosten, de uitrustingskosten, de interestlasten en het parkmanage-

ment. Wanneer de geraamde uitgaven in een volgend boekjaar effectief gebeuren, wordt de hiertoe 

aangelegde voorzieningrekening aangewend.

Aan de voorzieningrekening voor werkingskosten voor immobiliaire projectontwikkeling werd in 

2008 een bedrag van 530.000 euro toegevoegd. De voorziening voor werkingskosten werd aange-

wend voor een bedrag van 540.000 euro ter financiering van de éénmalige bijkomende premie voor 

de groepsverzekering die in 2008 werd betaald. In 2004 werd een nieuwe voorzieningrekening ge-
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vormd voor strategische stedenbouwkundige projecten. Deze voorzieningrekening groeide in 2008 

aan met een bedrag van 21.783 euro.

Om de engagementen die werden genomen in het kader van het Beleidsplan 2008-2013 waar te ma-

ken, werd een nieuwe voorziening gevormd van 1.370.000 euro. Deze voorziening zal in de komende 

jaren aangewend worden om reeds goedgekeurde projecten te (co)financieren. 

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BEZOLDIGINGEN

Een provisie voor vakantiegelden wordt aangelegd ten belope van 18,5% van de brutowedden.
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Gebruikte afkortingen

AGIV Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

AGUR Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque

AMINAL Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AROHM  Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen (Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap)

BELNET wetenschappelijk netwerk van de federale overheid

BERI Brownfields European Regeneration Initiative

BIRD Broadband Access for Innovation and Regional Development

BISK Bedrijventerreinen Inventarissysteem van het arrondissement Kortrijk

BITLAR Beheersmaatschappij Internationaal Transportcentrum LAR

BPA bijzonder plan van aanleg

B.S. Belgisch Staatsblad

BTW belasting over de toegevoegde waarde

bvba besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COPIT  Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière 

  (Nederlands: GPCI)

CORVE Coördinatiecel Vlaams E-government

DRK Digitale Regio Kortrijk

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ENLM Espace Naturel Lille Métropole

ERSV Erkend Regionaal Samenwerkingsverband

FLAGIS Flemish Association for Geographic Information Systems

GAS Gemeentelijke Administratieve Sancties

GBC Gemeentelijke Begeleidingscommissie

GIS geografisch informatiesysteem

GMES Global Monitoring for Environment and Security

GOM Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

GPCI Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales

  (Frans: COPIT)

GRB grootschalig referentiebestand

GRS Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplanning

GII  Generic Information Infrastructure

HST hogesnelheidstrein

ICT informatie- en communicatietechnologie

IDETA Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Territoire (Tournai-Ath)

IEG Intercommunale d'Etude et de Gestion (Moeskroen)

IGGI Intergemeentelijke werkgroep geo-informatie

IGORO Intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening

IMOG Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk

KBO Kruispunt Bank van Ondernemingen

KMO kleine of middelgrote onderneming

KTM Kortrijkse Textiel Maatschappij
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LAR Lauwe-Aalbeke-Rekkem

LMCU Lille Métropole Communauté Urbaine

LEM Luchthavenexploitatiemaatschappij (Luchthaven Wevelgem)

LOM Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (Luchthaven Wevelgem)

LSGS Lokaal Samenwerkingsverband voor Grensoverschrijdende Samenwerking

MER Milieueffectrapportage

MINA Milieu- en Natuurraad Vlaanderen

NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

PIAV Programma Innovatieve Acties Vlaanderen

PIH Provinciale Industriële Hogeschool (Departement van de West-Vlaamse Hogeschool)

POGO Personen, Organisaties en Groepen Opvraagbaar

POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

PR  public relations

PRUP provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

REBAK Regionaal Beleidscomité van het Arrondissement Kortrijk

RESOC Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité

RFID Radio Frequency Identification

RUP ruimtelijk uitvoeringsplan

RWO Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

SWOT Strenghts Weaknesses Opportunities Threats

TMVW Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening

TVB Trame verte/bleue

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

V-ICT-OR Vlaamse vereniging voor informatie- en communicatietechnologieverantwoordelijken in het lokale bestuur

VKBO Verrijkte Kruispunt Bank voor Ondernemingen 

Vlario Vlaamse rioleringen

VLINTER Vereniging van Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales

VLM Vlaamse Landmaatschappij

VMM Vlaamse Milieumaatschappij

VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

VRP Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw

VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

vzw vereniging zonder winstoogmerk

WinVorm West-Vlaanderen in Vorm

WIV West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem

WVEM West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij

wvi West-Vlaamse Intercommunale


