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WOORD VOORAF

Op het einde van 2009 waren de werken voor de uitbreiding van de kantoorruimte van Leiedal

zo goed als af. Maximaal twintig medewerkers zullen er vanaf 2010, het vijftigste werkjaar

van de intercommunale, in aangename omstandigheden hun activiteiten ten dienste van de

aangesloten gemeenten verder zetten. Zij die in de “oude” vleugels blijven, krijgen – eindelijk

– wat meer ademruimte.

Die noodzakelijke uitbreiding staat symbool voor de succesvolle groei van Leiedal. Sinds haar

oprichting in 1960 is Leiedal als motor van de streekontwikkeling niet stilgevallen.

Integendeel, de 2PK-motor van weleer is geëvolueerd tot een krachtige, soepele en

energiebewuste hoogtechnologische machine. Met deze metafoor wil ik aangeven dat het

Leiedal van nu amper nog kan worden vergeleken met het Leiedal van toen, mede omdat onze

gemeenten eveneens een grondige gedaanteverandering hebben ondergaan. Daarom ook dat

Leiedal er niet voor terugschrikt om het niet-evidente, maar toekomstgerichte debat te

openen over “sterk besturen in een sterke regio”…

Ik ga er van uit dat u zo meteen de moeite zult nemen om te grasduinen in dit jaarrapport. Ik

wil uw aandacht vestigen op enkele aspecten die er volgens mij uitspringen.

Enerzijds stelt Leiedal zich ondersteunend en dienstverlenend op ten opzichte van de

aangesloten gemeentebesturen. Anderzijds kunnen de gemeenten een beroep doen op de

aanwezige expertise in tal van domeinen. De manier waarop de gemeentebesturen intekenden

op de exclusieve diensten bewijst het vertrouwen in Leiedal. Acht van de dertien kozen er voor

om een beroep te doen op minstens zestien van de 21 diensten. Meer nog: vijf van die acht

kozen voor het “volledige pakket”.

De groeiende samenwerking, zowel intergemeentelijk als regionaal én Europees, is een ander

opvallend gegeven. Eerder kleinschalige projecten zoals bvb. de werkwisselweek of Sinergiek

vinden hun plaats naast de grote Europese projecten rond gecoördineerde energieontwikkeling

of rond creativiteit en innovatie. Dat samenwerking vaak ook leidt tot “meer voor minder geld”

is bewezen in onze ICT-werking. Op een voor de gemeenten zeer kostenbesparende manier

slaagt Leiedal er in om tal van geavanceerde en hoog kwalitatieve toepassingen te realiseren.

De nieuw gelanceerde gemeentelijke websites, alle gebaseerd op hetzelfde platform, zijn een

zoveelste stap naar nieuwe mogelijkheden die de bevolking ten goede komen.

Een belangrijke vaststelling is dat de verkoop van bedrijfsgrond in 2009 een stuk onder de

verwachtingen is gebleven. Ook de regio Kortrijk ontsnapte niet aan de gevolgen van de

financiële en economische crisis. Niettemin is de openstelling van het hoogwaardige

bedrijventerrein Evolis niet onopgemerkt voorbijgegaan. De enorme publieke belangstelling

voor de openingsactiviteiten én het verrassend grote draagvlak voor de Daltons, de vier grote

windturbines, maakten duidelijk dat een nieuw bedrijventerrein niet altijd tot grote

controverse hoeft te leiden. Een mooie uitdaging is trouwens de reconversie en de

revitalisering van oude bedrijfssites. We kijken overigens met enige fierheid terug op de

visieontwikkeling over de inplanting van grote windturbines. Het feit dat de meeste principes
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inmiddels werden overgenomen in de provinciale visie is een bevestiging van de pioniersrol

van Leiedal.

En toch is voor Leiedal niet alleen de “harde”, grondgebonden economische realiteit een zorg.

De ambitie om de streek te laten uitgroeien tot de meest ondernemingsvriendelijke regio vindt

zijn vertaling in LEAN!. Dit project onderzoekt hoe de gemeentebesturen hun dienstverlening

naar de bedrijven kunnen verbeteren. Niet zonder reden investeerde Leiedal ook zwaar in de

XIM, de immateriële component van het beurzencomplex XPO, dat zowel een internationale

poort als een economische hefboom voor de hele regio moet worden.

Een bloeiend economisch gebeuren leidt onvermijdelijk tot bijkomende behoeften op het vlak

van milieu, publieke ruimte, mobiliteit en wonen. Wat dit laatste betreft, trekt Leiedal de kaart

van de ontwikkeling van duurzame en betaalbare woongelegenheden. Naast

beleidsondersteuning helpt Leiedal de gemeenten in bvb. de opmaak van hun

woonbeleidsplannen. Ik verwijs ook graag naar de lopende studie over een gebiedsgerichte

benadering van het kanaal Bossuit-Kortrijk, een gebied dat moet evolueren naar een

kwaliteitsvol kanaalpark waar de verschillende functies met elkaar moeten kunnen worden

verenigd.

Vele aspecten van de Leiedalwerking laat ik hier onbesproken. U vindt ze terug in wat volgt. In

elk geval stel ik er prijs op om alle leden van de raad van bestuur, de directie en de

medewerkers van Leiedal én de talloze gemeentelijke bestuurders en medewerkers te danken

voor de vlotte en aangename samenwerking in de loop van het voorbije jaar.

Ik twijfel er niet aan dat dit niet anders zal zijn in 2010, het jaar waarin we het vijftigjarig

bestaan van Leiedal mogen vieren.

Filip Santy

voorzitter
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1. ORGANISATIE EN FINANCIËN

1.1. DEELNEMERS OP 31/12/09

1.1.1. DEELNEMERS REEKS A - DE GEMEENTEN

Gemeente
Bevolking

(31/12/09) Aantal aandelen

Anzegem 14.234 2.987

Avelgem 9.603 1.998

Deerlijk 11.260 2.375

Harelbeke 26.578 5.427

Kortrijk 74.895 16.480

Kuurne 12.910 2.658

Lendelede 5.553 1.170

Menen (*) 12.840 2.830

Spiere-Helkijn 2.115 423

Waregem 36.301 7.892

Wervik 18.134 2.592

Wevelgem 30.972 6.354

Zwevegem 24.112 4.930

Subtotaal 58.116

(*) De vroegere deelgemeenten Lauwe en Rekkem.

Het bevolkingscijfer van de aangesloten gemeenten bedroeg op 31 december 2009

279.507 inwoners, tegenover een totaal bevolkingscijfer in het arrondissement Kortrijk

van 299.179 inwoners.

1.1.2. DEELNEMERS REEKS B – ANDERE OPENBARE BESTUREN

Bestuur
Aantal aandelen

na overdracht

Provincie West-Vlaanderen 14.572

WVEM, Brugge 2.764

Subtotaal 17.336

ALGEMEEN TOTAAL 75.452
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1.2. BESTUUR EN FINANCIEEL TOEZICHT

1.2.1. RAAD VAN BESTUUR OP 31/12/2009

Voorzitter Leden reeks A met raadgevende stem

Filip Santy, Kortrijk Frans Deruytere, Deerlijk

Marnix Vansteenkiste, Wevelgem

Ondervoorzitters

Lieven Vantieghem, Avelgem Leden reeks B

Marleen Titeca-Decraene, provincie Lieven Lybeer, provincie

Willy Vandemeulebroucke, provincie

Leden reeks A

Ann Accou, Deerlijk Deskundigen

Caroline Bonte-Vanraes, Menen Luc Deseyn

Kristof Chanterie, Waregem Jacques Laverge

Albert Defeyter, Anzegem

Johnny Goos, Wervik Algemeen directeur

Pedro Ketels, Lendelede Karel Debaere

Eric Lemey, Kuurne

Wout Maddens, Kortrijk Secretaris

Jan Seynhaeve, Wevelgem Marleen Verkaemer

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 commissaris-revisor.

Sinds de jaarvergadering van mei 2005, wordt deze functie uitgeoefend door Martin Derijcke

van het kantoor Callens, Pirenne, Theunissen & C°.
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1.3. PERSONEEL OP 31/12/09

cluster 1

Immobiliaire
Projectontwikkeling

 Steven Vanassche
(coördinator)

 Denis Billiet (1.1)

 Ignace Braecke
 Maarten Bullens
 Ward Claerbout
 Tine Claeys
 Mieke Depoorter
 Alex Deweppe
 Carine Eeckhout
 Johan Loosveld
 Audry Sanders
 Stijn Vannieuwenborg

cluster 2

Stedenbouw en
Milieu & Natuur

 Bram Tack (coördinator)

 Bjoke Carron
 Jan Coucke
 Veerle De Bock (1.4)

 Dominique Declercq (1.1)

 Pierre Duc
 Maarten Gheysen
 Kathy Helsen
 Steven Hoornaert (co-coördinator)
 Jiri Klokočka (1.1)

 Griet Lannoo
 Bram Lattré
 Hannelore Leys
 Kathleen Seynhaeve (6)

 Stefaan Verreu
 Nele Vandaele
 Dominiek Vandewiele
 Wilfried Vandeghinste (adviseur)

cluster 3

e-Government

 Filip Meuris
(coördinator)

 Lawrence Beernaert
 Bob Bulcaen
 Steven Debaveye
 Mady Decuypere (1.1)

 Mario Gentinetta
 Bart Noels

algemeen directeur

Karel Debaere

secretaris

Marleen Verkaemer

(1) Deeltijdse prestaties: (1.1) 80%; (1.2) 70%; (1.3) 60%; (1.4) 50%.
(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 Communicatie'.
(4) Els Oyaert werkt voor 50% voor de cluster ‘Net.werking en Communicatie’ (denkproces ‘Sterk besturen in een

sterke regio’) en voor het overige deel voor de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
(5) Alan Veys werkt als projectcoördinator voor Sinergiek.
(6) Ziekteverlof.

cluster 4

Netwerking en Communicatie

 Jan Sabbe (coördinator)

 An Devolder (3)(1.1)

 Brian Legein
 Giovanni Maes
 Griet Noë
 Els Oyaert (4)

 Sofie Rapsaet (1.2)

 Liesbet Verhelle
 Alan Veys (5)

algemene diensten

directiesecretariaat
 Petra Decant (1.1)

 An Devolder (3)(1.1)

onthaal en algemeen secretariaat
 Els Dewaele (1.1)

 Anne-Rose Gaeremynck (1.3)

boekhouding / personeel
 Christa Van Den Driessche (1.2)

Adviseur van de directie
 Françoise Maertens (1.1)
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1.4. LEIEDAL ALS INSTELLING IN 2009

1.4.1. VENNOTEN: TOETREDING WERVIK

Sinds begin 2009 vormt Leiedal het intergemeentelijk samenwerkingsverband van dertien steden en

gemeenten uit de regio Kortrijk in plaats van de gebruikelijke twaalf. Op 1 januari 2009 trad de stad

Wervik formeel toe tot het werkingsgebied van Leiedal. Ruim een jaar voordien had de stad

verkennende gesprekken aangeknoopt met Leiedal met het oog op een intensere samenwerking met

de regio Kortrijk en de intercommunale.

Deze beslissing houdt in dat Wervik sinds begin 2009 deelneemt aan alle overlegmomenten 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’.

1.4.2. ALGEMENE VERGADERINGEN

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 goedkeuring

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 heeft de Algemene Vergadering in 2009 twee maal bijeen gekomen:

- dinsdag 26 mei 2009 in Waregem (agenda: goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2009,

kwijting bestuurders en commissaris-revisor, vervanging bestuurders raadgevende stem,

exclusiviteiten toegekend door Wervik, toetreding Leiedal tot vzw MyMachine);

- donderdag 26 november 2009 in Zwevegem (agenda: goedkeuring Werkprogramma en begroting

2010, gemeentelijke bijdrage in werkingskosten 2010, toekenning bijkomende exclusiviteiten

deelnemende gemeenten).

1.4.3. RAAD VAN BESTUUR

Naast de zeventien effectieve mandaten, voorgedragen door hun gemeente- of provinciebestuur, zijn

er nog twee raadgevende mandaten voor vertegenwoordigers uit oppositiekringen. Deze worden

volgens een beurtrol toegewezen aan twee gemeenten. Voor de periode 2007-2009 was dit Francis

Watteeuw uit Kuurne en Veerle Deconinck uit Waregem. Op 26 mei 2009 werden zij vervangen door

Marnix Vansteenkiste uit Wevelgem en Frans Deruytere uit Deerlijk. Naar aanleiding van de toetreding

van Wervik, neemt burgemeester Johnny Goos sinds 1 januari 2009 het mandaat in de raad van

bestuur van Leiedal op. Over het volledige werkjaar 2009 kwam de raad van bestuur in totaal 22 keer

samen.
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1.4.4. PERSONEEL

Eind 2009 waren 53 medewerkers tewerkgesteld bij Leiedal, waarvan 13 met deeltijdse prestaties. Dit

vertegenwoordigt 44,8 voltijdse equivalenten.

- Indiensttredingen met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur:

- Tine Claeys, cluster Immobiliaire Projectontwikkkeling (vanaf 01/01/2009)

- Brian Legein, cluster Netwerking en Communicatie (vanaf 01/03/2009)

- Bram Lattré, cluster Stedenbouw en Milieu & Natuur (vanaf 15/06/2009)

- Maarten Bullens, cluster Immobiliaire Projectontwikkeling (vanaf 18/09/2009)

- Els Oyaert, cluster Netwerking en Communicatie (vanaf 01/10/2009)

- Steven Debaveye, cluster e-Government (vanaf 05/10/2009)

- Dominiek Vandewiele, cluster Stedenbouw en Milieu & Natuur (vanaf 01/11/2009)

- Bjoke Carron, cluster Stedenbouw en Milieu & Natuur (vanaf 01/12/2009)

- Mario Gentinetta, cluster e-Government (vanaf 01/12/2009)

- Indiensttreding met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur:

- Alan Veys, projectcoördinator Sinergiek (vanaf 11/05/2009)

- Guy Pollet, Task Force brandweerhervorming (van 15/06/2009 tot 31/12/2009)

- Uitdiensttredingen:

- Lynsy Kerkhof, algemene diensten (vanaf 01/07/2009)

- Dieter Beheydt, cluster e-Government (vanaf 01/11/2009)

- Marleen Ameele is sinds 16 augustus 2009 op interimbasis tewerkgesteld als deeltijds

onthaalbediende.

- Voor het ontwikkelen van projecten in het kader van de regionale groenstructuur, wordt op

zelfstandige basis samengewerkt met Paul Geerts.

1.4.5. KANTOREN

Door de gestage groei van medewerkers, ervaarde Leiedal sinds een aantal jaren nood aan bijkomende

kantoorruimte en vergaderfaciliteiten in de huidige kantoren op het Kennedypark. In 2006 werd uit een

wedstrijdprocedure architectenbureau Cousséé & Goris weerhouden om bijkomende ruimte te

ontwerpen. De uitbreiding werd in twee delen opgesplitst: een aangebouwde module met extra

kantoorruimte aan het huidige kantorencomplex en een autonoom volume met vergaderzalen dat aan

het bestaande gebouw gelinkt zal worden. Door de acute druk naar extra kantoorruimte, werd de

aangebouwde module prioritair behandeld, uitgetekend en aanbesteed. De bouwwerken gingen midden

2009 van start en werden eind 2009 vervolmaakt. De nieuwe kantoorruimte biedt plaats voor een 20-

tal medewerkers.
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1.5. INTERNE ORGANISATIE

1.5.1. COMMUNICATIE

(A) PERIODIEKE INFORMATIEDOORSTROMING NAAR DE GEMEENTEN

OVERLEGFORA

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

aangesloten gemeenten. Dit gebeurt aan de hand van verschillende intergemeentelijke

overlegstructuren, dit zowel op ambtenaren- als bestuursniveau en rond diverse thematieken. Een

volledig overzicht van de verschillende intergemeentelijke werkgroepen kan u terugvinden onder 2.2.1.

In 2009 werd een bijkomend overlegplatform ingericht voor groendiensten.

RONDE VAN DE COLLEGES

In het voorjaar hebben de directie en coördinatoren van Leiedal een bezoek gebracht aan de dertien

Colleges van Burgemeester en Schepenen in de regio. Met dit treffen wil de intercommunale peilen

naar de tevredenheid over de verschillende dossiers en de vinger aan de pols houden over wat leeft bij

de gemeentebesturen. Op die manier worden vragen, problemen of specifieke verlangens meegedeeld

en kan Leiedal vraaggericht tewerk gaan. Als nieuwe vennoot, kon het College van Wervik in de eerste

plaats kennismaken met de activiteiten van de intercommunale en de diverse intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden waar Leiedal een actieve rol in opneemt. In het najaar ontvingen de

Colleges opnieuw Leiedal voor de opmaak van een streekvisie van grote windturbines in de regio

Kortrijk.

ALGEMENE COMMUNICATIE

Leiedal heeft in 2009 vier exemplaren van haar nieuwsbrief ‘Vierkantjes’ verspreid bij een breed

publiek van beleidsverantwoordelijken uit de gemeenten, het provinciebestuur, de Vlaamse en federale

overheid en diverse relaties. De nieuwsbrief belicht actuele projecten en activiteiten waarin Leiedal een

actieve rol in opneemt. Het Jaarverslag 2008 van Leiedal, dat een breed en gedetailleerd beeld schept

over de werking en activiteiten van de intercommunale, werd op een duizendtal exemplaren verspreid.

(B) INFORMATIE- EN ONTMOETINGSMOMENTEN

INFORMATIEVERGADERINGEN VOOR GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSLEDEN

Om de gemeenteraadsleden meer ruimte te geven om dieper in te gaan op het beleid van hun

intercommunales, hebben Leiedal, IMOG en de WIV sinds 2001 het initiatief genomen om gezamenlijk

een informatievergadering in te richten voor de algemene vergaderingen. Deze gezamenlijke

infovergaderingen vonden plaats op 2 april in Vichte en op 29 oktober in Avelgem.
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ONTMOETINGSAVOND VOOR MANDATARISSEN EN AMBTENAREN

Aansluitend op de jaarvergadering, organiseerde Leiedal op dinsdag 26 mei 2009 haar jaarlijkse

Ontmoetingsavond in CC De Schakel in Waregem. Dit ontmoetingsmoment vormt het trefmoment bij

uitstek voor een groot aantal beleidsvoerders, functionarissen en ambtenaren die betrokken bij de

uitbouw van onze regio. Traditiegetrouw gaat Leiedal in op een thema dat relevant is voor de

gemeenten en de streek. Deze editie stonden de referaten in het teken van ‘Energie & Klimaat’. We

bespraken hoe onze regio en Leiedal in het bijzonder kan bijdragen tot een duurzamer energiebeleid.

Stefaan Vergote (afdelingshoofd cel ‘Energie & Milieu’ DG Milieu Europese Commissie) belichtte op zijn

beurt het bewust omgaan met de klimaatsverandering op Europees en lokaal niveau.

‘DE SAMENKOMST’ – TREFAVOND VAN LEIEDAL EN DE GEMEENTEN

Op donderdag 26 november 2009 organiseerde Leiedal de zesde editie van ‘De Samenkomst’ in het

Theatercentrum in Zwevegem. Bestuurders en medewerkers van de dertien steden en gemeenten, het

provinciebestuur en diverse beleidsvoerders uit de streek werden aan de hand van acht bondige

projectvoorstellingen geïnformeerd over wat leeft in de streek. De 140 aanwezigen selecteerden twee

infosessies uit onderstaand aanbod:

- Streekvisie windturbines regio Kortrijk

- Woonzorgzone Wervik – Strategisch woonzorgplan Kortrijk

- Studie F. De Rynck ‘Centrumfuncties en gedeelde publieke diensten’

- Workshop ‘Verbeelding van de Leie tussen Kortrijk en Waregem’ – Case Harelbeke

- Innovatief bewegwijzeringsconcept bedrijventerreinen BISY – Case Gullegem-Moorsele

- Vereenvoudiging leidt tot betere dienstverlening – Cases Stadswinkel Waregem en Biblioservicebus

Zwevegem

- Duurzame verkaveling Peperstraat Heule

- Kortrijk Xpo als internationale poort voor de regio (XIM)

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

de streek om op het terrein kennis te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen. Op woensdag

2 september 2009 verkenden de partners de stad Wervik per fiets. Er werd halt gehouden aan het

Tabaksmuseum, het landschapspad aan de Leievallei, het stadhuis (met toelichting rond de

woonzorgzone), de parkbegraafplaats en de Balokken.

(C) PERSCONTACTEN

Aan de hand van verschillende persbriefings in 2009, heeft Leiedal verschillende ontwikkelingen en

realisaties bij een breed publiek bekendgemaakt. Dit gebeurde al dan niet in samenspraak met andere

partners:

- Lancering nieuwe websites (9 januari, Kortrijk)

- Nieuwjaarspercontact Conferentie van Burgemeesters (30 januari, Lendelede)

- Oprichting Sinergiek, het regionaal centrum voor werk en sociale economie (4 maart, Kortrijk)

- Ingebruikname windturbines Evolis (14 maart, Kortrijk-Harelbeke)
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- Overdracht voorzitterschap Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (16 maart, Doornik)

- Opening Loket voor Ondernemers Kortrijk (1 april, Kortrijk)

- Aankondiging Open Werf Evolis, opening Evolis, Kortrijk Congé (19 juni, Kortrijk-Harelbeke)

- Tentoonstelling MyMachine tijdens ‘Week van het Ontwerpen’ (25 juni, Kortrijk)

- Feestelijke opening Evolis (11 juli, Kortrijk-Harelbeke)

- Streekvisie inplanting grote windturbines (21 september, Kortrijk)

- Herontwikkeling site Emdeka Bellegem (19 oktober, Kortrijk)

(D) DEELNAME BEURZEN

BEDRIJVENCONTACTDAGEN KORTRIJK

Op donderdag 9 en vrijdag 10 december 2009 nam Leiedal deel aan de twaalfde editie van de

Bedrijven Contactdagen in Kortrijk. Tijdens dit tweedaags evenement worden in een gemoedelijke

sfeer contacten gelegd tussen ruim 500 ondernemingen en organisaties uit de regio Zuid-West-

Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De Leiedalstand stond traditiegetrouw in het teken van ‘ruimte voor

bedrijven in de Kortrijkse regio’.

REALTY BRUSSEL

Op 5, 6 en 7 mei 2009 participeerde Leiedal aan de internationale vastgoedbeurs REALTY in Brussel.

Zowel investeerders als eindgebruikers op zoek naar bedrijfsruimte vonden er een overzicht van het

beste wat de vastgoedmarkt te bieden heeft. Leiedal exposeerde samen met het Stads-

ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) haar actuele en toekomstige projecten in de regio.

(E) DIVERSE COMMUNICATIE-ACTIES

In het kader van een performanter communicatiebeleid, heeft Leiedal in 2009 een aantal acties

ondernomen of verdergezet:

- uitwerking nieuwe grafische stijl in cahiers, atlassen, uitnodigingen, nieuwjaarskaarten,

affiches, website, etc. ;

- opmaak dagelijks regionaal persoverzicht;

- voorbereiding en finalisering nieuwe website Leiedal;

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

- bijdrage elektronische nieuwsbrief ‘Huis van de Streek.

1.5.2. INFORMATIEBEHEER

(A) WEBSITE

Gedurende 2009 werden de voorbereidingen getroffen voor een grondige vernieuwing van de website

van Leiedal. De technologie en structuur die achter de nieuwe website schuilt, is gebaseerd op

hetzelfde platform als dat van de gemeentelijke websites.
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Nieuwsberichten krijgen een prominente plaats op de homepage. Leiedal wil korter op de bal spelen

met informatie en de website uitbouwen tot een helder en actueel communicatieplatform. Een

zoekmotor staat garant voor een betere vindbaarheid van de info binnen de website.

Alle projecten van Leiedal worden ontsloten per gemeente. Dit is bijzonder handig als bvb. een

ambtenaar van een gemeente wil weten welke actieve dossiers Leiedal behandelt voor de

desbetreffende gemeente. Handig is dat de site niet alleen informatie biedt over dat ene onderwerp

waarover een bezoeker meer wil weten. Wie op een item klikt, krijgt een volledige pagina over dit

thema met in de linkerkolom relevante adressen, recente nieuwsberichten en de desbetreffende

contactpersoon die momenteel aan het dossier werkt. De nieuwe gebruiksvriendelijke website werd

begin 2010 gelanceerd voor het grote publiek.

(B) DATANETWERK

Naast de gebruikelijke investeringen op gebied van hard- en software, heeft Leiedal in 2009

geïnvesteerd in een nieuw datanetwerk. Dit netwerk vervangt het oude opbouwnet en biedt een

volwaardig flexibel en snel alternatief.

(C) BELNETVERBINDING

Samen met de gemeente Zwevegem en de stad Kortrijk, heeft Leiedal een gezamenlijke

Belnetverbinding in gebruik genomen in 2009. Deze verbinding verloopt via de stad Kortrijk die op

haar beurt Leiedal en Zwevegem ontsluit. Door samen te werken, realiseren de drie partners een

serieuze kostenbesparing en wordt een interbestuurlijk netwerk gecreëerd. Dit netwerk wordt de

komende jaren uitgebreid naar andere gemeenten en met bijkomende toepassingen (zoals het delen

van informaticainfrastructuur).

(D) SYSTEEMBEHEER

Eind 2009 breidde het e-Governmentteam uit met een systeembeheerder. Door het uitgebreid aantal

informaticatoepassingen en het toenemend personeelsbestand van Leiedal, werd het noodzakelijk om

een halftijds medewerker in te schakelen voor systeembeheer en –ondersteuning. De overige 50%

wordt ingevuld met ondersteuning en nazorg voor de gemeentelijke websites.
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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 977.944 euro. De toename t.o.v. 2008 is

te verklaren door de investeringen voor uitbreiding van de kantoren.

De financiële vaste activa zijn toegenomen met 250.000 euro, zijnde de participatie die werd genomen

in de nv XOM (Kortrijk Xpo).

VOORRAAD GRONDEN

De voorraad gronden had eind 2009 een boekwaarde van 38.060.660 euro:

- 26.852.974 euro in bedrijventerreinen;

- 6.231.106 euro in herwaarderingsprojecten;

- 4.976.580 euro in woonzones.

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

financiële lasten.

De voorraad is gefinancierd:

- voor 25.583.009 euro met leningen;

- voor 12.477.651 euro met eigen middelen.

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

2009 waren er voor 9.974.126 euro investeringen: 5.426.838 euro voor de aankoop van gronden en

bedrijfssites, 3.370.018 euro voor infrastructuurwerken, 10.816 euro voor exploitatiekosten, 251.344

euro voor promotie en marketing, 583.436 euro intresten en 331.674 euro aangerekende vergoeding

voor de aanwending van eigen middelen.

BELEGGINGEN

Eind 2009 bedroegen de beleggingen 8.115.732 euro. Een bedrag van 2.622.770 euro is te

beschouwen als tijdelijke belegginig, die begin 2010 zal aangewend worden ter financiering van

investeringen.
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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, de

reserves en de herwaarderingsmeerwaarde, 10.832.952 euro. Het kapitaal is gestegen als gevolg van

de toetreding van stad Wervik tot Leiedal.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

Overzichtstabel

Stand per

31/12/2008

Toevoeging

in 2009

Besteding in

2009

stand per

31/12/2009

Voorziening voor de realisaties 5.648.554,13 514.803,94 821.235,12 5.342.122,95

(verwerving, uitrusting, financiële lasten)

Diverse voorzieningen voor werkingskosten 6.915.925,84 105.441,00 727.192,22 6.294.174,62

- voorziening voor parkmanagement 470.446,00 82.041,00 31.621,68 520.865,32

- voorziening voor werkingskosten cluster immob. proj. 1.506.573,00 - 100.000,00 1.406.573,00

- Voorziening voor aanpassingswerken kantoren 1.001.151,14 - - 1.001.151,14

- Voorziening voor projecten streekontwikkeling 6.197,34 - - 6.197,34

- Voorziening voor reconversie bedrijventerreinen 1.420.000,00 - - 1.420.000,00

- Voorziening strategische projecten stedenbouw 421.558,36 23.400,00 136.452,55 308.505,81

- Voorziening engagementen t.a.v. Beleidsplan 1.370.000,00 - 279.076,00 1.090.924,00

- Voorziening engagementen t.a.v. Provincie 720.000,00 - 180.041,99 539.958,01

Totaal 12.564.479,97 620.244,94 1.548.427,34 11.636.297,57

LENINGEN

In 2009 werden er nieuwe leningen aangegaan voor een totaal bedrag van 6.216.000 euro voor de

financiering van de verwervingen in de bedrijventerreinen Marke-Torkonjestraat, Deerlijk-

Vichtsesteenweg, Kortrijk-Noord en site Hanssens te Zwevegem en in de woonzones Heule-Peperstraat

en Zwevegem-Leopoldstraat. De overige investeringen (nl. voor een bedrag van 3.758.126 euro)

werden met eigen middelen gefinancierd.

In 2009 werd er 977.661 euro afgelost van bestaande leningen met de opbrengst uit de verkoop van

gronden. Op 31 december 2009 bedroeg het uitstaande bedrag van de leningen voor realisaties

25.583.009 euro.
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Overzichtstabel – Openstaande leningen voor immobiliaire realisaties per 31/12/2009

Leningen ter financiering van aankopen uitstaand bedrag

Kortrijk - Diensten- en handelszone Beneluxpark 1.425.578

Kortrijk - Harelbeke: Evolis 7.766.081

Vichte - woonzone Waregemstraat 275.000

Zwevegem - elektriciteitscentrale 230.000

Zwevegem - Bekaertsite 6.422.000

Marke - Torkonjestraat 1.600.000

Helkijn - woonzone Elleboogstraat 330.000

Bellegem - site Emdeka 1.000.000

Woonzone Heule - Peperstraat 1.600.000

Zwevegem - herbestemmingsproject Leopoldstraat 750.000

Zwevegem - site Hanssens 700.000

Bedrijventerrein Deerlijk - Vichtesteenweg 80.000

Uitbreiding bedrijventerrein Kortrijk-Noord 2.086.000

Leningen ter financiering van infrastructuur

Kortrijk - Diensten- en handelszone Beneluxpark 458.850

LAR - spoorwegcontainerterminal 102.500

Gullegem-Moorsele: Noordwestelijke uitbreiding 757.000

Totaal 25.583.009

1.6.3. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar 2009 werd afgesloten met een winstsaldo van 1.896 euro.

De omzet uit de verkoop van gronden bedroeg 8.328.025 euro. Uit deze grondverkopen heeft Leiedal

een saldo gerealiseerd van 1.476.954 euro, waarvan:

- 709.742 euro voor de financiering van de werkingskosten van de cluster ‘Immobiliaire

Projectontwikkeling’;

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

gemeentebesturen en de streek mede worden gefinancierd;

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

- 82.041 euro voor de financiering van het parkmanagement in de komende jaren.

De voorraadwaarde is afgenomen met 341.621 euro.

Naast de omzet uit verkoop van gronden zijn er nog 1.320.245 euro andere inkomsten uit realisaties.

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

1.588.626 euro), in hoofdzaak zijn dat betaalde opdrachten. In 2009 werd er aan de

gemeentebesturen een bijdrage in de werkingskosten gevraagd van 1,64 euro/inwoner (n.a.v. de

overname door de gemeenten van de aandelen van de Provincie).
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De rubriek ‘andere bedrijfsopbrengsten’ (in totaal 2.676.325 euro) omvat de subsidies voor

infrastructuurwerken (2.225.906 euro), de subsidies voor streekprojecten (427.019 euro) en de

subsidies die de gemeentebesturen doorgestort hebben voor de gemeentelijke structuurplannen

(23.400 euro).

De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 13.571.600 euro.

De bedrijfskosten van 12.942.723 euro bestaan uit:

- de gemaakte kosten voor realisaties (9.059.016 euro);

- de administratie- en algemene kosten, inclusief de kosten voor streekprojecten (1.445.627 euro);

- de bezoldigingen (3.218.879 euro);

- de afschrijvingen op materiële vaste activa (147.383 euro);

- de toevoegingen en bestedingen van de voorzieningrekeningen (saldo: afname van 928.182 euro).

De bedrijfswinst van 628.877 euro wordt verhoogd met de financiële opbrengsten van 297.061 euro en

verminderd met de financiële kosten (915.795 euro) en de ingehouden roerende voorheffing (8.246

euro). Dat levert een positief resultaat van het boekjaar op voor een bedrag van 1.896 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

gemeenten en de regio. Dat betekent dat Leiedal haar winsten maximaal inzet om vernieuwende

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

(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

ondersteunen:

- 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-

elektriciteitscentrale), 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 Interreg-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 elektriciteits-centrale in
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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

intercommunale 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

cofinancieren. 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 participeren in de Interreg-IIIB-projecten ‘LoG-IN’, ‘Evoice’ en ‘Bird’ en in een

gemeenschappelijke GIS-infrastructuur.

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

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

(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.
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(C) AANWENDING RESERVEFONDSEN IN 2008 EN 2009

In de tabel wordt een overzicht gegeven van de bestedingen die in 2008 en 2009 gefinancierd worden

met de fondsen. Het betreft de netto te financieren kosten, dit zijn de totale kosten (interne en externe

werkingskosten), verminderd met de verkregen subsidies.

In 2008 en 2009 werden de reservefondsen aangewend voor een bedrag van 1.239.006 euro.

Overzicht besteding fondsen in 2008 en 2009

Netto te

financieren

kosten 2008

Netto te

financieren

kosten 2009

Totaal

2008+2009

A. Fonds voor streekontwikkeling

Bijdrage Equal project 10.000 10.000

Bijdrage Eurometropool 23.004 23.004

Kosten oprichting Eurometropool 16.598 16.598

Interreg III-projecten

- HST 4i 6.650 6.650

- HST Connect 6.007 451 6.458

Phare West-project 390 390

Designregio Kortrijk 50.705 26.776 77.481

Actie subsidiëring eindwerken 8.461 8.461

Woonregieboek 8.512 8.512

Begeleiding herstructurering vliegveld 39.038 18.918 57.956

Studie logistiek W-Vl. 7.184 7.184

Opvolging dossiers Resoc 13.067 13.872 26.939

Prospectie Europese projecten 19.540 29.142 48.682

Boek 2010 39.271 60.851 100.122

Studie F. De Rynck (stadsregio) - 15.784 15.784

Interreg IV-Creative City Challenge - 4.545 4.545

Uniek Ondernemersloket - 10.552 10.552

Lean (ondernemingsvriendelijke gemeente) - 6.511 6.511

Sinergiek - 5.000 5.000

Doelstelling II-project Xpo immaterieel - 180.042 180.042

Subtotaal A 248.427 372.444 620.871

B. Reconversiefonds

Bijdrage Transfo 30.000 30.000 60.000

GM-revitalisering 52.890 10.721 63.611

Revitalisering BT Harelbeke-Stasegem/Wevelgem-Zuid - 11.999 11.999

Revitalisering LAR - 1.691 1.691

BISY - 18.138 18.138

Subtotaal B 82.890 72.549 155.439
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C. E-governmentfonds

Interreg IIIB-projecten

- LoG IN 5.096 - 5.096

- E-voice 28.267 - 28.267

- Bird 8.102 2.444 10.546

- Smart Regions 23.636 - 23.636

Interreg IV-projecten

- Smart Cities - 86.825 86.825

- Vital Rural Areas 3.772 16.282 20.054

Subtotaal C 68.873 105.551 174.424

D. Groenfonds

Erelonen externen groenprojecten 4.949 24.227 29.176

Regionale groenstructuur 24.450 45.891 70.341

gebiedsvisie Leievallei (tussen Wervik en Kortrijk) 12.675 - 12.675

Heulebeek - deel Leiedal 4.800 - 4.800

Beeldkwaliteitsplan Guldenberg-Biezenveld 27.337 - 27.337

Visie inplanting windturbines 9.525 119.772 129.297

kosten workshops (Leievallei, Kanaal Bossuit-Kortrijk) - 2.790 2.790

Europees project NS SEP - 11.856 11.856

Subtotaal D 83.736 204.536 288.272

Algemeen totaal (A + B + C + D) 483.926 755.080 1.239.006
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Intercommunale Leiedal

Jaarverslag van het vijftigste dienstjaar - 2009

Hoofdstuk 2 - Werkvormen
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2. WERKVORMEN

2.1. DIENSTVERLENING AAN DE AANGESLOTEN GEMEENTEN

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

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

landschap blijft de intercommunale hun eerste ondersteunings- en dienstverleningscentrum. Leiedal

bouwt daarbij expertise op in alle domeinen waarvoor de gemeentebesturen vragende partij zijn, in

het bijzonder voor materies die een langetermijnbenadering vragen.

2.1.1. SITUERING

Voor Leiedal, een ‘dienstverlenende vereniging’ zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2001 op de

intergemeentelijke samenwerking, vormt dienstverlening aan onze 13 gemeenten een basisopdracht

die doorheen al onze activiteiten verweven zit. Deze diensten concentreren zich rond drie pijlers:

1. Leiedal als verlengstuk van de gemeenten: adviseren, plannen uitwerken, projecten realiseren

samen met en voor de gemeentebesturen.

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

gemeenten onderling en krachtenbundeling binnen het regionetwerk.

3. Leiedal als koptrekker voor de gemeenten: de actieve inzet van deskundigheid en permanente

innovatie.

Leiedal vormt a.h.w. een intergemeentelijke hulpstructuur die de bestuurskracht van onze dertien

gemeentebesturen versterkt.

2.1.2. TOETREDING WERVIK

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

twaalf. Op 1 januari 2009 trad de stad Wervik formeel toe tot het werkingsgebied van Leiedal. Deze

beslissing houdt in dat Wervik sinds 1 januari deelneemt aan alle overlegmomenten die vanuit Leiedal

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

Conferentie van Burgemeesters. Daarnaast biedt Leiedal haar dienstverlening aan het stadsbestuur

aan voor de beleidsdomeinen lokale economie (met regionale dimensie), water (op regionaal niveau),

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

2.1.3. WEDERZIJDSE EXCLUSIEVE DIENSTVERLENING

Onze aangesloten gemeenten kunnen opteren om voor welbepaalde opdrachten exclusief met Leiedal

te werken om een gemeenschappelijke deskundigheid te kunnen inzetten. Daartoe is Leiedal in 2003

van start gegaan met het systeem van wederzijdse exclusieve dienstverlening.
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Exclusieve dienstverlening is gestoeld op twee principes:

1. wederzijds engagement: de gemeente verbindt zich ertoe om voor bepaalde opdrachten exclusief

een beroep te doen op Leiedal; Leiedal zal op haar beurt voor die welbepaalde opdracht voor geen

andere gemeenten werken dan voor diegenen die haar de exclusiviteit hebben gegeven.

2. kostendelend principe: gemeenten die een bepaalde opdracht in exclusiviteit gegeven hebben aan

Leiedal, betalen enkel hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven en kosten die verbonden zijn aan

de dienstverlening die op exclusieve basis wordt verricht. Dit wordt concreet vertaald in een

afsprakennota die een kostenraming en timing bevat.

In navolging van de andere 12 gemeenten, heeft Wervik in 2009 een beslissing getroffen over de

toekenning van exclusiviteiten aan Leiedal. Wervik besloot om op de volgende exclusieve diensten in te

tekenen:

- exclusiviteit 6.3: ondersteunen gemeenten in het kader van het waterschap

- exclusiviteit 8.1: gemeentelijk beleidsplan e-government

- exclusiviteit 6.1: ondersteuning bij uitvoering samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013

Daarnaast heeft het stadsbestuur van Waregem de bestaande exclusiviteit rond ‘gemeente-

grensoverschrijdende projecten i.k.v. de regionale groenstructuur’ bijkomend toegekend aan Leiedal.

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de exclusiviteiten die door de dertien steden en

gemeenten aan Leiedal worden toegekend.
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Overzichtstabel - Wederzijdse exclusieve dienstverlening (toestand per 31/12/2009)
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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
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Overzichtstabel – Afsprakennota’s in het kader van de exclusieve dienstverlening in 2009

NR GEMEENTE NAAM VERSTUURD GOED-
GEKEURD

EXCLUSIVITEIT

2009-01 Anzegem Verbreden en
verdiepen v/h
mobiliteitsplan

27/01/2009 x Mobiliteitsplan

2009-02 Deerlijk
Gemeentelijk
mobiliteitsplan 5/02/2009 x Mobiliteitsplan

2009-03 Harelbeke
Gemeentelijk
mobiliteitsplan 6/02/2009 x Mobiliteitsplan

2009-05 Zwevegem Transfo 24/02/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-06 Zwevegem Gemeentepark 25/02/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-07 Anzegem Douterloigne 11/03/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-08 Waregem
Desselgem Site
Nieuwstraat 30/03/2009 Projectregie

2009-09 Waregem Dompelpark 30/03/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-10 Kortrijk E-mailings 3/04/2009 x
Lokaal e-government : Digitale
Regio Kortrijk

2009-11 Kortrijk
Sectie Lay-out
Sinksenfeesten 3/04/2009 x

Lokaal e-government : Digitale
Regio Kortrijk

2009-12 Lendelede Website 9/04/2009 x
Lokaal e-government : Digitale
Regio Kortrijk

2009-13 Kortrijk

Locatiestudie
lokaal
bedrijventerrein in
het buitengebied 22/04/2009 x

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan

2009-14 Lendelede Stationsstraat 4/05/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-15 Deerlijk Lindenhof 14/05/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-16 Wevelgem
Sectie Lay-out
Cultureelcentrum 26/05/2009 x

Lokaal e-government : Digitale
Regio Kortrijk

2009-17 Zwevegem Bedrijvendatabank 28/05/2009 x
Lokaal e-government : Digitale
Regio Kortrijk

2009-18 Harelbeke

Gemeentelijk
ruimtelijk
structuurplan 18/06/2009 x

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan

2009-19 Lendelede
Begraafplaats
Sente 30/06/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-20 Waregem
Geintegreerde
visie Leievallei 06/07/2009 x Regionale groenstructuur

2009-21 Deerlijk Historische hoeves 17/07/2009 x Gemeentelijke RUP en BPA

2009-23 Wevelgem Mobiliteitsplan 25/09/2009 Mobiliteitsplan

2009-24 Anzegem Bermbeheersplan 1/10/2009 x

Milieu; water en energie:
samenwerkingsovereenkomst
milieu 2008-2013

2009-25 Kortrijk Venning 13/10/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-26 Harelbeke Tramstatie 13/10/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-27 Harelbeke Dorp west 13/10/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-28 Kuurne
Har-Kuu Westwijk
ter Perre 12/10/2009 x Inrichtingsplan

2009-29 Harelbeke
Har-Kuu Westwijk
ter Perre 12/10/2009 x Inrichtingsplan

2009-30 Wevelgem Marremstraat 20/10/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-31 Waregem
Stijn
Streuvelsstraat 20/10/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-32 Deerlijk Braamakker 23/10/2009 x Gemeentelijk Rup en BPA

2009-33 Kuurne Krekelweg 22/10/2009 Gemeentelijk Rup en BPA

2009-34 Wevelgem Menenstraat-zuid 23/10/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-37 Spiere-Helkijn FC Helkijn 28/10/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-38 Deerlijk Oosthoek 23/11/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-39 Anzegem Declercq 24/11/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-40 Menen

Woonstrategie
buitengebied
Menen 26/11/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-41 Zwevegem Bekaertsite 26/11/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-43 Deerlijk
Bedrijvensite
Delbeke 26/11/2009 x Herbestemming bedrijvensite

2009-44 Deerlijk Brandenmolen 02/12/2009 x Gemeentelijk RUP en BPA

2009-46 Waregem
Stijn
Streuvelsstraat 14/12/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-47 Deerlijk OCMW – Deerlijk 14/12/2009 Gemeentelijk RUP en BPA

2009-48 Waregem Hoogmolenstraat 15/12/2009 X Gemeentelijk RUP en BPA
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2.2. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN WERKGROEPEN MET OVERZICHT

VERGADERINGEN 2009 - OVERZICHTSTABEL

Samenwerkings-
verband

Onderwerp Partners Data 2009 Accenten 2009

Conferentie van
Burgemeesters regio
Kortrijk

gemeentelijke
en inter-
gemeentelijke
beleids-
materies

burge-
meesters + 1
gedeputeerde

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

- brandweerhervorming
- oprichting Sinergiek
- oprichting Fonds ter Reductie van de

Globale Energiekost (FRGE)
- werkwisselweek
- Conferentie van Burgemeesters

Eurometropool
- Sterk besturen in een sterke regio
- streekvisie windturbines
- politiereglement – GAS
- ...

Overleg van
Gemeentesecretarissen
regio Kortrijk

afstemming
en ont-
wikkeling
organisatie
lokaal beleid
en bestuur

gemeente-
secretarissen

16/01; 13/02;
20/02; 06/03;
20/03; 03/04;
17/04; 08/05;
22/05; 12/06;
19/06; 04/09;
18/09; 02/10;
16/10; 20/11;
18/12.

- vormingstraject intern management
- werkwisselweek
- kwaliteitsateliers
- samenwerking facilitaire diensten
- veiligheid en preventie
- brandweerhervorming
- ...

Intergemeentelijke
werkgroep ruimtelijke
ordening (IGORO)

ruimtelijke
ordening

schepenen en
steden-
bouwkundige
ambtenaren

29/01; 09/02;
04/06; 01/07;
24/09; 03/12.

- inplanting kleine windturbines
- duurzame woonprojecten
- Atriumproject
- streekvisie grote windturbines regio

Kortrijk
- bezoek herbestemmingsproject

Transfo
- bezoek duurzaam woonproject Eva-

Lanxmeer Nederland
- ...

Beleidsforum
Milieu/Water

gemeentelijk
en inter-
gemeentelijk
milieu- en
waterbeleid

schepenen
van leefmilieu

10/06. - gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-
Kortrijk

- lokaal water- en rioleringsbeleid
- ...

Intergemeentelijke
werkgroep milieu/water

gemeentelijke
milieu-
technische
aspecten

schepenen en
milieu-
ambtenaren

13/03; 14/05;
10/06; 22/10;
19/11.

- samenwerkingsovereenkomst milieu
- lokaal water- en rioleringsbeleid
- milieuhandhavingsdecreet
- lokale acties energiebeleid
- ...

Intergemeentelijk
overleg
groenambtenaren

afstemming
en ervarings-
uitwisseling
groendiensten

verantwoorde-
lijken groen-
diensten

28/04; 30/06;
28/10.

- aftoetsing noden en verwachtingen
nieuw forum

- reductie bestrijdingsmiddelen
- inventarisatie gemeentelijk

bomenbestand
- groenbeheer langs gewestwegen
- ...

Intergemeentelijke
werkgroep lokale
economie

lokale
economische
initiatieven

schepenen en
ambtenaren

10/02; 20/10. - actieplan gemeentelijk beleid
stimuleren starters

- LEAN!
- Innowiz
- ...
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Samenwerkings-
verband

Onderwerp Partners Data 2009 Accenten 2009

e-Government
Stuurgroep

elektronische
dienst-
verlening

schepenen
van ICT en
communicatie,
gemeente-
secretarissen

24/12. - regionale projecten Smart Cities
- bedrijvengids
- evaluatie en volgende fase DRK
- ...

Intergemeentelijke
werkgroep geo-
informatie (IGGI)

GIS-
ontwikkeling

gemeentelijke
GIS-verant-
woordelijken

18/02; 23/09;
25/11.

- mobile mapping
- GIS als tool voor bepaling plaatsing

windmolens
- ontwikkelingen en projecten binnen

Govmaps
- begraafplaatstoepassing Deerlijk
- parkeertoepassing Parko
- GIS-analyse brandweerhervorming
- ontwikkeling GIS-Vlaanderen
- verkeersbordendatabank
- GSI-decreet
- adrespunten CRAB en GRAB
- ...

Intergemeentelijke
werkgroep Digitale Regio
Kortrijk

gemeentelijke
en regionale
uitbouw
internet-
platform
Digitale Regio
Kortrijk

gemeentelijke
webmasters of
informatie-
ambtenaren

22/01; 03/03;
07/04; 05/05;
09/06; 08/09;
03/11.

- nieuwe websites met toepassingen
- e-loket
- gepersonaliseerde dienstverlening
- DRK.be
- CEVI e-loket Wevelgem
- stedenbouwkundig uittreksel
- meldpunten kinderopvang
- e-ID integratie
- Uitdatabank
- ...

Intergemeentelijk
overlegplatform
Europese samenwerking

grensover-
schrijdende en
Europese
samenwerking

schepenen en
ambtenaren
grensover-
schrijdende en
Europese
samenwerking

27/10. - Europese projecten en meerwaarde
voor gemeenten in de regio

- inhoudelijke toelichting Smart Cities
- inbreng gemeenten in Europese

projecten NS-SEP en Creative City
Challenge

- ...

2.2.2. VERZELFSTANDIGDE INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUREN - OVERZICHTSTABEL

Samenwerkings-
verband

Rechtsvorm Onderwerp Partners Rol Leiedal

Overleg Cultuur (°1994) IGS -
projectvereniging

lokale culturele
samenwerking en promotie

13 gemeenten
(schepenen en
cultuurfunctionarissen)

voorzitter
adviesgroep

VVV West-Vlaamse
Scheldestreek (°1998)

vzw toeristisch-recreatieve
ontwikkeling en promotie

5 gemeenten consulent

vzw Toerisme Leiestreek
(°2000)

vzw toeristisch-recreatieve
ontwikkeling en promotie

29 gemeenten uit
Leiestreek tussen
Wervik en Deinze

lid adviescomité

Psilon – Intergemeente-
lijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen
(°2005)

IGS -
projectvereniging

oprichting en beheer van
crematoria

22 gemeenten (uit arr.
Kortrijk, Ieper,
Roeselare-Tielt)

secretariaat,
algemene
coördinatie,
projectregie

Interlokale vereniging
Sinergiek (°2009)

IGS -
projectvereniging

ondersteuning aan
gemeenten voor werk en
sociale economie

11 gemeenten, 12
OCMW’s, Kanaal 127,
Welzijnsconsortium,
RESOC, Mentor

lid, juridische
werkgever
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2.2.3. INTERGEMEENTELIJKE INITIATIEVEN

(A) WERKWISSELWEEK

Op initiatief van de gemeentesecretarissen van de regio Kortrijk, organiseerde Leiedal in het najaar

2008 het pilootproject ‘Werkwisselweek’ bij bibliotheken van de regio Kortrijk. Dit project komt

tegemoet aan de stijgende behoefte die leeft bij gemeentebesturen om ervaringen uit te wisselen en

inspiratie op te doen in een andere omgeving. Concreet stuurden negen gemeentelijke bibliotheken

een personeelslid gedurende een week naar een bibliotheek in een nabijgelegen gemeente en

ontvingen in dezelfde week een bibliotheekmedewerker van een andere gemeente.

Het succesvol concept werd in 2009 herhaald en in beperkte mate geheroriënteerd om nog beter

tegemoet te komen aan de uitwisselingsbehoeften van gemeentelijk personeel uit verschillende

diensten. In dit kader stelden twee gemeentelijke ambtenaren uit twee diensten zich kandidaat om op

hun eigen werkterrein expertise op te doen bij een ander bestuur. Door gemotiveerde medewerkers de

kans te geven ervaring op te doen in een nabijgelegen gemeente waar de dienst sterk uitgebouwd is of

die specifieke expertise bezit, kan een op maat en inhoudelijk duidelijk gedefinieerde stage worden

aangeboden. Elke gemeente kan op die manier maximaal tegemoetkomen aan specifieke

opleidingsbehoeften. Reeds enkele gemeenten maakten onderlinge afspraken en konden in het najaar

van 2009 een personeelslid naar keuze stage laten lopen in een ander bestuur. De overige

uitwisselingen zijn gepland voor het voorjaar van 2010.

(B) SINERGIEK

Op 4 maart 2009 werd het officiële startschot gegeven van de nieuwe interlokale vereniging Sinergiek

voor een periode van twee jaar. Sinergiek is een netwerkorganisatie die de expertise en

dienstverlening rond sociale economie bundelt. De vereniging vormt een uniek aanspreekpunt ten

dienste van de gemeenten, OCMW’s en andere sociale actoren en werkt zowel vraag- als

aanbodgericht. De gemeenten en OCMW’s van de regio, die een regierol vervullen op vlak van sociale

economie en tewerkstelling, vormen de basispartners van Sinergiek. Ondersteunende partners zijn het

Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Kanaal 127, Mentor, Leiedal en Resoc Zuid-West-

Vlaanderen. Zowel het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Kanaal 127 en Mentor zijn erkende

partners uit de sociale economie of partners met bijzondere expertise die de uitbouw van sociale

economie ondersteunen en maatschappelijk verantwoord ondernemen mee vormgeven. Leiedal en

Resoc participeren als netwerken van het politieke en sociale veld.

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

Welzijnsconsortium- 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

besturen, bedrijven en diverse actoren in de sociale economie;

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

economie.
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In mei 2009 heeft Leiedal een projectontwikkelaar sociale economie en duurzaam ondernemen

aangeworven. Vanaf juni werd hij bijgestaan door een projectmedewerker die door RESOC

gedetacheerd werd.

In 2009 inventariseerde Sinergiek alle sociaal-economische initiatieven in de regio. Voor de

gemeentelijke OCMW’s is Sinergiek van start gegaan met een maandelijks overleg met alle

trajectbegeleiders uit de regio. Die begeleiden kansengroepen naar de arbeidsmarkt en zoeken

afstemming om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen. Daarnaast stond Sinergiek in voor de

organisatie van een aantal netwerkevenementen: lerende netwerken voor lokale diensteneconomie,

promotie van het initiatief, het event ‘Duurzaam samenwerken, pure winst’, etc. Op dit laatste treffen

ontmoetten bedrijven, ambtenaren en experten elkaar om na te denken hoe duurzaamheidscriteria in

overheidsopdrachten geïntegreerd kunnen worden.

In 2010 zullen de projectmedewerkers het bestaande aanbod continueren en uitbreiden naar andere

relevante sociaal-economische thema’s. De lokale besturen kunnen advies op maat verwachten om

hun regierol nog beter te kunnen opnemen. Bovendien wil Sinergiek de lokale krachten verder

bundelen in regionale initiatieven en verder bouwen aan een kennispool voor sociale economie.

(C) BRANDWEERHERVORMING

De hervorming van de civiele veiligheidsdiensten staat al een aantal jaren op de agenda. De wet van

15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid vormt het nieuw juridisch kader. De hoeksteen van die

wet is de oprichting van nieuwe juridische entiteiten op regionaal niveau, namelijk de

hulpverleningszones. Het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 heeft het land in 32 dergelijke zones

verdeeld, waaronder de zone Zuid-West-Vlaanderen naast drie andere West-Vlaamse zones.

De hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen bestaat uit het arrondissement Kortrijk, Ledegem en

Wielsbeke. In deze zone zijn momenteel twaalf brandweerkorpsen actief die in totaal 21

brandweerposten bemannen. Doelstelling van de regionale brandweerhervorming is de twaalf korpsen

integreren in één overkoepelende organisatie met rechtspersoonlijkheid.

Om dit proces vorm te geven, werd per zone een task-force en prezonale raad opgericht.

Voor de task-force werd Frank Maes - door zijn relevante ervaring bij de politiehervorming - als

voorzitter aangesteld. Guy Pollet nam de operationalisering voor zijn rekening. De prezonale raad,

samengesteld uit de 14 burgemeesters uit de zone, helpt de hulpverleningszone gestalte geven en

geeft richtlijnen aan de task-force.

In het licht van de oprichting van de hulpverleningszone, werden zowel specialisaties, competenties,

beschikbaarheid van brandweerpersoneel, financiële middelen, rollend en ander materieel, etc.

uitgebreid geïnventariseerd en geanalyseerd in de eerste helft van 2009. Op basis van dit onderzoek

werd een voorontwerp van organisatiestructuur uitgewerkt en voorgelegd aan de prezonale raad en de

twaalf korpsen. Knelpunt blijft het groot aantal posten in de hulpverleningszone na haar oprichting.

Overleg in een werkgroep en de prezonale raad leidde reeds tot een beslissing aangaande de integratie

en rationalisatie van bepaalde posten. Zo besliste de Kortrijkse gemeenteraad in aanloop naar de

oprichting van de hulpverleningszone, het aantal brandweerposten in Kortrijk te reduceren van zes

naar drie posten.
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Doordat de federale begroting drastisch teruggeschroefd werd, is de verdere evolutie van de

hervorming hoogst onzeker geworden. De bevoegde minister belooft wel middelen om een aantal

voorbeeldzones die het verst ontplooid zijn, te ondersteunen. De hulpverleningszone Zuid-West-

Vlaanderen was het unaniem eens om zich kandidaat te stellen als voorbeeldzone. Het voorbije jaar

werd namelijk heel wat relevant onderzoek verricht en ontstond een dynamiek bij de beleidsinstanties,

de prezonale raad en op het werkterrein, die als voorbeeld kan gelden.

(D) OPLEIDINGSTRAJECT MANAGEMENTVAARDIGHEDEN GEMEENTESECRETARISSEN

Leiedal heeft, op vraag van de gemeentesecretarissen, de interne communicatieprocessen in de

gemeenten doorgelicht vanuit het perspectief en de rol van de gemeentesecretaris. Deze audit

resulteerde in de vaststelling dat er nood is aan een vormingsplan voor de gemeentesecretarissen.

In 2009 organiseerde Leiedal dit vormingstraject in samenwerking met de heer G. Delobelle. In een

achttal sessies hebben de gemeentesecretarissen samen methodieken ontwikkeld en ervaringen

uitgewisseld op vlak van interne communicatie, onthaal nieuwe medewerkers, teambuilding en priority

management.
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2.3. REGIONALE SAMENWERKING

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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,

ondernemersnetwerken, 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.

2.3.1. LEIEDAL IN HET REGIONALE NETWERK STREEKONTWIKKELING – OVERZICHTSTABEL

Samenwerkingsverband Onderwerp Partners Afgeleiden

RESOC Zuid-West-
Vlaanderen

Behartigen streekbelangen,
afstemmen lokaal- en
regionaal-economisch
beleid

Politieke en socio-economische
beleidsverantwoordelijken,
lokale besturen, Leiedal

streekpact

Huis van de Streek Samenwerking
streekorganisaties

RESOC Z-W-Vl., gebiedswerking
Provincie West-Vlaanderen,
Leiedal

--

Overlegplatform
Parlementairen Kortrijk

Afstemming streekgerichte
beleidsinitiatieven

Parlementairen en
gedeputeerden uit regio Kortrijk

--

Kortrijk Innovatie Netwerk Promotie innoverende
streekinitiatieven

100-tal individuen en
beleidsmensen

--

Intercommunale Vliegveld
WIV

Beheer en promotie
regionale luchthaven

Gemeenten, provincie, Leiedal Herstructurering naar
LOM en LEM

BITLAR cv Beheer en promotie
Transportcentrum LAR

Stad Menen, stad Kortrijk, GOM,
gevestigde bedrijven, Leiedal

--

Welzijnsconsortium Zuid-
West-Vlaanderen vzw

Ondersteuning lokaal
welzijnsbeleid

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

FRGE, energiesnoeiers

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

--

Bedrijvencentrum Regio
Kortrijk nv

Ruimte voor startende
bedrijven

GOM, Barco, Bekaert,
Electrabel, Fortis, Leiedal

Doorgangsgebouw
Wevelgem

Beheerscomité
Researchpark

Parkmanagement en
promotie researchpark

GOM, KULAK, hogescholen,
stadsbestuur Kortrijk

--

vzw Mobiel promotie fietsmobiliteit Stad+OCMW Kortrijk,
hogescholen, fietsersbond,
diverse gemeentebesturen,
Leiedal

--

Kortrijk Xpo cvba Organisatie internationale
beurzen en evenementen

Stadsbestuur Kortrijk, diverse
ondernemers, Leiedal

--

XIM vzw upgrade Xpo met
meerwaarde voor regio

Provincie, stad Kortrijk, Unizo,
VOKA, Leiedal

--

XOM vzw uitbouw infrastructuur Xpo Provincie, SOK, Leiedal --

Transfo Zwevegem vzw Projectleiding
herbestemming
elektriciteitscentrale
Zwevegem

Gemeentebestuur Zwevegem,
Provincie West-Vlaanderen,
Leiedal, Elia

--

Vzw Designregio Kortrijk Promotie designdenken als
onderstroom in de regio

Stadsbestuur Kortrijk, VOKA,
HOWEST-PIH, Leiedal, Stichting
Interieur

--

Vzw MyMachine Promotie Innovatief
Ontwerpen bij kinderen en
jongeren

Streekfonds Koning
Boudewijnstichting, Leiedal,
HOWEST-PIH

--
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2.3.2. REGIONALE INITIATIEVEN

(A) MYMACHINE

Het basisconcept van MyMachine is simpel: kinderen uit het basisonderwijs bedenken een

‘droommachine’ (IDEE) die dan verder wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten (ONTWERP) om

tenslotte te worden gerealiseerd door leerlingen uit het technisch onderwijs (MACHINE). Gedurende het

ganse traject kunnen kinderen en studenten beroep doen op de expertise en ondersteuning van diverse

bedrijven en organisaties om zo de knapste machines te realiseren. MyMachine is een gezamenlijk

initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de

intercommunale Leiedal en Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. In juni 2009 werd de vzw

MyMachine opgericht.

Van 25 tot 28 juni 2009 werd de pilooteditie van MyMachine (2008-2009) succesvol beëindigd met een

tentoonstelling in de NMBS-loodsen in Kortrijk. Drieëntwintig concepten en machines werden samen met

450 kinderuitvindingen tijdens de ‘Week van het Ontwerpen’ aan een ruim publiek geëxposeerd.

In oktober ging MyMachine van start met een een tweede editie, waarbij het concept uitgerold werd over

heel West-Vlaanderen. Meer dan 1.200 kinderen en studenten uit 50 scholen slaan tijdens het schooljaar

2009-2010 de handen in elkaar om nieuwe droommachines te realiseren. Het initiatief dat de creativiteit

in het onderwijs wil aanmoedigen bereikt hiermee vier keer zoveel jongeren dan de pilootfase vorig jaar.

In het schooljaar 2009-2010 worden teams gemaakt van studenten industrieel (product)ontwerpen

(bachelor en masters) en studenten Lerarenopleiding. Het hele proces van kindertekening over concept

tot eindproduct kan door ouders en andere geïnteresseerden worden gevolgd via de website en blogs van

de studenten.

Het uniek pilootproject viel in 2009 verschillende keren in de prijzen:

- In mei 2009 ontving MyMachine de bekroning van UNIZO Laureaat Ondernemende School 2009 in

de categorie ‘Hoger Onderwijs’. Met deze prijs wil UNIZO leerkrachten in heel Vlaanderen

mobiliseren om concrete projecten, die de ondernemingszin van kleuters, leerlingen en studenten

aanwakkeren, uit te bouwen. De jury noemde MyMachine een uniek schooloverstijgend

samenwerkingsproject en een typevoorbeeld van hoe het moet en kan: het doel om out-of-the-

box-denken in de praktijk om te zetten.

- In september 2009 won MyMachine de World Summit Award 2009. De ‘World Summit Award’

(WSA) is een tweejaarlijks wereldwijd initiatief gelanceerd door de Verenigde Naties. De award

vormt een springplank om de digitale kloof te dichten door het wereldwijd selecteren en promoten

van creatieve projecten en innovatieve toepassingen. Het project werd door de WSA jury 2009

bekroond als een uitmuntend voorbeeld van creativiteit en innovatieve e-content.

- In oktober 2009 selecteerde ‘Design Management Europe’ (DME) MyMachine voor een DME-award.

DME bekroont organisaties die op een succesvolle manier design toepassen als oplossing voor

strategische uitdagingen. MyMachine werd gelauwerd voor het 'beste management van design in

een publieke of non-profit organisatie’ binnen Europa. Volgens de jury zorgt MyMachine ervoor dat

het moeilijke ontwerpproces toegankelijk en aantrekkelijk wordt voor alle leeftijden, door kinderen

op jonge leeftijd aan te wakkeren om zelf ideeën uit te werken.
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(B) STERK BESTUREN IN EEN STERKE REGIO

In 1960 stonden verschillende besturen en maatschappelijke organisaties aan de wieg van de

intercommunale Leiedal. Sindsdien werd de dynamiek van de Kortrijkse regio steeds opnieuw

vormgegeven vanuit een netwerk van personen, organisaties, instellingen en lokale overheden. In

2010 wil Leiedal met haar 50ste verjaardag resoluut vooruitkijken naar een versterkte bestuurlijke

organisatie voor de regio. Daartoe heeft Leiedal het initiatief genomen voor een open denkproces, in

dialoog met vele betrokkenen uit de gemeente en de regio.

Tijdens dit proces willen we een antwoord formuleren op een aantal prangende vragen.

- De regio bestaat uit veel dynamische mensen, organisaties en instellingen die zich organiseren in

netwerken waar een kracht van uitgaat. Hoe krachtig zijn deze dynamische netwerken? Op welke

grenzen of beperkingen stuitten ze en hoe kunnen we deze netwerken krachtiger maken? Een

inventaris van alle organisaties en netwerken in de regio vormt het uitgangspunt van de discussie.

- Vanuit bovenstaande vraagstelling komen we terecht bij de manier waarop de overheid zich

organiseert in en t.o.v. de regio. Hoe kan de overheid zich organiseren zodat dynamische

netwerken in de regio meer kansen krijgen? Wat is de rol van de provinciale, Vlaamse, federale en

Europese overheden in die dynamiek? Wordt er voldoende en voor de juiste zaken samengewerkt

tussen gemeenten? Is er nood aan een sterker bovenlokaal streekbestuur?

Het ambitieus project ‘Sterk besturen in een sterke regio' zal in december 2010 uitmonden in een

colloquium, waar concrete voorstellen en scenario’s voor een krachtige bestuursaanpak in een sterke

regio geformuleerd zullen worden.

Het proces wordt geleid door een stuurgroep die op periodieke basis samenkomt. De procesleiding

berust bij professor Filip De Rynck die vanuit een onafhankelijke, academische positie het project zal

modereren en stofferen. Regionale actoren worden nauw betrokken bij het proces door middel

seminaries en vervolgtrajecten en evoluties worden regelmatig teruggekoppeld op diverse fora

(Conferentie van Burgemeesters, diverse raden van bestuur).

Om een zo breed mogelijk publiek bij de discussies te betrekken, wordt tevens per kwartaal een

klankbordforum samengebracht. Doelstelling van dit forum is informeren over de evolutie van het

project en een breed publiek de kans geven om kritisch te reageren. Het eerste klankbordforum ging

door op 21 december 2009. Een ‘Sterk Besturen’-website zal in de nabije toekomst het communicatie-

platform vormen voor deze grootschalige denkoefening.

(C) DESIGNREGIO KORTRIJK

Sinds een aantal jaren participeren de stichting Interieur, de stad Kortrijk, de Kamer van Koophandel

West-Vlaanderen, Howest en Leiedal in Designregio Kortrijk vzw. Doelstelling van Designregio Kortrijk

is design fundamenteel verankeren in de regio met het oog op een verhoging van de regionale,

economische competitiviteit. Eén van de meest sprekende acties is 5x5, waarbij vijf designers en vijf

bedrijven samen een innovatief product realiseren. Voor deze derde editie sloeg Designregio Kortrijk

de handen in elkaar met de stad Genk.
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(D) HERSTRUCTURERING LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM

Teneinde een duurzame en rendabele toekomstige exploitatie van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem te

garanderen, werd in 2007 geopteerd voor een nieuw organisatiemodel voor de luchthaven. Het

commercieel beheer van de luchthaven komt in handen van een private Luchthaven Exploitatie-

maatschappij (LEM); de ontwikkeling en het beheer van de basisinfrastructuur worden gehuisvest in

een publieke Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM).

LOM

Begin 2009 sloten de toekomstige LOM-partners (Vlaams Gewest, Provincie West-Vlaanderen, Leiedal,

stad Kortrijk en gemeente Wevelgem) een samenwerkingsovereenkomst af. In deze overeenkomst

wordt de verdere samenwerking in het kader van de herstructurering beschreven en wordt het

toekomstige traject geconcretiseerd. In deze overeenkomst wordt ook de oprichting van een

overleggroep vooropgesteld om het verdere herstructureringsproces te begeleiden en wordt de

betrokkenheid van de lokale partners bij de gunningsprocedure van de LEM geregeld.

Om de oprichting van de LOM verder voor te bereiden, was evenwel extern juridisch advies vereist. Dit

advies is voorzien op Vlaams niveau voor de drie Vlaamse regionale luchthavens. De procedure van de

publieke oproep werd eind 2009 doorlopen. De definitieve gunning wordt verwacht in het voorjaar van

2010.

LEM

Teneinde de kandidaturen van geïnteresseerde private partners te kennen, keurde de Vlaamse

regering op 18 december 2008 het selectiedossier voor de LEM goed. Uiteindelijk werden twee

kandidaat-investeerders voor de commerciële uitbating van de luchthaven geselecteerd: de Franse NV

Egis Projects en de NV Flanders International Airport. Eind 2009 werd het bestek voorgelegd aan de

Inspectie Financiën. Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering begin 2010, zal het bestek aan de

geselecteerde kandidaten worden overgemaakt met het oog op het indienen van een offerte met

businessplan. Vervolgens zullen de offertes beoordeeld worden en zal verder onderhandeld worden

met de gegadigde(n). Na gunning van de LEM, zullen de nieuwe beheersstructuren geoperationaliseerd

worden.
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2.4. GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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. STRUCTUREN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING WAARBIJ LEIEDAL

BETROKKEN IS - OVERZICHTSTABEL

Samenwerkingsverband Onderwerp Partners Afgeleiden

Eurometropool Lille-Kortrijk-
Tournai

EGTS voor
grensoverschrijdende
metropole samenwerking

14 overheden Vlaanderen,
Wallonië en Frankrijk
waaronder Leiedal

--

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

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

--

2.4.2. EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

START OPERATIONEEL AGENTSCHAP

Begin 2008 werd de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai officieel geïnstalleerd. Deze Europese

Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) vormt het gezamenlijk overleg- en beheersorgaan

waarin alle 14 bevoegde overheden uit Lille, West-Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren.

Het voorbije jaar werd de nieuwe structuur in belangrijke mate geoperationaliseerd en voorbereid door

de 14 partners. Midden 2009 gingen de eerste medewerkers van start in het Agentschap van de

Eurometropool aan het Casinoplein in Kortrijk. In de nabije toekomst zal een team van 9 à 10

medewerkers activiteiten, initiatieven en projecten in het Eurometropoolgebied coördineren en op touw

zetten.

ZES THEMATISCHE WERKGROEPEN

Midden 2009 werden werkgroepen geïnstalleerd om de zes gedefinieerde thematische werkvelden

verder uit te diepen. Deze groepen, samengesteld uit verkozenen en technici, zullen een

actieprogramma op touw zetten binnen de zes centrale thema’s:

- Economische ontwikkeling, werkgelegenheid, vorming en onderzoek

- Mobiliteit van inwoners en goederen

- Dienstverlening aan de bevolking

- Territoriale strategie en duurzame ontwikkeling

- Culturele ontwikkeling en uitstraling

- Bouwen aan de toeristische Eurometropool
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Binnen elk werkdomein wordt telkens een gezond evenwicht nagestreefd tussen concrete, korte

termijnacties en een langetermijnstrategie.

In het kader van toerisme, werd gewerkt aan een gezamenlijke strategie voor de toeristische

ontwikkeling van de drie deelregio’s, met een toeristische kaart van het gebied als eerste concreet

product. Met betrekking tot mobiliteit onderhandelde de Eurometropool met relevante partners voor

een optimalisatie van spoorwegverbindingen zowel in als naar het metropoolgebied (zie ook 3.5.3.).

Daarnaast werd een overleg georganiseerd rond grensoverschrijdende windmolenparken en de

grensoverschrijdende huisvesting van bejaarden in rusthuizen.

FORUM, VERENIGING VAN HET MIDDENVELD

In september organiseerde de Eurometropool een eerste Forum. Het Forum vormt een

ontmoetingsplaats voor diverse socio-economische actoren uit het metropoolgebied, zoals bedrijven,

universiteiten en hogescholen, belangenorganisaties, ziekenhuizen, etc. Met de organisatie van dit

overlegorgaan, beoogt de Eurometropool een aantal doelstellingen:

- de dynamische krachten van het gebied bundelen en het debat over de uitdagingen stimuleren;

- voorstellen lanceren voor al dan niet experimentele projecten die passen in de strategie van de

Eurometropool;

- het aanbrengen van grensoverschrijdende thema’s voor de Eurometropool;

- meedenken over de toekomstperspectieven van de Eurometropool;

- klankbord spelen over de politieke en operationele strategie en de werking van de Eurometropool.

CONFERENTIE VAN BURGEMEESTERS

Lokale betrokkenheid is noodzakelijk bij de ontplooiing van de Eurometropool. Daarom organiseerde de

Eurometropool op 14 oktober 2009 haar eerste Conferentie van Burgemeesters. Dit gebeurde in

aanwezigheid van de twee vicevoorzitters Martine Aubry en Rudy Demotte. Zestig van de in totaal 147

burgemeesters van het metropoolgebied zijn vol enthousiasme op deze uitnodiging ingegaan. In het

eerste deel gaven burgemeesters uit de drie gebieden hun visie over de Eurometropool en bevestigden

hun wil om op lokaal niveau samen met de burgers gezamenlijke projecten met een

grensoverschrijdende dimensie te ontwikkelen. Daarna maakten de Vlaamse, Waalse en Franse

burgemeesters kennis met elkaar aan de hand van ‘speed-dating’: ze stelden hun gemeente voor,

wisselden lokale geschenkbonnen uit en duidden potentiële projecten aan om samen vorm te geven.

Om de lokale dimensie permanent te versterken, knelpunten te detecteren en grensoverschrijdende

projecten te stimuleren, zal de Eurometropool jaarlijks een Conferentie van Burgemeesters

organiseren.

2.4.3. TWINNING EN TRIPLING

De grote meerderheid van gemeenten binnen het Eurometropoolgebied komen niet of nauwelijks in

aanraking met grensoverschrijdende projecten. Op enkele uitzonderingen na, onderhouden enkel de

grensgemeenten en de drie steden Lille, Tournai en Kortrijk contacten met lokale besturen aan de

andere zijde van de (taal)grens. Het concept ‘twinning-tripling’ wil daar verandering in brengen. Om de

realiteit van de Eurometropool tastbaar voor te stellen, groeide de idee om uitwisselingen of

samenwerkingsverbanden op touw te zetten tussen twee of drie gemeenten uit verschillende regio’s.
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Via concrete samenwerking en specifieke thema’s worden lokale besturen gesensibiliseerd omtrent de

mogelijkheden en de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking.

Het projectidee werd gelanceerd op de Conferentie van Burgemeesters van de Eurometropool.

Verschillende inspirerende voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten

werden voorgesteld aan de hand van filmpjes en enthousiasmerende getuigenissen.

Het forum bracht in 2009 al concrete resultaten op. Op de intergemeentelijke overlegtafel Europese

samenwerking ontving Leiedal de vraag van de gemeente Wevelgem om te onderzoeken hoe

samengewerkt kan worden met de stad Roubaix in het kader van wielrennen (Gent-Wevelgem en

Parijs-Roubaix). Leiedal bracht beide gemeenten samen om rond het thema ‘grensoverschrijdend

wielrennen’ een gezamenlijk project uit te bouwen binnen het Interregprogramma.
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2.5. EUROPESE SAMENWERKING

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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 uitstek 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

samenwerking.

2.5.1. EUROPESE PROJECTWERKING

In het licht van de Europese beleidsperiode 2007-2013, heeft Leiedal in 2009 actief geprospecteerd en

diverse Europese projecten op touw gezet. Deze inzet leverde midden 2009 concrete resultaten op: het

North Sea-programma-secretariaat keurde twee strategische projecten goed waarvoor Leiedal zich de

komende jaren zal engageren.

In het project ‘North Sea-Sustainable Energy Planning’ (NS-SEP) delen Europese partners de ambitie

om een gecoördineerde energiestrategie te ontwikkelen op maat van hun regio. Daarnaast zullen in

het kader van dit project ook verschillende pilootprojecten uitgevoerd worden rond energie-efficiëntie

en hernieuwbare energie. Vanuit de regio Kortrijk nemen Leiedal en IMOG deel aan dit project. Leiedal

zal het voortouw nemen in de ontwikkeling van een gedragen energiestrategie voor de regio Kortrijk.

Met het project ‘Creative City Challenge’ (CCC) trekt de regio volop de kaart van creativiteit en

innovatie. Doelstelling is om samen met andere Europese partners de innovatiecapaciteit van onze

steden en regio’s te versterken. Dit willen we doen door de krachten van zowel kennisinstellingen, de

overheid als de bedrijfswereld te bundelen. Concreet zal Leiedal in het kader van CCC een

businessconcept ontwikkelen voor de Designfabriek. Daarnaast zal ook het ‘lelijke plekken’-project,

worden opgestart waarbij lelijke plaatsen in de publieke ruimte op een creatieve manier

getransformeerd worden. Vanuit de regio Kortrijk participeren naast Leiedal HOWEST en Designregio

Kortrijk.

Meer informatie over de goedgekeurde projecten kan teruggevonden worden onder de respectievelijke

werkdomeinen, en meer schematisch, onder punt 2.5.3 van deze rubriek.

Voor een aantal projectideeën (trage wegen, CO2-neutrale bedrijventerreinen) besliste Leiedal

voorlopig niet verder te gaan, respectievelijk omwille van onvoldoende draagvlak en overlappingen

met het intussen goedgekeurde project NS-SEP. Waar mogelijk worden deze projectideëen

meegenomen in nieuwe projectverkenningen. Het project ‘Issidora’, dat focust op aantrekkelijk

landelijk gebied en waarin Leiedal o.m. zou werken rond e-inclusie, werd niet weerhouden door de

Europese beslissingsorganen. Vermoedelijk zal het projectidee worden herwerkt voor een nieuwe call

in 2010 onder de titel ‘Community First’.
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2.5.2. COMMUNICATIE EN OVERLEG

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

en projectwerking, organiseert Leiedal een intergemeentelijke overlegtafel Europese samenwerking.

Doelstelling van dit platform is een permanente dialoog aangaan met de gemeentebesturen 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 2009 focuste het intergemeentelijke overleg voornamelijk op de nieuwe lichting Europese projecten,

en de meerwaarde ervan voor de gemeenten van de regio. Smart Cities werd uitgebreid toegelicht en

er werd gepeild naar de inbreng van gemeenten in de goedgekeurde Europese projecten NS SEP en

Creative City Challenge.

2.5.3. SCHEMATISCH OVERZICHT VAN LOPENDE EUROPESE PROJECTEN

BISY (Doelstelling II)

Beknopte projectomschrijving:

Ontwikkeling van een innovatief bewegwijzeringssysteem op bedrijventerreinen, gekoppeld aan een centrale

bedrijvendatabank BISY (Bedrijven Informatie- en Signalisatie sYsteem).

Relevante werkgebieden Leiedal:
- ruimte voor bedrijven

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

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

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: Projectbudget regio Kortrijk: Te verwachten Europese subsidies
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10.901.618 euro 10.901.618

voor regio Kortrijk:

4.360.647

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

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
Wilhelmshaven (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

Projectbudget regio Kortrijk:

1.307.496

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:
653.748

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: Projectbudget regio Kortrijk: Te verwachten Europese subsidies
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7.700.000 317.508

voor regio Kortrijk:

158.754

North Sea-Sustainable Energy Planning (North Sea Region)

Beknopte projectomschrijving:

Ontwikkeling van een regionale energiestrategie in de verschillende partnerregio’s, en uitvoering van een aantal

pilootprojecten rond energiebesparing en hernieuwbare energie

Relevante werkgebieden Leiedal:
- energie

Betrokkenheid Leiedal:

partner

Overige Vlaamse partners:
- IMOG

Internationale partners:
- Fachhochschule Oldenburg/

Ostfriesland/Wilhelmshaven (D)
- City of Osterholz-Scharmbeck (D)
- REON AG (D)
- U.A.N. Communal Environment Action

(D)
- Aberdeen City Council (UK)
- Dundee College (UK)
- Edinburgh University (UK)
- Provincie Drenthe (NL)
- Energikontor Sydost (SE)
- Energy and Environment Centre (SE)
- Municipality of Varberg (SE)
- Green Network (DK)
- Landkreis Osterholz (D)

Looptijd:

2009-2012

Globaal projectbudget:

5.196.450

Projectbudget regio Kortrijk:

630.500

Te verwachten Europese
subsidies voor regio Kortrijk:

315.250

Creative City Challenge (North Sea Region)

Beknopte projectomschrijving:

CCC focust op de ontwikkeling van methodieken die de innovatiecapaciteit van steden en regio’s aanzienlijk kunnen

versterken. Daarbij gaat aandacht uit naar ondernemerschap, netwerkinstrumenten en creatieve ruimte.

Relevante werkgebieden Leiedal:
- Lokale economie
- Publieke ruimte

Betrokkenheid Leiedal:

partner

Overige Vlaamse partners:
- HOWEST
- Designregio Kortrijk

Internationale partners:
- Hamburg University of Applied

Sciences (D)
- Bremer Investitions Gesellschaft (D)
- City of Oldenburg (D)
- Kulturetage GmbH (D)
- Gemeente Groningen (NL)
- Delft University of Technology (NL)
- Hoje-Taastrup Kommune (DK)
- Dundee College (UK)
- Newcastle City Council (UK)
- TILLT Culture & Working Life in

West-Sweden (SE)

Looptijd:

2009-2012

Globaal projectbudget:

4.149.941

Projectbudget regio Kortrijk:

605.572

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:

302.786
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Intercommunale Leiedal

Jaarverslag van het vijftigste dienstjaar - 2009

Hoofdstuk 3 - Werkgebieden



48



49

3. WERKGEBIEDEN

3.1. RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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 Leiedal,

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 gedifferentieerd

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 2009

In 2009 heeft Leiedal 5,7 ha gronden verkocht op 6 verschillende bedrijventerreinen in de regio.

Hiermee werd een omzet gerealiseerd van ongeveer 4,5 miljoen euro. Met 6 verkoopaktes kan Leiedal

een sterke daling constateren in vergelijking met voorgaande jaren. Dit is wellicht te wijten aan de

financiële crisis die de economische wereld ten volle teistert. Na een eerste daling in 2008, kunnen we

in 2009 echter wel een lichte stijging registreren in het aantal eerste contacten met bedrijven, wat kan

duiden op een aanwakkering van het economisch klimaat.

Overzichtstabel - Promotie en verkoop van bedrijventerreinen 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nieuwe contacten met
bedrijven

130 110 97 98 102 150 177 190 105 124

Verkopen aan bedrijven,
waarvan:

30 15 12 20 8 28 25 23 22 6

- nieuwe vestigingen 16 11 7 18 7 20 23 21 17 6

- uitbreidingen 4 4 5 2 1 8 2 2 5 0

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

Totale oppervlakte (ha),
waarvan:

11,98 5,88 5 5,52 7,98 12,07 9,66 15,68 17,07 5,68

- nieuwe vestigingen (ha) 10,14 2,61 2,58 5,51 7,49 9,32 8,99 15,58 13,17 5,68

- uitbreidingen (ha)-ruiling 1,84 3,27 2,42 0,01 0,49 2,75 0,67 0,10 1,19 0

Andere (ha) (*) 2,06 6,06 (-1,36) 2,25 0,22 (-1,48) (-1,24) 1,96 2,7 0,02

(*) ruiling – openbaar domein
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Overzichtstabel - Grondverkopen op bedrijventerreinen in 2009

zone betrokkene
opp.

verkoop
m²

V of U
(*)

activiteit

Wevelgem Vliegveld ASL Project bvba 4.671,0 V stalling van vliegtuigen

Moen - Trekweg Recupal 10.217,0 V
recuperatie en vernietiging van voedingswaren
voor menselijke consumptie

Gullegem – Moorsele
uitbreiding

Bivit nv 5.000,0 V
mengen,opslag, verpakking, distributie van
dierenvoeding

Kortrijk-Evolis Gaselwest 233,0 elektriciteitscabine

Zwevegem – De
Blokken

Desutter 20.107,0 V kranenverhuur en wegtransport

P.Kennedypark VOKA 6.865,0 V Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw

Harelbeke - Evolis AVC Design 10.004,0 V designtrappen, -deuren, -wanden

TOTAAL TRANSACTIES 57.097,0

(*) V: vestiging - U: uitbreiding

3.1.2. AANBOD BEDRIJVENTERREINEN

Het creëren van voldoende ruimte voor bedrijven vormt één van de kerntaken van Leiedal. De

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

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

Voor het creëren van voldoende ruimte, bewandelt Leiedal gelijktijdig verschillende pistes: de

ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, de reconversie van bestaande industriële sites, de

revitalisering van oudere bedrijventerreinen en het op de markt brengen van onbenutte

bedrijfsgronden.

Eind 2009 had Leiedal nog circa 68 ha bouwrijpe gronden in haar portefeuille, waarvan ongeveer 7 ha

gereserveerd zijn voor kandidaat-investeerders. De komende drie jaren zal dit aanbod nog uitgebreid

worden met de realisatie van de uitbreiding Kortrijk-Noord (ca. 22 ha bruto) en Wevelgem-Zuid (ca. 5

ha bruto). Beide zones werden in 2006 bestemd in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk

gebied Kortrijk. Het bestemmen en realiseren van de bedrijventerreinen die voorzien zijn of worden in

de afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden en gemeentelijke structuurplannen – globaal

circa 150 ha voor het volledige arrondissement – blijft prioritair op de agenda staan de komende jaren.

(A) ONTWIKKELING NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN

Al sinds haar oprichting realiseert Leiedal bedrijventerreinen om de economische ontwikkeling van de

streek te ondersteunen en te stimuleren. Samen met de gemeenten stelt Leiedal alles in het werk om

nieuwe openbare bedrijventerreinen zo snel mogelijk uit te rusten en verkoopbaar te stellen, met

aandacht voor duurzaamheid- en kwaliteitsaspecten. In de afgelopen jaren werden een aantal kleine

(vb. Aalbeke Doomanstraat), middelgrote (vb. Beneluxpark) en grote zones (vb. Evolis) op de markt

gebracht.

Hieronder worden de belangrijkste nieuwe realisaties van Leiedal toegelicht. Een kort overzicht van de

ontwikkelingen op de verschillende nieuwe bedrijventerreinen, kunt u terugvinden onder hoofdstuk 4

‘Actieve dossiers per gemeente’.
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EVOLIS KORTRIJK–HARELBEKE–ZWEVEGEM

Het hoogwaardige bedrijventerrein Evolis werd op 11 juli 2009 officieel geopend. Op de tonen van een

DJ en honderden zeepbellen, blies Vlaams Minister-President Kris Peeters – in gezelschap van federale

ministers Stefaan De Clerck en Vincent Van Quickenborne en 700 genodigden – het bedrijvenpark

letterlijk in gang. De feestelijke opening vloeide over in Kortrijk Congé, een festivalformat van een

zevental kunstenorganisaties die artistieke werken aan een groot en breed publiek presenteerden en

voor deze editie het decor van Evolis hadden gekozen.

De opening van Evolis en de turbines werd voorafgegaan door een laatste Open Werf. Voor de

geïnteresseerden was dit de ideale gelegenheid om een kijkje te nemen op het terrein en de

windturbines ook eens aan de binnenzijde te bewonderen. Maar liefst 1600 kijklustigen gingen op deze

uitnodiging in. De hoge opkomst bevestigde dat er in de regio een opmerkelijk groot draagvlak bestaat

voor dit duurzaam energieproject en het hoogwaardige bedrijvenpark.

Ook de windturbines op het terrein zijn in 2009 door Electrawinds opgebouwd en opgestart. Sinds het

voorjaar 2009 produceren ze op volle kracht groene energie. Zoals de traditie het wil, kregen deze vier

windturbines een naam. Er werd gekozen voor de namen van de vier Daltons – Joe, Jack, William en

Averell – als eerbetoon aan de geestelijke vader van de stripreeks Lucky Luke, Morris, een geboren

Kortrijkzaan.

Nu het bedrijvenpark en de windturbines officieel boven de doopvont gehouden werden, kan Leiedal

het eerste bedrijf AVC verwelkomen. AVC ontwerpt innovatieve systemen voor designtrappen, -deuren,

-wanden en –lichtwanden en ontplooit zich vandaag ten volle op de West-Europese markt. De

bouwwerken zullen in 2010 van start gaan. De aankoopdossiers van drie andere kandidaat-kopers

bevinden zich in een eindstadium.

BENELUXPARK KORTRIJK

Aan de Beneluxlaan in Kortrijk, werken Leiedal en de stad Kortrijk al een aantal jaren aan de

ontwikkeling van een 28 ha groot gebied als regionaal gemengde zone voor diensten en grootschalige

kleinhandel. De inrichting van het Beneluxpark wordt optimaal aangewend om de belevingswaarde

voor de omgeving te verhogen. Voor een deelzone van het park lanceerde Leiedal het unieke concept

van 'kantoren in het park'. In 2009 werd dit concept in overleg met de stad Kortrijk verder verfijnd.

De inrichting gaat uit van een uniform concept voor de buitenaanleg van het kantorenpark. De

individuele kantoren worden verbonden met parkeervlakken die de hoogtelijnen van het terrein volgen.

Aan de noordelijke/oostelijke rand van de parkeervlakken worden lage keermuren aangebracht, die de

niveauverschillen integreren en accentueren. De groene, onbebouwde ruimte wordt gepercipieerd als

een park waarin de kantoren als losse elementen ingeplant worden. Het kantorenpark zelf zal een

tiental grotere kantoren huisvesten. In samenspraak met de stad Kortrijk wordt een beoordelingskader

voor de vestigingsaanvragen ontwikkeld. Langs de Beneluxlaan is er plaats voor een markant gebouw

dat o.m. faciliteiten zal aanbieden aan bedrijven in de buurt. Voor de realisatie van het gebouw zal in

2010 een openbare oproep gelanceerd worden.
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UITBREIDING KORTRIJK-NOORD

Met de goedkeuring van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk in 2006, werd in het

gewestelijk RUP de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord voorzien. Ongeveer 20

ha van de uitbreiding wordt voorbehouden voor grotere regionale bedrijven met een perceelsgrootte

van minimaal 5.000m², de resterende oppervlakte (ca 1,5 ha) is bestemd voor lokale bedrijven.

In 2009 onderhandelde Leiedal met verschillende eigenaars in het plangebied. Zo werd een belangrijke

minnelijke aankoop van ongeveer 8,37 ha in het plangebied afgerond. Tevens werd een

onteigeningsplan opgemaakt en goedgekeurd door de bevoegde minister.

Daarnaast stond Leiedal in voor de opmaak van een eerste inrichtingsschets voor het plangebied. Bij

de inrichting gaat bijzondere aandacht uit naar de aanleg van een groenbuffer aan de rand van het

bedrijventerrein, de ontsluiting van een aantal bestaande bedrijven in het plangebied en de

waterproblematiek.

(B) RECONVERSIE BEDRIJVENTERREINEN

Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, wint de reconversie van bedrijfsruimte steeds meer aan

belang. Onderbenutte of verlaten economische sites worden gescreend en aangekocht met het oog op

een nieuwe economische bestemming. De belangrijkste actuele reconversieprojecten zijn De Blokken

op grondgebied Zwevegem en Harelbeke (ex-Bekaertsite) en Emdeka in Bellegem.

DE BLOKKEN ZWEVEGEM

De reconversie van de in onbruik geraakte Bekaertsite langs de Blokkestraat op de grens van

Zwevegem en Harelbeke bevindt zich op kruissnelheid. Het 16 ha groot terrein, De Blokken genaamd,

was vroeger eigendom van staaldraadreus Bekaert uit Zwevegem en werd eind 2006 door Leiedal

verworven. Met deze nieuwe bedrijfsgrond wil Leiedal hoofdzakelijk inspelen op de groeiende nood aan

ruimte voor traditionele bedrijfsactiviteiten. De site zorgt eveneens voor een complementair aanbod bij

het nabijgelegen bedrijventerrein Evolis.

De afbraak- en infrastructuurwerken op het terrein zijn in het najaar van 2009 opgestart. Verwacht

wordt dat deze werken in de tweede helft van 2010 voltooid zullen zijn en dat de rest van de gronden

op de markt kan gebracht worden. Het terrein biedt plaats aan tien tot vijftien bedrijven, waarbij een

deel van de bestaande gebouwen behouden zal blijven. Centraal op de site wordt een laan ingericht

waarop de bedrijven dienen te ontsluiten.

Op vandaag heeft al één bedrijf zijn intrek genomen, Vantieghem Bus & Coach gespecialiseerd in

onderhoud en herstellingen van bussen. Begin 2010 zal een tweede bedrijf, Desutter Group (transport

en kranenverhuur), van start gaan met de bouwwerken. Intussen worden gesprekken gevoerd met

verschillende bedrijven die interesse vertonen om zich te vestigen. De voormalige kantorenzone

aansluitend aan het bedrijventerrein, heeft Leiedal in mei 2009 verkocht aan de gemeente Zwevegem.
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EMDEKA BELLEGEM

Gezien de hoge nood aan ruimte voor lokale bedrijven, heeft Leiedal in het kader van haar

reconversiebeleid in juli 2008 de site Emdeka aangekocht. Met dit reconversieproject wil Leiedal

opnieuw ruimte creëren voor verschillende lokale bedrijven in de regio.

Emdeka is een complex project. De site van ongeveer 2,3 ha bestaat uit vier aaneengeschakelde

loodsen en een klein kantoorgebouw. Een lekkende tank op de binnenkoer van het kantoor

veroorzaakte enkele jaren geleden een bodemverontreining. Leiedal heeft hiervoor een

bodemsaneringsproject opgemaakt dat eind 2009 conform verklaard werd door OVAM. Om de sanering

op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren, is de afbraak van het kantoorgebouw aangewezen. Deze

werken kunnen wellicht in 2010 aangevat worden.

In samenwerking met een architectenbureau onderzoekt Leiedal of een deel van de bestaande loodsen

behouden kunnen worden om ze opnieuw in te vullen met een economische activiteit. Bij de

herontwikkeling zal Leiedal alles in het werk stellen om de overgang met de omliggende woningen en

het achterliggende open gebied te eerbiedigen.

(C) REVITALISERING BEDRIJVENTERREINEN

Het revitaliseringsbeleid van Leiedal richt zich op een kwalitatieve en duurzame verbetering van het

vestigingsklimaat op de oudere bestaande bedrijventerreinen. In 2009 werd het startschot gegeven

voor de revitalisering van Wevelgem-Zuid, LAR, Harelbeke-Stasegem.

ACTIEPLANNEN REVITALISERING WEVELGEM-ZUID, HARELBEKE-STASEGEM EN LAR

Voor de bedrijventerreinen LAR (Menen), Wevelgem-Zuid en Harelbeke-Stasegem startte Leiedal begin

2009 het 'Actieplan Revitalisering' op, met als doel de herinrichting van het openbaar domein te

bestuderen. Het project kadert binnen de Vlaamse projectoproep 'Studie- en proceskosten

herinrichting verouderde bedrijventerreinen en brownfields' en neemt ongeveer twee jaar in beslag. De

eerste vestigingen op deze bedrijfszones dateren namelijk van ca. dertig jaar geleden.

Met het studieproject wil Leiedal tegemoetkomen aan een aantal knelpunten inzake verkeersstructuur,

gevaarlijke kruispunten, ontsluiting, bewegwijzering, fietsvoorzieningen, parkeren, riolering,

beeldkwaliteit, groenvoorzieningen, etc. De opbouw van deze actieplannen gebeurt naar analogie met

het ‘Actieplan Revitalisering Gullegem-Moorsele’, dat in de loop van 2009 werd afgerond.

In een eerste fase heeft Leiedal de bestaande situatie van de drie bedrijventerreinen geïnventariseerd.

Hiertoe werden 15 bedrijfsleiders of site managers op de drie zones bevraagd en werd gepeild naar de

bevindingen van burgemeester, schepenen, stadsdiensten, politie, brandweer, etc. De analyse levert

een goed beeld op van de huidige knelpunten van het openbaar domein. Harelbeke-Stasegem kampt

hoofdzakelijk met problemen inzake afwatering en een complexe en gevaarlijke ontsluiting; knelpunten

op de LAR zijn de slechte kwaliteit van het openbaar domein door vrachtvervoer en beperkte

parkeercapaciteit voor vrachtwagens; op Wevelgem-Zuid kan de interne en externe ontsluiting heel

wat beter.
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In een volgende fase zal de mobiliteit, afwatering en bewegwijzering bestudeerd worden. Vervolgens

worden mogelijke oplossingen voor de diverse knelpunten afgewogen. Deze studies zullen resulteren in

een globaal masterplan voor de herinrichting van de terreinen. Dit plan zal een concrete voorstelling

van de aanpassingen geven en kan op lange termijn gebruikt worden bij de effectieve realisaties.

Leiedal zal tevens voorstellen naar financiëring en subsidiëring formuleren voor de uitvoering van het

globaal masterplan.

(D) ONBENUTTE BEDRIJFSGROND OP DE MARKT BRENGEN

Het optimaal aanwenden van de bestaande voorraad bedrijventerreinen vormt vandaag een absolute

prioriteit. Leiedal heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met de POM West-Vlaanderen en de

intercommunale wvi, de diverse onbenutte bedrijfsgronden geïnventariseerd en in kaart gebracht. De

drie organisaties 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 2009 werden

minnelijke onderhandelingen met individuele eigenaars verder gezet.

3.1.3. BEDRIJVENTERREINEN IN ONTWIKKELING OP 31/12/09

(A) BEDRIJVENTERREINEN IN EIGENDOM VAN LEIEDAL EN BOUWRIJP BESCHIKBAAR

bouwrijp
beschikbaar

waarvan
gereserveerd

netto
beschikbaar

REGIONALE EN LOKALE BEDRIJVENTERREINEN

Gullegem - Moorsele uitbreiding 8,46 ha 0,00 ha 8,46 ha

Moen Trekweg 4,37 ha 0,00 ha 4,37 ha

Zwevegem De Blokken 9,90 ha 1,74 ha 8,16 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

Evolis eerste fase 28,01 ha 3,2 ha 24,81 ha

Subtotaal 53,65 ha 5,52 ha 48,13 ha

bouwrijp
beschikbaar

waarvan
gereserveerd

netto
beschikbaar

SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN

Transportcentrum LAR 1,79 ha 0,00 ha 1,79 ha

Wevelgem - Bissegem (Airport) 1,62 ha 1,62 ha 0,00 ha

Kortrijk Beneluxpark fase I 90,55 ha 0,00 ha 8,84 ha

Kortrijk Kennedypark 1,75 ha 0,00 ha 1,75 ha

Subtotaal 95,71 ha 2,07 ha 93,64 ha

Algemeen totaal 149,36 ha 7,59 ha 141,77 ha
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(B) INVENTARIS VAN BEDRIJVENTERREINEN IN REALISATIE, WAARBIJ LEIEDAL MEE INSTAAT VOOR DE

GRONDUITGIFTE

bruto oppervlakte

REGIONALE EN LOKALE BEDRIJVENTERREINEN

Evolis II (2de fase) 35,0 ha

Wevelgem - Zuid uitbreiding 5,11 ha

Kortrijk - Noord II 21,41 ha

Bellegem - Emdeka 2,20 ha

Zwevegem - Knokke – Site Hanssens 4,00 ha

Deerlijk – Vichtesteenweg 3,80 ha

SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN

Kortrijk – Beneluxpark fase II 11,7 ha

Evolis – grootschalige stedelijke functies 4,59 ha

Totaal 87,81 ha

(C) LOKALE EN REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN NOG NIET BESTEMD –

AMBITIE VAN LEIEDAL OM TE REALISEREN

bruto oppervlakte

Zwevegem – KMO-zone Losschaert 4,00 ha

Kortrijk – Torkonjestraat 1,30 ha

Spiere-Helkijn KMO-zone 5,00 ha

Wevelgem – Kleine Molen 7,50 ha

Waregem – Blauwpoort 35,00 ha

Diverse BT – zoekzones 10,00 ha

Totaal 62,80 ha

(D) RECONVERSIE – RECYCLAGE – REVITALISERING – ACTIVERING BESTAAND JURIDISCH AANBOD:

AMBITIE VAN LEIEDAL OM TE REALISEREN

bruto oppervlakte

Vichte Lendedreef 1,50 ha

Lendelede Nelca 9,00 ha

Diverse zones - nog niet bepaald 25,00 ha

Totaal 35,50 ha
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(E) TOTALEN

1. GRONDEN IN EIGENDOM VAN LEIEDAL EN BOUWRIJP BESCHIKBAAR (ZIE A)

netto oppervlakte

Totaal bouwrijp beschikbaar 67,85 ha

Totaal gereserveerd 7,14 ha

Totaal netto beschikbaar 60,71 ha

2. OVERIGE (ZIE B-D)

3.1.4. INVENTARIS VAN DE OPENBARE BEDRIJVENTERREINEN OP 31/12/09

bruto oppervlakte

Totaal nieuwe terreinen, reconversie-recyclage 186,11 ha

Globaal totaal
246,82 ha
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3.1.5. DOOR LEIEDAL GEREALISEERDE BEDRIJVENTERREINEN OP 31/12/2009 -

OVERZICHTSTABEL

Bedrijventerrein
Aangekocht in

m²

Verkocht en
overgedragen in

m²

Datum
eerste

vestiging

Aantal
bedrijven

Aalbeke Doomanstraat 23.411 7.282 2007 2

376.682 1976 23
Avelgem 473.142

11.542 (3)

Bavikhove Vierschaar 43.673 43.673 1996 6

Bavikhove Westhoek 51.679 51.679 -- 1

Bellegem Emdeka 22.929

83.634 80.678 1999 20

1.236 (1) 1.276 (1)Bissegem - Heule Waterven

28 (2)

Bossuit - Pottes 59.081 59.081 1964 4

Deerlijk Ter Donkt II 24.350 5.456 -- --

453.589 446.942 1972 41

3.110 (1) 1.975 (2)Deerlijk - Waregem

7.203 (1)

Desselgem 199.478 199.478 1979 12

Evolis - stedelijke functies 45.865

Evolis 1ste fase 453.728 10.237 -- --

Evolis 2de fase 5.790 -- -- --

959.560 1959 80
Gullegem - Moorsele 959.560

15 (4)

498.882 325.063
Gullegem - Moorsele (uitbreiding)

24.607,0 16.534
2004 28

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 P. Kennedypark 291.219 259.020 1979 69

Lauwe Artisanale zone 32.329 32.329 1989 4

459.741 1983 62
Transportcentrum LAR 773.423

1.044 (3)

Lendelede Rozebeeksestraat 2.300

55.951 55.315 1981 14
Lendelede Spoelewielen

1.047 (1) 255 (1)

Marke Industriezone 34.208 34.208 1975 2

Marke Torkonjestraat 2.740

Moen Olieberg 34.322 12.321 1998 4

Moen Spinnerijstraat 9.328 2004 8

Moen Trekweg 149.727 104.811 1999 18

Rekkem 10.083 10.083 -- --

St. Denijs Oude Spoorweg 21.831 5.183 2006 3

Vichte Mekeirleweg 57.579 57.579 1971 14

91.536 91.536 1995 16
Vichte Jagershoek

987 (1) --

Vichte Jagershoek II 58.453 57.767 2004 16

358.687 1969 48Wevelgem - Bissegem (Airport) 464.245

10.558 (1)
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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 27

Zwevegem De Blokken 163.062 30.317 2007 3

Totalen 9.951.500 8.336.178 864

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

3.1.6. GRONDTRANSACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN IN 2009 - OVERZICHTSTABEL

oppervlakte in m² aantal verrichtingen

AANKOOP 127.482,00 4

Deerlijk - Vichtsesteenweg 4.279,00 1

Kortrijk - Beneluxpark 2.122,00 1

Kortrijk – Noord II 83.715,00 1

Zwevegem – Evolis/RUP Losschaert 37.366,00 1

VERKOPEN 57.097,00 7

Gullegem - Moorsele 5.000,00 1

Zwevegem – De Blokken 20.107,00 1

Kortrijk – P.Kennedypark 6.865,00 1

Moen - Trekweg 10.217,00 1

Wevelgem - Vliegveld 4.671,00 1

Kortrijk - Evolis 233,00 1

Harelbeke - Evolis 10.004,00 1

TERUGKOPEN 0

nihil

RUILINGEN 0

nihil

VERKOOP RESTGRONDEN 0

nihil

PACHTVERBREKINGEN 85.223,00 2

Deerlijk – Vichtesteenweg 1.508,00 1

Kortrijk – Noord II 83.715,00 1

VERKOPEN IN ANDERE REALISATIES 48.203,00 1

Zwevegem – De Blokken (kantorenzone) 48.203,00

OVERDRACHT OPENBAAR DOMEIN 0

nihil
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3.2. LOKAAL WOONBELEID

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

- Op operationeel niveau wordt Leiedal een belangrijke ondersteuner, projectbegeleider en regisseur

voor de gemeenten en de intercommunale wordt in die rol ook erkend.

- De intercommunale specialiseert zich in de realisatie van complexe inbreidings- en

herbestemmingsprojecten 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 projecten

te realiseren aan billijke prijzen.

3.2.1. SITUERING

Leiedal stelt de ambitie voorop om een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief aanbod aan

duurzame en betaalbare woongelegenheden in de regio te creëren. De rol van Leiedal situeert zich

daarbij op twee niveaus: het ontwikkelen van concrete woonprojecten en het actief begeleiden van de

gemeenten aan de hand van woonplannen en algemene beleidsondersteuning. Door in te zetten op

deze twee pijlers, wordt Leiedal een expert op gebied van ruimtelijke en projectmatige aspecten van

het lokaal woonbeleid.

3.2.2. WOONZONES

Leiedal wil in samenwerking met de aangesloten gemeenten concrete bouwmogelijkheden aanbieden.

Daarbij willen we hoofdzakelijk vernieuwende projecten realiseren in samenwerking met andere

woonactoren en een aanvullend aanbod creëren voor doelgroepen die beperkt hun gading vinden op de

huidige woningmarkt. De rol van Leiedal gaat hierbij van het begeleiden en voeden van het project tot

het zelf aankopen, uitrusten en opnieuw verkoopbaar stellen aan particulieren, sociale huisvestings-

maatschappijen en promotoren.

(A) ONTWIKKELINGEN WOONZONES

In 2009 heeft Leiedal alles in het werk gesteld om een zevental nieuwe woonzones te realiseren. In de

woonzone Ter Schabbe in Anzegem verwierf Leiedal de gronden om een deel ervan, bestemd voor

sociale huur- en koopwoningen, door te verkopen aan de respectievelijke sociale

huisvestingsmaatschappijen Mijn Huis (Harelbeke) en de Zuid-West-Vlaamse sociale

huisvestingsmaatschappij (Kortrijk). De aanleg van de wegeninfrastructuur zal wellicht in 2010 door de

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voltooid worden.

Voor de Paanderstraat in Deerlijk werd het stedenbouwkundig concept verder verfijnd, de

subsidieaanvraag voor de infrastructuur ingediend en de aankoopbeloftes met de sociale
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huisvestingsmaatschappijen Mijn Huis (Harelbeke) en de Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestings-

maatschappij (Kortrijk) afgesloten.

In de Elleboogstraat in Helkijn zijn de wegeniswerken het voorbije jaar gefinaliseerd en het

verkavelingsplan opgemaakt. Na goedkeuring van het verkavelingsplan door de hogere overheden,

zullen de individuele loten te koop aangeboden worden. Voor de ontwikkeling van het woongebied

Waregemstraat in Vichte, sloot Leiedal een samenwerkingsovereenkomst af met een privaat

ontwikkelaar en stond de intercommunale in voor de opmaak van een voorontwerp voor infrastructuur

en het verkavelingsplan.

Voor de gemeente Zwevegem heeft Leiedal zich geëngageerd voor twee woonzones. Om de woonzone

Leopoldstraat in Zwevegem te kunnen realiseren, heeft Leiedal in het binnengebied 27a60ca

strategisch gelegen gronden verworven. De onderhandelingen met de overige eigenaars van het

projectgebied werden verdergezet. Voor de woonzone op de site Transfo in Zwevegem wordt de

selectie van een projectontwikkelaar hernomen nadat de overeenkomst met de geselecteerde

ontwikkelaar eenzijdig beëindigd werd. Alvorens de selectieprocedure opnieuw op te starten,

onderhandelt Leiedal met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard in functie van de

ontwikkeling van een gemengd project met ruimte voor sociale woningen.

In het vierde hoofdstuk ‘Actieve dossiers per gemeente’ kan u aan de hand van een schematisch

overzicht meer gedetailleerde ontwikkelingen terugvinden van de woonzones die in 2009 verder

ontwikkeld werden.

DUURZAME VERKAVELING PEPERSTRAAT KORTRIJK

De verhoogde aandacht voor duurzaamheid en energie laat zich ook gelden bij de ontwikkeling van

woonverkavelingen. Leiedal heeft een traject opgezet om het woongebied Peperstraat in Heule tot een

duurzame verkaveling te ontwerpen. De site is gelegen langs de Heulebeek op wandelafstand van het

centrum. Met deze bijzondere ligging nabij de beekvallei vormt dit woongebied geen eenvoudige

ontwerpopgave. Het implementeren van een aantal duurzaamheidsmaatregelen geeft de mogelijkheid

om een kwalitatief betere verkaveling te realiseren. In 2009 werden verschillende alternatieven voor

de ontwikkeling afgewogen en onderzocht. De komende maanden zullen de resultaten verwerkt en

gefinaliseerd worden in een verkavelingsaanvraag.

-

In 2009 heeft Leiedal 1,76 ha verkocht in de woonzone Ter Schabbe aan de sociale huisvestings-

maatschappijen.

Overzichtstabel - Verkoop van gronden in woonzones 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Oppervlakte verkocht

in woonzones (ha)
1,04 3,21 0,13 0,07 0,27 0,06 0 0 0

1,76

Aantal kavels 7 29 3 2 5 1 0 0 0 0

Oppervlakte kavels (ha) 0,33 1,59 0,08 0,07 0,27 0,06 0 0 0 0

Oppervlakte andere

verkopen (ha)
0,7 1,61 0,05 -- -- -- -- -- --

1,76
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(C) DOOR LEIEDAL GEREALISEERDE WOONZONES OP 31/12/2009 - OVERZICHTSTABEL

Aantal bouwkavels

Woonzone
Aangekocht in

m²

Verkocht en
overgedragen

in m²

Netto
Verkoopbaar

in m²
zonder
woning

met
woning

totaal

178.691 171.688 0 121 0 121
Aalbeke - Papeye

162 (1)

Anzegem - Heirweg 37.557 35.759 0 22 0 22

Anzegem - Ter
Schabbe

22.522 17.622
(2) 0 0 0

Avelgem 55.078 54.680 0 44 0 44

Avelgem -
Reigershof

24.867 24.828
0 28 0 28

Bavikhove - 't
Koeksken

87.247 87.252
0 32 0 32

Bellegem -
Zwingelweg

14.446 14.935
0 13 0 13

Deerlijk - Ovelacq 3.140 2.982 0 0 0 0

Deerlijk -
Paanderstraat

16.930 0
(2) 0 0 0

Desselgem -
Leiekant

89.441 90.011
0 0 0 0

Gullegem - Ter
Winkel

179.109 163.402
0 48 16 64

Heestert - Centrum
Zuid

17.482 17.650
0 18 0 18

Helkijn - Waterkeer 14.488 10.360 0 18 0 19

Helkijn -
Elleboogstraat

6.166 0
(2)

0 0 0

Hulste - Ter Elst 104.514 104.940 0 40 5 45

Kortrijk - Vetex 23.392 11.742 0 0 0 0

Kortrijk -
Peperstraat

43.409 0
(2) 0 0 0

Kuurne -
Gasthuisweide

15.549 15.549
0 33 0 33

Lauwe - Schonekeer 48.388 48.217 0 51 0 51

Lendelede -
Langemunte

140.426 140.427
0 42 0 42

Lendelede - 't
Zaagske

53.841 56.610
0 76 0 76

Marke - Ter
Doenaert

174.520 161.710
0 48 18 66

Moen -
Heestertstraat

19.233 19.233
0 17 0 17

Moen - Kanaalzone 13.786 15.035 0 15 0 15

Moen -
Spinnerijstraat

1.766 3.635
0 6 0 6

Moorsele -
Overheule

178.062 165.393
0 76 26 102

Rekkem -
Dronckaertstraat

45.537 46.293
0 45 0 45

Rollegem 83.000 83.000 0 0 0 0

Sint-Denijs -
Kooigemstraat

26.266 9.130
1,27 (3) 11 0 11

Vichte - Lendedreef 41.989 41.445 0 49 6 55

Vichte -
Waregemstraat

8.218 0
(2) 0 0 0

Zwevegem -
Kappaert

25.033 25.151
0 29 0 29

Zwevegem -
Stedestraat

68.750 73.313
0 92 16 108

Zwevegem - Transfo 11.700 0 (2) 0 0 0
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Zwevegem -
Leopoldstraat

3086 0
(2) 0 0 0

TOTALEN: 1.906.313,0 1.694.370 1,27 974 87 1062

162 (1)

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

(D) GRONDTRANSACTIES WOONZONES IN 2009 - OVERZICHTSTABEL

AANKOPEN

Zone Oppervlakte m² Aantal verrichtingen

Anzegem - Ter Schabbe 2.787 1

Kortrijk - Peperstraat 1.430 1

Zwevegem - Leopoldstraat 2.760 1

Algemeen totaal
6.977 3

VERKOPEN

Zone Oppervlakte m² Aantal verrichtingen

Anzegem – Ter Schabbe 17.622 3

Algemeen totaal
17.622 3

PACHTVERBREKINGEN

Nihil

3.2.3. BELEIDSONDERSTEUNEND ONDERZOEK

In 2009 ontstonden heel wat nieuwe verplichtingen en mogelijkheden binnen het woonbeleid, niet in

het minst met het decreet ‘Grond-en Pandenbeleid’ en het nieuw sociaal huurbesluit. De juridische

evolutie in de wetgeving werd vanuit de intercommunale nauwgezet opgevolgd en gecommuniceerd

naar de gemeenten. Binnen deze nieuwe context ontstonden vele nieuwe woonproducten waarvan

Leiedal er in 2009 een aantal ontwikkeld heeft.

(A) WOONPRODUCTEN

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de woonfacetten die Leiedal op vlak van woonbeleids-

ondersteunend onderzoek uitvoert, momenteel ontwikkelt of waarbij verder onderzoek noodzakelijk is.

PRODUCT STATUS OMSCHRIJVING 2009

Woningbehoeftestudies bestaand raming van het aantal woningen dat gebouwd

moet worden voor een bepaalde planhorizon

Lendelede

Anzegem

Inrichtingsstudies bestaand opmaak van inrichtingsstudies voor

woonprojecten

Alle gemeenten (o.m. als

onderdeel van een RUP)

Programmatie sociale

huisvesting

ontwikkeld in 2009 methodiek om het totaal aantal sociale woningen

tegen 2020 te bepalen, deze woningen te situeren

op het grondgebied, een opdeling te maken

tussen huurwoningen, koopwoningen of kavels en

het meest wenselijke type te bepalen

Kuurne

Zwevegem

Evaluatie openbaar groen ontwikkeld in 2009 definiëring waar vandaag een tekort is aan groen, Kuurne
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in welke woonprojecten een groengebied

noodzakelijk is, welke groengebieden best

uitgebreid kunnen worden, etc. op basis van het

toepassen van de minimumcriteria voor openbaar

groen

Zwevegem

Screening woonproject

mbt duurzaamheid

ontwikkeld in 2009 methodiek om een voorliggend woonproject te

evalueren op gebied van duurzaamheid

Peperstraat Heule

Evaluatie woonloket t.a.v.

woonwinkelconcept

ontwikkeld in 2009 definiëring van aandachtspunten voor de

gemeente bij de opstart en uitbouw van een

woonloket/woonwinkel op basis van een evaluatie

van de huidige situatie, en te evalueren t.a.v. het

woonwinkelconcept

Kuurne

Lokaal toewijzings-

reglement sociale

huisvesting

in ontwikkeling methodiek om bepaalde kwetsbare doelgroepen

specifieke voorrang te verlenen of in het kader

van de leefbaarheid van een sociale wijk een

hogere inkomensklasse toe te laten

Zwevegem

Woondichtheidsplan in ontwikkeling bepaling van de gewenste dichtheid voor

verschillende projectzones in een gemeente

buitengebied Menen

Doelgroepenplan in ontwikkeling methodiek voor het bepalen voor welke doelgroep

en welk type woningen gebouwd moeten worden

Zwevegem

Nieuw gemeentelijk

premiesysteem

verder te

onderzoeken

evaluatie van het huidige gemeentelijke

premiesysteem als basis voor een voorstel van

nieuwe gemeentelijke premies.

Afbakening bijzonder

gebied

verder te

onderzoeken

het onderbouwen van de aanduiding van gebieden

als aandachtsgebied of bijzonder gebied aan de

hand van verschillende indicatoren

Verordening verder te

onderzoeken

juridische bepalingen opstellen omtrent

kwaliteitseisen van woningen

(B) WOONPLAN

Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument waarin de

krachtlijnen en prioritaire keuzes voor het lokaal woonbeleid verankerd worden. Het woonplan bevat

een bundeling van een aantal onderzoeken en de vertaling van deze onderzoeken in een concreet

actieplan.

Onze regio mag terecht koploper genoemd worden in de opmaak van woonplannen. De steden

Harelbeke en Waregem beschikten respectievelijk vanaf 2005 en 2006 over een woonplan, in 2008

werd het woonplan Wevelgem gefinaliseerd en in 2009 ondernam Leiedal belangrijke stappen voor de

opmaak van de woonplannen Zwevegem en Kuurne.

WOONPLAN KUURNE

Op 12 oktober 2009 keurde de gemeenteraad van Kuurne het woonplan definitief goed. Hiermee werd

een proces van één jaar beëindigd waarbij door een grote groep mensen constructief nagedacht werd

over het woonbeleid in Kuurne. Het woonplan betekent de start van een bewuster en actiever
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woonbeleid in Kuurne. De ambities en acties die in het woonplan vooropgesteld worden, zijn niet

gering.

Bij de opmaak van het woonplan speelden twee overleggroepen een belangrijke rol: enerzijds een

projectgroep met ambtenaren en politici van ruimtelijke ordening en welzijn waar tussentijdse

resultaten en vragen uitvoerig bediscussieerd werden, anderzijds het woonplatform waar een brede

groep mensen vanuit verschillende invalshoeken het Kuurns woonbeleid bespraken.

Het woonplan bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden delen: een woonstudie en een woonplan.

De woonstudie omvat een doelgerichte analyse van de woonsituatie en het woonbeleid in Kuurne

o.b.v. de zes prioriteiten van het Woonregieboek Zuid-West-Vlaanderen. Per prioriteit wordt Kuurne

vergeleken met andere gemeenten in de regio. Het woonplan omvat de specifieke keuzes van het

woonbeleid voor de komende jaren. Deze beleidskeuzes konden op een doordachte manier gebeuren

o.b.v. verschillende discussiemomenten gevoed door de onderzoeksresultaten van de woonstudie.

Naast de beleidskeuzes geeft het woonplan ook een motivatie en een uitwerking in concrete acties.

Belangrijke resultaten van het woonplan zijn de programmatie voor sociale huisvesting en de

concretisering van een aantal basiskwaliteitseisen voor de woonomgeving. In het kader van de sociale

huisvesting omvat het woonplan een methodiek om op een objectieve manier een gewenst aantal

sociale huurwoningen, koopwoningen en kavels te bekomen in een gewenste ruimtelijke verdeling. De

programmatie houdt zowel rekening met bestaande kaders (decreet grond- en pandenbeleid, PRS,

etc.) als de specifieke woonsituatie in Kuurne (wachtlijsten, etc.). Het beleid koos uiteindelijk voor een

240-tal bijkomende sociale woningen in Kuurne tegen 2020. Hiermee wordt de bestaande 8,5% sociale

huurwoningen op peil gehouden en worden sociale lasten opgelegd aan private ontwikkelaars die zich

binnen de grenzen van het decreet bevinden. Het voorstel voor 30 sociale kavels komt tegemoet aan

de zeer hoge bouwgrondprijzen en de beperkte mogelijkheden om met een eigen architect te bouwen.

Om concentraties te vermijden, worden de sociale woningen in belangrijke mate verspreid. De

programmatie vestigt tevens de nadruk op een verschuiving van meergezinswoningen naar

grondgebonden woningen. Kleine gezinnen (alleenstaanden, éénoudergezinnen) vormen namelijk dé

grote doelgroep voor de sociale huisvestingssector.

Een ander belangrijk facet van het woonplan is de concretisering van een aantal basiskwaliteitseisen

zoals de differentiatie in woontypologie en de aanwezigheid van openbaar groen. M.b.t. dit laatste

werden de duurzaamheidscriteria op Kuurne toegepast: iedere woning moet binnen een afstand van

400 m toegang hebben tot een 1 ha groot groengebied, binnen een afstand van 800 m een 10 ha

groot groengebied. Om hieraan te voldoen, dienen enerzijds bestaande groenzones verder

geoptimaliseerd te worden en anderzijds nieuwe groenzones ontwikkeld te worden bij woonprojecten.

3.2.4. REGIONALE BELEIDSONDERSTEUNING

Met ondersteuning van het Welzijnsconsortium en de Provincie, heeft Leiedal in 2008 en 2009 een

belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van een interlokale vereniging wonen voor 10 gemeenten

van de regio Kortrijk. In juni 2009 vernamen de partners echter dat de subsidieaanvraag niet

goedgekeurd werd. In de tweede helft werd uitvoerig overleg gepleegd hoe een gemeenschappelijk

aanbod voor woonbeleid in de regio vormgegeven kan worden. Specifiek op gebied van woonzorg en

sociale huisvesting, vonden de drie partners het opportuun om de gemeenten permanente
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ondersteuning te bieden. Dit voornemen werd in het licht van een nieuwe subsidie-oproep in december

2009 voorlopig niet opgenomen.
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3.3. LOKALE ECONOMIE

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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 economie 

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

In samenspraak met het provinciebestuur West-Vlaanderen, staat Leiedal in voor de organisatie van

een intergemeentelijke werkgroep lokale economie. Samen met onze gemeenten worden thema's

aangereikt waarover de deelnemers relevante informatie kunnen inwinnen of uitwisselen. Tijdens twee

bijeenkomsten het voorbije werkjaar vernamen de schepenen en functionarissen bevoegd voor lokale

economie uitgebreide informatie omtrent het gemeentelijk actieplan voor het stimuleren van starters

en over de projecten ‘LEAN!’ en ‘Innowiz’.

3.3.2. LOKALE OF REGIONALE ECONOMISCHE PROJECTEN

(A) UNIEK LOKET VOOR ONDERNEMERS KORTRIJK

Op 1 april 2009 werd het Loket voor Ondernemers in Kortrijk officieel geopend. Het loket creëert een

uniek aanspreekpunt waar bedrijven met allerhande vragen terecht kunnen betreffende

steunmaatregelen, vergunningen, juiste vestigingslocatie, etc. Het project kadert in het Europees

fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en wordt gecofinancierd door de stad Kortrijk, Vlaanderen en

Leiedal.

Leiedal participeert in het project om bedrijven die op zoek zijn naar een geschikte vestigingslocatie in

Kortrijk en omgeving, te begeleiden. In 2009 werden 137 contacten geregistreerd. Om een volledig

beeld te hebben over het aanbod aan bedrijfsruimte, werd de immobiliënsector gecontacteerd om het

privaat aanbod in kaart te brengen. Op regelmatige basis wordt overlegd met de stad Kortrijk om

enerzijds oplossingen voor complexe ruimtevraagstukken aan te bieden en anderzijds ruimtelijke

economische projecten in Kortrijk te stimuleren. Mede door de instap van Leiedal, worden specifieke

(ruimte)vragen ook op regionale schaal bekeken en wordt de Kortrijkse regio gepromoot als

interessante regio om te investeren.
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(B) LEAN!

Samen met de vier pilootgemeenten Anzegem, Kortrijk, Waregem en Wevelgem, wil Leiedal de

komende drie jaar werken aan de ambitie om de meest ondernemingsvriendelijke regio van

Vlaanderen te zijn. In het project LEAN! wordt de huidige gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven

aan een grondige analyse onderworpen om verbetermogelijkheden te ontdekken. Het project werd

ontwikkeld op vraag van Anzegem en kadert in de projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente

2008’, een initiatief van de Vlaamse regering. LEAN! werd als tweede geselecteerd uit 28 ingediende

projecten en ontvangt hiervoor 312.540 euro subsidies gespreid over drie jaar.

Het project ging officieel van start in oktober 2009. Tijdens de initiatiefase werd expertise opgebouwd

en intens overleg gepleegd met partner Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en de vier

pilootgemeenten. In een volgend stadium ging Leiedal op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden

in een bestuurlijke context in binnen- en buitenland om het project en de bijhorende ambities scherp

te stellen.

In 2010 zal Leiedal effectief van start gaan met een ‘lean-traject’ in de pilootgemeenten. Dankzij dit

traject zullen de gemeenten sleutelprocessen in hun dienstverlening kunnen scannen op verbeter-

mogelijkheden. We richten ons in eerste instantie op de processen die volgens de gemeenten én de

ondernemingen het meeste verbeterpotentieel hebben. Daarna zal per proces een implementatieplan

opgesteld worden, waarbij ICT de nodige ondersteuning kan bieden. Doelstelling is om de

gemeentelijke bedrijvendatabank te optimaliseren zodat gemeenten in de toekomst beroep kunnen

doen op een volledige en actuele databank, dit zowel voor de communicatie met hun ondernemingen

als om hun economisch beleid vorm te geven en finaal processen te beheren.

(C) KORTRIJK XPO – IMMATERIEEL (XIM)

De streek onderschreef in 2008 de ambitie om Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een functioneel en

modern beurzencomplex, dat zowel op regionale als 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

(XOM) en een immaterieel luik (XIM). Voor het immaterieel luik werd een vzw opgericht waarin zowel

Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen, Kulak, Unizo, Voka en drie West-Vlaamse Hogescholen

participeren. De vzw Xim stelt 2,3 VTE te werk, vanuit Leiedal wordt 0,5 VTE ingezet. De XIM kan

beroep doen op een budget van 616.666 euro over een periode van 2 jaar, waarvan 40% door EFRO

en 60% door Leiedal en de Provincie gefinancierd worden.

XIM heeft als doelstelling om Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een internationale poort voor de regio. De

vernieuwde infrastructuur van het Xpo-complex biedt een groot potentieel om nieuwe internationale

beurzen te huisvesten. Bovendien kan Xpo in de toekomst nog meer benut worden als regionale

infrastructuur waar diverse actoren elkaar ontmoeten. Het hefboomeffect van het Kortrijkse beurs- en

evenementencomplex manifesteert zich voornamelijk op economisch vlak (tewerkstelling, uitgaven van

bezoekers, toeleveranciers), maar ook de kennisuitwisseling en het psychologisch effect op de

omgeving, zijn van uitzonderlijke waarde voor de regio.
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In samenspraak met de partners van de vzw en Kortrijk Xpo, werd begin 2009 een actieplan opgesteld

en goedgekeurd. Het plan focust voornamelijk op de invulling van de randvoorwaarden om meer

internationale beurzen aan te trekken. In dit kader wil Xim onder meer werken aan een betere

internationale toegankelijkheid, het onthaal in de regio voor bezoekers en organisatoren verbeteren én

Kortrijk Xpo bijstaan bij de internationale promotie.

In een tweede luik van het actieplan streven de partners om regionale actoren zoals bedrijven,

kennisactoren en intermediaire organisaties nauwer te betrekken bij bestaande en nieuwe beurzen. De

ontwikkeling van nieuwe beursconcepten die inspelen op de kennis en economische sterktes in de

regio staat hierbij centraal. Daarnaast worden via diverse overlegorganen bruggen gebouwd om beter

samen te werken met andere vergaderfaciliteiten, bedrijven, horeca, winkeliers en intermediaire

organisaties uit de regio. Op die manier beoogt Leiedal een betere verankering van nieuwe en

bestaande evenementen in de streek.

(D) DESIGNFABRIEK I.K.V. CREATIVE CITY CHALLENGE

Met het project ‘Creative City Challenge’ (CCC) trekt de regio Kortrijk volop de kaart van creativiteit en

innovatie. Doelstelling is om samen met de andere Europese partners (Duitsland, Nederland,

Denemarken, Engeland en Zweden) instrumenten en methodieken te ontwikkelen die de

innovatiecapaciteit van steden en regio's aanzienlijk versterken.

Concreet zal Leiedal in het kader van CCC een businessconcept ontwikkelen voor de Designfabriek. De

regio Kortrijk droomt reeds geruime tijd van een gebouw dat ruimte biedt aan designers en creatieve

bedrijven maar dat ook een plaats moet worden voor ontmoeting, kennis en communicatie rond

designinitiatieven. Voor de effectieve realisatie van de fabriek, zal Leiedal een voorstudie uitvoeren

rond volgende aspecten:

- marktbevraging van een business model voor de Designfabriek

- relevante locatiefactoren en mogelijke sites voor de Designfabriek in Kortrijk

- uitwerking van een gebouwconcept

De studie van de Designfabriek kadert in het luik ‘creatieve ruimte’ van Creative City Challenge.

Centrale invalshoek hierbij is de vraag hoe ruimte in steden en regio's maximaal ingezet kan worden

om de creatieve economie te ondersteunen.
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3.4. STEDENBOUW

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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 streekvisie

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 ondersteunt

hen actief bij de uitwerking van hun ruimtelijk beleid en bij de werking van de gemeentelijke

stedenbouwkundige dienst.

3.4.1. REGIONALE RUIMTELIJKE VISIEVORMING

Leiedal vormt voor de gemeenten de deskundige partner bij uitstek op gebied van ruimtelijke planning

en stedenbouw. In 2009 bood Leiedal de gemeenten verdere ondersteuning bij de opvolging van

bovenlokale plannen opdat de gemeentelijke ruimtelijke visie een optimale doorwerking zou krijgen.

Daarnaast stond Leiedal zelf in voor het ontwerp van een aantal regionale plannen.

(A) HERZIENING PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Het voorbije jaar kondigde de Provincie West-Vlaanderen een herziening aan van het Provinciaal

Ruimtelijk Structuurplan (PRS). In samenspraak met de gemeentebesturen, werkte Leiedal een

voorbereidende nota uit die de aandachtspunten op regionaal niveau bundelt. Volgende aspecten

worden behandeld:

1. een pleidooi voor een gebiedsgerichte en strategische aanpak van de herziening van het PRS,

dat breed maatschappelijk gedragen kan worden;

2. regionale structuren die maximaal tot uiting worden gebracht in het PRS, zoals de regionale

groenstructuur, de Eurometropool en windturbines;

3. globale principes en beleidselementen uit het PRS waarvoor een actualisatie, verduidelijking of

aanpassing wenselijk is.

De nota vormt de basis om onderhandelingen met de Provincie te voeren over de wijze waarop het

PRS hierzien moet worden.

(B) VOORBEREIDINGEN NIEUW RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vormt sinds 1997 een belangrijk fundament van het

ruimtelijk beleid. Om in te spelen op actuele ruimtelijke uitdagingen wordt het plan op periodieke basis

herzien. Momenteel wordt aan een tweede actualisatie gewerkt voor de periode tot 2012.
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- Heel wat cijfermateriaal is verouderd door het bereiken van de planhorizon 2007. Behoefte-

berekeningen en taakstellingen moeten geactualiseerd worden met 2012 als nieuwe planhorizon.

- Een verlenging van de planhorizon tot 2012 laat toe om alle gewestelijke planningsprocessen

effectief af te ronden en biedt de provincies en gemeenten de mogelijkheid om taken uit te voeren.

- Acute knelpunten in uitvoering voor de thema's wonen, werken, recreatie, mobiliteit en landbouw,

natuur en bos, die binnen de krijtlijnen en de samenhang van het huidige RSV aangepakt kunnen

worden.

Leiedal bood de gemeenten ondersteuning bij de opvolging van het planningsproces door:

- de opmaak van een synthese met een overzicht van de belangrijkste aspecten van het plan;

- de individuele gemeenten ondersteuning te bieden en te vertegenwoordigen op de plenaire

vergadering. Concreet werkte Leiedal o.a. mee aan de motivatie om Sint-Lodewijk als hoofddorp in

Deerlijk in acht te nemen.

Door deze actualisatie beschikt de Vlaamse regering over de nodige tijd om de opmaak van het nieuw

RSV grondiger voor te bereiden. Het steunpunt ruimte en wonen schreef in samenwerking met de

administratie ‘Ruimtelijke Ordening’ een voorbereidende visie over het ruimtegebruik en het

ruimtebeslag in de periode 2020-2050, een soort verkenning van de context waarbinnen een nieuw

RSV kan ontwikkeld worden. In deze visienota worden vier strategische punten gedetecteerd:

- Door te werken met een scenarioplanning en een dubbele planhorizon worden robuuste keuzes

gemaakt voor 2020 opdat deze keuzes geen belemmering vormen voor de duurzame ontwikkeling

tot 2050.

- Naast de klassieke sectoren genieten klimaatswijziging, leefmilieu, gezondheid en vrijetijds-

besteding meer aandacht.

- In plaats van statisch afgebakende gebieden wil men werken met ‘veranderingsruimtes’ (dit zijn

ruimtes met een sterke dynamiek waar een intens gebiedsgericht Vlaams beleid noodzakelijk is om

deze evoluties ruimtelijk in te passen).

- Tenslotte wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van een maatschappelijk draagvlak om

ruimtelijke veranderingen tot stand te laten komen.

Vanuit Leiedal zal deze grondige herziening permanent opgevolgd worden.

(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 (wonen,

werken, groen, kleinhandel), de gewenste rol en ruimtelijke ontwikkeling van het kleinstedelijk 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 buitengebiedbeleid

waar het ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en verweving van de

voor het buitengebied belangrijke structuurbepalende functies.

Na een intensief planningsproces, keurde de Bestendige Deputatie eind mei 2009 het afbakenings-

voorstel met de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de stad goed.
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Belangrijkste pijlers van de afbakening zijn de aanduiding van bijkomende woongebieden, het creëren

van 40 tot 60 ha bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid nabij de E17, de integratie van het

voetbalstadion en de aanduiding van het stadsrandbos langs de Leie. Momenteel wordt het

afbakeningsvoorstel verder uitgewerkt in verschillende PRUP’s. Deze plannen leggen de afbakening op

perceelsniveau vast, zullen ruimte voorzien voor de uitbreiding van het Regenboogstadion en geven de

bijkomende bedrijfsruimte een bestemming.

PRUP REGENBOOGSTADION

Het voorbije jaar werd intensief ingezet op de opmaak van het PRUP Regenboogstadion, dat de

uitbreiding van het stadion mogelijk maakt, samen met de ontwikkeling van wonen, kantoorruimte en

kleinhandel. Omwille van de schaal en impact, heeft Leiedal een plan-MER opgemaakt om de

milieueffecten in kaart te brengen. Eind 2009 werd een plenaire vergadering ingericht m.b.t. het

voorontwerp van het RUP.

(D) GEBIEDSGERICHTE VISIE KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

Eind 2007 gaf de Provincie West-Vlaanderen aan Leiedal de opdracht voor de opmaak van een

geïntegreerde visie voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk. In 2008 werd gewerkt aan de oriëntatiefase en de

opmaak van een visie, die vervolgens in het voorjaar van 2009 vertaald werd in concrete

inrichtingsvoorstellen. Deze voorstellen werden meermaals besproken met de Provincie en de

gebiedswerking Zuid-West-Vlaanderen.

De bundel presenteert een ontwikkelingsstrategie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, met name de

realisatie van een zogenaamd 'kanaalpark'. De structuur van het kanaalpark is opgebouwd uit vier

bouwstenen: het kanaallichaam, de kanaaldorpen, de eco-agrarische kanaallandschappen en de drie

recreatieve hotspots. Elke pijler heeft specifieke ambities die geconcretiseerd worden in een aantal

doelstellingen en speerpunten. Inspirerende beelden en schema’s deden dienst als aanzet voor een

verdere uitwerking in concrete inrichtingsplannen en projecten.

Het voorliggende resultaat werd eind 2009 gepresenteerd aan de verschillende partners, actiegroepen

en de gemeentebesturen op het terrein. Het overleg bevestigt dat de kanaalomgeving in totaliteit

verschillende functies vervult. Het is een veelzijdig gebied met vele belanghebbenden dat ruimte biedt

aan toerisme en recreatie, verkeer en vervoer op het water, natuurontwikkeling, watergebonden

bedrijvigheid, cultureel erfgoed, wonen, landbouw en waterproductie.

In de nabije toekomst zullen alle betrokkenen geconsulteerd worden om een advies te formuleren

conform hun individuele beleidsopties. Er wordt eveneens een engagement gevraagd voor de

uitvoering van het actieplan. Doelstelling is om medio 2010 een gedragen visie af te ronden die een

maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak vormt voor de verdere ontwikkelingen van het gebied.

Het document heeft geen dwingend karakter maar is een beleidsnota. Op basis van het actieplan

kunnen overeenkomsten gemaakt worden voor het ondernemen van acties en het onderzoeken en

verder uitwerken van de globale ruimtelijke beleidsopties, tussen de verschillende overheidsniveaus.
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(E) WORKSHOP LEIE KORTRIJK-WAREGEM

Met het project ‘Verbeelding van de Leie tussen Kortrijk en Waregem’, wil Leiedal samen met de

gemeenten, de Provincie, W&Z en andere actoren actief werk maken van een geïntegreerde visie voor

de Leie tussen Kortrijk en Waregem. Deze visie heeft als doel een duidelijk en samenhangend beeld

van de Leievallei te schetsen, dat lokale beleidsniveaus en sectorale ontwikkelingen overstijgt.

Om snel een wervend beeld van de Leievallei te bekomen, heeft Leiedal midden 2009 een workshop

georganiseerd. Leiedal hanteert reeds geruime tijd de ‘workshop’ als methodiek. Het vormt een

krachtig instrument, dat toelaat om op korte tijd een grote hoeveelheid informatie en boeiende

inzichten te genereren. Het fungeert voornamelijk als inspiratiebron voor de verdere uitwerking van

een aantal concrete projecten.

Onder leiding van Prof. De Meulder van de KU Leuven, boog een internationaal team van jonge

ontwerpers en medewerkers van Leiedal zich in juli over het complexe ruimtelijk vraagstuk van het

Leielandschap tussen Kortrijk en Waregem. In een eerste fase werd inzicht verworven over het

Leielandschap. Uit dit onderzoek bleek dat de Leie veel meer is dan gekanaliseerd water en verharde

jaagpaden. Verborgen achter groen schuilt het historische rivierlandschap waarin de oude afgesneden

Leiemeanders een belangrijke rol spelen. Het spel van aantrekking en afkeer leidt tot een interessant

spanningsveld tussen de Leie als vaarroute en het multifunctionele rivierlandschap langs beide oevers.

Dit is dan ook het werkveld geworden van de workshop. Er werd gefocust op het brede Leielandschap

met als doel het rivierlandschap terug zichtbaar te maken en de relatie met zijn gebruikers te

versterken.

In het tweede deel van de workshop werden een vijftal strategische projecten uitgewerkt:

- ‘Harelbeke en Kuurne – stad aan het water’: in de verstedelijkte Leieband Harelbeke-Kuurne wordt

een krachtig ontwerp voor een nieuw woonpark op de grens voorgesteld waarin de Leie een

betekenisvolle rol krijgt. De markt van Harelbeke wordt aangevuld met een tweede plein aan de

overkant van het water, waardoor een nieuw centrum ontstaat dat de kades in de verf zet.

- ‘Heulebeek en Plaatsebeek – herontdekking van de rivier’: door in te zetten op landschapsopbouw

en door het toegankelijk maken van de beekvalleien van de Heulebeek en Plaatsebeek worden

beide elementen terug onderdeel van de dorpsfeer.

- ‘Monding kanaal Roeselare-Leie - nieuwe structuren en infrastructuren’: aan de monding van het

kanaal Roeselare-Leie, wordt voorgesteld om het jaagpad te verplaatsen langs de oude

Leiemeander. Op die manier wordt de burger verrast door het historische Leielandschap, ontstaan

mogelijkheden om de Leieoevers te verzachten en kan een nieuwe publieke ruimte gecreëerd

worden aan de monding van het kanaal.

- ‘Stadsrandbos Waregem-Wielsbeke: Leielandschap als natuurlijke bouwsteen’: in het kader van de

afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem werd de omgeving van het bedrijventerrein

Schoendaele en het open valleigebied ter hoogte van Sint-Baafs-Vijve aangeduid als 'open

stadsrandsbos'. Als invulling voor het bos werd gekozen om de weilanden tussen de Leie en de

oude meander niet te bebossen, maar te werken aan het herstel van het historisch natte

Leielandschap. Voor Schoendaele werd afgestapt van de klassieke bebossing, maar kozen de

ontwerpers lineaire landschapselementen zoals bomenrijen, waterelementen, etc.

- ‘Sint-Eloois-Vijve: herstel van het Leiedorp’: het ontwerp speelt in op de opportuniteit om een

nieuw kerkplein aan het water te maken, aangevuld met een voorstel voor het eiland D'Hooie. De

visie van de workshop is om een harde industriële rand, compact en geordend, uit te bouwen langs
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de nieuwe Leie. De oude Leiearm daarentegen, kan een veel natuurlijker en zachte bestemming

krijgen.

Een aantal projecten werden reeds positief onthaald en worden vertaald naar concrete inrichtings-

plannen. Momenteel wordt met verschillende betrokken partijen intensief overleg gepleegd rond het

woonpark Harelbeke-Kuurne. In 2010 zullen de resultaten van de workshop gebundeld worden in een

atlassenreeks.

3.4.2. LOKALE RUIMTELIJKE VISIEVORMING

(A) HERZIENING GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNING

Verschillende gemeenten zijn gestart met de herziening van hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

(GRS). Zowel Anzegem, Harelbeke als Zwevegem hebben daartoe in 2009 de nodige voorbereidingen

getroffen. Deze herzieningen zijn noodzakelijk in functie van een actualisatie van de ruimtebehoeften

en om tegemoet te komen aan nieuwe ruimtelijke uitdagingen.

In een eerste fase worden aan de hand van een voorstudie en in samenwerking met de hogere

overheid de te herziene punten gedetecteerd. Dit gebeurt op basis van een evaluatie van de

maatregelen geformuleerd in het bindend en richtinggevend deel van het GRS, de evoluerende

beleidskaders en de ruimtelijke aspecten van maatschappelijke evoluties. Wanneer een consensus

bereikt wordt met de hogere overheid, kan de herziening effectief van start gaan. De ruimtebehoeften

worden geactualiseerd, beleidsopties worden bijgesteld en het bindend gedeelte wordt aangepast.

Bij de herwerking van het GRS wordt expliciet gekozen voor een realistische, meer strategische

benadering en geen onbeduidend beleidskader. Dit betekent een sterkere focus op concrete acties,

gekoppeld aan een duidelijke timing en budget.

PARTIELE HERZIENING GRS HARELBEKE

In 2009 nam Harelbeke de beslissing om zijn GRS te herzien. Aanleiding was de nood aan een

geactualiseerde woningbehoeftestudie en een aantal recente ruimtelijke ingrepen en beleidsopties die

niet of onvoldoende worden onderbouwd in het huidige plan. Het stadsbestuur had ook nood aan een

nieuwe economische studie die de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen onderzoekt en potentiële

locaties voor nieuwe bedrijventerreinen aanduidt. Daarnaast zullen ook verfijningen en correcties van

bepaalde visies, die in de huidige RUP's ontoereikend zijn, worden aangepast en maatregelen in het

bindend deel van het GRS worden geactualiseerd.

Communicatie en overleg zijn belangrijk in een planningsproces en verruimen bovendien het

maatschappelijk draagvlak. Daarom zal de stad een communicatietraject afleggen om tot een

gedragen beleidsnota te komen. Het overleg gebeurt op vooraf bepaalde tijdstippen met alle betrokken

organisaties, instellingen, groepen of geledingen. Intussen zijn in 2009 de eerste onderzoeken

opgestart. De woningbehoeftestudie werd door Leiedal i.s.m. de stad aangezet. In de komende

maanden wordt de studie verder verfijnd en aangevuld.
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(B) 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

verschillende planningsprocessen sectorstudies uitgevoerd.

In 2009 heeft Leiedal voor verschillende gemeenten woningbehoeftestudies verwezenlijkt. Bij de

realisatie van een woningbehoeftestudie wordt niet alleen de kwantitatieve behoefte aan bijkomende

woningen berekend, ook kwalitatieve aspecten zoals doelgroep, typologie, dichtheid, etc. maken

integraal deel uit van de studie. Woningbehoeftestudies worden voor verschillende doeleinden

opgemaakt bvb. in het kader van de opmaak van een woonplan (vb. Kuurne, Wevelgem), bij de

herziening van het GRS (vb. Harelbeke), ter verantwoording bij de opmaak van een RUP (vb. Spiere-

Helkijn) of ter voorbereiding van het gemeentelijk beleid (vb. Lendelede).

Een andere sectorstudie is de economische behoeftestudie. Om de nood aan herlokalisatie aan te

tonen en de realisatie van een lokaal bedrijventerrein nabij de IJzeren Bareel te verantwoorden,

maakte Spiere-Helkijn in 2009 een dergelijke studie op.

LOCATIESTUDIE LOKAAL BEDRIJVENTERREIN BUITENGEBIED KORTRIJK

De voorbije jaren ontving Leiedal verschillende vragen van bedrijven uit de omgeving van Kortrijk die

op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplaats. Om lokale bedrijven voldoende ruimtemogelijkheden te

bieden in de toekomst, heeft Leiedal in opdracht van Kortrijk een locatieonderzoek uitgevoerd. De

studie vormt de verdere uitwerking van de behoeftestudie voor het buitengebied, dat deel uitmaakt

van het GRS van Kortrijk dat in april 2007 goedgekeurd werd.

De locatiestudie onderzocht voor het buitengebied welke ruimte perspectieven biedt voor de inrichting

van een lokaal bedrijventerrein. Een dergelijke bedrijvenzone (max. 5 ha) is specifiek bestemd voor

herlokaliserende bedrijven. Potentiële locaties moeten een goede ontsluiting kennen, aansluiten op een

kern en de publieke ruimte kwalitatief afwerken. Zowel zoekzones aansluitend op de kernen Aalbeke,

Bellegem of Rollegem als potentiële locaties langsheen de gewestweg N50 werden onderzocht.

Rekening houdend met de eigendomsstructuur en de huidige invulling van de terreinen, weerhield

Leiedal uiteindelijk drie locaties.

Simultaan met bovenstaande studie werd Leiedal aangesteld voor de opmaak van een RUP voor de site

Manpadstrad in Bellegem (zie ook 3.1.2. B). In de studie vormt deze voormalige bedrijfssite van het

meubelbedrijf Emdeka één van de potentiële zoeklocaties. De voorafgaande financiële en ruimtelijke

onderzoeken werden in 2009 afgerond, er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en de ruimtelijke

randvoorwaarden (zoals ontsluiting, verdeling in kavels en buffering) werden grondig bestudeerd.

Momenteel wordt een slopingsdossier voor de leegstaande gebouwen voorbereid.

DICHTHEIDSSTRATEGIE MENEN

In uitvoering van het GRS Menen en als voorbereiding tot een herziening van het GRS, gaf Menen

Leiedal de opdracht om een globale woonstrategie voor het buitengebied uit te werken. De

woonstrategie heeft een dubbele functie: enerzijds geeft de strategie aan welke

woonuitbreidingsgebieden geschrapt kunnen worden, anderzijds wordt voor de nieuw te ontwikkelen
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gebieden aangegeven welke woondichtheden worden nagestreefd. Daarbij wordt rekening gehouden

met de nabijheid van centrumfuncties; de gemeentelijke behoefte aan ruimte voor groen,

gemeenschapsvoorzieningen of andere functies; de vorm en ontsluitingsmogelijkheden van de

verschillende potentiële ontwikkelingsgebieden. De richtlijn, die een gemiddelde dichtheid van 15

woningen/ha in het buitengebied van Menen vooropstelt, is bepalend voor de concrete toekenning van

de woondichtheden in de verschillende gebieden.

(C) STARTNOTA VENNING

De wijk Venning in Kortrijk bevindt zich in een cruciale fase. De globale woonkwaliteit van het gebied

komt steeds meer onder druk te staan door de slechte staat van de sociale woonwijk, het isolement

van de wijk, sluipverkeer, etc. Anderzijds heeft de Venning veel potentieel: de groenzone, de

volkstuintjes, de nabijheid van de stadskern, de aanwezigheid van het kanaal, etc. Nochtans ontbreekt

het de wijk niet aan ambities, vertaald in plannen en projecten van diverse aard: initiatieven vanuit

het buurtwerk ter bevordering van de gemeenschapsvorming, plannen voor de renovatie van de

sociale wijk en plannen voor woonontwikkeling langs de Spinnerijkaai.

Het samenbrengen van deze plannen kan een ongeziene dynamiek teweegbrengen voor de wijk

Venning. Om deze projecten op elkaar af te stemmen is een toekomstvisie nodig, waarin een duidelijke

lijn wordt uitgezet en waarin onderlinge synergie tussen de projecten gegarandeerd kan worden.

Leiedal maakte op vraag van de stad Kortrijk een startnota op waarin het pad geëffend wordt voor de

verschillende trajecten. Dit omvat maatschappelijke en ruimtelijke afwegingen en beleids-

voorbereiding: sociale mix, isolement, verkeer, planologische initiatieven, etc. In de startnota worden

de problemen van de Venning onderzocht, de keuzes onderbouwd en de krijtlijnen voor het RUP

uitgetekend.

3.4.3. UITVOERINGSGERICHT PLANNEN EN ONTWERPEN

(A) RUP’S EN BPA’S

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een vertrouwd planologisch instrument in het

stedenbouwkundige werk. Voor de opmaak van een RUP doen de twaalf gemeenten van het

arrondissement Kortrijk beroep op Leiedal. In 2009 bevonden meer dan 50 ruimtelijke

uitvoeringsplannen zich in procedure, waarvan ongeveer 20 in de formele eindprocedure. Hiervan

werden eind 2009 tien plannen voor besluit overgemaakt aan de Bestendige Deputatie.

Met het RUP ‘zonevreemde woningen in het stedelijk gebied' van Harelbeke wordt een juridische

oplossing geboden voor een aantal woningen gelegen buiten woongebied. Het RUP 'Lange Munte' in

Lendelede maakt de uitbreiding van de sportinfrastructuur mogelijk en het RUP 'Rekkem centrum'

moet mogelijkheden bieden voor centrumversterking zonder de identiteit van het landelijk dorp te

verloochenen.

Het RUP is de opvolger van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Sinds eind 2006 worden geen BPA’s

meer opgestart in de regio.
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Overzichtstabel – Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
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Anzegem 2_2 - Zonevreemde constructies fase 2    

4_1 - Heirweg school       

8_1 - Vichte - Grasstraat     

13_1 – Heirweg - Vinkenhout     

14_1 - Vichte plaats       

15_1 – Vichte Stationsomgeving     

16_1 – Vichte Parken - Kerkdreef     

17_1 - Vierschaar  

19_1 - Douterloigne    

Avelgem 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    

5_1 – De Gavers    

6_1 - Oosthoek    

7_1 – Sportcomplex stationswijk    

Harelbeke 3_1 – Vanhoenacker – Harelbeekse

Houtzagerij
       

4_1 - Zonevreemde woningen – buitengebied        

5_1 - Zonevreemde woningen - stedelijk

gebied
       

9_1 - Gemengde activiteitenkorrels N50    

12_1 - Groeningeververij    

13_1 – Bavikhove Dorp-Oost     

14_1 – Bavikhove Dorp-Noord    

Kortrijk 2_1 – Kortrijk weide    

2_1 - Littoral     

5_1 – AZ Groeninge     

6_1 – Torkonjestraat       

Kuurne 1_1 – Gasthuisweide        

2_1 – Leieboorden    

3_1 - Groeningeververij       
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4-1 – Rijksweg    

Lendelede 7_1 – Lange Munte        

Menen 1_1 - Rekkem centrum       

4_1 - Leiestraat     

Spiere-

Helkijn 2_1 – Randafwerking

   
   

3_1 – Onderlandenstraat   

Waregem

2_1 - Desselgem - Marktplaats-

Zilverbergstraat


3_1 - Sint-Eloois-Vijve Markt Industriezone   

4_1 - Sint-Eloois-Vijve Moerbosstraat   

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    

Zwevegem 7_1 - Voetwegen 

8_1 - Tranfo Zwevegem    

10_1 - Gemeentepark    

14_1 - Losschaert    

15_1 - Leopoldstraat   

16_1 –Winkelstraat       

20_1 – Zonevreemde sportterreinen

(Heestert)

      

23_1 - KMO Zone Jolainstraat    

 vroegere procedurestap  procedurestap in 2009
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Kaart – Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

METHODIEK RUIMTELIJKE PLANNING

De nieuwe ‘Codex Ruimtelijke Ordening’ en het decreet ‘Grond- en Pandenbeleid’ hebben de methodiek

voor de opmaak van RUP’s het voorbije jaar gewijzigd. Concreet heeft de Codex weinig inhoudelijke

impact op de opmaak van gemeentelijke RUP's. Bij de toelichting van een RUP, werd wel een nieuw

onderdeel over planbaten en planschade toegevoegd. In dit hoofdstuk wordt de kaartlaag met

bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de kaartlaag met de

bestemmingen die in het voorliggende RUP worden voorzien. Op die manier bekomt men een overzicht

van de percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor planschade, planbaten, kapitaal-

schade of gebruikerscompensatie.

Het grond- en pandenbeleid formuleert een gewijzigde aanpak voor sociale huisvesting, waardoor de

normen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan niet altijd meer van toepassing zijn. Algemeen

gesteld dienen bij nieuwe woonprojecten op gronden in private of publieke eigendom in gemeenten die

het bindend sociaal objectief nog niet behaald hebben - enkel in de gevallen bepaald in het decreet

grond- en pandenbeleid - de normen voor sociaal en bescheiden wonen te worden toegepast. Wel

heeft de Bestendige Deputatie beslist normen toe te passen bij bestemmingswijzigingen naar

woongebied vanaf een halve hectare woonuitbreidingsgebied, woonreservegebied, bestemmingen in de

categorie landbouw, natuur en reservaat en overig groen. Bij woonprojecten op gronden in eigendom

van een sociale huur- of koopmaatschappij kunnen de normen vanuit het provinciaal ruimtelijk

structuurplan eveneens nog worden toegepast. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorziene

typevoorschriften, zowel voor sociaal woonaanbod als voor bescheiden woonaanbod. De voorschriften

dienen uiteraard te worden opgenomen in het RUP.
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(B) ONTWERPEND ONDERZOEK

Ontwerpend onderzoek is een methode om ruimtelijke consequenties van bepaalde scenario’s of

keuzes wervend in beeld te brengen, waardoor het onderzoek tastbaar en bespreekbaar wordt voor de

verschillende actoren. Leiedal hanteert deze onderzoeksvorm in zeer uiteenlopende omstandigheden:

bij de opmaak van een RUP, een voorstel van een verkaveling, de herinrichting van oude bedrijfssites,

etc. Leiedal heeft in 2009 voor verschillende gebieden ontwerpend onderzoek geimplementeerd:

Blauwpoort Waregem, Site Dejaeghere Waregem, Nelca Lendelede, Kortrijk-Noord, Kapel Ter Bede

Kortrijk, Peperstraat Heule, Elleboogstraat Spiere-Helkijn, Emdeka Bellegem, Kruiskouter Kortrijk-

Wevelgem, Ter Schabbe Anzegem, Torkonjestraat Kortrijk, Site Hanssens Zwevegem, etc.

WOONPARK HARELBEKE - KUURNE

Het verstedelijkt Leiegebied tussen Harelbeke en Kuurne vormt een belangrijk onderdeel van de

studieopdracht ‘Verbeelding van de Leie tussen Kortrijk en Waregem’ (zie 3.4.1.E). In het kader van de

realisatie van het woonpark Harelbeke-Kuurne, heeft Leiedal een inrichtingsvoorstel uitgewerkt voor

het onbebouwd gebied van Westwijk, de voormalige site Groeningeververij en het stedelijk

woongebied Ter Perre. Beide Colleges onthaalden het voorstel positief en stemden in om het schema

verder te concretiseren onder de vorm van een inrichtingsplan. Met een dergelijk plan willen beide

gemeenten nieuwe ambities voor de woonomgeving creëren. Het inrichtingsplan zal de mogelijkheden

voor het gebied verkennen, de concepten uit de workshop vertalen, duidelijkheid scheppen voor de

private ontwikkelaars en de hogere besturen overtuigen van een kwaliteitsvolle inrichting. De

randvoorwaarden zullen vertaald worden in inrichtingsvoorschriften die de basis vormen voor de

opmaak van een verkavelingsplan.

Belangrijk elementen die geïntegreerd moeten worden in het woonpark zijn de geplande nieuwe sluis

en de Kuurnse vraag om een nieuwe jachthaven voor pleziervaart aan te leggen. De ontwikkeling van

de Leieboorden wordt eveneens gekoppeld aan het beeldkwaliteitsplan van Harelbeke (in opmaak).

Een grondige watertoets moet duidelijkheid scheppen over de bebouwbaarheid van de Leieoevers.

Leiedal zal zich, samen met de betrokken ontwikkelaars, engageren om een dergelijk inrichtingsplan

op te maken. Voor de opstelling van het landschapsplan wordt samengewerkt met het Bureau Bas

Smets. De resultaten worden midden 2010 verwacht.

DOMPELPARK WAREGEM

De stad Waregem gaf opdracht aan Leiedal voor het opmaken van een RUP voor het Dompelpark. Dit

is een woongebied dat aansluit op de R35 en volledig in eigendom is van de sociale bouwmaatschappij

Helpt Elkander. In 2009 startte Leiedal met de opmaak van een masterplan en werd de problematiek

van de R35 besproken met AWV.

NIEUWSTRAAT WAREGEM

De stad Waregem wenst samen met de Bouwmaatschappij Mijn Huis in het centrum van Desselgem

een woningbouwproject te realiseren met ruimte voor een bibliotheek. In het kader van een

projectdefiniëring, heeft Leiedal besprekingen gevoerd met het stadsbestuur en WAGSO en eerste

inrichtingsvoorstellen opgemaakt voor het project en het openbaar domein.
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STUDIE HERBESTEMMING N50C

In opdracht van de stad Kortrijk, startte Leiedal begin 2009 een stedenbouwkundige studie op voor de

herbestemming van het tracé van de N50c. In de jaren ‘70 werd bij de gewestplanvorming een

reservatiestrook voorzien voor de aanleg van een nieuwe gewestweg, die de bestaande Brugse-

steenweg (N50) ten noorden van de Kortrijkse binnenstad moest ontdubbelen. Binnen het kader van

het mobiliteitsplan en ruimtelijk structuurplan besliste de stad Kortrijk om deze N50c niet te realiseren.

Doelstelling van de huidige stedenbouwkundige studie is te komen tot een visie en inrichtingsstudie die

een totaalbeeld creëert voor de herbestemming van deze reservatiestrook. Verschillende scenario's

(groencorridor, recreatieve corridor, vrije busbaan, afwerking aanpalende woongebieden, etc.) worden

onderzocht en inhoudelijk afgewogen. Het beste scenario zal bepaald worden in overleg met de stad en

de betrokken actoren. Voor dit scenario worden vervolgens concepten, streefbeelden en een

inrichtingsplan ontwikkeld.

3.4.4. PROJECTMANAGEMENT VAN COMPLEXE RUIMTELIJKE PROJECTEN

(A) LEIEWERKEN

De binnenstad van Kortrijk ondergaat een ware gedaantewisseling. De Vlaamse overheid is sinds

geruime 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. In 2009 werd de spectaculaire Collegebrug gefinaliseerd en

geopend. Het betreft een stalen hangbrug voor zwakke weggebruikers die de Diksmuidekaai verbindt

met het uiteinde van de Ijzerkaai. Om de fietsersbrug niet te steil te maken en het scheepvaart-

verkeer niet te hinderen, was een totale lengte van 203 meter nodig. Door het ‘vouwen’ van de brug in

zijn karakteristieke S-vorm werd het mogelijk deze perfect te positioneren binnen de beschikbare

ruimte op de kaaien. Het brugdek is opgehangen aan stalen kabels en wordt ondersteund door twee

schuinstaande pylonen. Door de steeds wisselende positie van de hoofdkabels onstaat een brugdek

met een variabele driehoekige sectie. Om de stabiliteit te garanderen, voerde W&Z onder begeleiding

van de universiteit van Aachen bijkomende testen uit. Op 18 september werd het technisch

hoogstandje geopend in aanwezigheid van ministers H.Crevits, S.De Clerck en V.Van Quickenborne.

Met de opening van de brug werd één van de ontbrekende stukken van een volwaardige noord-

zuidverbinding doorheen de stad voor zwakke weggebruikers weggewerkt.

(B) TRANSFO ZWEVEGEM

Het project Transfo behelst een complexe reconversie van een beschermde elektriciteitscentrale naar

een mulitfunctionele site. In 2009 werden zowel materiële, financiële, inhoudelijke als planmatige

stappen ondernomen om het reconversieproject verder te ontwikkelen.

REALISATIES

Voor de realisatie van de site werden een aantal restauratiewerken voltooid. Op het terrein werd

begonnen met de afbraak van de oude gebouwen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en de beschermde
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schoorsteen kreeg een onderhoud om de veiligheid op de site te garanderen. Simultaan werden de

werken aan het nieuw Transfogebouw voorbereid en opgestart. Met deze werken wordt de

toegankelijkheid van de gebouwen bevorderd door de installatie van een lift, de vernieuwing van de

trappenhal en de installatie van sanitair.

FINANCIEEL

De financiering van bovenstaande realisaties is voorzien in de overeenkomst van de enveloppe-

financiering tussen de gemeente Zwevegem en het Vlaams Gewest. Vlaams Minister van onroerend

erfgoed G.Bourgeois gaf in zijn beleidsnota aan dat hij deze meerjarige financiering blijft

ondersteunen. Dankzij deze garantie is een lange termijnplanning voor de Transfosite mogelijk. Tijdens

een bezoek van de minister aan de site op 30 november, bevestigde hij nogmaals de financiële steun

en deelde hij mee dat de bescherming van de site geëvalueerd zal worden met het oog op bijkomende

beschermingen. Dit kan leiden tot bijkomende subsidies voor restauraties en onderhoud.

INHOUDELIJK PROGRAMMA

De oorspronkelijke pijlers van de site als een plaats voor avontuurlijk sporten, cultuur en nieuwe

energie zijn intussen deels achterhaald. Om tegemoet te komen aan de hedendaagse uitdagingen,

werd in 2009 een actualisatie van het ontwikkelingsprogramma opgestart opdat de site zich op Vlaams

niveau kan positioneren. Conclusie van de studie van Toon Berckmoes was dat de Transfosite zich op

drie pijlers moet oriënteren: als attractieve erfgoedsite op zich (gebouwencomplex en parkomgeving),

als veelzijdig mice-centrum (mice in brede zin en met bijzondere aandacht voor evenementen) en als

meervoudige recreatieve site (voor zachte en avontuurlijke actieve recreatie). Idea Consult heeft het

nieuwe voorstel onderzocht op markttechnische en financiële haalbaarheid.

In mei gaf het bestuur van vzw Transfo groen licht voor de aanbevelingen in de adviesnota’s van Toon

Berckmoes en IdeaConsult. Vervolgens werden deze krijtlijnen in de tweede helft van 2009

scherpgesteld en getoetst op hun haalbaarheid. Dit gebeurde aan de hand van vier werkgroepen die

zich thematisch concentreerden op de zakelijke-financiële invulling, de ruimtelijke aspecten, de

recreatieve invulling en de invulling van de evenementensite. Op 8 december gaven de bestuurders

hun akkoord voor het vernieuwde programma en een gefaseerde realisatie.

Het nieuw programma vertrekt van een dubbele, potentieel wederzijdse versterkende functie nl.

Transfo als evenementencentrum en als ankerpunt voor avontuurlijk sporten en recreatie. Daarnaast

neemt de site zelf een unieke plek en locatie in. Het programma wordt gefaseerd ontwikkeld om de

lokale bevolking en gebruikers van buiten de regio de mogelijkheid te bieden om de site op een

geleidelijke manier te zien groeien, te exploreren en in gebruik te nemen. Het laat ook de site toe om

de grote kracht en charme van het ruwe en onafgewerkte ten volle uit te spelen en te beleven. De

invulling van het vooropgestelde programma zal telkens evolueren met het tijdelijk karakter van elke

fase. Elke stap in de verdere ontwikkeling van de site staat daarbij autonoom en geeft op zichzelf

betekenis aan de site.

PLANVORMING

Parallel met de actualisatie, werd het programma ruimtelijk vertaald: het masterplan voor de
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gebouwen werd geactualiseerd en het startschot werd gegeven voor de conceptvorming van het

landschapsplan.

WOONPROJECT

In 2009 werd de overeenkomst verbroken met projectontwikkelaar Hooyberghs en architect Delmulle

voor de realisatie van een kwalitatief woonproject op de site. Door de financiële en economische crisis

kon de ontwikkelaar niet de nodige financiële garanties bieden. Dit vormde de aanleiding voor een

herdefiniëring voor de aanpak van ontwikkeling. Door contextuele veranderingen (grond- en

pandendecreet) voerde de vzw Transfo gesprekken met sociale bouwmaatschappijen om voldoende

sociale woningen te ontwikkelen.

(C) LEOPOLDSTRAAT ZWEVEGEM

In 2009 continueerde Leiedal de projectregie voor de realisatie van het binnengebied. Samen met het

gemeentebestuur en het studiebureau werd gezocht naar een oplossing voor de aansluiting op het

rioleringsnet. Daarnaast verleende Leiedal haar medewerking aan de besprekingen rond de

groenaanleg, de onderhandelingen over de aankoop van gronden en de realisatie van het woonproject.

De opmaak van het RUP ging van start en de plan-MER screening werd opgemaakt.

(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 namelijk

een recreatief gebied in een groen en natuurlijk kader verwezenlijken dat zowel ten dienste kan staan

van de gemeente als van de ruime omgeving. In het kader van deze plannen, heeft Leiedal in 2009 de

gemeente bijgestaan bij de beoordeling van het nabestemmingsplan die de stortuitbater in het kader

van zijn milieuvergunning diende op te maken. Daarnaast werd geprospecteerd naar partners en

financiële middelen voor de transformatie van het gebied.

(E) ‘T WARE HEEM WAREGEM

Het project ‘‘t Ware Heem’, gelegen tussen de Holstraat, Zuiderlaan en de Schakelstraat in het

centrum van Waregem, is van strategisch belang voor de stad. Doelstelling van het project is de site

en het aanpalend openbaar domein te transformeren tot een globaal vastgoedproject binnen een

publiek-privaat samenwerkingsverband en een stedenbouwkundig totaalbeeld. De site omvat o.a. de

realisatie van een openbare bibliotheek, private woonaangelegenheden, commerciële ruimtes, boven-

en ondergrondse parkeergelegenheden en de heraanleg van het publieke domein tussen de site en

Het Pand. Op vraag van het stadsbestuur van Waregem, biedt Leiedal de nodige ondersteuning op

juridisch-financieel en planologisch niveau. In het kader van de uitwerking van het publiek-privaat

samenwerkingsverband, werd gedurende 2009 het bestek gefinaliseerd en de aanbesteding voor de

realisatie uitgeschreven. Daarnaast heeft Leiedal het RUP en het onteigeningsplan voltooid en het

ontwerpdossier opgemaakt. In het licht van de opmaak van het RUP, werden de aanpalende eigenaars

geconsulteerd.
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(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 centrum

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.

In 2009 verleende Leiedal de gemeente haar advies m.b.t. het verwerven van enkele strategisch

gelegen gronden in het gebied. De financiële haalbaarheid werd verder uitgewerkt binnen het kader

van de meerjarenbegroting. Daarnaast heeft Leiedal zich geëngageerd om de stedenbouwkundige

structuurschets en bijhorende kwaliteitsnormen te vertalen naar een schetsontwerp. De externe

verkeersstudie werd aangepast tot een subsidiedossier van het Vlaamse mobiliteitsconvenantenbeleid

in functie van de aanleg van de nieuwe hoofdontsluitingsweg met tunnel.

(G) STRATEGISCHE PROJECTEN I.K.V. GRS

In samenspraak met de betrokken gemeenten wordt per gemeente minimum één strategisch project

uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen uitgewerkt. Strategische projecten zijn projecten

met een integraal karakter en met een hoge complexiteitsgraad. Het project is per definitie

actiegericht, werkt als een stimulans voor vernieuwing en heeft een voorbeeld- en signaalfunctie voor

delen buiten het strategisch projectgebied. Het voorbije jaar heeft Leiedal haar medewerking verleend

aan de volgende strategische projecten: het beeldkwaliteitsplan van Anzegem, de omgeving van de

Groote Fabrieke in Avelgem, het nieuwe sportcomplex in Deerlijk, de Leieboorden in Harelbeke, de

Leiewerken en de herbestemming van de N50c in Kortrijk, de groenstructuur in Kuurne, de Bergkapel

in Lendelede, de dorpskernvernieuwing van Spiere, de site ’t Ware Heem in Waregem, het gebied

Kleine Molen in Wevelgem en de site Transfo in Zwevegem.

(H) ONDERSTEUNING PROJECTEN WERVIK

De stad Wervik, de nieuwe vennoot van Leiedal sinds 1 januari 2009, heeft een groot aantal

ruimtelijke projecten op stapel staan maar ondervindt moeilijkheden om de ambities in realiteit om te

zetten. Op basis van een aantal doelgerichte gesprekken en het consulteren van verschillende

beleidsplannen, heeft Leiedal advies verleend over de aanpak van dergelijke projecten. Deze

aanbevelingen hebben zowel betrekking op het organisatorisch als projectmatig niveau.

3.4.5. LOGISTIEKE ONDERSTEUNING GEMEENTEN

In opdracht van de stad Kortrijk, heeft Leiedal de digitale percelenkaart geactualiseerd door de meest

recente informatie van het kadaster aan te vullen. In het kader van deze opdracht werd een methodiek

ontwikkeld die een vlotte actualisatie kan garanderen. Voor deze werkmethodiek werd uitgegaan van

een gestructureerde aanpak, nauwkeurige aanpassingen en een semi-automatische controle van de

aanpassingen tijdens de uitvoering en achteraf. Deze werkmethodiek kan op eenvoudige wijze in

andere gemeenten uitgerold worden.
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3.4.6. EXTERNE NETWERKING OP VLAK VAN STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE PLANNING

De uitbouw van een actief netwerk met vakgenoten, politieke mandatarissen en andere betrokkenen

vormt een onontbeerlijk onderdeel van het stedenbouwkundig werk. Om de vinger aan de pols te

houden op gebied van stedenbouw, ruimtelijke planning of daaraan gelieerde thema’s, hebben

verschillende stedenbouwkundige medewerkers een mandaat in relevante vakorganisaties of

participeren ze aan acties, seminaries of studiedagen.

(A) VRP – VLAAMSE VERENIGING VOOR PLANOLOGIE

De VRP is een breed lerend netwerk rond ruimte en planning dat informatie aanbiedt, debat stimuleert

en vorming organiseert. Diverse ideeën worden gelanceerd, met elkaar geconfronteerd teneinde

gezamenlijk kwalitatieve oplossingen te vinden voor gestelde ruimtelijke thema’s. Leiedal, die deel

uitmaakt van de vaste kern, heeft het voorbije werkjaar deelgenomen aan verschillende discussiefora

en vergaderingen van de vereniging. De Werelddag van de Stedenbouw, dit maal georganiseerd in

Kortrijk, vormt traditioneel het hoogtepunt van de jaarwerking.

(B) WINVORM – WEST-VLAANDEREN IN VORM

Voor het negende jaar op rij 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 gezamenlijk te verbeteren. De

geagendeerde thema’s in 2009 sloten zo goed mogelijk aan bij praktische vragen vanuit de West-

Vlaamse besturen: kleine utilitaire bouwwerken, infrastructuren en projecten; ontkerkelijking van

religieus erfgoed; duurzame stadsontwikkeling en nieuwe types wijken; beeldkwaliteit op het

platteland; restruimtes in stad en dorp; etc.

Aansluitend op de lezing ‘De kerk in het midden houden’ heeft WinVorm samen met de Vlaamse

Bouwmeester het gemeentebestuur van Avelgem ondersteund bij het zoeken naar een oplossing voor

de kerk van Bossuit. Het kerkgebouw, waar sinds 2008 geen kerkelijke diensten meer gehouden

worden, heeft nood aan een grondige renovatie. Het omliggende kerkhof daarentegen is wel nog

functioneel en heeft een toekomstscenario. Een vijftal kunstenaars kregen de opdracht om een

voorstel voor de site uit te werken. Uiteindelijk werd niet gekozen voor een actieve herbestemming;

een gedeeltelijke afbraak of instandhouding van het kerkgebouw en/of het huisvesten van een

columbarium bieden nog toekomstperspectieven.

(C) VVSG

De VVSG commissie ruimtelijke ordening vergadert tweemaandelijks om actuele ontwikkelingen op

gebied van ruimtelijke ordening te bespreken. De vergaderingen, die systematisch opgevolgd worden

door de cluster Stedenbouw, stonden hoofdzakelijk in het teken van de ‘Vlaamse Codex Ruimtelijke

Ordening’ en het ‘Grond- en Pandendecreet’.

(D) KU LEUVEN

Het speelterrein van de studenten Stedenbouw van de KU Leuven bevond zich dit jaar in Kortrijk.

Centrale invalshoek was de vraag op welke wijze het stadsbestuur kan omgaan met de vele
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leegstaande sites en plekken in transformatie om de vastgoedtoekomst van de stad te behoeden.

Leiedal gaf toelichting bij een aantal bestaande plannen en bood ondersteuning bij de beoordeling.

De ontwerpers hebben de centrale vraagstelling vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De studie

bevestigde het feit dat de stad Kortrijk de komende jaren voor een enorme uitdaging staat wil ze de

ontwikkelingen in goede banen leiden. Het werken met 'ruilverkaveling' in een stad werd als methodiek

naar voor geschoven.

(E) IGORO

Igoro is een informatie- en overlegforum voor stedenbouwkundige ambtenaren, ontwerpers en

schepenen ruimtelijke ordening. Tijdens vier vergaderingen werd dieper ingegaan op de inplanting van

kleine windturbines, duurzame woonprojecten (met o.a. studiebezoek aan Eva-Lanxmeer in Culemborg

Nederland), de streekvisie grote windturbines regio Kortrijk en een bezoek aan het

herbestemmingsproject Transfo in Zwevegem. In januari werd beslist om Igoro te verruimen binnen

het kader van het Vlaams Atriumproject, met een opstartdag op 9 februari.

(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

stedenbouwkundigen doceren in het departement Architectuur aan de Hogeschool voor Wetenschap en

Kunst Sint Lucas. Occasioneel wordt beroep gedaan op de deskundigheid van Leiedal inzake

stedenbouw om deel uit te maken van een jury of beoordelingscommissie.

(G) VLINTER: WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Vlinter, het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales, biedt

twee relevante overlegfora aan voor Leiedal: ‘wonen’ en ‘ruimtelijke ordening’. De werkgroep ‘wonen’

kwam een drietal keer samen rond de thema’s ‘duurzaamheid’ en het nieuw decreet ‘Grond- en

Pandenbeleid’. In de werkgroep Ruimtelijke Ordening hebben de intercommunales zich tijdens drie

contactmomenten eveneens verdiept in de nieuwe decreten ‘ruimtelijke ordening’ en ‘Grond- en

Pandenbeleid’; de opmaak van een register voor percelen die vermoedelijk in aanmerking komen voor

planbaten, planschade of kapitaalschade; het landbouweffectenrapport, de omzendbrief windturbines

en de methodiek van de plan-MER screening.

(H) KWALITEITSKAMER

De Kwaliteitskamer, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen waar ook Leiedal, de Vlaamse

Bouwmeester en wvi aan deelnemen, wil aan provinciaal gesubsidieerde projecten een stimulans

geven in het streven naar kwaliteit. In 2009 hebben de partners een alternatief voorstel uitgewerkt

voor de gemeenschapszaal in Hulste. Ook het recreatief rustpunt langs de Leie in Wervik kreeg vaste

vorm.
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3.5. MOBILITEIT

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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

Gemeentelijke mobiliteitsplannen kunnen geëvalueerd worden aan de hand van de sneltoets. Dit is een

instrument dat het bestaande plan toetst aan de actuele omstandigheden en richting geeft aan het

toekomstig mobiliteitsbeleid. Het voorbije werkjaar bood Leiedal de gemeenten Wevelgem, Avelgem,

Kuurne en de stad Harelbeke ondersteuning bij het uitvoeren van de sneltoets. In Wevelgem, Avelgem

en Kuurne oordeelde de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) dat de mobiliteitsplannen nog

voldoende actueel waren en bevestigde bijgevolg de plannen. Voor de gemeente Avelgem onderging

de actietabel een actualisatie in samenspraak met de GBC-leden. In Harelbeke besliste de GBC het

mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen.

In navolging van de sneltoets, hebben zowel Zwevegem, Anzegem als Harelbeke de eerste stappen

gezet naar een verbreding en verdieping van hun mobiliteitsplan. In hun drie verkenningsnota’s, die

goedgekeurd werden door de Provinciale Audit Commissie (PAC), werd duidelijk aangegeven welke

facetten onderzocht moesten worden om het mobiliteitsplan verder uit te werken. Zwevegem stelde al

een uitwerkingsnota op, waarin de resultaten van effectieve mobiliteitsonderzoeken opgenomen

werden. Zo werden bijvoorbeeld verkeerstellingen gedaan op de belangrijkste toegangswegen en

kruispunten naar de site Transfo om zo de beste ontsluiting naar de site te bepalen. In het centrum

van Zwevegem werd op verschillende dagen het aantal geparkeerde wagens geteld om aan de hand

van deze gegevens een parkeerbeleidsplan op te maken. Eens alle onderzoeken afgewerkt zijn en de

uitwerkingsnota’s goedgekeurd zijn door de PAC, kunnen in 2010 de nieuwe beleidsplannen voor deze

gemeenten opgemaakt worden.

(B) PAANDERSTRAAT DEERLIJK

In het kader van een optimalisatie van de publieke ruimte in Deerlijk, heeft de verkeerscommissie

verschillende knelpunten gedetecteerd, geadviseerd en door de gemeente systematisch laten

aanpakken. Eén van dergelijke knelpunten is de huidige situatie in de Paanderstraat. Het noordelijk

deel van de Paanderstraat is een behoorlijk rechte voorrangstraat, waar vaak hoge snelheden bereikt

worden. Net bij de intocht in de bebouwde kom, liggen er een tweetal lange bochten die de snelheid

niet doen dalen, maar wel het overzicht belemmeren. Deze feiten vormen op vandaag een gevaarlijke

situatie die zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid voor de omwonenden hypothekeren. Een
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bijkomend motief om in te grijpen is de realisatie van de nieuwe woonzone 'De Sneppe' die eveneens

op de Paanderstraat zal worden ontsloten. Daarom gaf het gemeentebestuur aan Leiedal de opdracht

om de situatie in de Paanderstraat te analyseren en efficiënte maatregelen voor te stellen.

(C) OPVOLGEN GBC MOBILITEIT GEMEENTEN REGIO

Als lid van verschillende GBC’s van gemeenten in de regio Kortrijk, volgde Leiedal diverse

mobiliteitsdossiers op. Belangrijke agendapunten waren o.a. de aansluiting van de Noordlaan op de R8

in Kuurne en het fietspad op de oude spoorwegbedding in Zwevegem. In elk van deze dossiers poogt

Leiedal vanuit deskundig oogpunt een onderbouwd advies te formuleren.

(D) STUDIE HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER KORTRIJK

In opdracht van de stad Kortrijk, stond het studiebureau Vectris in voor de opmaak van een studie

omtrent hoogwaardig openbaar vervoer in en rond Kortrijk. Hierbij wordt ondermeer de haalbaarheid

van de aanleg van een tramlijn onderzocht, die een verbinding tussen het noorden van Kortrijk, de

Kortrijkse binnenstad en Hoog Kortrijk moet bewerkstelligen. Leiedal participeert aan de werkgroepen

en klankbordvergaderingen.

3.5.2. MOBILITEIT OP REGIONAAL NIVEAU

(A) DUURZAAM WOON-WERKVERKEER GULLEGEM-MOORSELE

In 2008 werd, op initiatief van RESOC, de werkgroep ‘duurzaam woon-werkverkeer’ opgericht die

onderzoekt hoe openbaar vervoer van en naar bedrijventerreinen geoptimaliseerd kan worden.

Gullegem-Moorsele vormde het pilootproject. Oorspronkelijk doel van dit mobiliteitsonderzoek was na

te gaan wat de behoefte en eventuele mogelijkheden zijn voor een versterking van het openbaar

busaanbod in de bedrijvenzone Gullegem- Moorsele. Deze initiële onderzoeksvraag werd uitgebreid

met het nagaan van de behoefte en eventuele mogelijkheden tot het indienen van een projectvoorstel

voor subsidiëring vanuit het Pendelfonds. De resultaten gaven aan dat de vraag naar een extra

openbaar vervoersaanbod bij de desbetreffende bedrijven niet leeft. Het stimuleren van carpooling en

fietsverkeer zijn maatregelen die wellicht meer effect zullen hebben dan de realisatie van een reguliere

busverbinding. Vanuit deze overwegingen, werd besloten om zich verder te focussen op een

projectvoorstel voor subsidiëring vanuit het Pendelfonds.

(B) PENDELFONDS KENNEDYPARK EN OMGEVING

In mei 2009 werd het project ‘Duurzaam pendelen op ’t Hoge’ voor subsidiëring vanuit het Pendelfonds

goedgekeurd door de Vlaamse minister van Mobiliteit. Dit project, opgezet door RESOC en

gecoördineerd door Leiedal, beoogt het stimuleren van duurzaam woon- werkverkeer bij een aantal

bedrijven op het Kennedypark. De subsidie van 602.904,50 euro zal o.a. aangewend worden voor de

bouw van fietsenstallingen, de aankoop van regenkledij voor fietsers, de reservatie van

parkeerplaatsen voor carpoolers op bedrijfsparkingen, etc. Hierbij staan de bedrijven zelf in voor de

helft van de kosten. Intussen werd al gestart met de implementatie van de maatregelen.
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(C) ONTSLUITING INTERFLUVIUM

In 2009 heeft de Provincie West-Vlaanderen een studie uitbesteed m.b.t. de ontsluiting van de

Interfluviumruimte. Met deze studie wil de Provincie een aantal gesignaleerde en terugkerende

mobiliteitsproblemen in het Interfluviumgebied in zijn totaliteit bekijken en analyseren. De

mobiliteitsproblemen zijn enerzijds te wijten aan de omvang en de ruimtelijke inplanting/spreiding van

grote bedrijven(terreinen) en anderzijds het verspreide woonpatroon. De pieken van woon-

werkverkeer en het voortdurende vrachtverkeer wegen op de leefbaarheid van woonkernen en

brengen de economische bereikbaarheid van bedrijven in het gedrang. In 2010 zal Leiedal, als lid van

de stuurgroep, deze studie opvolgen en de belangen van de streek verdedigen.

(D) POTENTIELE LOCATIES WATERGEBONDEN BEDRIJVENTERREINEN

In het licht van het decretaal voorkooprecht van W&Z op bedrijven die binnen een bepaalde perimeter

van een waterweg liggen, screende Leiedal haar bestaande bedrijventerreinen op hun potenties voor

watergebonden bedrijvigheid. Aan de hand van deze selectie, kunnen delen aangeduid worden die

zowel door W&Z als door Leiedal gedragen worden als potentiële watergebonden bedrijfszones. Het

vormt de basis om afspraken te maken in welke zones en in welke mate W&Z haar voorkooprecht kan

toepassen.

3.5.3. MOBILITEIT OP GRENSOVERSCHRIJDEND NIVEAU

(A) TECHNISCHE WERKGROEP MOBILITEIT EUROMETROPOOL

Eén van de ambities van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is de toegankelijkheid van het

metropoolgebied en de mobiliteit van de inwoners en goederen te verbeteren. Om dit te

verwezenlijken ging vorig jaar de werkgroep Mobiliteit van start. In deze werkgroep werden, aan de

hand van de inbreng van de bevoegde technische structuren van de partners van de Eurometropool,

een aantal initiatieven gedefinieerd, waarbij de Eurometropool een meerwaarde kan betekenen.

Deze initiatieven werden ingedeeld op basis van twee tijdschalen:

- korte en middellange termijn (midden 2009 - midden 2010): opmaak studie ‘mobiliteit van

reizigers en vracht binnen het grensoverschrijdende gebied Nord-Pas-de- Calais/België’; onderzoek

van middelen om de spoorwegverbindingen tussen Lille-Kortrijk en Lille-Tournai uit te bouwen; de

begeleiding van de herbestemming grenspost Camphin-Lamain op autosnelweg A27-E42; het

stimuleren van de brainstorming over de herbestemming van de grenspost van Rekkem- Ferrain

op de autosnelweg A22-E17 en hierbij de ontwikkeling van netwerken voor de zachte

weggebruiker.

- middellange termijn (2009-2011): uitbouw van het grensoverschrijdend openbaar

vervoersnetwerk; het ondernemen van stappen voor de oprichting van een mobiliteitscentrale; het

reflectieproces over de grensoverschrijdende lightrail; onderzoek hoe de grote

transportvoorzieningen en –infrastructuren beter benut kunnen worden.
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Op een eerste bijeenkomst werden deze inhoudelijke doelstellingen scherpgesteld, tijdens het tweede

overleg werd de stand van zaken toegelicht, de plannen geconcretiseerd en een trekker per initiatief

aangeduid. In 2010 worden de eerste concrete resultaten verwacht.



90

3.6. PUBLIEKE RUIMTE

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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 kwalitatief

functionerende en ingerichte publieke ruimte vormt namelijk een motor voor het initiëren van

kwalitatieve ontwikkelingen in de omgeving. Vandaag wil Leiedal nog explicieter ten dienste staan van

de aangesloten gemeenten voor de kwalitatieve ontwikkeling van hun publieke ruimte. De

stedenbouwkundige dienst van Leiedal specialiseert zich voornamelijk in het ontwerp en conceptueel

werk voor de heraanleg van het openbaar domein. De uitvoering ervan wordt toevertrouwd aan

studiebureaus voor wegenisontwerp of in samenwerking met hen gerealiseerd.

Leiedal zet voor de kwalitatieve uitbouw van de publieke ruimte in op drie sporen:

- opmaak van plannen en studies voor de openbare ruimte in de gemeente, met onder meer

beeldkwaliteitsplannen en doortochtherinrichtingen;

- aandacht voor vormgeving van publieke ruimte bij eigen realisaties van bedrijventerreinen en

woonprojecten;

- regionaal initiatief nemen voor de opwaardering van de vormgeving van de publieke ruimte

vb. Europees project Creative City Challenge.

3.6.2. BEELDKWALITEITSPLAN ANZEGEM

Een beeldkwaliteitsplan is een instrument voor het kwaliteitsbeheer van de visuele ruimtelijke

ordening. Het brengt waardevolle kenmerken en kwaliteiten van een gebied in beeld, met als doel de

identiteit van een gebied te versterken.

In 2008 heeft Anzegem Leiedal de opdracht gegund om een beeldkwaliteitsplan van haar grondgebied

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. Het Anzegemse gemeentebestuur wenst het beeldkwaliteitsplan hoofdzakelijk te

gebruiken bij de inrichting van het publiek domein: dit varieert van de herinrichting van straten en

pleinen, parken en inkomzones naar de deelgemeenten tot partiële ingrepen zoals openbare

verlichting, aanplanting van groene elementen, verschillende soorten straatmeubilair, etc. In 2009

werd het beeldkwaliteitsplan praktisch uitgewerkt en gefinaliseerd.
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3.6.3. DORPSKERNVERNIEUWING GIJZELBRECHTEGEM

Anzegem ambieert een grondige vernieuwing van de dorpskern van haar deelgemeente

Gijzelbrechtegem. In 2008 werd in opdracht van de gemeente Anzegem en in samenwerking met de

Gebiedswerking van de Provincie West-Vlaanderen, een projectdefinitie uitgewerkt voor de heraanleg

van het centrum van Gijzelbrechtegem. Om aanspraak te kunnen maken op de fondsen van het

Europees plattelandsontwikkelingsprogramma, dienden de partners een projectvoorstel in dat

uiteindelijk haar goedkeuring ontving. Voor de realisatie van het project stelde het gemeentebestuur

het studiebureau ‘VK-Engeneering’ aan. Leiedal zal hoofdzakelijk het uitvoeringsdossier opvolgen en de

kwaliteit van het voorontwerp bewaken.

3.6.4. LELIJKE PLEKKEN I.K.V. CREATIVE CITY CHALLENGE

Met de goedkeuring van het Europees project ‘Creative City Challenge’ (zie 2.5.2. Europese

samenwerking), werd meteen ook het startschot gegeven van het ‘lelijke plekken’-project.

Gemeentebesturen en bewoners worden gevraagd om de ‘lelijkste plek’ in hun gemeente aan te

duiden. Na de selectie van een lelijke plek door elk gemeentebestuur, zullen designers, architecten en

kunstenaars een vernieuwend, creatief ontwerp uitwerken.

De hoofddoelstelling van dit project bestaat erin om de designcultuur te verankeren in alle gemeenten

van de regio Kortrijk. Daarnaast illustreert het ook de ambitie van de regio om sterker in te zetten op

de band creativiteit/design en publieke ruimte en zal de aanpak van de lelijke plekken in belangrijke

mate bijdragen tot het creatief imago van onze streek.

In 2009 en begin 2010 bevond het project zich in de initiatiefase. De lancering van de oproep naar de

gemeenten wordt voorzien in mei 2010. Naast de voorbeeldfunctie die dit project vervult in een

Europese context, selecteerde Leiedal ‘Lelijke plekken’ als sleutelproject in het kader van haar

vijftigjarig bestaan. Het staat namelijk symbool voor een grote betrokkenheid met de gemeenten en

heeft een uitermate wervend karakter.

3.6.5. LEIEBOORDEN KORTRIJK

Nu de Leiewerken en de bouw van de nieuwe bruggen in Kortrijk zich in een vergevorderd stadium

bevinden, wordt duidelijk welke enorme ontwikkelingsmogelijkheden langsheen de Leie ontstaan. Elke

eigenaar en/of promotor meent in zijn site de plaats bij uitstek te zien om een landmark te bouwen.

De hoeveelheid bebouwbare oppervlakte langs de Leie is zo groot, dat deze na invulling de lokale

vraag naar handelsruimte en woningen ruimschoots zal overstijgen. Naast de kwantatieve behoefte,

heerst er ook bezorgdheid over de kwalitatieve invulling. In het verleden gebeurden langs de Leie een

aantal ontwikkelingen die zeker niet bijdragen tot de algemene beeldkwaliteit van de stad.

De kwantitatieve en kwalitatieve probleemstellingen hebben de nood aan een globale visie voor de

invulling van de Leieoevers aangewakkerd. Daartoe hebben de betrokken schepen van Kortrijk, de

directie stadsontwikkeling, de strategische cel, HUB architecten, Bob Van Reeth en Leiedal gezamenlijk

een advies geformuleerd voor een globaal ontwikkelingskader van de Leieboorden.
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Uit een brainstorm in oktober 2009 kwamen volgende conclusies naar voor:

- gezien de bestaande structuur van Kortrijk, is en blijft het bouwblok het meest optimale concept

voor een kwalitatieve ontwikkeling, afwijkingen hierop lijken slechts vanuit zeer specifieke

condities aangewezen;

- grondgebonden wonen is de maatgevende typologie, afwijkingen zijn mogelijk;

- waarderingskaarten geven een zicht op het potentieel van verschillende locaties en kunnen de

plekken specifiëren waar landmarks wel of niet kunnen;

- het beeldkwaliteitsplan is de insteek tot kwalitatieve ontwikkeling;

- om op korte termijn de beoordeling van individuele projecten mogelijk te maken is een

kwaliteitskamer het meest aangewezen.

3.6.7. RECREATIEF RUSTPUNT LEIEVALLEI

Naar aanleiding van de opmaak van de plannen voor Guldenberg-Biezenveld, heeft Leiedal de idee

ontwikkeld om een universeel multifunctioneel zitelement te laten ontwerpen voor de verschillende

recreatieve punten langs de Leievallei. Het zitmeubilair vervangt de bestaande verscheidenheid aan

meubilair door een eenvoudig en multifunctioneel element. Aan de recreant wordt overgelaten hoe

hij/zij dit element wenst te gebruiken: individueel zitten, in groep plaatsnemen, liggen, picknicken, etc.

Het rustpunt werd in 2009 voor het eerst geïntegreerd op de Laag-Vlaanderen wandelroute in Wervik.

Designregio Kortrijk vzw, Leiedal en de Provincie West-Vlaanderen hebben beroep gedaan op

ontwerper Philippe Allaeys. Het ontwerp heeft een uitgesproken lineair karakter en speelt in op de

langsrichting van de rivier en het pad. Om te beantwoorden aan ecologische eisen, werd gekozen voor

een dikke houtstructuur.
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3.7. MILIEU, WATER EN ENERGIE

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (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. INTERGEMEENTELIJK STEUNPUNT MILIEU EN NATUUR

(A) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008-2013

De samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest vormt de

opstap naar een duurzaam milieubeleid door een geïntegreerde benadering doorheen diverse

milieuthema’s. Zeven gemeenten (Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen en

Zwevegem) hebben de stap gezet naar het onderscheidingsniveau en drukken hiermee de ambitie uit

om de lokale milieukwaliteit een extra dimensie te geven. In het kader van de samenwerkings-

overeenkomst, kunnen de gemeenten beroep doen op Leiedal om de taken uit de overeenkomst te

operationaliseren.

(B) 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. Centraal op de agenda in 2009 stonden de

samenwerkingsovereenkomst milieu, het lokaal water- en rioleringsbeleid, het milieuhandhavings-

decreet en lokale energie-initiatieven met Wevelgem als praktijkvoorbeeld. Vanaf 2009 neemt Leiedal

tevens deel aan het overleg tussen de intercommunale voor afvalbeheer IMOG en de gemeenten.

(C) INTERGEMEENTELIJK OVERLEG GROENAMBTENAREN

Steden en gemeenten beheren een aanzienlijk groenpatrimonium, dit in heel diverse vormen zoals

parken, wegbermen, begraafplaatsen, etc. De aanwezigheid van openbaar groen draagt in niet

onbelangrijke mate bij tot de omgevingskwaliteit van een stad of gemeente. Op vraag van enkele

gemeentelijke groendiensten, ging Leiedal in 2009 van start met een intergemeentelijk overleg voor

groendiensten. Vanuit deze diensten groeide namelijk de nood om ervaring en expertise uit te wisselen

omtrent het beheer van het groen, het streven naar meer kwaliteit en de evoluerende wetgeving.

Hierbij zijn er inhoudelijke raakpunten met de activiteiten van Leiedal, denken we maar aan de

inrichting van het openbaar domein, de opmaak van stedenbouwkundige plannen en

landschapsplannen, de regionale groenstructuur, etc. Doelstelling is om vanuit de praktijk de

werkwijze van gemeentelijke groendiensten te bespreken en kennisuitwisseling te genereren. De

intergemeentelijke werkgroep vergadert viermaal per jaar, waarbij telkens een andere gemeente of
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stad als gastheer optreedt. Tijdens een startvergadering in april werd nagegaan welke concrete

vragen, noden en verwachtingen bestaan. Verder stond de reductie van bestrijdingsmiddelen, de

inventarisatie van het gemeentelijk bomenbestand en het groenbeheer langs gewestwegen

geagendeerd.

3.7.2. GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN MILIEU EN NATUUR

(A) BERMBEHEERPLAN ANZEGEM

In het licht van het decreet op het natuurbehoud en het bermbesluit, heeft Leiedal in 2009 een

bermbeheerplan voor Anzegem opgemaakt. Na een inventarisatie worden de wegbermen ingedeeld in

types o.b.v. hun botanische waarde en hun ontwikkelingspotentieel. De uitwerking van het

bermbeheerplan en de opstelling van een maaischema is voorzien voor 2010.

(B) MILIEUBELEIDSPLAN ZWEVEGEM

Op vraag van Zwevegem, heeft Leiedal een nieuw ‘strategisch’ milieubeleidsplan opgesteld. Deze

nieuwe generatie milieubeleidsplannen focust op de doelstellingen van het gemeentelijk milieubeleid,

de projectmatige aanpak, de intergemeentelijke samenwerking en de inspraak en participatie van

bevolking en doelgroepen. Het vorige milieubeleidsplan werd uitvoerig geëvalueerd, de huidige status

werd besproken en de beleidsdoelstellingen geformuleerd. De plangroep en de reflectiegroep kwamen

herhaaldelijk samen om het milieubeleid in Zwevegem te bespreken en bij te sturen.

(C) PLANMER SCREENING RUP’S

Sinds 2008 bepaalt het decreet ‘algemeen milieubeleid’ dat ‘plannen en programma’s’ getoetst moeten

worden op hun milieueffecten a.d.h.v. een plan-MER screening. Gemeentelijke RUP’s vallen 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 intussen inherent deel

uit van de procedure voor de opmaak van een RUP. Diverse RUP’s werden het voorbije jaar

gecontroleerd, telkens met een gunstig advies tot gevolg.

3.7.3. INTERGEMEENTELIJK STEUNPUNT INTEGRAAL WATERBELEID

(A) ZONERINGSPLANNEN, GEMEENTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN EN SANERINGSPLICHT

Het integraal waterbeleid onderging de voorbije jaren grondige wijzigingen. De Europese Kaderrichtlijn

Water stelt een duidelijke timing en doelstelling voorop op gebied van een goede oppervlakte-

watertoestand: vanaf 2015 mag geen ongezuiverd water meer geloosd worden. Gemeenten nemen

hier een sleutelpositie in omdat ze verantwoordelijk zijn voor de inzameling van huishoudelijk

afvalwater via hun gemeentelijk rioleringsstelsel. De in 2008 goedgekeurde zoneringsplannen leggen

vast waar de gemeenten in de toekomst nog rioleringen moeten aanleggen. In 2009 werd gestart met

de opmaak van gemeentelijke uitvoeringsplannen die de prioriteiten voor rioleringsinvesteringen

bepalen. Dit is noodzakelijk in het kader van een kostenspreiding, zowel voor de gemeente als voor de
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burger. Het rapport ‘lokaal waterbeleid: 10 prioriteiten voor steden en gemeenten’ dat Leiedal eind

2008 opmaakte, werd verder gebruikt om de lokale uitdagingen op vlak van waterzuivering te

communiceren. Samen met wvi en de drinkwatermaatschappij VMW werden de recente ontwikkelingen

in het lokaal water- en saneringsbeleid op de voet gevolgd en geanalyseerd ten dienste van de

gemeenten.

(B) 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. De afkoppeling van hemelwater

en de opmaak van een gemeentelijk uitvoeringsplan voor het rioolstelsel werden het voorbije jaar

uitvoerig geëxpliciteerd en besproken op dit forum. In juni organiseerden Leiedal en de VVSG een

themadag rond water met een boottocht op het kanaal Bossuit-Kortrijk en een toelichting omtrent

lokale aanpak in de gemeente Zwevegem.

(C) AFWATERING BEDRIJVENTERREINEN I.K.V. REVITALISERING

Leiedal werkt aan de revitalisering van een aantal bedrijventerreinen teneinde deze terreinen op te

waarderen voor een duurzame bedrijfsvestiging. De aspecten van afwatering, buffering en afkoppeling

zijn aandachtspunten om het bestaande gemengd rioolstelsel om te vormen tot een gescheiden stelsel.

Via een modellering wordt verder gezocht naar een technisch en financieel haalbare manier om op een

gefaseerde wijze het rioolstelsel te renoveren.

3.7.4. GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN INTEGRAAL WATERBELEID

(A) WATERTOETS GROENINGHE VERVERIJ

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 Harelbeke en Kuurne,

heeft Leiedal in het kader van het gemeentelijk RUP ‘Groeninghe-ververij’ een diepgaande watertoets

uitgevoerd. Een studiebureau wordt aangesteld om in 2010 het watersysteem in kaart te brengen met

bijhorende modellering.

3.7.5. REGIONAAL WATEROVERLEG

(A) 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 als consulent waar 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
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maken, waarin een gecoördineerde visie en bijkomende actiepunten worden opgesomd. In 2009

werden voor de vier deelbekkens van ons werkingsgebied het ontwerp van deelbekkenbeheerplan

geïntegreerd in het volledige plan en onderworpen aan een openbaar onderzoek.

(B) AMBTELIJK BEKKENOVERLEG, BEKKENBEHEERPLANNEN EN STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN

Als vertegenwoordiger van de gemeenten, neemt de intercommunale deel aan het ambtelijk

bekkenoverleg van het Leiebekken en het Bovenscheldebekken. Dit overlegorgaan brengt advies uit

over de technische plannen van Aquafin, bereidt het bekkenbeheerplan voor en stemt de

investeringsplannen van waterbeheerders op elkaar af. Het voorbije jaar werd een eerste stand van

zaken opgesteld, met een overzicht van de toekomstige projecten en een eerste bijsturing van de

acties uit het bekkenbeheerplan. Het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen - dit zijn

de plannen die de Vlaamse maatregelen bundelen om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water

– werd in het voorjaar van 2009 gefinaliseerd.

3.7.6. REGIONAAL ENERGIEBELEID

(A) REGIONALE VISIE GROTE WINDTURBINES

Onze bijdrage leveren aan de productie van windenergie; bedrijven en producenten van windenergie

mogelijkheden bieden om turbines in te planten en tegelijkertijd het waardevol landschap beschermen,

dat is de uitdaging waar onze regio voor staat. Om deze uitgangspunten met elkaar te verzoenen

binnen het huidig juridisch kader, ontwikkelde Leiedal in samenspraak met de gemeenten van de

regio, in 2009 een streekvisie over de inplanting van grote windturbines.

De streekvisie bevat vier belangrijke principes. Ten eerste wil de streek 40 megawatt inplanten om de

vooropgestelde Europese doelstellingen omtrent hernieuwbare energie in te willigen. Dit kan door 20

windturbines van het type op Evolis te realiseren. De inplanting van deze grote windturbines mag

echter niet ten koste gaan van andere kwaliteiten. Daarom kiest de streek er bewust voor om geen

grote windturbines te bouwen in het landschappelijk waardevol gebied, gelegen in het Interfluvium.

Het derde principe heeft betrekking op de inplantingsvorm. De streek geeft de voorkeur aan lineaire

opstellingen en geometrisch geordende windparken. Deze inplantingsvormen kunnen, indien ze

beantwoorden aan specifieke inrichtingsprincipes. Niet geometrische windparken en poortopstellingen

moeten per specifiek geval onderzocht worden. Ten slotte stelt de streek dat een afstand van 4 à 5

kilometer tussen windturbines moet gerespecteerd worden, dit om visuele interferentie tussen

windmolenprojecten te verhinderen en een verzadiging van windturbines in het landschap te

vermijden.

Een streekvisie ontwikkelen is echter niet voldoende, de principes hebben pas waarde als ze juridisch

verankerd worden. Dankzij intens overleg met de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest,

werden de meeste principes uit de streekvisie overgenomen in een Provinciale visie ‘Ruimte voor

windturbineprojecten in West-Vlaanderen’, die zich momenteel in een finaal stadium bevindt. De streek

zal elk project in de regio toetsen aan de streekvisie en hieromtrent communiceren met de gemeenten

en de vergunningverlenende instanties.
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MIDDELGROTE WINDTURBINES

Als aanvulling op de visie voor grote windturbines onderzoekt Leiedal tevens de opportuniteiten voor

de inplanting van middelgrote windturbines (beperkt tot vermogen van 300kW en een masthoogte >

15m). Het gewijzigd economisch klimaat zal ongetwijfeld de vraag in de hand werken om dergelijke

windturbines in te planten. Vooral de visuele impact van een dergelijke inplanting is een uitdaging voor

de streek: zijn middelgrote windturbines op een bedrijventerrein of in open landschap aanvaardbaar?

Wat is de landschappelijke verzadigingsgraad bij massale opstellingen? Leiedal engageert zich om ook

hiervoor in de nabije toekomst een beleids- en beoordelingskader uit te werken.

KLEINE WINDTURBINES

De stijgende vraag naar windenergie laat zich ook gelden bij kleine windturbines. In overleg met de

intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening, heeft Leiedal een visie uitgewerkt voor kleine

windturbines. De streekvisie is een verdere verfijning van een omzendbrief die momenteel het

beoordelingskader vormt voor de kleine en middelgrote windturbines. De terughoudendheid vanuit de

omzendbrief voor de inplanting van kleine windturbines wordt bevestigd en versterkt in het voorstel

van streekvisie.

(B) REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (NS SEP)

In juni 2009 ontvingen Leiedal en de veertien overige Europese partners de goedkeuring van het

project ‘North Sea – Sustainable Energy Planning’ (NS SEP). In NS-SEP engageert Leiedal zich om, in

nauwe samenwerking met Imog, een regionale energiestrategie uit te bouwen voor de Kortrijkse regio.

Onze regio wordt namelijk geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen op vlak van

duurzaamheid en energie. Lokale en regionale overheden vormen een belangrijke schakel in de

implementatie en het uitvoeren van al deze ambities en uitdagingen. Er is nood aan een visie en een

geïntegreerde aanpak, opdat de ontwikkelingen op gebied van duurzame energieproductie en -

consumptie op een doordachte manier in de regio ingebed worden. Op die manier kan het thema

‘energie’ een meerwaarde creëren voor de zowel de regio, de burgers als ondernemingen.

Leiedal wil aan de hand van dit Europees project, expertise ontwikkelen rond energie en een

trekkersrol vervullen in de regio. Het project sluit naadloos aan bij de ambities die Leiedal in haar

beleidsplan 2008-2013 formuleert. De intercommunale beschikt over een totaalbudget van 380.500

euro tot 2012, waarvan de helft door Europa wordt gesubsidieerd. In november ging het project

effectief van start met de aanwerving van een projectverantwoordelijke.

Concreet wil Leiedal in het kader van NS SEP een regionale energiestrategie uitbouwen op maat van

onze regio, in nauwe samenwerking met andere betrokken actoren.

Naast de regionale energiestrategie, wil Leiedal ook concrete initiatieven ontwikkelen:

- uitwerken van een streekgerichte aanpak van hernieuwbare energiebronnen vb.streekvisie

windturbines regio Kortrijk

- versterken van het nieuw, duurzaam patrimonium: duurzame verkavelingen, openbare ruimte,

openbare gebouwen, etc. Dit houdt hoofdzakelijk de opbouw van technische kennis over duurzame

bouwtechnieken in.
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Regionale partner Imog zal zich hoofdzakelijk focussen op het ontwikkelen van acties die burgers en

bedrijven sensibiliseren en aanzetten tot rationeel energiegedrag.

(C) LICHTVISIE PLATTELAND

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de wvi, heeft Leiedal in 2009 een opdracht

geformuleerd voor de ontwikkeling van een lichtvisie voor de openbare verlichting op het platteland. In

stedelijke omgevingen wordt hier reeds geruime tijd over nagedacht, maar dezelfde uitdaging stelt zich

in een plattelandscontext. De drie partners zullen alle betrokken actoren benaderen teneinde een

gecoördineerde en gedragen visie te bekomen. De studie zal ook als draaiboek fungeren om

toekomstige verlichtingsprojecten in West-Vlaamse plattelandsregio’s aan te pakken.

De opdracht kadert in de uitbouw van een duurzaam patrimonium, een belangrijke pijler van het NS-

SEP-project. De visie zal zeker een inspiratiebron vormen om een regionale aanpak voor openbare

verlichting uit te werken, waarbij de streek een lagere energieconsumptie nastreeft, de lichtpollutie

reduceert en tegelijkertijd de publieke veiligheid garandeert. De studie moet uitmonden in

verschillende gemeentelijke initiatieven in de regio Kortrijk.

3.7.7. 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. Het voorbije werkjaar werd de

samenwerkingsovereenkomst milieu uitvoerig besproken, samen met het beheer van IBA’s,

duurzaamheid en de milieuhandhaving.

(B) PROVINCIALE MINARAAD

De provinciale minaraad is een adviserend overlegorgaan voor het provinciebestuur inzake

milieubeleid. Leiedal neemt namens de gemeenten een raadgevend mandaat op in deze raad.

Volgende punten kwamen uitgebreid aan bod in 2009: het provinciale milieujaarprogramma, projecten

binnen de samenwerkingsovereenkomst milieu, deelbekkenbeheerplannen, provinciale waterlopen,

tragen wegen, het energiebeleid, het natuurbeleid en de gebiedsgerichte werking.

(C) VVSG - KLANKBORDGROEP WATER EN VLARIO

In het kader van 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. In 2009 werd ruime aandacht

besteed aan de verdere planning van rioleringen (financiering, afkoppeling, Vlarem-reglement,

uitvoeringsplannen, IBA’s, etc.). ’Vlario’ bundelt openbare besturen en instellingen, studiebureaus en

bedrijven die een actieve rol in het rioleringsbeheer opnemen. Binnen Vlario neemt Leiedal een

mandaat op binnen de werkgroep riolering en afvalwaterzuivering in landelijke gebieden. De jaarlijkse
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Vlario-dag biedt een overzicht van recente evoluties en vormt een forum voor uitwisseling tussen

overheid en studiebureaus.

(D) OVERLEG REGIONALE ORGANISATIES

Om de banden met de vroegere private vennoten aan te halen, overlegt Leiedal halfjaarlijks met de

Belgische Boerenbond regio Kortrijk en natuur.koepel. Doelstelling van beide overlegfora is het

uitwisselen van informatie en ideeën. Belangrijkste agendapunten het voorbije jaar waren het

klimaatbeleid en de regionale groenstructuur. Er werden eveneens voorbereidingen getroffen om een

biodiversiteitscharter op te maken tussen Leiedal en natuur.koepel.

(E) SAMENWERKING PROVINCIE

PLANNING INTERGEMEENTELIJK OVERLEG

Leiedal organiseert op periodieke basis een overleg met de Provincie West-Vlaanderen, directie

MINAWA (milieu, natuur, water) en de wvi over de invulling van de gemeentelijke ondersteuning en

het programma van de intergemeentelijk werkgroepen.

LEIEVALLEI EN INTERFLUVIUM

De gebiedswerking van de provincie heeft n.a.v. twee niveau-drie-projecten binnen de

samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaamse Gewest, een actieplan opgesteld voor de

Leievallei tussen Wervik en Kortrijk en het Interfluvium tussen Leie en Schelde. Vooral voor de

Leievallei werkt Leiedal nauw samen met de Provincie. Deze samenwerking komt tot uiting in de

opmaak van inrichtingsplannen (Guldenberg-Biezenveld, Leiekant) en in de voorbereiding van een

Europees project samen met de CUDL binnen Interreg-IV. De geïntegreerde gebiedsvisie voor de

Leievallei (2005) blijft de leidraad voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Een stuurgroep komt

halfjaarlijks samen voor overleg, opvolging en bijsturing van de lopende projecten en het integreren

van nieuwe actiepunten.

(F) VIBE

Vibe, het Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen, werkt nauw samen met de Vlaamse Overheid

en wil een zestal duurzame pilootverkavelingen ontwikkelen in het kader van hun Ecopolis project.

Door de deelname van Leiedal in dit overkoepelend project, halen we externe kennis en expertise in

huis om deze vervolgens te implementeren in de ontwikkeling van woonverkavelingen. De Peperstraat

in Heule vormt een eerste pilootproject in onze regio.



100

3.8. NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

- Binnen de regio Kortrijk wordt de regionale groenstructuur, die kadert binnen een

(grensoverschrijdende) 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 recreatieve

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 tussen het

cultuur-historisch, het industrieel en het natuurlijk erfgoed.

- Het water– en riviertoerisme op het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde wordt goed uitgebouwd

binnen een grensoverschrijdend ‘Blauw Netwerk’.

3.8.1. REGIONALE GROENSTRUCTUUR

De ruimtelijk context van de regio Kortrijk wordt gekarakteriseerd door een belangrijke

verstedelijkingsdruk op de open ruimte en een gebrek aan groen. Met de opmaak van de regionale

groenstructuur (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, etc. Het integreren van

ruimtelijke structuren in de regio en het creëren van continue verbindingen vormen de voornaamste

aandachtspunten voor meer kwalitatief groen doorheen de streek.

In 2009 heeft een kerngroep binnen Leiedal zich geëngageerd om het project verder op de sporen te

zetten. Dit gebeurde voornamelijk door actief te communiceren met de diverse actoren, het verdere

proces te definiëren, instrumenten en methodieken uit te werken en op zoek te gaan naar

grensoverschrijdende samenwerking met aanpalende regio’s. Intussen wordt de interne knowhow

verder opgebouwd en versterkt om een optimale verweving te bekomen van zowel economische,

recreatieve als economische functies. Waar nodig wordt beroep gedaan op externe deskundigen om

onze kennis bij te spijkeren.

(A) STRATEGISCH PROJECT GROENSTRUCTUUR/LEIEVALLEI

Eind december 2009 keurde de Vlaamse Regering het strategisch project goed voor de Regionale

Groenstructuur en de Leievallei tussen Wervik en Waregem. Het project, dat opgemaakt werd in

samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, kreeg een eerste verdienstelijke plaats uit de 25

ingediende projecten. Deze erkenning biedt perspectieven om één of meerdere projectcoördinatoren in

te zetten en grondverwervingen te realiseren. Momenteel ondernemen de Provincie en Leiedal stappen

om het strategisch project op te starten. Het aanvraagdossier bevat 31 concrete deelprojecten,

verspreid over de Leievallei, de Scheldevallei, het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Heulebeekvallei.
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(B) GROENFONDS

Om de regionale groenstructuur te ontwikkelen en te omkaderen, stelt Leiedal haar Groenfonds ter

beschikking. Voor een aantal deelprojecten heeft Leiedal reeds aanspraak gemaakt op dit fonds:

Heerlijke Heulebeek, Leievallei, Kanaal Kortrijk-Bossuit, etc. In 2009 werd, met middelen uit het

groenfonds, een workshop georganiseerd voor de Leievallei tussen Kortrijk en Wielsbeke.

(C) 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 met aandacht voor

natuurontwikkeling en landschapsopbouw. In 2008 heeft Leiedal per deelgebied een structuurschets en

bijhorend actieplan uitgetekend. Het actieplan is tweeledig: naast specifieke gemeentelijke acties,

worden tevens overkoepelende actiepunten opgesomd om de samenhang en kwaliteit op regionale

schaal te garanderen. De acties werden het voorbije werkjaar in samenwerking met de gemeenten

verfijnd en scherpgesteld. De toekomstige uitvoering van de deelprojecten zal ingebed worden in het

strategisch project van de regionale groenstructuur.

(D) LEIEVALLEI

In het kader van de Leievallei, werkt Leiedal nauw samen met de Provincie West-Vlaanderen. Deze

samenwerking komt voornamelijk tot uiting in het opmaken inrichtingsplannen (Guldenberg-

Biezenveld, Leiekant) en de voorbereiding van een Europees project samen met de CUDL.

De geïntegreerde gebiedsvisie van de Leievallei, die Leiedal in 2005 opgemaakt heeft, blijft de leidraad

voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. In 2009 werd een offerte opgemaakt voor

een inrichtingsplan voor de Leievallei in Menen.

EUROPEES PROJECT GRENSOVERSCHRIJDEND LANDSCHAPSPARK LEIEVALLEI

Samen met de CUDL (Lille) en de Provincie West-Vlaanderen, heeft Leiedal een Europees project

voorbereid voor de uitbouw van een grensoverschrijdend landschapspark in de Leievallei. Het

projectvoorstel is toegespitst op de inrichting van vier deelgebieden voor de Leievallei (Balokken

Wervik, Barakken Menen, Guldenberg-Biezenveld en Leiekant) langs Vlaamse kant en zal wellicht in

juli 2010 ingediend worden binnen het Interreg-IVa-programma.

INRICHTING- EN BEHEERVISIE LEIEKANT MARKE-BISSEGEM

In navolging van het inrichtingsplan Guldenberg-Biezenveld, heeft de Provincie in 2008 een

studieopdracht uitgeschreven voor de opmaak van een inrichtingsvisie van het aanpalend gebied in de

Leievallei op grondgebied van Marke en Bissegem. Doelstelling is om een concrete en gedragen visie

uit te werken, waarbij op een geïntegreerde wijze naar een evenwicht gestreefd wordt tussen

ecologische en recreatieve doelstellingen in relatie met de ruimere omgeving. De ecologische potenties

binnen het gebied werden in kaart gebracht in samenwerking met het studiebureau van Jan Feryn, wat

resulteerde in een ecologische visie. Met een verdere ruimtelijk-morfologische analyse werd een

landschappelijke component toegevoegd. De inrichtingsvoorstellen werden samengebracht in een



102

structuurschets met aandacht voor een geïntegreerde benadering van natuur, recreatie, landbouw en

waterbeheer. Voor de integratie van het project rivierherstel werd nader overlegd met W&Z.

De studie wordt vervolledigd met een actieplan en een verdere uitwerking van een deelplan voor de

toegang aan de Leieweg.

(E) LANDSCHAPSPLAN GROTE EN ZWARTE SPIEREBEEK

In opdracht van Spiere-Helkijn en met ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen, staat Leiedal

in voor de opmaak van een landschapsplan, om de valleien van de Spierebeken uit te bouwen tot een

landschapsecologische en recreatieve as. Het plan formuleert een projectmatige aanpak en fungeert

als basis voor concrete acties. In 2009 werden de kenmerken en kwaliteiten in beeld gebracht. De

gebiedsvisie werd opgedeeld in vijf trajecten met elk hun eigen kenmerken. Inrichtingsvoorstellen

geven weer hoe het landschap versterkt kan worden tot een duurzaam geheel. In het actieplan werden

concrete maatregelen aangeduid.

3.8.2. PROEFPROJECT NATUUR-LANDBOUW RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN

Eén van de prioriteiten bij de herziening van het streekpact RESOC, is de versterking van de

landbouwsector met een betere correlatie tussen natuur en landbouw. Er wordt gewerkt aan de opstart

van een proefproject om de meerwaarde van een goede samenwerking tussen natuur en landbouw aan

te tonen. Deze case zal belangrijke inzichten verschaffen voor de operationalisering van de regionale

groenstructuur.

3.8.3. GRENSOVERSCHRIJDEND LANDSCHAP SCHELDEREGIO MET WALLONIE

In het licht van een sterke profilering van de Schelderegio, heeft Leiedal in 2008 een overleg opgestart

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

uitdagingen geconfronteerd worden. Deze krachtenbundeling moet het ‘grensgebied’ meer slagkracht

geven en een meerwaarde creëren voor de verschillende regio’s. In 2009 hebben de verschillende

partners nagedacht over de positionering en de selectie van gemeenschappelijke hefboomprojecten.

Concreet worden twee sleutelprojecten naar voor gedragen: de aanleg van twee fietsbruggen over de

Schelde en het uitwerken van een land-artproject in de Scheldevallei.

3.8.4. RECREATIE

(A) TRAGE WEGEN

In 2009 heeft Leiedal in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) en in

samenwerking met de gemeenten Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn en Kortrijk, een

intergemeentelijk plattelandsproject uitgewerkt rond trage wegen in het interfluvium. In het

projectvoorstel werd gefocust op een inventarisatie van de trage wegen op het terrein, de uitwerking
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van een netwerk en de realisatie van enkele pilootprojecten. Uiteindelijk werd het projectvoorstel niet

ingediend omdat de financiële meerwaarde onvoldoende werd bevonden.
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3.9. LOKAAL E-GOVERNMENT

LANGETERMIJN DOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):

- De gemeenten van het arrondissement Kortrijk worden toonaangevend op het vlak van innoverende

en relevante elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven.

- Leiedal wordt door de aangesloten gemeenten en door de regio onderkend en erkend als

kenniscentrum voor lokaal e-government en als platform voor kennisoverdracht en

ervaringsuitwisseling.

3.9.1. LOKALE EN REGIONALE E-GOVERNMENTPROJECTEN

(A) INLEIDING

Leiedal helpt gemeenten bij het uitwerken van hun elektronische dienstverlening en bij de uitvoering

van ICT-gerelateerde projecten. De organisatie van intergemeentelijke werkgroepen, e-Government

Academies en e-Government Ateliers zorgen ervoor dat gemeenten en organisaties uit de regio

bijblijven en vooruit durven kijken.

In 2009 heeft Leiedal met de Provincie West-Vlaanderen een raamakkoord ‘e-Government’ afgesloten.

Dankzij dit raamakkoord kunnen innovatieve elektronische toepassingen ontwikkeld door Leiedal voor

onze gemeenten, door de Provincie aangeboden worden aan andere gemeenten in West-Vlaanderen.

(B) BEDRIJVENGIDS

In 2009 heeft Leiedal de bedrijvengids verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Door de bundeling van

elektronische informatie in één databank, is een gemeente perfect op de hoogte van alle

bedrijfsbewegingen op haar grondgebied. Het laat een gemeente toe haar economisch beleid verder te

optimaliseren en het biedt eveneens interessante perspectieven voor overheidscommunicatie. De

bedrijvengids maakt deel uit van het raamakkoord ‘e-Government’ 2009 tussen Leiedal en de

Provincie West-Vlaanderen. In 2009 integreerde de Provincie o.a. de Bedrijvengids in de stad Ieper en

de gemeenten Wingene en Oostkamp.

(C) GEBRUIKERSONDERZOEK

Het voorbije jaar werkten verschillende gemeenten in de regio in toenemende mate aan hun

bereikbaarheid, klantvriendelijkheid en interne en externe processen die hiervoor noodzakelijk zijn.

Gebruikersanalyse vormt hierbij een centrale pijler, dit op diverse gebieden:

- analyse van geografische data

- analyse van transactiedata

- advies voor het beter bepalen van doelgroepen en in te zetten kanalen

- gebruikersonderzoek en analyse via online surveys of andere methodes

- ondersteuning bij het doelmatig inzetten van online communicatiemiddelen en kanalen

- hulp en begeleiding bij het ontwikkelen van interne en externe processen, organisatieontwikkeling
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In 2009 sloot Leiedal namens de gemeenten van de regio aan bij het Indigov-initiatief ‘Uw bestuur

interactief’. Dankzij deze deelname, kunnen Leiedal en de gemeenten online surveys ontwikkelen,

gaande van korte online bevragingen (personeelstevredenheidsenquêtes, klantentevredenheids-

enquêtes, website-evaluaties, evaluaties communicatieproducten, etc.) tot complexere enquêtes

(behoefteonderzoek, bezoekersonderzoek, etc.). Zowel Leiedal als de gemeenten startten het voorbije

werkjaar verschillende bevragingen op.

(D) CONTACTENDATABANK

Het belang van Customer Relationship Management (CRM) in een gemeente groeit. Dit blijkt

ondermeer uit het toenemend belang dat gemeenten hechten aan o.a. kwalitatieve dienstverlening,

een integrale benadering, nazorg, pro-actieve aanpak en efficiëntie.

Een contactendatabank kan hierbij ondersteunend werken. Dit is een database die contactgegevens

van personen, verenigingen, organisaties en bedrijven verzamelt, en hun onderlinge relaties en rollen

weergeeft. Deze contactendatabank wordt regionaal geëxploiteerd en ontsloten en decentraal door de

gemeenten beheerd. De databank wordt gevoed vanuit het rijksregister, veilig bewaard en vervolgens

verrijkt met gemeentelijke en regionale gegevens.

In het kader van het Europees project ‘Smart Cities’, wil de stad Kortrijk haar databanken koppelen

waardoor bvb. een adreswijziging automatisch in alle gemeentelijke toepassingen verwerkt wordt. De

gemeenten uit het arrondissement werden in 2009 uitgenodigd om bij dit initiatief aan te sluiten.

Leiedal heeft daartoe de volledige DRK-infrastructuur verenigd en voorzien van een regionale

standaard.

(E) KINDEROPVANG

Op vraag van RESOC, heeft Leiedal in 2009 onderzocht hoe gemeentelijke internetinitiatieven rond

kinderopvangmeldpunten geïntegreerd kunnen worden in een regionaal project. De intercommunale

stond daarbij hoofdzakelijk in voor de technische en inhoudelijk ontsluiting via de gemeentelijke

websites. Dit onderzoek leidde tot een advies aan Resoc, en tot de realisatie van een tool op de

gemeentelijke websites die een actueel beeld geeft van het aantal vrije opvangplaatsen in een

gemeente.

(F) MOBIELE TOEPASSINGEN

In het kader van Smart Cities, werd het voorbije jaar onderzoek verricht naar elektronische diensten

die zich lenen voor ontwikkeling op een mobiel platform. Volgende mobiele toepassingen werden

onderzocht: bedrijvengids, een SMS-berichtenservice gekoppeld aan gemeentelijke website, mobiele

info over snoeien van bomen, mobiele toepassingen voor e-care en de adressengids DRK.

(G) NOTARISINFO

Verschillende gemeenten in de regio ambiëren een optimale verwerking van aanvragen voor

stedenbouwkundige documenten. Leiedal stond in voor de analyse en het onderzoek in hoeverre een

generieke oplossing kan geboden worden binnen DRK. Het gaat hierbij om processen waar meerdere

gemeentelijke diensten in betrokken zijn, maar een gebundelde in- en uitstroom moeten krijgen zoals

bijvoorbeeld een aanvraag van een evenement.
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(H) ONDERZOEK NAAR VERWACHTINGEN BURGERS INZAKE ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING

In 2009 werden verschillende initiatieven genomen inzake een brede bevraging van burgers in de regio

omtrent dienstverlening. De bevraging past in het streven van gemeenten om te werken aan hun

bereikbaarheid, klantvriendelijkheid en kwalitatieve dienstverlening.

- Regionale website ‘www.zegonshoehetkan.be’ (i.s.m. Kortrijk en Memori): de website nodigt

burgers en organisaties uit wensen en ideeën te formuleren voor een betere elektronische

dienstverlening in de regio Kortrijk. De website vraagt geen kant en klare oplossingen, maar is in

eerste instantie op zoek naar gebruikersverhalen waarbij de initiatiefnemers op zoek gaan naar het

best mogelijke antwoord.

- Gebruikersonderzoek en marketing (i.s.m. Memori): het inventariseren van methodes voor

gebruikersonderzoek voor gemeentebesturen, OCMW’s en andere organisaties.

- Onderzoek naar behoeften aan dienstverlening in regio Kortrijk (i.s.m. Kortrijk en Memori):

ontwikkeling van een methodiek om de gemeenten toe te laten hun digitale service- en

informatiewerking te analyseren vanuit zowel de vraag- als aanbodzijde. Daarbij wordt gewerkt

met een combinatie van surveys en focuspanels, met als doel inzicht te verschaffen over de

doelgroepen en het digitale aanbod te inventariseren.

- Voorbereiding brede bevraging in 2010 van inwoners Kortrijk, Waregem, Wevelgem, Zwevegem en

Harelbeke. De resultaten zullen deels de basis vormen voor het lokale en regionale e-

governmentbeleid van Leiedal de komende jaren.

(I) PRODUCTENCATALOGUS

Sinds 2009 beschikken alle gemeenten van de regio Kortrijk over een eigen gemeentelijke

productencatalogus. Het beschrijven van gemeentelijke dienstverlening in producten heeft een intense

inhoudelijke samenwerking tussen de gemeenten in de hand gewerkt. Binnen het DRK-platform werd

het mogelijk om producten van andere gemeentelijke websites te kopiëren. Gemeenten kunnen goede

productbeschrijvingen van andere gemeenten overnemen en aanpassen aan hun specifieke

gemeentelijke context.

Daarnaast is Leiedal de voorbije maanden betrokken geweest bij de uitbouw van een Vlaamse

productencatalogus. In de loop van 2010 zullen de websites van de regio Kortrijk klaargestoomd

worden voor een synchronisatie met data op Vlaams niveau. In het kader van het Smart Cities project,

bouwt een Engelse partner aan een Europese productencatalogus, wat mogelijkheden zal bieden om

gebruikersstatistieken van andere Europese landen te kunnen raadplegen.

(J) MIJN GEMEENTE

In samenwerking met Kortrijk, onderzocht Leiedal het voorbije werkjaar de mogelijkheden om binnen

DRK gepersonaliseerde informatie en diensten te kunnen aanbieden. Aan de hand van dergelijke

applicaties, ontvangt de burger informatie en diensten op maat en kan de gemeente of stad diensten

aanbieden die aansluiten op de noden van de burger.

In de loop van 2009 werkte Leiedal voor de gemeentebesturen een demo uit die het potentieel van

gepersonaliseerde diensten aantoont, dit op basis van persoonlijke profielen van geregistreerde

gebruikers van de nieuwe websites. Een aantal voorbeelden van dergelijke diensten zijn het intekenen

op specifieke nieuwsbrieven; aanbod van diensten en informatie o.b.v. leeftijd en voorkeuren; geo-

informatie o.b.v. adres burger (‘Mijn buurt’); e-ID-integratie, etc.
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Met betrekking tot locatiegebonden data, ontwikkelde Leiedal in het kader van ‘Smart Cities’ een

koppeling tussen de krachtige Govmapsinfrastructuur en Google Maps. Dit laat toe om traditionele

back office data (GIS) te linken aan een gekende en gebruiksvriendelijke interface zoals Google Maps.

Deze toepassing werd al ingezet bij de nieuwe gemeentelijke websites, Parko.be, etc.

(K) INTEGRALE DIENSTVERLENING, PROCESSEN EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Op vraag van de gemeentesecretarissen, ontwikkelde Leiedal een opleidingsaanbod voor het najaar

2009 en 2010 rond interne processen, organisatieontwikkeling en integrale dienstverlening. Daarnaast

werd ook het concept van ‘ateliers’ uitgewerkt, waarbij experts betrokken worden bij de ontwikkeling

en evaluatie van dienstverlening. Deze vorming vormt een verlengstuk van de Ontmoetingsavond van

Leiedal in 2008 (‘De gekantelde overheid’) waar het belang van synergie tussen beleid en IT bepleit

werd.

3.9.2. DIGITALE REGIO KORTRIJK

(A) LANCERING GEMEENTELIJKE WEBSITES

Samen met de twaalf gemeenten uit de regio Kortrijk, lanceerde Leiedal op 9 januari 2009 de nieuwe

generatie gemeentelijke websites binnen het DRK-platform. Het 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 regio Kortrijk zet hiermee de toon voor een nieuwe generatie

gemeentelijke websites in Vlaanderen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE NAVIGATIE

De websites hanteren resoluut een gebruikersgerichte navigatie. Openingstijden, adressen,

dienstverlening 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

kennismaken 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 gemeentelijke medewerkers.

PRODUCTENCATALOGUS

De gemeentelijke dienstverlening is veelzijdig: van een premie voor zonnepanelen tot een

klasbezoek aan het museum. Deze dienstverlening wordt nu helder en duidelijk gecategoriseerd binnen

de websites aan de hand van een productencatalogus. Niet alleen is een volledige oplijsting van de

gemeentelijke producten beschikbaar, ook wordt doorheen de sites relevante informatie aangeboden.

Naargelang de aard van de producten wordt verwezen naar een fysiek loket en/of een elektronisch

formulier. Het beschrijven van gemeentelijke dienstverlening in producten heeft een intense

samenwerking tussen de gemeentebesturen in de hand gewerkt. Gemeenten kunnen goede

productbeschrijvingen van andere gemeenten overnemen en aanpassen aan hun specifieke

gemeentelijke context.
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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 bieden een overzicht van alle verenigingsadressen, overheidsadressen of bedrijven

op het 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.

GROTERE BETROKKENHEID

De gebruiker kan op buurtwebsites terecht voor informatie op maat van zijn wijk of deelgemeente.

Culturele, sociale, sportieve en jeugdverenigingen van de gemeente 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. In de nabije toekomst zullen steeds meer gepersonaliseerde diensten ontwikkeld worden

(zie 9.2.1.9).

UNIEK SAMENWERKINGSMODEL

De nieuwe websites zijn tot stand gekomen dankzij het uniek samenwerkingsverband ‘Digitale Regio

Kortrijk’ met de gemeenten van het arrondissement Kortrijk en Leiedal. Gedurende anderhalf jaar

heeft Leiedal dit ambitieus regionaal project gecoördineerd; zo’n 25 webmasters en 150 webredacteurs

uit de twaalf gemeenten verzorgden de gemeentelijke bijdragen. Door het bundelen van de

gemeentelijke krachten werd een aanzienlijke meerwaarde gecreëerd. De inhoudelijke samenwerking

heeft een hoger kwaliteitsniveau teweeg gebracht en meer inhoud over de verschillende gemeentelijke

facetten gestimuleerd. Bovenal leidde de technische samenwerking van de gemeenten tot een

aanzienlijke kostenbesparing. Geen van de 12 gemeenten had dit op eigen houtje kunnen realiseren.

De lancering begin 2009 vormde vanzelfsprekend geen eindpunt, de komende jaren wordt het DRK-

project nog verder geoptimaliseerd en uitgebreid met nieuwe toepassingen zoals kaartmateriaal,

gepersonaliseerde informatie en online transacties.

(B) REGIONAAL PORTAAL DRK.BE

In afwachting van het nieuwe streekportaal, ontwikkelde Leiedal een eenvoudige versie van

’www.drk.be’. Dit is een regionale website waar het nieuws van de gemeenten wordt gebundeld en een

nieuwe versie van het perscentrum gebruikt kan worden. Het perscentrum is de populairste toepassing

binnen drk.be. In samenwerking met journalisten werden nieuwe specificaties vastgelegd en

teruggekoppeld naar een brede groep gebruikers van het perscentrum. De nieuwe eenvoudige versie

van de nieuwe website zal wellicht begin 2010 gelanceerd worden.
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3.9.3. GEOGRAFISCHE INFORMATIE

(A) UITROL GOVMAPS

In 2009 gebruikten Leiedal en onze gemeenten de GovMaps.eu-infrastructuur als bron voor alle

kaartmateriaal op de gemeentelijke websites en als motor voor de bedrijvengids die reeds in een zestal

gemeenten uitgerold werd. Daarnaast stond Leiedal in voor een aantal gemeentelijke en regionale geo-

toepassingen. De Govmaps.eu-infrastructuur werd binnen het raamakkoord ‘e-Government’ met de

Provincie opengesteld voor de gemeenten buiten het arrondissement Kortrijk.

(B) BRANDWEERHERVOMING

In het kader van de voorbereiding van een regionale brandweerhervorming, heeft Leiedal de huidige

brandweerposten nauwkeurig in kaart gebracht. Deze oefening omvatte niet enkel de locatie van de

huidige brandweerposten, maar ook de geografische analyse van de gevolgen hiervan. Hoe snel kan

een brandweerwagen ter plaatse zijn op een welbepaalde plaats? Hoe snel kunnen vrijwilligers hun

eigen post bereiken? Wat is het bereik van een brandweerpost binnen de 8 minuten? Waar bevinden

zich de risicozones (scholen, industrie, etc.) en door welk brandweerkorps worden die als eerste

bereikt? Naast de geografische analyse van de bestaande situatie, werden ook simulaties uitgewerkt

van mogelijke nieuwe scenario’s.

(C) DIGITALISERING BEGRAAFPLAATS

Op vraag van de gemeente Deerlijk, digitaliseerde Leiedal in samenwerking met de gemeente en een

stagestudent HOWEST een online begraafplaatstoepassing. Aan de hand van deze toepassing op de

gemeentelijke website, kan elke burger de volledige begraafplaats digitaal doorzoeken op basis van

naam en ligging. Bij de ontwikkeling werd bijzondere aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid.

Burgers kunnen de naam van de overledene ingeven en zo op een kaart gemakkelijk de begraafplaats

van hun dierbare vinden, samen met een aantal basisgevens van de persoon. Een andere mogelijkheid

bestaat erin om aan de hand van de ligging van het grafperceel op kaart, gegevens van de overledene

op te sporen.

(D) PARKO

Samen met het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko, ontwikkelde Leiedal een toepassing op de website

‘www.parko.be’ die aan de hand van geografische data gebruikers informatie op maat aanbiedt. Achter

de kaartjes op de website schuilt een stevige infrastructuur die de officiële adresgegevens van de stad

Kortrijk combineert met geografische gegevens van het Govmaps-systeem.

(E) INDIVIDUELE BEGELEIDING

De intercommunale Leiedal ondersteunt het gebruik en de implementatie van geografische

informatiesystemen in de dertien aangesloten gemeenten. Een werkgroep komt regelmatig bijeen om

informatie en expertise uit te wisselen. Op vraag van de gemeenten bood Leiedal in 2009 ook

individuele begeleiding aan.
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3.9.4. EUROPESE SAMENWERKING

Om inspiratie en middelen naar onze regio te halen, werken Leiedal en de aangesloten

gemeentebesturen in Europese projecten samen met partners en regio’s uit andere landen.

(A) SMART CITIES

Het Europees project ‘Smart Cities’ bundelt 13 partijen – zowel overheidspartners als academische

partners - 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 partnership. Als

leadpartner van het project, ontwikkelt Leiedal toonaangevende toepassingen rond elektronische

dienstverlening. Concreet wordt gewerkt op de volgende domeinen:

- dienstverlening: verdere ontwikkeling van de productencatalogus, afstemmen van interne en

externe werkprocessen, ontwikkelen van nieuwe interfaces, verhogen van de klantgerichtheid,

etc.;

- mobiele en draadloze dienstverlening: ontwikkelen van toepassingen voor draadloos of mobiel

gebruik die toelaten om op minder bereikbare plaatsen een kwalitatief dienstenaanbod te

ontwikkelen;

- gebruikersonderzoek: stimuleren van de gebruikersgerichtheid bij de ontwikkeling van diensten,

het ontwikkelen van methodes om gebruikers beter te analyseren.

Smart Cities vormt een uniek project omwille van de inzet van drie centrale pijlers:

- inzet van academische kennis: academische kennis en het gebruik van een academisch netwerk

moet er toe leiden dat e-governmentinitiatieven ingebed zijn in een breder kader, en dat zij

kritisch geëvalueerd kunnen worden. Zo kreeg Leiedal al begeleiding van Idea en Porism over het

correct gebruik van de productencatalogus en de mogelijke gebruikersanalyse product-gebruiker-

kanaal. Deze kennis werkt een meer doordachte inzet van kanalen en een betere analyse van

doelgroepen in de hand bij het ontwikkelen van dienstverlening.

- mainstreaming: het samenwerken met de hogere overheid moet leiden tot het ontwikkelen van

diensten met een reële impact, die op eenvoudige wijze uitgerold kunnen worden op nationaal of

Europees niveau. De Vlaamse cel e-government Corve participeert als geassocieerd partner van

Leiedal binnen Smart Cities, ook de federale overheidsdienst Fedict is nauw betrokken.

- co-design: elektronische diensten worden samen met de eindgebruiker ontwikkeld.

Gebruikersonderzoek, interactie met de gebruiker en een goede communicatie zorgen ervoor dat

diensten een effectieve meerwaarde bieden.

In het licht van Smart Cities, stond Leiedal in 2009 in voor de ontwikkeling van heel wat innovatieve

toepassingen en relevante onderzoeken voor de regio (zie 3.9.1., 3.9.2. en 3.9.3.).

(B) VITAL RURAL AREA

Dertien partners uit Nederland, Duitsland, UK, Denemarken, Noorwegen en België participeren in het

Interreg-IVb-Noordzeeproject ‘Vital Rural Area’. Het project heeft als doel transnationale strategieën te

identificeren en uit te testen om regio’s te versterken. Het project focust op drie domeinen:
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- de versterking van KMO’s door de inzet van ICT en nieuwe samenwerkingsverbanden

- regiobranding

- optimaliseren van elektronische dienstverlening

Vital Rural Area heeft als doel een zogenaamde ‘Co-operative Agreement Approach’ (CAA) te

ontwikkelen. Deze methodiek laat toe om alle belanghebbenden op alle niveau’s op een actieve manier

te betrekken bij het opzetten en het realiseren van een project. Leiedal participeert aan het

werkpakket ‘Regiobranding’ en ‘Elektronische dienstverlening’.

3.9.5. VORMING EN OPLEIDING

(A) VORMING IN MAATWERKING: VAN ACADEMY NAAR ATELIER

Ruim vijf jaar staat Leiedal in voor de organisatie van e-Goverment Academies. Deze Academies

vormen een uitstekend platform om nieuwe kennis en ideeën te verspreiden op regionaal niveau. Door

de gerichte aanpak biedt een Academy wel zelden ruimte om in te gaan op specifieke inhoudelijke

noden van gemeenten. Daarom ging Leiedal in 2009 van start met zogenaamde e-Government Ateliers

waarbij medewerkers van publieke organisaties en experten uit het Europees Smart Cities-netwerk

samen brainstormen. Het probleem wordt uitgediept, oplossingen worden gezocht en nadien

uitgewerkt.

E-GOVERNMENT ACADEMIES

In 2009 stond Leiedal in voor de organisatie van drie e-Goverment Academies:

- ‘Duidelijk, helder, toegankelijker en beter’ (29/01/09): nieuwe websites;

- ‘Mijn Gemeente’ (19/02/09): informatie en diensten op maat van de burger, persoonlijke interactie

met bestuur, overheidsinformatie op maat;

- ‘Doe meer met je gebruikers’ (18/06/09): als gemeente zinvol werken met statistieken, producten,

profielen en dienstverlening.

E-GOVERNMENT ATELIERS

In 2009 werden twee e-Government Ateliers georganiseerd:

- ‘Online publiceren van geodata’ (02/04/09): geo-informatie als motor voor betere analyse en

dienstverlening;

- ‘dienstverlening’ (14/12/09): unieke loketten, telefonisch onthaal en online bereikbaarheid;

geïntegreerde klantenwerking.

(B) INTERNATIONALE EVENTS

Naast regionale e-Government Academies en Ateliers, werden in 2009 vier Europese

opleidingsinitiatieven georganiseerd. Vanuit de regio participeerden verschillende gemeentebesturen.

- ‘Creating Smarter Cities’ (Edinburgh (UK); 2-4/03/09): officiële start Smart Cities met academisch

debat en presentaties over elektronische dienstverlening.
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- ‘Customer Profiling Academy’ (Norwich (UK); 24/03/09): klantenprofilering, statistische methodes

en het afstemmen van dienstverlening op doelgroepen.

- ‘Wireless Services Academy’ (Groningen (NL); 16/04/09): draadloze elektronische dienstverlening,

met bijzondere aandacht voor mobiele lokale toepassingen.

- ‘Customer Services Workshop’ (Kortrijk; 06/05/09): informatica-architectuur en het koppelen van

back office toepassingen aan online interfaces.

(C) OPLEIDING E-POLITIEK

In samenwerking met ‘Vorming Plus’ en de ‘Vlaamse ICT Organisatie vzw’, ontwikkelde Leiedal een

opleidingsprogramma voor lokale politici die kennis en expertise willen opdoen rond Web 2.0-

technologie en e-participatie-instrumenten. Tijdens drie vormingsavonden, gingen de initiatiefnemers

dieper in op web 2.0, marketing en online aanwezigheid op het internet en de relatie burger-web.

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. In 2009 werd aandacht besteed aan de opvolging van de GRB-

kartering, het GDI-decreet en de uitvoering van het GIS-Beleidsplan 2009-2010.

(C) STUURGROEP GIS-VLAANDEREN

Ruim acht 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

geografische informatiesystemen. Hoofdthema’s in 2009 waren de voorbereiding van het

ontwerpdecreet GDI-Vlaanderen, de omzetting van de INSPIRE-richtlijn, de voorbereiding van het GDI-

decreet en de Belgische standaard in adressen (BeSt-Address).

(D) VKBO-WERKGROEP

Leiedal participeert in een werkgroep van CORVE (Coördinatiecel Vlaams e-Government) die actief

werkt rond de valorisering van de Vlaamse Verrijkte Kruispunt Bank Ondernemingen (VKBO).
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Intercommunale Leiedal

Jaarverslag van het vijftigste dienstjaar - 2009

Hoofdstuk 4 – Actieve dossiers per gemeente
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4. ACTIEVE DOSSIERS PER GEMEENTE

4.1. ANZEGEM

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 KMO-zone Jagershoek –Vichte (Anzegem)

- algemene nazorg en parkmanagement (o.m. introductie aanspreekpunt voor bedrijven,

adviseren bouwaanvragen, actief opvolgen groenaanleg en -onderhoud);

- BISY – innovatief bewegwijzeringssysteem: implementatie pilootproject op Vichte-Jagershoek.

 Site Balcaen te Ingooigem

- leegstaand bedrijfspand van circa 1 ha in het centrum van Ingooigem;

- snel verkennend onderzoek uitgevoerd in functie van mogelijke herinvulling.

 Vichte Lendedreef

- zones van circa 2 ha ingekleurd als bedrijfsgrond palend aan bestaande bedrijven;

- voeren van onderhandelingen i.f.v. de aankoop van de gronden.

 Vichte Mekeirleweg

- voeren van diverse gesprekken i.k.v. project ‘Onderhandelingsteams onbenutte

bedrijfsgronden’, in samenwerking met POM.

LOKAAL WOONBELEID

 Anzegem Ter Schabbe

- sociaal woonproject dat samen met sociale huisvestingsmaatschappijen wordt ontwikkeld in

het centrum van Anzegem;

- aankoop strook grond i.f.v. realisatie van een doorgang naar het nabijgelegen rust- en

verzorgingstehuis;

- verkoop van gronden aan de sociale huisvestingsmaatschappijen ‘Mijn Huis’ Harelbeke en

‘Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij’ Kortrijk;

- opvolgen van de diverse subsidiedossiers;

- opvolgen aanstelling studiebureau infrastructuurwerken.

 Vichte Waregemstraat

- gemengde woonverkaveling voor betaalbaar wonen die samen met een private ontwikkelaar

wordt gerealiseerd;

- afsluiten samenwerkingsovereenkomst met private eigenaar om het project te realiseren;

- aanstellen studiebureau infrastructuurwerken;

- opmaak voorontwerp technische studie;

- opmaak verkavelingsplan.

LOKALE ECONOMIE

 LEAN!

- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente 2008’ Vlaanderen;

- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in samenwerking met Kortrijk, Waregem en Wevelgem;

- doelstelling: huidige gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven grondig analyseren en

optimaliseren;

- opstart project.
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STEDENBOUW

 9 RUP’s in behandeling

- 2_2 - Zonevreemde constructies fase 3;

- 4_1 - Heirweg school;

- 8_1 - Vichte - Grasstraat;

- 13_1 - Heirweg - Vinkenhout;

- 14_1 - Vichte Plaats;

- 15_1 - Vichte Stationsomgeving;

- 16_1 - Vichte Parken - Kerkdreef;

- 17_1 - Vierschaar;

- 19_1 - Douterloigne.

 Herziening GRS.

 Ontwerpend onderzoek Ter Schabbe.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Woningbehoeftenstudie.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Verbreding en verdieping mobiliteitsplan.

PUBLIEKE RUIMTE

 Beeldkwaliteitsplan Anzegem: uitwerking en finalisering.

 Heraanleg dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem

- opmaak projectdefinitie;

- subsidiedossier PDPO;

- opvolging uitvoeringsdossier en bewaking kwaliteiten i.k.v. realisatie.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Bermbeheerplan Anzegem.

 Regionale visie grote windturbines.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen;

- opstart begeleiding website erfgoed.

 GIS ondersteuning.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Bedrijvengids Anzegem.

 Voorbereiding brandweerhervorming
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 LEAN!: optimalisering bedrijvengids.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Deelname Werkwisselweek.

 Partner Sinergiek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.2. AVELGEM

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Industriepark Avelgem

- afstemming met gemeente in functie van activering van de bouwverplichting van een aantal

bedrijven en de terugkoop van een onbenut perceel.

STEDENBOUW

 2 RUP’s in behandeling

- 3_1 - Omgeving Groote Fabrieke;

- 4_1 - Ter Meersch.

 Strategisch project omgeving Groote Fabrieke.

 Dorpskernvernieuwing Bossuit.

 Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Sneltoets mobiliteitsplan: actualisatie actietabel.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Regionale visie grote windturbines.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen.

 GIS ondersteuning.

 Digitale begraafplaatstoepassing.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Bedrijvengids Avelgem.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Deelname Werkwisselweek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.3. DEERLIJK

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Bedrijventerrein Ter Donkt II – Deerlijk

- uitgerust en uitverkocht bedrijventerrein van circa 10 ha;

- opstellen lastenboek gemeenschappelijk groenonderhoud i.k.v. bedrijventerreinmanagement;

- algemene nazorg (o.m. opvolgen groenonderhoud).

 KMO-zone Deerlijk Vichtsesteenweg

- KMO-zone voorzien aan de Vichtesteenweg van circa 5,8 ha;

- aankoop van gronden van één eigenaar en principieel akkoord omtrent de aankoop van

gronden van een tweede eigenaar;

- afsluiten pachtverbreking voor 1.508m²;

- verderzetten aankooponderhandelingen.

 Site BST

- verlaten bedrijfssite aan de rand van St-Lodewijk van circa 3 ha;

- snel verkennend onderzoek i.f.v. analyse van de diverse mogelijkheden voor reconversie.

LOKAAL WOONBELEID

 Deerlijk Paanderstraat

- ontwikkeling van een gemengd woonproject voor betaalbare en sociale woningen samen met

de sociale huisvestingsmaatschappijen;

- opmaak stedenbouwkundige inrichtingsplannen;

- opstart samenwerking en sociale huisvestingsmaatschappijen en opmaak verkoops-

overeenkomsten;

- indienen subsidiedossier infrastructuur.

STEDENBOUW

 7 RUP’s in behandeling

- 1_1 - Molenhoek;

- 2_1 - Sporterreinen Sint-Lodewijk;

- 3_1 - Sint Lodewijk;

- 4_1 - Evangelieboom;

- 5_1 - De Gavers;

- 6_1 - Oosthoek;

- 7_1 - Sportcomplex stationswijk.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV

- begeleiding ‘Sint-Lodewijk’ als hoofddorp Deerlijk.

 Strategisch project nieuw sportcomplex.

 Opmaak stedenbouwkundige inrichtingsplannen Paanderstraat.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Analyse en voorstel maatregelen mobiliteit Paanderstraat.
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MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Regionale visie grote windturbines.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen.

 GIS ondersteuning.

 Ontwikkeling digitale begraafplaatstoepassing.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Deelname aan driedaags atelier dienstverlening 2009-2010.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Deelname Werkwisselweek.

 Partner Sinergiek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.4. HARELBEKE

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Eerste fase van circa 45 ha bruto van het bedrijventerrein Evolis – Kortrijk-Harelbeke-

Zwevegem

- afronden administratieve procedures voor het verleggen van de buurtweg

Luipaardstraat;

- afwerking infrastructuurwerken 1ste fase;

- verdere opvolging plaatsing van 4 windturbines op het terrein door Electrawinds;

- afstemming met Electrawinds rond de realisatie van een Groenestroomcentrale op

Evolis en daaraan gekoppeld een warmtenet;

- organisatie van de officiële opening op 11 juli, gekoppeld aan het evenement Kortrijk

Congé;

- uitwerken van de marketingstrategie ‘visie op de toekomst’ in een concreet

marketingplan en uitvoeren van de diverse marketingacties;

- verdere besprekingen met de geselecteerde kandidaat-investeerders i.f.v. het afsluiten

van de eerste verkoopsovereenkomsten;

- verkoop van een eerste perceel van 1 hectare.

 Bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem – projectoproep revitalisering

- kadert binnen de projectoproep '(her)inrichting verouderde bedrijventerreinen en

brownfields’ van Vlaams Ministerie van Economie;

- Vlaamse overheid subsidieert de studie- en proceskosten m.b.t. de technische,

organisatorische, financiële en/of juridische haalbaarheid van een herinrichting;

- opmaak analyse bestaande situatie;

- opstart mobiliteitsplan & signalisatieplan.

 De Blokken Zwevegem – Harelbeke (Bekaertsite)

- herontwikkeling van een voormalige bedrijfssite – circa 16 ha van de NV Bekaert als

nieuw bedrijventerrein;

- verkoop van één perceel voor een totale oppervlakte van circa 2 ha;

- verkoop van de globale kantorensite aan de gemeente Zwevegem;

- verdere uitwerking van de realisatie van een bedrijventerrein op het gedeelte

‘loodsenzone’: opstart uitvoering van de afbraak- en infrastructuurwerken, e.a.;

- opvolgen van de bodemsaneringswerken die uitgevoerd worden in opdracht van de

vroegere eigenaar NV Bekaert;

- afsluiten van diverse reservatie-overeenkomsten.

 Uitvoering RUP 3-1 Harelbeekse Houtzagerij/Omniplex

- Bemiddeling op vraag van de stad tussen betrokken eigenaars i.f.v. de voorziene

uitbreiding van de firma Omniplex.

STEDENBOUW

 4 RUP’s in behandeling

- 9_1 - Gemengde activiteitenkorrels N50;

- 12_1 - Groeninge ververij;

- 13_1 - Bavikhove Dorp-Oost;

- 14_1 - Bavikhove Dorp-Noord.



122

 Goedkeuring RUP’s ‘Vanhoenacker-Harelbeekse houtzagerij’; ‘Zonevreemde woningen -

buitengebied’ en ‘Zonevreemde woningen - stedelijk gebied’.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-Kortrijk.

 Gebiedsvisie Leie tussen Kortrijk en Waregem:

- sleutelproject ‘Harelbeke – Kuurne: stad aan het water’: woonpark aan Leie: opmaak

inrichtings- en landschapsplan.

- ondersteuning procedure en projectdefinitie Grote Markt.

 Partiële herziening GRS.

 Strategisch project Leieboorden.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Sneltoets mobiliteitsplan: verbreding en verdieping.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen.

 GIS ondersteuning.

 Onderzoek naar verwachtingen burgers inzake elektronische dienstverlening:

voorbereiding brede bevraging 2010 inwoners.

 Bedrijvengids Harelbeke.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Deelname aan driedaags atelier dienstverlening 2009-2010.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Deelname Werkwisselweek.

 Partner Sinergiek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.5. KORTRIJK

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Eerste fase van circa 45 ha bruto van het bedrijventerrein Evolis – Kortrijk-Harelbeke-

Zwevegem

- afronden administratieve procedures voor het verleggen van de buurtweg

Luipaardstraat;

- afwerking infrastructuurwerken eerste fase;

- verdere opvolging plaatsing van 4 windturbines op het terrein door Electrawinds;

- afstemming met Electrawinds rond de realisatie van een Groenestroomcentrale op

Evolis en daaraan gekoppeld een warmtenet;

- organisatie van de officiële opening op 11 juli, gekoppeld aan het evenement Kortrijk

Congé;

- uitwerken van de marketingstrategie ‘visie op de toekomst’ in een concreet

marketingplan en uitvoeren van diverse marketingacties;

- verdere besprekingen met de geselecteerde kandidaat-investeerders in functie van

het afsluiten van de eerste verkoopsovereenkomsten;

- verkoop van een eerste perceel van 1 hectare.

 Dienstenzone Beneluxpark – Hoog-Kortrijk

- aankoop van 2 zonevreemde woningen (2.122m²) gesitueerd in fase 1a;

- afwerken stedenbouwkundig concept ‘Kantoren in een park’ voor fase 1b samen met

een externe landschapsarchitect;

- Opstellen lastenboek gemeenschappelijk groenonderhoud in het kader van

bedrijventerreinmanagement;

- algemene nazorg en parkmanagement (o.m. introductie aanspreekpunt voor de

bedrijven, adviseren bouwaanvragen, actief opvolgen groenaanleg en -onderhoud);

- voeren van onderhandelingen met diverse eigenaars i.f.v. de realisatie van een tweede

fase.

 Doomanstraat – Aalbeke (Kortrijk)

- afwerken infrastructuurwerken;

- algemene verkoopspromotie;

- algemene nazorg.

 Transportcentrum LAR (Kortrijk-Menen): uitbreiding

- opvolgen van de juridische procedure die aangespannen werd door de buurtbewoners

tegen de Vlaamse Regering en Leiedal omtrent de vastlegging van de uitbreiding van

de LAR ten zuiden van de E17.

 KMO-zone Torkonjestraat – Marke (Kortrijk)

- ontwikkeling van een bedrijventerrein van circa 8 ha langs de Torkonjestraat;

- uitwerking principiële inrichtingsschets;

- participatietraject met omwonenden;

- voeren van onderhandelingen met één van de eigenaars i.f.v. de aankoop van grond;

- afstemming met overige eigenaar en stad Kortrijk omtrent de realisatie van een

gezamenlijk project.
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 Site ex-Emdeka Bellegem

- herontwikkeling van een verlaten bedrijfssite van circa 2 ha als lokaal

bedrijventerrein;

- opmaak van bodemsaneringsproject en conformverklaring door OVAM;

- opstart van bouwtechnische studie over een eventueel te behouden gebouw en

voorbereiding afbraakdossier i.f.v. het verkrijgen van subsidies i.k.v. het decreet op

leegstaande bedrijfsruimtes;

- afstemming met buren i.f.v. afbraak en sanering;

- communicatie met buurt a.h.v. nieuwsbrief.

 Kortrijk Noord: uitbreiding

- realisatie van uitbreiding bedrijventerrein Kortrijk-Noord van circa 22 ha bruto;

- voeren van onderhandelingen i.f.v. de aankoop van de gronden;

- aankoop gronden en pachtverbreking voor circa 8,3 ha;

- voeren van onderhandelingen met bedrijven/eigenaars die er een eigen bedrijf wensen

te vestigen;

- opmaak van een globaal inrichtingsplan en aftoetsen bij betrokken instanties;

- opmaak van een onteigeningsplan en voeren van de nodige procedures i.f.v. het

bekomen van de onteigeningsmachtiging.

 Site Kapel Ter Bede – Littoral Kortrijk

- finaliseren van het project (ingediend door de stad Kortrijk) i.k.v. de projectoproep

‘(her)inrichting verouderde bedrijventerreinen en economische locaties’ van Vlaams

Minister van Economie;

- opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het plangebied.

 Dienstenzone P. Kennedypark Kortrijk

- verkoop perceel grond circa 1 ha aan VOKA voor de vestiging van de provinciale zetel.

LOKAAL WOONBELEID

 Heule Peperstraat

- ontwikkeling van gemengd duurzaam woonproject voor betaalbare en sociale

woningen samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen;

- finalisering inrichtingsstudie;

- participatie aan het Ecopolisproject in samenwerking met VIBE met het oog op de

realisatie van een duurzame verkaveling.

LOKALE ECONOMIE

 Kortrijk Xpo - XIM

- 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 grensoverschrijdende schaal kan fungeren

als economische hefboom;

- opstelling en uitvoering actieplan.

 Uniek Ondernemersloket Kortrijk

- i.k.v. EFRO met cofinanciering door stad Kortrijk, Vlaamse Overheid (Hermes) en

Leiedal;

- doelstelling is het creëren van een uniek aanspreekpunt in Kortrijk waar bedrijven met

allerhande vragen terecht kunnen;
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- behandeling specifieke (ruimte)vragen op regionale schaal.

 LEAN!

- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente 2008’ Vlaanderen;

- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in samenwerking met Kortrijk, Waregem en

Wevelgem;

- doelstelling: huidige gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven grondig analyseren

en optimaliseren;

- opstart project.

STEDENBOUW

 Projectmanagement van complex ruimtelijk project ‘Leiewerken’: Collegebrug en Ijzerkaai.

 4 RUP’s in behandeling

- 1_1 - Kortrijk Weide;

- 2_1 - Littoral;

- 5_1 - AZ Groeninge;

- 6_1 - Torkonjestraat.

 Gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-Kortrijk.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Gebiedsvisie Leie tussen Kortrijk en Waregem.

 Startnota wijk Venning.

 Ontwerpend onderzoek:

- uitbreiding Kortrijk-Noord.

- Kapel Ter Bede.

- Emdeka Bellegem.

- Torkonjestraat.

- Kruiskouter.

 Studie herbestemming N50c.

 Strategische projecten Leiewerken en herbestemming N50c.

 Actualisatie percelenkaart.

 Inrichtingsstudie Peperstraat.

 Locatiestudie lokaal bedrijventerrein buitengebied Kortrijk.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Pendelfonds Kennedypark en omgeving: stimuleren van werknemers om openbaar vervoer

en fiets te nemen.

 Participatie werkgroepen studie Vectris hoogwaardig openbaar vervoer Hoog Kortrijk.

 Studie Tracé N50.

PUBLIEKE RUIMTE

 Leieboorden: medewerking ontwikkeling globaal ontwikkelingskader.

 Integratie rustpunt Leievallei Laag-Vlaanderen-wandelroute.

 Inrichtingsplan Leiekant Marke-Bissegem.
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MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

 Project Heerlijke Heulebeek:

- verfijning acties;

- inbedding in strategische project regionale groenstructuur.

 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei Wervik-Kortrijk

- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met vier deelgebieden (Balokken Wervik,

Barakken Menen, Guldenberg-Biezenveld en Leiekant)

- voorbereiding Europees project.

 Inrichtings- en beheervisie Leiekant Marke-Bissegem.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen;

- lay-out buurtwebsites;

- sectie website Sinksen;

- sectie website elfdaagse;

- sectie website Surplus;

- sectie website toerisme;

- implementatie e-mailtoepassing;

- begeleiding bij integratie OCMW.

 GIS ondersteuning.

 Onderzoek naar verwachtingen burgers inzake elektronische dienstverlening:

- uitbouw website ‘www.zegonshoehetkan.be’;

- voorbereiding brede bevraging 2010 inwoners.

 Opzetten enquête bij gebruikers website: bevraging online formulieren.

 Partner Smart Cities.

 Geotoepassing parkeerbedrijf Parko.

 Ontwikkeling contactendatabank.

 Onderzoek ‘Mijn Gemeente’: ontwikkeling gepersonaliseerde en locatiegebonden

informatie en diensten

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

 Deelname aan driedaags atelier dienstverlening 2009-2010.

 Opzetten project intergemeentelijke contactendatabank.

 LEAN!: optimalisering bedrijvengids.
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Deelname Werkwisselweek.

 Partner Sinergiek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.

 Designregio Kortrijk: derde editie 5x5.

REGIONALE SAMENWERKING

 Luchthaven Kortrijk-Wevelgem: LOM en LEM.
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4.6. KUURNE

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Kortrijk Noord: uitbreiding

- realisatie van uitbreiding bedrijventerrein Kortrijk-Noord van circa 22 ha bruto;

- voeren van onderhandelingen i.f.v. de aankoop van de gronden;

- aankoop gronden en pachtverbreking voor circa 8,3 ha;

- voeren van onderhandelingen met bedrijven/eigenaars die er een eigen bedrijf wensen te

vestigen;

- opmaak van een globaal inrichtingsplan en aftoetsen bij betrokken instanties;

- opmaak van een onteigeningsplan en voeren van de nodige procedures i.f.v. het verkrijgen

van de onteigeningsmachtiging.

LOKAAL WOONBELEID

 Woonplan Kuurne met bijzondere aandacht voor

- programmatie sociale huisvesting;

- evaluatie openbaar groen;

- evaluatie woonloket t.a.v. woonwinkelconcept.

STEDENBOUW

 4 RUP’s in behandeling

- 1_1 – Gasthuisweide;

- 2_1 – Leieboorden;

- 3_1 – Groeningeververij;

- 4_1 – Rijksweg.

 Goedkeuring RUP ‘Gasthuisweide’.

 Strategisch project groenstructuur.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Gebiedsvisie Leie tussen Kortrijk en Waregem:

- sleutelproject ‘Harelbeke – Kuurne: stad aan het water’: woonpark aan Leie: opmaak

inrichtings- en landschapsplan.

 Ontwerpend onderzoek uitbreiding Kortrijk-Noord.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Sneltoets mobiliteitsplan.

 Opvolging aansluiting Noordlaan – ring vanuit GBC.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.
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NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

 Project Heerlijke Heulebeek

- verfijning acties;

- inbedding in strategische project regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen.

 GIS ondersteuning.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Partner Sinergiek.

 Deelname Werkwisselweek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.7. LENDELEDE

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Rozebeekstraat – Lendelede

- te ontwikkelen KMO-zone van circa 3,5 ha palend aan de Rozebeeksestraat;

- verderzetten onderhandelingen met eigenaars i.f.v. realisatie.

 Haalbaarheidsonderzoek site Ex-Nelca in Lendelede

- verlaten bedrijfssite van circa 9 ha in het centrum van Lendelede die te koop wordt

aangeboden door de curator;

- afwerken van het haalbaarheidsonderzoek voor voorbereiden van een mogelijke aankoop.

STEDENBOUW

 1 RUP in behandeling

- 7_1 – Lange Munte.

 Goedkeuring RUP ‘Lange munte’.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Strategisch project Bergkapel

- beoordeling nabestemmingsplan;

- prospectie partners en middelen.

 Plannenregister.

 Ontwerpend onderzoek site Nelca.

 Woningbehoeftestudie.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.

 Opmaak milieujaarprogramma.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen;

- ondersteuning bij inhoudelijke invulling website en begeleiding redacteurs.

 GIS ondersteuning.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Voorbereiding brandweerhervorming.
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Partner Sinergiek.

 Deelname Werkwisselweek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.8. MENEN

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Transportcentrum LAR – projectoproep revitalisering

- kadert binnen de projectoproep '(her)inrichting verouderde bedrijventerreinen en brownfields’

van Vlaams ministerie van Economie;

- Vlaamse overheid subsidieert de studie- en proceskosten m.b.t. de technische,

organisatorische, financiële en/of juridische haalbaarheid van een herinrichting;

- opmaak analyse bestaande situatie.

 Transportcentrum LAR (Kortrijk-Menen): uitbreiding

- opvolgen van de juridische procedure die aangespannen werd door de buurtbewoners tegen de

Vlaamse Regering en Leiedal omtrent de vastlegging van de uitbreiding van de LAR ten zuiden

van de E17.

LOKAAL WOONBELEID

 Woondichtheidsplan buitengebied.

STEDENBOUW

 2 RUP’s in behandeling

- 1_1 - Rekkem centrum;

- 4_1 – Leiestraat.

 Goedkeuring RUP ‘Rekkem centrum’.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Woondichtheidsstrategie.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Projecten groenfonds.

 Regionale groenstructuur.

 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei Wervik-Kortrijk

- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met vier deelgebieden (Balokken Wervik,

Barakken Menen, Guldenberg-Biezenveld en Leiekant)

- voorbereiding Europees project.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen;

- begeleiding sectie lay-outs cultuurcentrum en bibliotheek.
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 GIS ondersteuning.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.9. SPIERE-HELKIJN

LOKAAL WOONBELEID

 Helkijn Elleboogstraat

- ontwikkeling woonproject voor betaalbaar wonen in het centrum van Helkijn;

- verwerving van gronden i.f.v. aansluiting Elleboogstraat – N353 (Doornikseweg);

- afstemming plannen met de ontwerper van de herinrichting Centrum Helkijn.

- opmaak verkavelingsplan.

STEDENBOUW

 2 RUP’s in behandeling:

- 2_1 - Randafwerking;

- 3_1 - Onderlandenstraat.

 Goedkeuring RUP ‘Randafwerking’.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Woningbehoeftestudie.

 Ontwerpend onderzoek woonzone Elleboogstraat.

 Strategisch project dorpskernvernieuwing Spiere.

 Inrichtingsstudie lokaal bedrijventerrein.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

 Landschapsplan omgeving Grote en Zwarte Spierebeek.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen;

- ondersteuning bij inhoudelijke invulling website.

 GIS ondersteuning.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Partner Sinergiek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.10. WAREGEM

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Bedrijventerrein Blauwpoort Waregem

- zone van circa 35 ha voorzien als bedrijventerrein in het voorstel van afbakening van het

kleinstedelijk gebied Waregem;

- afronding van haalbaarheidsonderzoeken op vraag van Waregem;

- opvolgen van het afbakeningsproces van het stedelijk gebied Waregem.

 Site Bekaert Textiles

- verlaten bedrijfssite van circa 13 ha die te koop wordt aangeboden;

- opmaak van haalbaarheidsonderzoeken in functie van mogelijke aankoop en herontwikkeling.

 Site Dejaeghere - St-Elooisvijve

- verlaten bedrijfssite van circa 4 ha in het centrum van St-Eloois-Vijve;

- opmaak van een haalbaarheidsonderzoek op vraag van de stad i.f.v. aankoop en mogelijke

herontwikkeling.

LOKALE ECONOMIE

 LEAN!

- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente 2008’ Vlaanderen;

- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in samenwerking met Kortrijk, Waregem en Wevelgem;

- doelstelling: huidige gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven grondig analyseren en

optimaliseren;

- opstart project.

STEDENBOUW

 Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem.

 PRUP Regenboogstadion.

 10 RUP’s in behandeling:

- 2_1 - Desselgem - Marktplaats-Zilverbergstraat;

- 3_1 - Sint-Eloois-Vijve Markt Industriezone;

- 4_1 - Sint-Eloois-Vijve Moerbosstraat;

- 6_1 - Bilkhage;

- 7_1 - Koning Albertstraat;

- 8_1 - Roestraat;

- 9_1 - Kerkdreef;

- 11_1 - Ware Heem;

- 12_1 - Karmel;

- 13_1 - Oud containerpark.

 Goedkeuring RUP ‘Koning Albertstraat’ en ‘Kerkdreef’.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Site ’t Ware Heem: ondersteuning op juridisch-financieel en planologisch niveau

- finalisering bestek en uitschrijven aanbesteding;

- voltooiing RUP en onteigeningsplan;

- Regenboogstadion.

 Ontwerpend onderzoek
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- Blauwpoort;

- Site Dejaeghere.

 Gebiedsvisie Leie tussen Kortrijk en Waregem.

 Opmaak masterplan Dompelpark.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen;

- opstarten e-mailtoepassing nieuwsbrieven.

 Onderzoek naar verwachtingen burgers inzake elektronische dienstverlening: voorbereiding brede

bevraging 2010 inwoners.

 GIS ondersteuning.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

 Deelname aan driedaags atelier dienstverlening 2009-2010.

 LEAN!: optimalisatie bedrijvengids.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Partner Sinergiek.

 Deelname Werkwisselweek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.
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4.11. WERVIK

STEDENBOUW

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

 Advies m.b.t. aanpak grote ruimtelijke projecten o.b.v. beleidsplannen en doelgerichte

gesprekken.

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Regionale visie grote windturbines.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei Wervik-Kortrijk

- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met vier deelgebieden (Balokken Wervik,

Barakken Menen, Guldenberg-Biezenveld en Leiekant)

- voorbereiding Europees project.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 GIS ondersteuning.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.

 Deelname Werkwisselweek.
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4.12. WEVELGEM

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 Noord-westelijke uitbreiding bedrijventerrein Gullegem-Moorsele (Wevelgem) met 50 ha

bruto

- verkoop van grond aan de firma Bivit nv (circa 5.000m²);

- algemene nazorg en parkmanagement (o.m. introductie aanspreekpunt voor de

bedrijven, adviseren bouwaanvragen, actief opvolgen groenaanleg en -onderhoud);

- opstellen lastenboek gemeenschappelijk groenonderhoud i.k.v.

bedrijventerreinmanagement.

 Vliegveld Wevelgem-Bissegem

- uitwerken van lastenboek en organiseren van de procedure i.f.v. toekenning van een

concessie op een terrein van 6000m² aan een luchtvaartgebonden onderneming;

- algemene nazorg;

- verkoop van één perceel voor luchtvaartgebonden activiteiten.

 Wevelgem Zuid: uitbreiding

- beperkte uitbreiding van bruto 6 ha voorzien in de afbakening van het stedelijk gebied

Kortrijk;

- opmaak van een onteigeningsplan en voeren van de nodige procedures i.f.v. het

verkrijgen van de onteigeningsmachtiging;

- verderzetten aankooponderhandelingen;

- procedure opstarten voor het aanstellen van een ontwerper infrastructuurwerken.

 KMO-zone Kruiskouter

- KMO-zone voorzien in het structuurplan van Kortrijk;

- onderzoek realisatiemogelijkheden.

 Bedrijventerrein Wevelgem - Zuid: projectoproep revitalisering

- kadert binnen de projectoproep '(her)inrichting verouderde bedrijventerreinen en

brownfields’ van Vlaams Ministerie van Economie;

- Vlaamse overheid subsidieert de studie- en proceskosten m.b.t. de technische,

organisatorische, financiële en/of juridische haalbaarheid van een herinrichting;

- opmaak analyse bestaande situatie;

- opstart mobiliteitsplan en signalisatieplan.

 Gullegem-Moorsele (oud gedeelte)

- BISY – innovatief bewegwijzeringssysteem: implementatie pilootproject

LOKALE ECONOMIE

 LEAN!

- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente 2008’ Vlaanderen;

- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in samenwerking met Kortrijk, Waregem en

Wevelgem;

- doelstelling: huidige gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven grondig analyseren

en optimaliseren;

- opstart project.
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STEDENBOUW

 3 RUP’s in behandeling

- 1_1 - Stationsomgeving;

- 2_1 - Kleine Molen;

- 3_1 - Menenstraat Noord.

 Projectregie Kleine Molen

- advies verlenen bij verwerven strategisch gelegen gronden;

- uitwerking financiële haalbaarheidsstudie;

- vertaling structuurschets in schetsontwerp;

- subsidiedossier verkeer.

 Ontwerpend onderzoek Kruiskouter.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Sneltoets mobiliteitsplan.

 Pilootproject duurzaam woon-werkverkeer Gullegem-Moorsele.

- Onderzoek subsidiëring Pendelfonds

MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Regionale visie grote windturbines.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei Wervik-Kortrijk

- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met vier deelgebieden (Balokken Wervik,

Barakken Menen, Guldenberg-Biezenveld en Leiekant)

- voorbereiding Europees project.

 Project Heerlijke Heulebeek:

- verfijning acties;

- inbedding in strategische project regionale groenstructuur.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen;

- begeleiding bij integratie CEVI e-loket;

- sectie lay-out voor cultuurcentrum Wevelgem;

- opstart pilootproject ‘FormFlow’ (aanvraag stedenbouwkundig uittreksel).

 Onderzoek naar verwachtingen burgers inzake elektronische dienstverlening:

voorbereiding brede bevraging 2010 inwoners.

 GIS ondersteuning.
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 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

 Deelname aan driedaags atelier dienstverlening 2009-2010.

 LEAN!: optimalisatie bedrijvengids.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Deelname Werkwisselweek.

 Partner Sinergiek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.

REGIONALE SAMENWERKING

 Luchthaven Kortrijk-Wevelgem: LOM en LEM.

GRENSOVERSCHRIJDNEDE SAMENWERKING

 Twinning-tripling: samenwerking met Roubaix i.k.v. wielrennen.
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4.13. ZWEVEGEM

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

 KMO-zone Esserstraat – Zwevegem

- algemene nazorg en parkmanagement (o.m. introductie aanspreekpunt voor de

bedrijven, adviseren bouwaanvragen, actief opvolgen groenaanleg en -onderhoud);

- verdere voorbereiding voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw op de site;

- uitvoering 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 perceel;

- algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen).

 Bedrijventerrein Trekweg – Moen (Zwevegem)

- verkoop van 1 perceel voor een totale oppervlakte van 10.217 m²;

- algemene verkoopspromotie;

- algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen).

 Bedrijventerreinen Oude Spoorweg – Sint-Denijs (Zwevegem)

- algemene verkoopspromotie;

- algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen).

 De Blokken Zwevegem – Harelbeke (Bekaertsite)

- herontwikkeling van een voormalige bedrijfssite – circa 16 ha van de NV Bekaert als

nieuw bedrijventerrein;

- verkoop van één perceel voor een totale oppervlakte van circa 2 ha;

- verkoop van de globale kantorensite aan de gemeente Zwevegem;

- verdere uitwerking van de realisatie van een bedrijventerrein op het gedeelte

‘loodsenzone’: opstart uitvoering van de afbraak- en infrastructuurwerken, e.a.;

- opvolgen van de bodemsaneringswerken die uitgevoerd worden in opdracht van de

vroegere eigenaar NV Bekaert;

- afsluiten van diverse reservatie-overeenkomsten.

 Voorbereiding tweede fase bedrijventerrein Evolis – Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem.

 Lokaal bedrijventerrein Losschaert

- KMO-zone voorzien in het structuurplan van Zwevegem, RUP voor vastlegging

bestemming in opmaak;

- aankoop hoeve met bijhorende gronden.

LOKAAL WOONBELEID

 Zwevegem Transfo

- afsluiten van overeenkomst met de geselecteerde projectontwikkelaar i.f.v. de

realisatie van een kwalitatief woonproject;

- verbreking van deze overeenkomst door projectontwikkelaar;

- verdere voorbereiding realisatie: opmeten terrein, analyse van de technische

randvoorwaarden;

- onderhandeling met sociale huisvestingsmaatschappij ‘Mijn Huis’ i.f.v. invulling sociaal

luik.
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 Zwevegem Leopoldstraat

- uitvoering projectregie op vraag van de gemeente voor de realisatie van een

binnenstedelijk gemengd woonproject;

- analyse van de financiële en stedenbouwkundige randvoorwaarden;

- voeren van de projectregie op vraag van de gemeente Zwevegem;

- aankoop van 2 strategische percelen: 2.760m²;

- voeren van aankooponderhandelingen voor overige gronden en afsluiten van

verkoopsbeloftes.

 Woonplan Zwevegem

- programmatie sociale huisvesting;

- woningbehoeftestudie;

- evaluatie openbaar groen;

- doelgroepenplan;

- lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting.

STEDENBOUW

 8 RUP’s in behandeling

- 7_1 - Voetwegen;

- 8_1 - Tranfo Zwevegem;

- 10_1 - Gemeentepark;

- 14_1 - Losschaert;

- 15_1 - Leopoldstraat;

- 16_1 - Winkelstraat;

- 20_1 - Zonevreemde sportterreinen (Heestert);

- 23_1 - KMO zone Jolainstraat.

 Goedkeuring RUP ‘Winkelstraat’ en ‘Zonevreemde sportterreinen (Heestert)’.

 Projectmanagement van complex ruimtelijk project ‘Transfo Zwevegem’: herbestemming

elektriciteitscentrale

- restauratiewerken (afbraak, onderhoud beschermde schoorsteen, toegankelijkheid

bevorderen Transfogebouw);

- actualisatie ontwikkelingsprogramma;

- opmaak masterplan, landschapsplan;

- woonproject: herdefiniëring aanpak ontwikkeling.

 Gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-Kortrijk.

 Projectregie Leopoldstraat.

 Voorbereiding herziening GRS.

 Ontwerpend onderzoek site Hanssens.

 Ondersteuning opvolging planningsproces nieuw RSV.

 Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT

 Verbreding en verdieping mobiliteitsplan.

 Opvolging fietspad oude spoorwegbedding vanuit GBC.
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MILIEU, WATER EN ENERGIE

 Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur.

 Steunpunt lokaal water- en rioleringsbeleid.

 Regionale visie grote windturbines.

 Milieubeleidsplan Zwevegem.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

 Regionale groenstructuur.

 Trage Wegen.

LOKAAL E-GOVERNMENT

 DRK – gemeentelijke websites

- inhoudelijke begeleiding en coördinatie bij uitbouw van de gemeentelijke website;

- lancering website;

- optimalisatie en uitbreiding website met nieuwe toepassingen.

 GIS ondersteuning.

 Evaluatie dienstverlening i.k.v. realisatie Nieuw Administratief Centrum.

 Onderzoek naar verwachtingen burgers inzake elektronische dienstverlening:

voorbereiding brede bevraging 2010 inwoners.

 Organisatie e-Government Academies en Ateliers.

 Deelname aan driedaags atelier dienstverlening 2009-2010.

 Opzetten project intergemeentelijke contactendatabank.

 Voorbereiding brandweerhervorming.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 Deelname Werkwisselweek.

 Partner Sinergiek.

 Opleidingstraject managementvaardigheden gemeentesecretarissen.



144



145

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR

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.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar 2009 afgesloten op

31 december 2009, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde

boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 52.570.885 euro en waarvan de

resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 1.896 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 bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd

door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo

wordt georganiseerd en uitgevoerd 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

administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, 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 steekproeven 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 beoordeeld. Wij zijn

van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons

oordeel.
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Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 een getrouw beeld

van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in

overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

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 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

overeenkomstig 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 31/12/2009
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WAARDERINGSREGELS

MATERIËLE VASTE ACTIVA – AFSCHRIJVING EN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Voor de herwaardering en de afschrijving van materiële vaste activa worden de richtlijnen

gevolgd, vermeld in de Omzendbrief van 24 januari 1986 van het Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap.

- Sinds 2002 worden er geen herwaarderingen meer geboekt.

- De eerder geboekte herwaarderingsmeerwaarden worden hetzij jaarlijks, hetzij ná

volledige afschrijving of sloping naar de onbeschikbare reserves overgeboekt.

- De geherwaardeerde waarden worden afgeschreven volgens een plan dat ertoe strekt de

toerekening van deze geherwaardeerde waarde ten laste van de resultaten te nemen,

gespreid over de residuele afschrijvingsperiode van de betrokken activa.

De afschrijvingsdotaties worden verkregen door de geherwaardeerde boekwaarden te

delen door het aantal jaren waarover die activa nog moeten worden afgeschreven.

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;

De investeringen voor uitbreiding van de kantoren zullen vanaf 2010 worden afgeschreven, na

de ingebruikname.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De aandelen worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde en zijn in 2009 toegenomen met

250.000 euro, ingevolge de participatie in nv XOM. In 2000 werd er een participatie genomen

in de cv Kanaal 127 voor een waarde van 247.899 euro. In 2003 werd een participatie van

125.000 euro genomen 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

voorraadwaarde bedraagt eind 2009 38.060.660 euro.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

De nog geraamde uitgaven die betrekking hebben op de in de loop van het boekjaar verkochte

gronden, worden gedoteerd aan een voorzieningrekening voor de realisaties. Er worden

voorzieningen aangelegd voor de verwervingskosten, de uitrustingskosten, de interestlasten

en het parkmanagement. Wanneer de geraamde uitgaven in een volgend boekjaar effectief

gebeuren, wordt de hiertoe aangelegde voorzieningrekening aangewend.

Van de voorzieningrekening voor werkingskosten werd in 2009 een bedrag van 100.000 euro

aangewend om de financiering van de werkingskosten te salderen. In 2004 werd een nieuwe
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voorzieningrekening gevormd voor strategische stedenbouwkundige projecten. Deze

voorzieningrekening verminderde in 2009 met een bedrag van 113.053 euro.

Om de engagementen die werden genomen in het kader van het Beleidsplan 2008-2013 waar

te maken, werd in 2008 een nieuwe voorziening gevormd van 1.370.000 euro. Deze

voorziening wordt in 2009 aangewend voor een bedrag van 279.076 euro om reeds

goedgekeurde projecten te (co)financieren.

In 2007 werd een voorziening aangelegd om de engagementen t.a.v. de Provincie (n.a.v. de

kapitaalsvermindering) in de komende jaren na te komen. In 2009 werd een bedrag van

180.042 euro van deze voorziening afgenomen als cofinanciering van de werking van de vzw

XIM (immaterieel luik van Kortrijk Xpo).

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

eID elektronische identiteitskaart

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)

iDTV interactieve digitale televisie

IEG Intercommunale d'Etude et de Gestion (Moeskroen)

IGGI Intergemeentelijke werkgroep geo-informatie

IGORO Intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening
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IMOG Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest

Kortrijk

KBO Kruispunt Bank van Ondernemingen

KMO kleine of middelgrote onderneming

KTM Kortrijkse Textiel Maatschappij

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

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

wvi West-Vlaamse Intercommunale
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