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VOORWOORD

woord vooraf

Na de feestelijkheden rond haar vijftigste verjaardag, is Leiedal zeker niet op haar lauweren gaan rusten. Het jaarverslag dat u nu in handen hebt, zal dit illustreren. Sta me toe er enkele opvallende zaken uit te lichten.
Sommige streekdossiers hebben een lange incubatietijd nodig, om dan plots in een stroomversnelling te geraken.
Eén daarvan is de manier hoe we in de regio omgaan met onze rivieren en kanalen. Algemeen directeur Karel
Debaere stelde het als volgt in de nieuwsbrief 4-Kantjes: “Tot een aantal decennia geleden keerden steden en
gemeenten hun rug van de rivieren en kanalen die over hun grondgebied stroomden. Vandaag is het water weer
helemaal terug van weggeweest. De oevers van de waterlopen zijn nu in vele steden de meest gegeerde plekken
om te wonen, jaagpaden zijn op vakantiedagen trekpleisters voor fietsers en wandelaars, bedrijven willen zich om
mobiliteitsredenen terug aan het water vestigen, natuurverenigingen aanzien valleien als dé continuïteiten voor
natuur- en ecologische ontwikkelingen …”.
Na heel wat voorbereidende studies in samenwerking met de Provincie en realisaties in Kortrijk, ligt er nu een
toekomstvisie op tafel rond de mogelijkheden van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het wordt een multifunctionele as
die moet verbinden en verzamelen en die het vertoeven aangenamer moet maken. Het regionaal project ‘Groene
Sporen’ sluit daar naadloos bij aan en zal de kwaliteit van ons stedelijk en open landschap versterken. Ook binnen
de Eurometropool wordt het “blauwe en groene netwerk” hét project voor de toekomst.
Leiedal deed de voorbije drie jaar ook flink wat onderzoek naar de beste strategieën en praktijkvoorbeelden voor
de ontwikkeling van gepersonaliseerde en gebruikersgerichte overheidsdiensten. Meer dan 200 deelnemers uit
zestien landen luisterden naar de eindresultaten tijdens de eindconferentie van het Europese ‘Smart Cities’ project
in Brussel en Kortrijk. En iedereen zag dat het goed was. Tegelijk werd de ambitie van de streek voorgesteld om
dienstverlening centraal te stellen in de werking van de lokale besturen. Dit willen we doen op een performante en
innoverende manier. Daarom was het ook zo fijn om de prijs voor “meest vernieuwend webinitiatief in 2011” te
mogen ontvangen voor het concept “Mijn Gemeente”. Daarbij krijgt een bewoner de mogelijkheid om de gemeentelijke website aan de eigen noden en wensen aan te passen. We kijken alvast uit naar de lancering in Kortrijk in
het voorjaar van 2012.
Ruimte voor bedrijven blijft hoe dan ook een kernactiviteit van Leiedal. Destijds was er grond in overvloed, nu is die
een schaars goed geworden. Daarom kiezen we er bewust voor om leegstaande of verwaarloosde bedrijventerreinen
een flinke opknapbeurt te geven. Vijf jaar na de aankoop van de leegstaande Bekaert-productiesite “De Blokken”
in Zwevegem-Harelbeke, kon Leiedal opnieuw zestien hectare op de markt brengen. Acht hectare werd herbestemd
om er het nieuw gemeentelijk administratief centrum van Zwevegem te vestigen.
De tien hectare van de site Nelca die Leiedal in 2011 verwierf, opent nieuwe perspectieven voor Lendelede, zeker
nadat de internationaal befaamde stedenbouwkundige Jordi Farrando, samen met de stedenbouwkundigen van
Leiedal, er heeft gewerkt aan een masterplan. Farrando was eerder al actief rond de Leieboorden in Kortrijk.
In de winkel van Leiedal liggen ook een reeks “woonproducten”. Eén ervan is de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement. Dit biedt steden en gemeenten de kans om op te treden in de toewijzing van sociale huurwoningen
door voorrang te geven aan specifieke doelgroepen en de programmatie van bijkomende sociale woningen vast te
leggen. Waregem was de koploper voor dit relatief nieuwe wooninstrument, dat samen met het Welzijnsconsortium
werd ontwikkeld. Wat later volgde Kortrijk in deze methodiek.
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Ondertussen laten de gevolgen van de economische crisis zich steeds meer voelen, ook voor de lokale besturen.
Een goed beheer van de uitgaven en zoeken naar efficiëntiewinst worden algemene uitgangspunten. Leiedal wil
daarbij een ondersteunende rol spelen. Eén van de eerste initiatieven was de samenaankoop van energie. Acht
gemeentebesturen en twee intercommunales beslisten om deel te nemen. Andere vormen van samenwerking zullen
ongetwijfeld volgen, mede als een uitloper van het project ‘Sterk Besturen in een Sterke Regio’.
Tenslotte is 2011 nog een belangrijk jaar geweest voor de toekomst van Leiedal. Na een grondige selectieprocedure heeft de raad van bestuur op 24 juni Filip Vanhaverbeke aangesteld als nieuwe directeur van Leiedal. Hij
was jarenlang actief als architect-stedenbouwkundige bij de wvi. Nadien leidde hij het autonoom gemeentebedrijf
Stadsvernieuwing Oostende. De jongste jaren was hij gedelegeerd bestuurder van “Scholen voor Morgen” bij Fortis
Real Estate. De nieuwe directeur zal in juni 2013 de volledige leiding overnemen van algemeen directeur Karel
Debaere, die dan een nieuwe, maar ongetwijfeld even actieve levensfase zal instappen.
Filip Santy
voorzitter
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organisatie en financiën

1.1. DEELNEMERS op 31/12/11
1.1.1. DEELNEMERS REEKS A - DE GEMEENTEN
Gemeente

Bevolking (31/12/11)

Aantal aandelen

Anzegem

14.472

2.987

Avelgem

9.639

1.998

Deerlijk

11.417

2.375

Harelbeke

26.952

5.427

Kortrijk

75.162

16.480

Kuurne

12.975

2.658

5.676

1.170

13.091

2.830

2.109

423

Waregem

36.744

7.892

Wervik

18.375

2.592

Wevelgem

31.083

6.354

Zwevegem

24.208

4.930

Subtotaal

281.903

58.116

Lendelede
Menen (*)
Spiere-Helkijn

(*) De vroegere deelgemeenten Lauwe en Rekkem.

Eind 2011 bedroeg het bevolkingscijfer van de aangesloten gemeenten 281.903 inwoners,
tegenover een totaal bevolkingscijfer in het arrondissement Kortrijk van 301.448 inwoners.

1.1.2. DEELNEMERS REEKS B - ANDERE OPENBARE BESTUREN
Bestuur

Provincie West-Vlaanderen
WVEM, Brugge

Aantal aandelen
na overdracht
14.572
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 31/12/2011
Voorzitter  				

Leden reeks A met raadgevende stem

Filip Santy, Kortrijk 				
Alfred Platteau, Avelgem
							Vincent Declercq, Harelbeke
Ondervoorzitters

Lieven Vantieghem, Avelgem 		
Leden reeks B
Marleen Titeca-Decraene, Provincie			
Lieven Lybeer, Provincie
							Willy Vandemeulebroucke, Provincie
Leden reeks A

Albert Defeyter, Anzegem 			
Deskundigen
Ann Accou, Deerlijk				
Luc Deseyn
Alain Top, Harelbeke				Jacques Laverge
Wout Maddens, Kortrijk
Eric Lemey, Kuurne 			
Algemeen directeur
Pedro Ketels, Lendelede 				
Karel Debaere
Caroline Bonte-Vanraes, Menen			
Rik Vandevenne, Spiere-Helkijn 		
directeur
Kristof Chanterie, Waregem				Filip Vanhaverbeke
Johnny Goos, Wervik				
Jan Seynhaeve, Wevelgem				Secretaris
Claude Vanwelden, Zwevegem			
Marleen Verkaemer

1.2.2. 	COMMISSARIS-REVISOR
Martin Derijcke van het kantoor Callens, Pirenne, Theunissen & C°oefent sinds 2005 toezicht uit op de
rekeningen van de intercommunale als commissaris-revisor.
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1.3. 	PERSONEEL OP 31/12/11

algemeen directeur

secretaris

Karel Debaere

Marleen Verkaemer

directeur
FILIP VANHAVERBEKE

Immobiliaire

Stedenbouw en

Projectontwikkeling

Milieu & Natuur

ANNEMIE CELIS (1.1)

Steven Vanassche

Bram Tack 

Filip Meuris (4.1)

NELE DEMEULEMEESTER

(coördinator)

(coördinator)

(coördinator)

An Devolder (1.1)

Denis Billiet (1.1)

Bjoke Carron

bob Bulcaen

Els Dewaele (1.1)

Ignace Braecke

Veerle De Bock (1.4)

Steven Debaveye

Anne-Rose Gaeremynck (1.3)

Maarten Bullens

Dominique Declercq (1.1)

mady decuypere

Françoise Maertens (1.4)

Ward Claerbout

Ruben D’Haene

Bart Noels (4.1)

GIOVANNI MAES (4.3)

Tine Claeys

Maarten Gheysen 

frederik seyns

FILIP MEURIS (4.1)

petra decant (4.2)

Steven Hoornaert 

jeroen thibaut

BART NOELS (4.1)

Mieke Depoorter (1.1)

  (co-coördinator)

inge wydhooge

SOFIE RAPSAET

Alex Deweppe

Griet Lannoo

Christa Van Den Driessche (1.2)

Carine Eeckhout (1.4)

Bram Lattré

LIESBET VERHELLE

brian legein

Hannelore Leys

Johan Loosveld

GIOVANNI MAES (4.3)

Stijn Vannieuwenborg

Kathleen Seynhaeve (3)

algemene diensten

e-Government

Petra Decant (4.2)

Stefaan Verreu 
Nele Vandaele
Dominiek Vandewiele
Wilfried Vandeghinste 
    (adviseur)

(1)
(2)
(3)
(4)

Deeltijdse prestaties: (1.1) 80%; (1.2) 67%; (1.3) 60%; (1.4) 50%.
Contract van bepaalde duur.
Ziekteverlof.
Halftijdse prestaties bij:
(4.1) algemene diensten en e-government
(4.2) algemene diensten en immobiliaire projectontwikkeling
(4.3) algemene diensten en stedenbouw en milieu & natuur
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1.4.	LEIEDAL ALS INSTELLING IN 2011
1.4.1. VENNOTEN
Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van dertien steden en gemeenten uit de regio
Kortrijk. In 2011 onderging de samenstelling van de vennoten geen wijziging.

1.4.2.	ALGEMENE VERGADERINGEN
De Algemene Vergadering, waarin elke vennoot van Leiedal zetelt, kwam twee keer bijeen met de
volgende agendapunten:
• dinsdag 24 mei 2011 in CC Het Spoor te Harelbeke (agenda: goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
2010, kwijting bestuurders en commissaris-revisor, vervanging bestuurders met raadgevende stem,
tussentijdse evaluatie beleidsplan 2008-2013, gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2011,
verlenging mandaat commissaris-revisor);
• dinsdag 13 december 2011 in de Spikkerelle te Avelgem (agenda: goedkeuring werkprogramma en
begroting 2012, gemeentelijke bijdrage in werkingskosten 2012).

1.4.3.	RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kwam in totaal 22 keer samen.
In de Raad van Bestuur zetelen twee afgevaardigden met raadgevende stem. Deze personen worden
voorgedragen vanuit de oppositiepartijen en worden telkens voor twee jaar aangesteld. Voor de periode
mei 2009 tot mei 2011 waren dit namens de gemeente Deerlijk Frans Deruytere en namens de gemeente
Wevelgem Marnix Vansteenkiste.
Voor de periode vanaf mei 2011 tot mei 2013 mochten de gemeenten Avelgem en Harelbeke een
bestuurder met raadgevende stem aanduiden. Namens de gemeente Avelgem neemt Alfred Platteau
deel, namens de stad Harelbeke Vincent Declercq. Hun mandaat geldt tot aan de algemene vergadering
van mei 2013.

1.4.4.	PERSONEEL
A	MEDEWERKERSTEAM
Leiedal stelde eind 2011 49 medewerkers tewerk, waarvan 15 met deeltijdse prestaties. Dit
vertegenwoordigt 45 voltijdse equivalenten.
Indiensttreding met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur:

•
•
•
•
•
•

Annemie Celis, algemene diensten (vanaf juni 2011);
Nele Demeulemeester, algemene diensten en onthaal (vanaf november 2011);
Frederik Seyns, cluster e-government (vanaf mei 2011);
Jeroen Thibaut, cluster e-government (vanaf mei 2011) (overeenkomst van 1 jaar);
Filip Vanhaverbeke, directeur (vanaf november 2011);
Inge Wydhooge, cluster e-government (vanaf september 2011).

Op pensioenstelling:

•
•

Jiri Klokočka, cluster stedenbouw en milieu & natuur (vanaf oktober 2011);
Jan Coucke, cluster stedenbouw en milieu & natuur (vanaf augustus 2011).
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Uitdiensttreding:

•
•
•
•
•
•
•
•

Marleen Ameele, onthaal (vanaf september 2011);
Lawrence Beernaert, cluster e-government (vanaf juni 2011);
Mario Gentinetta, cluster e-government (vanaf juni 2011);
Kathy Helsen, cluster stedenbouw en milieu & natuur (vanaf maart 2011);
Griet Noë, cluster netwerking en communicatie (vanaf april 2011);
Els Oyaert, cluster netwerking en communicatie (vanaf juli 2011);
Jan Sabbe, cluster netwerking en communicatie (vanaf maart 2011);
Alan Veys, ondersteuning Sinergiek (van juni 2011).

Leiedal werkt op zelfstandige basis samen met Paul Geerts voor het ontwikkelen van projecten in het
kader van de regionale groenstructuur.
b	AANSTELLING NIEUWE DIRECTEUR
De Raad van Bestuur van Leiedal heeft op 24 juni Filip Vanhaverbeke aangesteld als opvolger van
Karel Debaere als algemeen directeur. Leiedal is als intercommunale op vele terreinen actief en wil de
toekomstige algemeen directeur alle kansen geven om zich gedurende twee jaar in te werken in de vele
activiteitenvelden en een uitgebreid netwerk op te bouwen.
Vanaf juni 2013 zal Filip Vanhaverbeke het roer definitief overnemen van Karel Debaere, die tot op dat
ogenblik als algemeen directeur aan de slag blijft.
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1.4.5. UITBREIDING KANTOREN & PARKING
In februari 2011 besliste de Raad van Bestuur het nieuwbouwproject met vergaderzalen verder te zetten.
De architecten Coussée en Goris hebben de plannen verder verfijnd en de bouwaanvraag opgesteld en
ingediend. Samen met een interne werkgroep wordt op vandaag de laatste hand gelegd aan het ontwerp.
Midden november 2011 zijn de werken gestart voor de aanleg van een bijkomende parking voor
de medewerkers en bezoekers van Leiedal. De extra parkeerplaatsen zijn noodzakelijk om het
nijpend parkeergebrek op drukke vergaderdagen op te lossen. Bovendien zal het bovenstaande
nieuwbouwproject 22 bestaande parkeerplaatsen innemen.
De nieuwe parking zal plaats bieden voor 64 wagens en komt op het perceel tussen Voka en Leiedal. Op
drukke dagen zal Voka kunnen uitwijken naar de parking van Leiedal en vice versa. De parking wordt
ontsloten via de Kennedylaan.
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1.5. INTERNE ORGANISATIE
1.5.1.	COMMUNICATIE
A	

INFORMATIEDOORSTROMING GEMEENTEN

INTERGEMEENTELIJKE OVERLEGFORA

Leiedal organiseert diverse intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven rond tal van activiteiten. Dit
gebeurt aan de hand van verschillende overlegstructuren, dit zowel op ambtenaren- als bestuursniveau.
In 2011 werden de werkgroepen rond e-government herdacht. Binnen deze context werden twee nieuwe
werkgroepen opgestart: ICT en dienstverlening. De ICT-werkgroep deelt maandelijks kennis en ontwikkelt
initiatieven rond informatica (software, hardware, netwerkbeheer, etc.). De werkgroep dienstverlening
bespreekt en ontwikkelt initiatieven rond dienstverlening voor lokale besturen. Geïnspireerd door Sterk
Besturen, staan de werkgroepen nu ook uitdrukkelijk open voor medewerkers van OCMW’s.
Daarnaast werd ook een intergemeentelijke werkgroep van bestuursjuristen opgericht: ervaringen
worden uitgewisseld en specifieke juridische vragen worden behandeld onder collega-juristen. Een
volledig overzicht van de verschillende intergemeentelijke werkgroepen kan u terugvinden onder 2.2.1.
ALGEMENE COMMUNICATIEKANALEN

Leiedal heeft in 2011 vier edities van de nieuwsbrief ‘Vierkantjes’ verspreid in haar ruim netwerk van o.m.
beleidsverantwoordelijken uit de gemeenten, het provinciebestuur, de Vlaamse en federale overheid, etc.
De nieuwsbrief belicht projecten en activiteiten waarin Leiedal een actieve rol opneemt.
Digitale communicatie wint ook aan belang. In 2011 werd sterker ingezet op de elektronische verspreiding
van informatie aan de hand van thematische nieuwsbrieven (energie, e-gov, projectcommunicatie, etc.)
en elektronische uitnodigingen en inschrijvingen. Dit laat ons toe om korter op de bal te spelen met
actuele informatie en gerichter te communiceren.
Het Jaarverslag 2010 van Leiedal, dat een breed en gedetailleerd beeld schept over de werking en
activiteiten in het voorbije werkjaar, werd op een vijftienhonderdtal exemplaren verspreid.
B

INFORMATIE- EN ONTMOETINGSMOMENTEN REGIO

INFORMATIEVERGADERINGEN GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSLEDEN

De vier intercommunales in de regio – Leiedal, Imog, WIV en Psilon – organiseren gezamenlijk twee
informatievergaderingen voor de gemeente- en provincieraadsleden van de aangesloten gemeenten.
De agendapunten van de algemene vergadering worden er uitgebreid toegelicht. Dit initiatief biedt een
aantal voordelen: raadsleden moeten zich maar één keer vrijmaken en er wordt meer ruimte gecreëerd
voor toelichting en debat dan op de klassieke gemeenteraad. De informatievergaderingen vonden plaats
op 7 april in Harelbeke en op 10 november in Kortrijk.
ONTMOETINGSAVOND

Op 24 mei 2011 organiseerde Leiedal haar jaarlijkse Ontmoetingsavond, een netwerkmoment voor
iedereen die betrokken is bij de uitbouw van de regio. ‘Grensoverschrijdende samenwerking’ stond
centraal. Aan de hand van getuigenissen uit diverse sectoren en een interactief debat, werd duidelijk wat
samenwerken over de grens kan betekenen. Stef Van De Meulebroucke, directeur van de Eurometropool
Lille-Kortrijk-Tournai, lichtte toe wat de Eurometropool kan betekenen voor lokale besturen.
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DE SAMENKOMST

De Samenkomst, een informatieve en inspirerende avond voor alle bestuurders en medewerkers van de
streek, vond plaats op 13 december in Avelgem. De 150 deelnemers selecteerden drie interactieve sessies
uit de volgende gemeentelijke initiatieven en/of streekprojecten:
• Uitdagingen voor sociaal wonen. Een integrale aanpak in Waregem;
• Speerpuntsectoren: het nut van clusterbeleid voor de regio Kortrijk;
• Mijn Gemeente: gerichte lokale dienstverlening voor burgers;
• Kanaal Bossuit-Kortrijk: van kanaal tot kanaalpark;
• Lean: verspilling in de gemeente herkennen en wegwerken;
• Lelijke plekjes: creatief omgaan met publieke ruimte;
• Reconversie als antwoord op de nood aan ruimte om te ondernemen in Lendelede;
• De Leie als motor voor ruimtelijke verandering;
• Sterk besturen in een sterke regio.
C	PERSCONTACTEN
Leiedal heeft in 2011 verschillende activiteiten, realisaties en evenementen bij een breed publiek bekend
gemaakt aan de hand van diverse perscontacten. Dit gebeurde al dan niet in samenwerking met andere
partners.
• Nieuwjaarsperscontact Conferentie van Burgemeesters (21 januari, Spiere-Helkijn);
• Event Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen i.s.m. POM (17 februari, Kortrijk);
• Leiedal subsidieert je eindwerk – voorstelling thesissen en samenwerking met onderwijs (24 februari,
Kulak);
• Lichtvisie West-Vlaams Platteland (22 maart, Kortrijk);
• Bedrijventerreinvereniging BLeie op Wevelgem-Zuid van start (28 april, Wevelgem);
• Groene Sporendag (7 mei, Zwevegem);
• Investeringsseminarie regio Kortrijk (24 juni, Kortrijk);
• Aanstelling Filip Vanhaverbeke als nieuwe directeur van Leiedal (1 juli, Kortrijk);
• Verwerving site Nelca (31 augustus, Lendelede);
• Trustteam vestigt zich op Evolis (7 september, Kortrijk);
• Opening bedrijventerrein De Blokken en start werken Gemeentepunt (10 september, Zwevegem);
• Streekambitie voor dienstverlening en e-government (15 september, Kortrijk);
• Spica vestigt zich op Evolis (3 oktober, Kortrijk);
• CM kiest voor Beneluxpark (25 oktober, Kortrijk);
• Concept ‘Kantoren in het park’ Beneluxpark (19 december, Kortrijk).
D

DEELNAME BEURZEN

BEDRIJVENCONTACTDAGEN KORTRIJK

Op woensdag 7 en donderdag 8 december nam Leiedal opnieuw deel aan de Bedrijven Contactdagen
in Kortrijk Xpo. Deze tweejaarlijkse beurs, die intussen aan haar veertiende editie toe is, vormt dé
ontmoetingsplaats bij uitstek voor ruim 500 ondernemingen en instellingen uit de regio Zuid-WestVlaanderen en Noord-Frankrijk. Bezoekers konden op de Leiedalstand terecht voor info over de nieuwe en
toekomstige ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden in onze regio.
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REALTY BRUSSEL

Vastgoedprofessionals konden van 24 tot 26 mei voor het derde jaar op rij terecht op de internationale
Realtybeurs in Brussel. Leiedal exposeerde er samen met het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) en
de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai een aantal actuele en toekomstige vastgoedprojecten uit de
Eurometropool.
MVO-EVENT
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een concept dat steeds meer ingang vindt in
verschillende private en publieke organisaties. Om dit concept verder te promoten, organiseerde de POM
en de Nederlandse provincie Zeeland een MVO-event met als slagzin ‘duurzaam = gewoon doen’. Op vraag
van RESOC Zuid-West-Vlaanderen bouwde Leiedal een regio-eiland uit samen met Toerisme Leiestreek,
Stad Kortrijk, LED’s (laagdrempelige expertise dienstencentra), Logo Leieland, Imog, de beschutte
werkplaatsen ’t Veer en De Waak en RESOC zelf. De regio Zuid-West-Vlaanderen kon op die manier
aantonen dat verschillende publieke en semi-publieke instanties het concept MVO in hun dagdagelijkse
werking verankeren.

Regio-eiland MVO beurs

INFOBEURS ONDERNEMERSMEETING HARELBEKE
Op donderdag 17 november organiseerde het stadsbestuur van Harelbeke in CC ’t Spoor een
ondernemersmeeting met een infobeurs voor talrijke streekorganisaties zoals RESOC, Unizo, Voka,
VDAB en het Ondernemersloket Kortrijk. Ook Leiedal presenteerde haar projecten in en rond Harelbeke:
revitalisering van het bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem, Evolis en de bedrijvengids.
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E	

DIVERSE COMMUNICATIE-ACTIES

In het kader van een performanter communicatiebeleid, heeft Leiedal in 2011 een aantal
communicatiedragers uitgewerkt:
• print: productfiches, brochures, folders, affiches, etc. (in kader van Groene Sporen, regionale
energiestrategie, lelijke plekjes, Smart Cities, etc.);
• digitaal: website, elektronische nieuwsbrieven, elektronische uitnodigingen, etc.;
• TV: reportages in economisch magazine West@Work op WTV/Focus.
Leiedal levert ook tweemaandelijks een bijdrage voor de elektronische nieuwsbrief Huis van de Streek.
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1.5.2. HUMAN RESOURCES
A	AANWERVING STAFMEDEWERKER HUMAN RESOURCES MANAGEMENT EN 			
	KWALITEITSZORG
Vanaf 1 juni 2011 stelt Leiedal een halftijds stafmedewerker HRM en kwaliteitsmanagement tewerk. Deze
functie heeft als opdracht het HR- en kwaliteitsbeleid verder uit te bouwen.
B

HEROPSTARTEN COMPETENTIE- EN TALENTMANAGEMENT

In 2011 werd competentiemanagement heropgestart. Doelstelling is om een competentiemodel
uit te werken op maat van Leiedal en met een grote betrokkenheid van alle medewerkers. De
competentiegerichte benadering wordt aangevuld met de invalshoek van talentmanagement. Dit heeft
verschillende voordelen:
• Het stelt een gemeenschappelijke taal ter beschikking om met iedereen in de organisatie, niet alleen
te spreken over ‘wat’ men moet doen, maar ook over ‘hoe’ functies ingevuld dienen te worden;
• Het vergemakkelijkt een ‘integraal’ HR-beleid. Zo wordt de basis gelegd om de verschillende HRfacetten op elkaar af te stemmen en logisch op elkaar te laten voortbouwen;
• Zo wil Leiedal een werkcontext creëren met een evenwicht tussen wat de organisatie vandaag en in
de toekomst nodig heeft en de talenten van de individuen die er werken.
C	ONTHAALBELEID
Als eerste stap van een integraal HRM-beleid, werkte Leiedal een onthaaltraject uit d.m.v. een draaiboek
met checklist, een digitale onthaalbrochure en een geactualiseerde versie van ‘Leiedal voor dummies’. Ook
krijgt elke nieuwe medewerker vanaf nu de ondersteuning van een peter of meter.
D

WERVINGS- EN SELECTIEBELEID

Dezelfde oefening gebeurde voor het wervings- en selectiebeleid. De opeenvolgende stappen en
de meest aangewezen wervingskanalen werden in kaart gebracht, op elkaar afgestemd en verder
geoptimaliseerd.
E	

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN

De HRM-dienst zorgde voor ondersteuning bij de functioneringsgesprekken. Een lijst met tips,
een sjabloon voor het verslag en voorbeeldvragen kunnen helpen om te komen tot verrijkende
functionerings- en evaluatiegesprekken.
F

VORMINGS- EN OPLEIDINGSBELEID

In 2011 volgden de medewerkers in totaal 1990 uren of 286 dagen opleiding. Als kennisorganisatie is
het voor Leiedal belangrijk te investeren in de permanente ontwikkeling en inzetbaarheid van haar
medewerkers. Op basis van de resultaten van de functioneringsgesprekken, werd een vormings- en
opleidingsplan voor 2012 opgesteld.

17

18

G	EXITGESPREKKEN
In het kader van een retentiebeleid, werden exitgesprekken als systematische HRM-tool ingevoerd. Zo kan
Leiedal leren uit het vertrek van medewerkers en achterhalen waar het HRM-beleid in de toekomst beter
op kan inspelen.
H	KWALITEITSBELEID
De reeds opgestarte verbeterprojecten werden uitgevoerd. Er vonden interne opleidingen plaats rond
MBTI, uitstel van oordeel en een schrijfopleiding. Een uniforme aanpak rond projectmanagement wordt
verwacht in de loop van 2012.
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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 liquidemiddelen.
VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa hebben een netto-boekwaarde van 1.270.094 euro.
De financiële vaste activa bedragen 710.395 euro, zijnde de participaties in WIV, Bedrijvencentrum, Bitlar,
Kanaal 127, Kortrijk Xpo en XOM.
VOORRAAD GRONDEN

De voorraad gronden had eind 2011 een boekwaarde van 53.953.678 euro:
• 31.268.262 euro in bedrijventerreinen;
• 18.043.784 euro in herwaarderingsprojecten;
• 4.641.632 euro in woonzones.
De balanswaarde van de voorraad omvat de geboekte verwervings- en uitrustingskosten en de financiële
lasten.
De voorraad is gefinancierd:
• voor 37.914.636 euro met leningen;
• voor 16.039.042 euro met eigen middelen.
De laatste jaren kan Leiedal opnieuw in grote mate investeren in nieuwe immobiliaire realisaties. In
2011 waren er voor 14.069.170 euro investeringen: 10.251.996 euro voor de aankoop van gronden en
bedrijfssites, 2.462.774 euro voor infrastructuurwerken, 86.112 euro voor exploitatiekosten, 89.763 euro
voor promotie en marketing, 9.493 euro voor parkmanagement, 813.683 euro intresten en 355.349 euro
aangerekende vergoeding voor de aanwending van eigen middelen.
BELEGGINGEN

Eind 2011 bedroegen de beleggingen 7.889.082 euro. Een bedrag van 3.165.807 euro is te beschouwen als
tijdelijke belegging, die begin 2012 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, 11.199.886 euro.
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

Overzichtstabel
Stand per 01/01/2011

Toevoeging in 2011

Besteding in 2011

Stand per 31/12/2011

Voorziening 
voor de realisaties
(verwerving, uitrusting, financiële 
lasten)

7.031.225,04

1.381.654,23

430.187,66

7.982.692,61

voorzieningen 
voor de reconversie 
bedrijventerreinen

1.420.000,00

Diverse voorzieningen 
voor werkingskosten

5.154.630,06

2.599.033,19

1.042.104,10

6.711.559,15

585.209,56

158.460,00

41.185,14

702.484,42

• voorziening voor 
werkingskosten 
cluster immob. proj.

1.436.468,00

228.121,31

-

1.664.589,31

• Voorziening voor 
aanpassingswerken 
kantoren

945.207,91

1.213.071,00

64.125,43

2.094.153,48

6.197,34

-

-

6.197,34

-

205.000,00

-

205.000,00

177.269,31

-

58.527,25

118.742,06

• Voorziening engagementen t.a.v.
Beleidsplan

1.622.308,77

775.606,87

825.726,64

1.572.189,00

• Voorziening engagementen t.a.v.
Provincie

353.169,17

-

52.539,64

300.629,53

• Voorziening voor 
e-governmentprojecten

28.800,00

18.774,01

-

47.574,01

13.605.856,10

3.980.687,42

1.472.291,76

16.114.251,76

• voorziening voor 
parkmanagement

• Voorziening voor 
projecten streekontwikkeling
• Voorziening 
pensioenlasten 
statutairen
• Voorziening strategische projecten 
stedenbouw

Totaal

1.420.000,00
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LENINGEN

In 2011 werden er nieuwe leningen aangegaan voor een totaal bedrag van 7.864.000 euro voor de
financiering van de verwervingen in de uitbreiding van het Beneluxpark en het bedrijventerrein KortrijkNoord en voor de aankoop van de bedrijfssite Nelca te Lendelede.
De overige investeringen (nl. voor een bedrag van 6.205.170 euro) werden met eigen middelen
gefinancierd.
In 2011 werd er 3.924.892 euro afgelost van bestaande leningen met de opbrengst uit de verkoop
van gronden. Op 31 december 2011 bedroeg het uitstaande bedrag van de leningen voor realisaties
37.914.636 euro.
Openstaande leningen voor immobiliaire realisaties per 31/12/2011 – Overzichtstabel
Kortrijk - Diensten- en handelszone Beneluxpark

2.879.523

Kortrijk - Harelbeke: Evolis

6.905.113

Zwevegem -Losschaert

1.950.000

Harelbeke-Zwevegem : De Blokken

4.620.000

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

3.000.000

Waregem – reconversieproject Bekaert Textiles

7.750.000

Lendelede reconversieproject Nelca
Totaal

4.750.000
37.914.636

1.6.3.	RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een winstsaldo van 46.550 euro.
De omzet uit de verkoop van gronden bedroeg 10.627.639 euro. Uit deze grondverkopen heeft Leiedal
een saldo gerealiseerd van 4.125.977 euro, waarvan:
• 967.621 euro voor de financiering van de werkingskosten van de cluster ‘Immobiliaire
Projectontwikkeling’;
• 538.950 euro bestemd als algemene inkomsten, waarmee o.m. de dienstverlening aan de
gemeentebesturen en de streek mede worden gefinancierd;
• 1.131.738 euro winstsaldo dat toelaat om een aantal voorzieningrekeningen aan te leggen;
• 158.460 euro voor de financiering van het parkmanagement in de komende jaren;
• 1.213.071 euro voor de financiering van de geplande uitbreiding van de kantoren.
De voorraadwaarde is toegenomen met 6.894.200 euro.
Naast de omzet uit verkoop van gronden zijn er nog 1.302.597 euro andere inkomsten uit realisaties.
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De rubriek ‘omzet’ omvat, naast de inkomsten uit realisaties, ook nog andere opbrengsten (in totaal
1.503.861 euro), in hoofdzaak zijn dat betaalde opdrachten. In 2011 werd er aan de gemeentebesturen een
bijdrage in de werkingskosten gevraagd van 2,35 euro/inwoner.
De rubriek ‘andere bedrijfsopbrengsten’ (in totaal 1.483.408 euro) omvat de subsidies voor
infrastructuurwerken (472.271 euro), de subsidies voor streekprojecten (1.011.137 euro).
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 21.811.704 euro.
De bedrijfskosten van 20.964.962 euro bestaan uit:
• de gemaakte kosten voor realisaties (12.900.138 euro);
• de administratie- en algemene kosten, inclusief de kosten voor streekprojecten (1.846.463 euro);
• de bezoldigingen (3.459.153 euro);
• de afschrijvingen op materiële vaste activa (250.812 euro);
• de toevoegingen en bestedingen van de voorzieningrekeningen (saldo: toename van 2.508.396 euro).
De bedrijfswinst van 846.742 euro wordt verhoogd met de financiële opbrengsten van 375.554 euro en
verminderd met de financiële kosten (1.169.363 euro) en de ingehouden roerende voorheffing (6.383 euro).
Dat levert een positief resultaat van het boekjaar op voor een bedrag van 46.550 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 maatschappelijke taak, met name mee helpen 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	OPTIES UIT BELEIDSPLAN 2008-2013
Op basis van de huidige voorraad aan bedrijventerreinen wordt geraamd dat Leiedal in de periode 20082013 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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B	AANWENDING RESERVEFONDSEN IN DE PERIODE 2008 TOT 2011
In de tabel wordt een overzicht gegeven van de bestedingen die in de periode 2008 tot 2011 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.
Van 2008 tot 2011 werden de reservefondsen aangewend voor een bedrag van 2.362.757 euro.
Overzicht besteding fondsen van 2008 tot 2011
Netto te
financieren
kosten 2008

Netto te
financieren
kosten 2009

Netto te
financieren
kosten 2010

Netto te
financieren
kosten 2011

Totaal
2008-2011

Bijdrage Equal project

10.000

-

-

-

10.000

Bijdrage Eurometropool

23.004

-

42.506

45.200

110.710

Kosten oprichting Eurometropool

16.598

-

-

-

16.598

• HST 4i

6.650

-

-

-

6.650

• HST Connect

6.007

451

-

-

6.458

390

-

-

-

390

50.705

26.776

26.125

25.000

128.606

Actie subsidiëring eindwerken

8.461

-

297

4627

13.385

Woonregieboek/regionale cel wonen

8.512

-

21.450

34.252

64.214

39.038

18.918

22.200

57.898

138.054

7.184

-

-

-

7.184

Opvolging dossiers Resoc

13.067

13.872

12.874

11.520

51.333

Prospectie Europese projecten

19.540

29.142

21.117

53.008

122.807

Interreg IV-Creative City Challenge

-

4.545

56.681

58.844

120.070

Uniek Ondernemersloket

-

10.552

12.690

34.278

57.520

Sinergiek

-

5.000

5.000

-

10.000

kosten biodiversiteitscharter

-

-

2.972

-

2.972

bijdrage KortrijkIN

-

-

2.500

2.500

5.000

ERSV-projectbegeleiding

-

-

3.750

-

3.750

209.156

109.256

230.162

327.127

875.701

A. Fonds voor streekontwikkeling

Interreg III-projecten

Phare West-project
Designregio Kortrijk

Begeleiding herstructurering vliegveld
Studie logistiek W-Vl.

Subtotaal A
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Netto te
financieren
kosten 2008

Netto te
financieren
kosten 2009

Netto te
financieren
kosten 2010

Netto te
financieren
kosten 2011

Totaal
2008-2011

-

15.784

33.542

75.149

124.475

39.271

60.851

114.577

-

214.699

B. Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal
Studie en proces Sterk Besturen
Boek 2010
Activiteiten n.a.v. 50 jaar Leiedal

-

-

145.813

-

145.813

39.271

76.635

293.932

75.149

484.987

Bijdrage Transfo

30.000

30.000

45.600

44.151

149.751

GM-revitalisering

52.890

10.721

-

-

63.611

Onderhandelingsteams

-

-

2.620

604

3.224

Revitalisering BT Harelbeke-Stasegem/
Wevelgem-Zuid

-

11.999

25.480

21.458

58.937

Revitalisering LAR

-

1.691

23.383

8.134

33.208

BISY

-

18.138

92.025

32.967

143.130

bedrijventerreinmanagement

-

-

-

9.454

9.454

82.890

72.549

189.108

116.768

461.315

5.096

-

-

-

5.096

28.267

-

-

-

28.267

8.102

2.444

-

-

10.546

23.636

-

-

-

23.636

Interreg IV-projecten

-

-

-

-

0

• Smart Cities

-

86.825

99.685

146.107

332.617

3.772

16.282

20.335

6.021

46.410

• Dans

-

-

-

1.822

1.822

• iAge

-

-

-

133

133

• Opening Up

-

-

-

12.714

12.714

Lean Ondernemingsvriendelijke gemeente

-

6.511

26.045

3.648

36.204

mymachine

-

-

-

1.268

1.268

68.873

112.062

146.065

171.713

498.713

Subtotaal B

C. Reconversiefonds

Subtotaal C

D. E-governmentfonds
Interreg IIIB-projecten
• LoG IN
• E-voice
• Bird
• Smart Regions

• Vital Rural Areas

Subtotaal D
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Netto te
financieren
kosten 2008

Netto te
financieren
kosten 2009

Netto te
financieren
kosten 2010

Netto te
financieren
kosten 2011

Totaal
2008-2011

4.949

24.227

-

-

29.176

24.450

45.891

43.542

82.610

196.493

E. Groenfonds
Erelonen externen groenprojecten
Regionale groenstructuur
Interne kosten regionale groenstructuren

-

-

130.350

-

130.350

12.675

-

-

-

12.675

4.800

-

-

-

4.800

27.337

-

-

-

27.337

kosten workshops (Leievallei, Kanaal 
Bossuit-Kortrijk)

-

2.790

1047

-

3.837

interreg iv a corrid’or

-

-

-

2.132

2.132

74.211

72.908

174.939

84.742

406.800

-

11.856

67.345

42.857

122.058

Visie windmolens

9.525

119.772

22.200

7.370

158.867

Subtotaal F

9.525

131.628

89.545

50.227

280.925

Doelstelling II-project Xpo immaterieel

-

180.042

186.789

52.540

419.371

Subtotaal G

0

180.042

186.789

52.540

419.371

483.926

755.080

1.310.540

878.266

3.427.812

gebiedsvisie Leievallei 
(tussen Wervik en Kortrijk)
Heulebeek - deel Leiedal
Beeldkwaliteitsplan Guldenberg-Biezenveld

Subtotaal E

F. Energiefonds
interreg IV - NS SEP

G. Engagementen samen met Provinciebestuur

Algemeen totaal (A + B + C + D + E + F + G)
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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
‘Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten’ is een werkvorm die als methodiek het nauwst verweven
zit doorheen alle activiteiten van de intercommunale. De diensten voor onze 13 gemeenten concentreren
zich rond drie pijlers:
1. verlengstuk van de gemeenten: het begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun taken;
2. belangenbehartiger voor de gemeenten: kennis- en ervaringsuitwisseling met de gemeenten
onderling en krachtenbundeling binnen het regionetwerk;
3. koptrekker voor de gemeenten: het actief inzetten op deskundigheid en permanente innovatie.

2.1.2. WEDERZIJDSE EXCLUSIEVE DIENSTVERLENING
Onze aangesloten gemeenten kunnen opteren om voor welbepaalde opdrachten exclusief met Leiedal
samen te werken dankzij de exclusieve dienstverlening. Dit is gestoeld op twee principes:
• 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.
• 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 vertaald in een afsprakennota die een
kostenraming en timing bevat.
Volgende tabellen geven respectievelijk een totaaloverzicht van de exclusiviteiten waarop de gemeenten
hebben ingetekend en de afsprakennota’s.
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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

•

•

•

•

•

•

•
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8.1 Lokaal e-government:
gemeentelijk beleidsplan e-government

•

•

•

•

•
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8.2 Lokaal e-government: Digitale Regio 
Kortrijk (http://www.drk.be)
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•

•

•

•

•

9.1 Europese samenwerking: Europese 
projectontwikkeling: definiëring en redactie
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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9.2 financieel-administratieve opvolging 
van Europese projecten
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Deerlijk

•

Avelgem

•

Anzegem

•

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

•

•

Wervik

Spiere-Helkijn

•

Lendelede

•

Kuurne

•

Kortrijk

•

Harelbeke

Menen

Wederzijdse exclusieve dienstverlening (d.d. 31/12/2011) - Overzichtstabel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Afsprakennota’s i.k.v. exclusieve dienstverlening in 2011 - Overzichtstabel
nummer

gemeente

Naam

overgemaakt

goedgekeurd

EXCLUSIVITEIT

2011-01

Harelbeke

Stationsplein

18/01/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-02

Harelbeke

Tweebruggenstraat

18/01/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-03

Kuurne

Brugsesteenweg 

31/01/2011

x

beeldkwaliteitsplan

2011-04

Kortrijk

De Warande

31/01/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-05

Deerlijk

Historische gegroeide bedrijven

22/02/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-06

Lendelede

GRS Lendelede

11/02/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-07

Kortrijk

Voorbereidende studie As Zuid

x

gemeenteljk RUP en BPA

2011-08

Waregem

Stijn Streuvelsstraat

16/02/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-09

Wevelgem

Groene slinger

26/01/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-10

Waregem

Website OCMW-Waregem

23/02/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-11

Harelbeke

E-mailing SABV

3/02/2011

2011-12

Harelbeke

Website Bavikhove

2011-13

Waregem

Sint Eloois Vijve - Industriezone

8/03/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-14

Wevelgem

Projectregie Kleine Molen

22/03/2011

x

projectregie

2011-15

Avelgem

Driesstraat

9/03/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-16

Deerlijk

Bedrijvengids onderhoud

8/03/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-17

Deerlijk

Nieuwsbrieven

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-18

Anzegem

Jagershoek

6/04/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-19

Kortrijk

Manpadstraat

3/05/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-20

Kortrijk

Groeningebeek

3/05/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-21

Kortrijk

Sint Amand

3/05/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-22

Kuurne

Krekelweg

27/05/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-23

Anzegem

Stationsomgeving

27/05/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-24

Anzegem

Korte Winterstraat

27/05/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-25

Kortrijk

Website – Geheugen van Kortrijk

27/05/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-26

Deerlijk

Zonevreemde bedrijven buitengebied

20/06/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-27

Waregem

Website “Waregem – Winkelstad”

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-28

Zwevegem

Website “Kunstacademie Zwevegem”

21/06/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-29

Kortrijk

Nieuwe Lay-out Kortrijk

24/06/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk
lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk
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30

nummer

gemeente

Naam

overgemaakt

goedgekeurd

EXCLUSIVITEIT

2011-30

Kortrijk

Website ‘Jong in Kortrijk’

13/07/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-31

Waregem

Lay-out Waregem.be

25/08/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-32

Waregem

Projectregie Waregem-Zuid

12/09/2011

x

Projectregie 
herbestemming 
bedrijfspanden

2011-33

Harelbeke

Pevernagestraat

11/09/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-34

Lendelede

Ventilo

20/09/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-35

Anzegem

Verkeersveiligheid Ingooigem

26/09/2011

x

doortochtherinrichting

2011-36

Harelbeke

Centrum-Oost

22/12/2010

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-37

Kortrijk

Kortrijk Blekerij

3/10/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-38

Zwevegem

Hanssens

7/10/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-39

Wevelgem

Leievallei centrum

13/10/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-40

Avelgem

Website Lay-out

13/10/2011

x

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk 

2011-41

Kortrijk

Sint Amand

24/10/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-42

SpiereHelkijn

Woonzorgcentrum

17/10/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-43

SpiereHelkijn

Elleboogstraat

17/10/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-45

Wevelgem

Karrestraat

28/10/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-46

Deerlijk

Lindenhof

10/11/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-47

Kortrijk

Weide

17/11/2011

x

gemeentelijk RUP en BPA

2011-48

Kortrijk

Sociale huisvesting

14/12/2011

gemeentelijke 
woonplannen

2011-49

Kuurne

Website OCMW

28/11/2011

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-50

Wevelgem

Website OCMW

28/11/2011

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-51

Deerlijk

Zonevreemde bedrijven buitengebied

19/12/2011

2011-51

Kortrijk

Website fluvia

12/12/2011

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-52

Zwevegem

Website Transfo Zwevegem

21/06/2011

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

2011-52

Zwevegem

Website Transfo Zwevegem

21/06/2011

lokaal e-government:
Digitale Regio Kortrijk

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 2011 - OVERZICHTSTABEL
Samenwerkingsverband

Onderwerp

Partners

Accenten 2011

Conferentie van 
Burgemeesters regio 
Kortrijk

gemeentelijke en 
intergemeentelijke 
beleidsmateries

burgemeesters +
1 gedeputeerde

-

-

sterk besturen in een sterke 
regio
gebiedsvisie kanaal BossuitKortrijk
onderzoek zwembaden
Seine-Scheldeverbinding
intergemeentelijke initiatieven 
rond wonen
grensoverschrijdende 
samenwerking
…

-

Overleg van 
Gemeentesecretarissen 
regio Kortrijk

afstemming en ontwikkeling 
organisatie lokaal beleid en 
bestuur

gemeentesecretarissen

-

shared services
sterk besturen
...

Intergemeentelijke 
werkgroep ruimtelijke 
ordening (IGORO)/ atrium

ruimtelijke ordening

schepenen en 
stedenbouwkundige 
ambtenaren

-

handhaving ruimtelijke ordening
archeologie-ruimtelijke 
ordening
inventaris bouwkundig erfgoed 
projectregie 
...

Intergemeentelijke 
werkgroep mobiliteit

mobiliteit

schepenen en 
ambtenaren 
mobiliteit

-   samenwerkingsovereenkomst 
milieu
- integratie tussen milieu- en 
stedenbouwkundige vergunning
- water in 
vergunningsvoorwaarden
- Vlarem-trein 2011
- natuur- en watertoets
- lokaal natuurbeleid
- …

Intergemeentelijke 
werkgroep milieu/water

gemeentelijke milieutechnische aspecten

schepenen en milieuambtenaren

-

Intergemeentelijk 
overleg 
groenambtenaren

afstemming en ervaringsuitwisseling groendiensten

verantwoordelijken 
groendiensten

-

ziekten en plagen in openbaar 
groen
sociale tewerkstelling in 
openbaar groen
pesticidentoets
groenbeheer in de gemeente 
Wevelgem
...
ziekten en plagen in openbaar 
groen
sociale tewerkstelling in 
openbaar groen
pesticidentoets
groenbeheer in de gemeente 
Wevelgem
...
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Samenwerkingsverband

Onderwerp

Partners

Accenten 2011

Intergemeentelijke 
werkgroep energie en 
publiek patrimonium

energie

Schepenen en 
ambtenaren energie

-

Ateliers lokale 
economie

lokale economische 
initiatieven

schepenen en 
ambtenaren

-

-

-

Netwerk 
bestuursjuristen

ervaringsuitwisseling en 
kennisdeling rond juridische 
thema’s

Juristen gemeenten 
en politiezone MIRA
en Grensleie

-

intergemeentelijke 
samenaankoop energie
openbare verlichting 
gemeenschappelijke 
startersgids
ontsluiting dienstverlening 
voor ondernemers op 
gemeentelijke websites
methodiek om ondernemers te 
betrekken in beleid
...

-

uitbouw digitaal platform
overheidsopdrachten
gemeentelijke administratieve 
sancties
publiek-private 
samenwerkingsverbanden
nieuw gemeentedrecreet
…

-

Intergemeentelijke 
werkgroep GIS

GIS-ontwikkeling

gemeentelijke GISverantwoordelijken

-

GRB en CRAB
gemeentelijke adressenlagen
…

Intergemeentelijke 
werkgroep ICT

ICT

ICT-verantwoordelijken

-

voorbereiding werking 2012

Intergemeentelijke 
werkgroep 
dienstverlening

afstemmen en ervaringsuitwisseling

Gemeentelijke 
verantwoordelijken 
kwaliteit, klanen,
e-government

-

projecten Kortrijk, Zwevegem,
Harelbeke, Waregem en Wevelgem
opleiding opdrachtencentrale

Intergemeentelijke 
werkgroep Digitale 
Regio Kortrijk

gemeentelijke en regionale 
uitbouw internet¬platform 
Digitale Regio Kortrijk

gemeentelijke 
webmasters 
of informatieambtenaren

-

-

-

doorlichting gemeentelijke 
websites
gepersonaliseerde en 
gelokaliseerde informatie
nieuw DRK-contract
...

2.2.2. VERZELFSTANDIGDE INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUREN – 			
	OVERZICHTSTABEL
Samenwerkingsverband

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

toeristischrecreatieve 
ontwikkeling en 
promotie

5 gemeenten

consulent

vzw Toerisme Leiestreek  vzw
(°2000)

toeristischrecreatieve 
ontwikkeling en 
promotie

lid adviescomité
29 gemeenten uit 
Leiestreek tussen Wervik 
en Deinze

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

IGS opdrachthoudende 
vereniging

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	NETWERK JURISTEN
Sommige gemeenten bezitten veel expertise rond gemeentelijke administratieve sancties, andere hebben
veel ervaring met verzelfstandiging of andere specifieke gemeentelijke wetgeving. Op vraag van de
gemeentesecretarissen en naar aanleiding van het proces Sterk besturen, werd de intergemeentelijke
werkgroep van bestuursjuristen opgericht. De werkgroep komt driemaandelijks samen en werkt
voornamelijk aan de hand van een digitaal platform.
Bestuursjuristen kunnen er voorbeeldbeslissingen of andere documenten posten per onderwerp opdat
andere gemeenten zich hierdoor kunnen laten inspireren. Specifieke juridische vragen kunnen gesteld
worden, zodat collega-juristen kunnen helpen zoeken naar een oplossing.
Op initiatief van de stad Kortrijk, werd via een opdrachtencentrale een gemeenschappelijke procedure
gevoerd voor de aanstelling van een advocatenkantoor voor extra-procedurele juridische dienstverlening
bij gemeenten. Het merendeel van de gemeenten sloot hierbij aan. In het kader van de nieuwe
wetgeving op overheidsopdrachten werd ervaring uitgewisseld en gezocht naar mogelijkheden voor
gemeenschappelijke opleiding van de medewerkers van de aangesloten gemeenten. Midden 2011 sloten
eveneens de juristen van de politiezone Grensleie en MIRA aan bij de werkgroep.
Na de positieve evaluatie van de juristen werd een zelfde online forum in gebruik genomen voor de
ondersteuning van de DRK-werkgroep, de werkgroep dienstverlening, communicatie bij lokale besturen,
gemeentesecretarissen, de intergemeentelijke werkgroep geo-informatie, OCMW-voorzitters- en
secretarissen en de werkgroep bedrijvengids. Het online platform is een Drupalimplementatie en werd
opgemaakt door de e-governmentcel van Leiedal.
B	ONDERZOEK ZWEMBADEN
In mei 2011 sloot het Gaverbad in Deerlijk de deuren omwille van betonrot. Ook andere zwembaden in
de streek worden geconfronteerd met grondige renovaties de komende jaren. Andere gemeenten maken
dan weer plannen om hun bad(en) te sluiten en zijn op zoek naar de beste formules en locaties voor
nieuwe zwembadinfrastructuren. Naast de gemeentelijke uitdagingen, stelt men vast dat zwembaden
infrastructuren zijn met een duidelijke gemeente-overschrijdende aantrekking. Dit werd onderzocht in de
studie rond centrumfuncties in stadsregio’s, die aantoont dat er een grote instroom van clubs, scholen en
abonnees is van buiten de gemeente waar het zwembad gelegen is.
Omwille van bovenstaande problematiek vroeg de Conferentie van Burgemeesters midden 2011 aan
Leiedal om te onderzoeken of en hoe de gemeenten hun zwembadinfrastructuur efficiënter kunnen
aanpakken zonder de dienstverlening te schaden.
Leiedal heeft midden 2011 het verkennend rapport ‘Zwembaden in de regio Kortrijk’ opgeleverd. In het
rapport wordt de gemeentelijke zwembadinfrastructuur opgelijst met gegevens over het bouwjaar,
typologie, bezoekers en toekomstplannen. De studie bevat ook een regionaal luik met een overzicht van
o.m. de inplanting van de zwembaden in de regio en de bezoekersstromen.
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Op basis van het verkennend onderzoek van Leiedal, besliste de Conferentie van Burgemeesters om de
zwembadproblematiek verder te onderzoeken op drie niveaus:
• regionale afstemming investeringen om te komen tot een logische spreiding van de infrastructuur en
een minimale concurrentie op streekniveau;
• regionale afstemming van de vraag van de verschillende doelgroepen (scholen, sportclubs, etc.) en
het aanbod aan zweminfrastructuur;
• kostenreductie exploitatie: onderzoek naar de mogelijkheden om de zware kostenposten bij het
beheer van zwembaden (energie, water, personeel, onderhoud) te verminderen.
In functie van de verschillende onderzoeksniveaus, gaat Leiedal vanaf begin 2012 verkennende
gesprekken aan met de bevoegde schepenen en ambtenaren van de gemeenten.
C	SINERGIEK
In de loop van 2011 evalueerden de lokale besturen, Leiedal en een aantal andere streekstructuren
de werking van Sinergiek, het netwerk voor sociale economie en duurzaam ondernemen in de regio.
Leiedal besloot opnieuw in te stappen in het netwerk om een aantal redenen. Gemeenten hebben veel
raakpunten met sociale economie en ondersteuning op regionaal niveau is hierbij noodzakelijk. Door
de deelname van Leiedal aan het partnerschap willen we de werking van Sinergiek scherpstellen en
bijsturen, net als de streekambities rond sociale economie. Bovendien heeft Sinergiek de voorbije twee
jaar goede diensten geleverd aan de lokale besturen.
De vraag tot hernieuwing van het netwerk werd in de zomer van 2011 voorgelegd aan de gemeenten
en OCMW’s. Het resultaat was positief: 10 gemeentebesturen en 10 OCMW’s ondertekenen begin 2012
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende twee jaar. Leiedal was tot 2011 werkgever
van de stafmedewerker van Sinergiek. Dat werkgeverschap werd in 2011 overgeheveld naar Kanaal 127,
waardoor ondersteuning van sociale economie in een duurzaam kader zal zijn ingebed.
Sinergiek zal zich in 2012-2013 vooral inzetten om:
• de werking van de bestaande sociale ondernemingen te stimuleren;
• een streekstrategie uit te werken waarbij de doorstroom van werknemers uit de sociale economie
richting reguliere economie voorop staat;
• het uitwerken van regiodossiers en het realiseren van een regionale dekking van de dienstverlening
vanuit de sociale economie.
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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 – OVERZICHTSTABEL
Samenwerkingsverband

Onderwerp

Partners

Afgeleiden

RESOC Zuid-WestVlaanderen

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  Beheer en promotie regionale 
WIV
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 ZuidWest-Vlaanderen vzw

Ondersteuning lokaal 
welzijnsbeleid

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

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

-
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Samenwerkingsverband

Onderwerp

Partners

Afgeleiden

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

-

2.3.2.	REGIONALE INITIATIEVEN
A	

STERK BESTUREN IN EEN STERKE REGIO

In 2011 werkten Leiedal en vele andere streekpartners aan de acties en projecten die in 2010 werden
gedefinieerd in het onderzoek “Sterk Besturen in een Sterke Regio”. Die resultaten werden voorgesteld
in december 2010 op een druk bijgewoond colloquium in de Budascoop in Kortrijk. De vraag die
centraal stond in het proces “Sterk besturen” is de vraag of de regio nog wel op de best mogelijke manier
is georganiseerd. Kunnen wij de nieuwe uitdagingen op regionaal niveau aan? Wordt er voldoende
democratisch bestuurd? Werken wij niet te veel in sectorale vakjes?
DRIE PISTES UITGEWERKT

De sporen die in 2010 werden uitgezet, leidden tot drie concrete voorstellen die in 2011 onderzocht
werden in werkgroepen:
• oprichting van een concern voor vrijwillige intergemeentelijke samenwerking: er wordt een
samenwerkingsmodel voorgesteld voor lokale besturen, streekpartners en bovenlokale besturen die
samen met het middenveld integraal samenwerken voor de streek;
• enkele eerste voorstellen van federatieve samenwerking, waar de gemeenten collectief beslissingen
nemen die bindend zijn (voornamelijk samenwerking rond zwaar vervoer en industrieterreinen
worden voorgesteld);
• de Staten-Regionaal: een groot twee- of driejaarlijks streekevenement.
In de zomer van 2011 werden de ideeën uit deze werkgroepen getoetst aan de visie van de
gemeentesecretarissen in de regio.
VOORSTEL AAN LOKALE BESTUREN EN STREEKSTRUCTUREN

Onder leiding van de stuurgroep werd een nota opgesteld die concrete voorstellen formuleerde rond de
drie vormen van samenwerking. Deze nota is vervolgens voor advies overgemaakt aan de gemeenten en
de streekstructuren (zoals Leiedal, Conferentie van Burgemeesters, Overleg Secretarissen en Voorzitters
van OCMW’s, Overleg Cultuur, Resoc,...).
Deze consultatieronde ging van start in oktober 2011 en wordt afgerond in februari 2012. Op basis van
de reacties van de lokale besturen op de voorstellen, wordt de verdere richting van het proces “Sterk
Besturen” gedefinieerd.
OVERLEG MET VLAANDEREN

In de uitwerking van de concrete projecten die hierboven worden voorgesteld, zal de regio soms op de
wettelijke grenzen botsen van de politieke besluitvorming.

JAARVERSLAG 2011

2

WERKVORMEN

Parallel met de regionale oefening “Sterk besturen” heeft Vlaanderen ook een oefening gemaakt over
een interne staatshervorming, die de besluitvorming in Vlaanderen transparanter en eenvoudiger moet
maken. Dit resulteerde in het “Witboek Interne Staatshervorming”. In dit Witboek wordt de mogelijkheid
geboden om met enkele regio’s vernieuwende experimenten op te zetten wat betreft politieke
besluitvorming.
Dit moet ons de mogelijkheid geven om met Vlaanderen te onderhandelen om vernieuwende
voorstellen toch te kunnen realiseren of om specifieke wijzigingen aan sommige decreten, reglementen,
omzendbrieven, etc. voor te stellen.
In het kader van dit ‘proeftuinoverleg’, voerde Leiedal namens de stuurgroep Sterk Besturen gesprekken
met partnerregio’s en de Vlaamse Overheid over de mogelijkheden voor vernieuwde bestuurlijke
samenwerking.
ACTIES OP HET TERREIN  

Het proces “Sterk Besturen” leidde op vele terreinen tot concrete acties voor verdere samenwerking:
• openstelling e-governmentwerking voor OCMW’s;
• een aantal samenaankoopprojecten die zich richten tot lokale besturen in hun totaliteit, zonder
onderscheid te maken tussen gemeenten en OCMW’s (bvb. samenaankoop energie);
• gesprekken met Overleg Cultuur en het Welzijnsconsortium om nauwer samen te werken;
• werking rond wonen intensifiëren met lokale besturen, Leiedal, Provincie en Welzijnsconsortium;
• bespreking resultaten visitatiecommissie en acties ondernemen binnen Huis van de Streek;
• onderzoek door gemeentesecretarissen naar nieuwe shared services;
• onderzoek door OCMW’s om nauwer en structureler samen te werken;
• …
VOORBEREIDING VOLGENDE LEGISLATUUR

In de eindtekst “Sterk besturen in een Sterke Regio” die in december 2010 werd gepresenteerd aan de
streek, werden volgende initiatieven voorgesteld waar bovenstaande winst kan worden gerealiseerd:
• uitwerking Concern voor interlokale samenwerking: een betere ondersteuning van lokale besturen en
streekprojecten;
• uitwerking Federatie voor ruimtelijke materies met bindende afspraken;
• uitwerking Staten-Regionaal, een nieuwe formule voor een breed en diep streekdebat;
• regioscreening: uitwerking methodiek voor het actueel houden van inventaris van
samenwerkingsverbanden;
• voorstellen rond vitale coalities (nieuwe formules van samenwerking tussen overheid, middenveld en
andere actoren);
• voorstellen rond vrijplaatsen waar vrij van gedachten kan worden gewisseld over de streek;
• voorstellen rond netwerkende en bestuurskrachtige overheid;
• sterke gemeente: uitwerking van een programma dat organisatieveranderingen begeleidt;
• sterke centrumstad: valoriseren van de centrumfunctie van onze steden.
In de loop van 2011 werden de eerste drie thema’s behandeld, in 2012 komen ook de andere thema’s op
de regionale gesprekstafels. Dit alles moet leiden tot concrete acties en voorstellen voor de komende
legislatuur.
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STRUCTUUR EN WERKING  

Het proces werd in 2011 geleid door de stuurgroep die in 2010 was opgericht, sedert januari 2011 onder
het voorzitterschap van Paul Deprez en Frans Destoop. In het voorjaar van 2011 werd de stuurgroep
verruimd, met de bedoeling bovenlokale structuren en het middenveld beter te betrekken.
B	MYMACHINE
MyMachine is een gezamenlijk initiatief van Leiedal, het Streekfonds West-Vlaanderen en Howest. 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).
In juni 2011 werd het derde schooljaar van MyMachine (2010-2011) succesvol beëindigd met een
tentoonstelling in de NMBS-loods in Kortrijk. In oktober 2011 ging MyMachine haar vierde editie in. Voor
het schooljaar 2011-2012 werden teams gevormd van masterstudenten productontwerpen en studenten
Digital Arts and Entertainment. Ditmaal werd MyMachine uitgerold over heel Vlaanderen, met meer
dan 500 kinderen, leerlingen en studenten van 18 verschillende scholen uit alle provincies. Zij werken
momenteel samen om creatieve droommachines en computerspellen te creëren. Dit jaar zullen de
deelnemende kinderen, leerlingen en studenten ook een marketingcampagne per machine uitwerken.
Het volledige proces kan door ouders en andere geïnteresseerden gevolgd worden via de vernieuwde
website en blogs van de studenten.
Op vraag van De Lijn West-Vlaanderen organiseerde MyMachine in 2011 eveneens een mini-cyclus om na
te denken over de nieuwe generatie kusttrams. De Lijn kondigde aan dat de beste ideeën een belangrijke
inspiratiebron zullen vormen van het bestek voor de nieuwe generatie kusttrams. Want wie kan beter ‘de
kusttram van de toekomst’ ontwerpen dan de jeugd zelf?
MyMachine werd in 2011 verschillende keren bekroond. Het project won de West-Vlaamse “Innovation
Award” en werd geselecteerd als beste Belgische initiatief voor de “European Enterprise Award”
georganiseerd door de Europese Commissie.
MyMachine timmerde ook verder aan haar internationale doorbraak. MyMachine was in 2011 gastspreker
op TEDx Flanders, het Urbactprogramma in Obidos (Portugal) en de internationale conferentie van Vrtec
Trnovo in Ljubljana (Slovenië). Daarnaast participeerde MyMachine aan de zestigste Brussels Innova
Conferentie. In september 2011 werd MyMachine voorgesteld aan de Belgische astronaut Frank De Winne.
C	

HERSTRUCTURERING LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM

Om een duurzame en rendabele exploitatie van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem te bekomen, werd
een nieuw organisatiemodel vooropgesteld. Dit model bestaat uit twee gescheiden structuren:
de LOM (LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij) die instaat voor de investering, het beheer en
structureel onderhoud van de basisinfrastructuur en de LEM (LuchthavenExploitatieMaatschappij)
die de commerciële exploitatie van de luchthaven op zich neemt. Gezien de grote omvang van deze
herstructurering, stelde Leiedal een coördinator aan die de contacten binnen de regio en met Brussel
trekt.
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LEM

In de loop van 2011 werd de gunningsprocedure voor de LEM verdergezet. Tussen mei en november
2011 werden onderhandelingen gevoerd met de twee geselecteerde kandidaten. Gedurende de
onderhandelingen werden ook de ontwerpen van de concessie- en subsidieovereenkomst opgemaakt.
Deze zullen integraal deel uitmaken van het finaal bestek (het zogenaamd BAFO-bestek) dat in het
voorjaar 2012 aan de kandidaten zal worden overgemaakt. Dit vormt de basis om een finale offerte op te
maken.
LOM

Samen met het advocatenbureau Stibbe werd onderzocht op welke manier de overdracht van de WIV
naar de LOM het best georganiseerd wordt om de kosten van de herstructurering te minimaliseren. In
2012 zal een definitieve keuze gemaakt worden, wordt de overdracht van de WIV naar de LOM uitgediept
en de organisatie van de LOM verder uitgewerkt.
D	KORTRIJK XPO – IMMATERIEEL (XIM)
Het EFRO-project XIM heeft als doelstelling om Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een internationale
poort voor de regio. Kortrijk Xpo kan als vernieuwd beurs- en evenementencomplex een economisch
hefboomeffect teweegbrengen en uitgroeien tot een centrum voor kennisuitwisseling tussen regionale
actoren. Voor het project werd in 2009 een vzw opgericht waarin zowel Leiedal, de Provincie WestVlaanderen, Kulak, Unizo, Voka en drie West-Vlaamse Hogescholen participeren. Het project liep tot
en met maart 2011. Begin 2011 werden heel wat initiatieven uit het actieplan van het initiële project
afgerond.
Een verlengingsoproep van EFRO gaf de kans aan lopende projecten om een verlenging aan te vragen
voor twee jaar, zodat projecten konden verruimen en verdiepen waar nodig.
Het goedgekeurde verlengingsproject XIM 2 werd opgestart in 2011 en geeft de mogelijkheid om te
werken aan een professioneel aanspreekpunt voor zakentoerisme in de regio, onder de naam ‘Kortrijk
Regional Convention Bureau’. Lopende acties van het eerste XIM-project konden op die manier ten volle
uitgerold worden om het zakentoerisme in de regio te promoten: een Manual voor Meetings, Incentives,
Congresses and Events (MICE-Manual) werd uitgegeven en twee voltijdse equivalenten (VTE) werken
dagelijks aan het begeleiden van regionale en buitenregionale vragen voor professioneel toerisme in
de regio. XIM werkt onder de koepel van Toerisme Leiestreek en is gehuisvest in het Streekhuis. Leiedal
participeert financieel voor een bedrag van 98.840 euro. Andere financiële partners zijn Toerisme
Leiestreek, Kortrijk Xpo en Europa.
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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 
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 
deel van de eurometropool, experts,
wvi en Leiedal

-

2.4.2.	EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI
In de loop van 2011 stond grensoverschrijdende samenwerking prominent op de agenda van het
regionaal overleg. De samenwerking tussen de Vlaamse partners werd niet alleen versterkt, er werd ook
een actieplan opgemaakt en de werking van het Agentschap werd vervolledigd.
WERKING UITGEBOUWD

Sinds 2011 zijn alle functies in het Agentschap ingevuld: er zijn thematische begeleiders voor elke
werkgroep aangesteld, de communicatiecel is versterkt, een medewerker wordt actief ingezet om de
banden met het Europees niveau aan te halen en de politieke organen van de Eurometropool werden
verder ondersteund. Dit leidde tot heel wat dynamiek en initiatief, waarop de Vlaamse partners in de
Eurometropool op hun beurt hun overleg heroriënteerden en actiever zijn gaan samenwerken. Zo is in
de loop van 2011 werk gemaakt van een oplijsting van Vlaamse prioriteiten. De uitbouw van het groene
en blauwe netwerk vormt één van deze speerpunten. Het Regionaal Overleg Metropool werd nog
meer uitgebouwd tot een interbestuurlijke ontmoetingsplaats onder impuls van de wvi en Leiedal, die
beurtelings instaan voor de organisatie.
Ook in Leiedal worden de communicatielijnen over grensoverschrijdende samenwerking beter
geregisseerd en werd de uitwisseling van informatie over thema’s als mobiliteit, milieu, natuur,
stedenbouw, etc. tussen medewerkers bevorderd.
CONFERENTIE VAN BURGEMEESTERS

De Conferentie van Burgemeesters van de regio draagt actief bij aan de Eurometropool Lille- KortrijkTournai. Op de Conferentie van Burgemeesters van de Eurometropool in Doornik op 16 december 2011,
pleitten de aanwezige burgemeesters voor meer samenwerking tussen gemeenten in de Eurometropool.
Door projecten rond gedeelde thema’s op te starten wordt de Eurometropool stilaan realiteit.
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ACTIEPLAN

Op de Conferentie van Burgemeesters van de Eurometropool werd ook het actieplan 2012-2013
voorgesteld. Dit zijn een aantal hoofdlijnen van acties die voor het eind van 2013 gerealiseerd moeten
worden:
• grensoverschrijdende arbeidsmarkt: opmaken van een website die de vraag en het aanbod in
kaart brengt; helpen bij het wegwerken van administratieve en juridische hindernissen voor
grensoverschrijdende stagiairs en werknemers;
• opleidingen en onderwijs: opmaken van een digitale kaart met informatie over alle instellingen voor
hoger onderwijs; opmaken van didactische tools over de Eurometropool (aardrijkskunde, taal, cultuur)
voor kinderen van 6 tot 9 jaar;
• mobiliteit: businessplan uitwerken rond het grensoverschrijdend openbaar vervoer binnen de
Eurometropool; het aanbod promoten en de aankoop van grensoverschrijdende tickets makkelijker
maken; nieuwe grensoverschrijdende busverbindingen tot stand brengen; oplossingen vinden
voor de missing links binnen de netwerken; optimaliseren en op elkaar afstemmen van de zachte
verbindingen i.k.v. het groene en blauwe netwerk; de Eurometropool laten opnemen in een Europees
fietsroutenetwerk;
• innovatie: uitwerken van gemeenschappelijke tools die het Eurometropoollabel op een coherente
manier naar voor brengen; stimuleren en promoten van gemeenschappelijke innovatieprojecten;
• cultuur en toerisme: herdenken van de 300ste verjaardag van het Verdrag van Utrecht; organiseren
van cultuurdagen van de Eurometropool voor kunstenaars en organisatoren; internationale
uitstraling geven aan de volledige regio door samen een groots cultuurevenement te organiseren;
uitbouwen van een virtuele toeristische dienst ‘Visit our Eurometropolis’; creëren van een toeristische
Eurometropool pass;
• zorg: een digitale kaart aanmaken van alle zorginstellingen in de Eurometropool;
• levenskwaliteit en milieu: in de kijker zetten van grensoverschrijdende projecten zoals het project van
de Leievallei (een creatief en aantrekkelijk landschapspark waarbij uitbouw van natuur, landbouw en
recreatieve valorisatie moeten samengaan) en dergelijke projecten integreren in één ‘master’ontwerp;
identificeren en uitklaren van de juridische aspecten (hulpdiensten, politie, onderhoudsdiensten)
voor het toekomstige grensoverschrijdende plein Jacques Delors tussen Menen en Halluin; op elkaar
afstemmen van acties en strategieën gericht op windenergie; verzekeren van de Eurometropooldimensie bij de inrichting van de vroegere douanepost in Rekkem.

2.4.3.	PROJECTONDERSTEUNING
Leiedal zette grensoverschrijdende samenwerking als centraal thema in op de Ontmoetingsavond op
24 mei in Harelbeke. Stef Van De Meulebroucke, directeur van de Eurometropool, stelde de plannen
en strategie voor. Leiedal presenteerde op haar beurt de ondersteuning die ze aan lokale besturen kan
bieden op gebied van grensoverschrijdende samenwerking.
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NIEUWE PROJECTEN
In het najaar van 2011 was Leiedal partner bij het opzetten van drie projecten binnen het kader van het
Interreg IVA-programma:
• Trans-port: het opzetten van acties om bestaande logistieke sites en nieuwe ontwikkelingen langs de
nieuwe Seine-Scheldeverbinding beter op elkaar af te stemmen en het stimuleren van bedrijven om
te transporteren over water;
• Dostrade: het bevorderen en toekennen van een identiteit aan de Schelde in de grensstreek in functie
van een valorisatie in het groene en blauwe netwerk;
• Corrid’or: de uitbouw van een grensoverschrijdend landschapspark voor de Leievallei.
Deze projecten worden uitgebreid besproken onder de desbetreffende werkgebieden.

2.4.4.	LOPENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN
invest in eurometropolis
Beknopte projectomschrijving:
Gemeenschappelijke communicatie acties voor buitenlandse investeerders in de Eurometropool
Relevante werkgebieden Leiedal:
- Lokale economie

Betrokkenheid Leiedal:
Geassocieerd partner

Overige Belgische partners:
WVI
Provincie West-Vlaanderen
EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
IDETA
IEG

Internationale partners:
APIM

Looptijd:
2011-2014

Globaal projectbudget:
474.000 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
nvt

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:
nvt

ALPHA EN OMEGA
Beknopte projectomschrijving:
Samenwerking tussen crematoria van de Eurometropool op het vlak van juridische vereenvoudiging,
grensoverschrijdende dienstverlening, ….
Betrokkenheid Leiedal:
Financieel administratieve 
ondersteuning aan Psilon

Relevante werkgebieden Leiedal:
Regionale samenwerking

Overige Belgische partners:
IDETA

Internationale partners:
LMCU

Looptijd:
2009-2014

Globaal projectbudget:
660.740 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
170.540 euro

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:
nvt
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CORRID’OR
Beknopte projectomschrijving:
Een grensoverschrijdend landschapspark voor de Leievallei
Relevante werkgebieden Leiedal:
Landschap en natuur

Betrokkenheid Leiedal:
Partner

Overige Belgische partners:
Wervik
Menen
Wevelgem
Kortrijk
ANB
MIROM
Comines

Internationale partners:
LMCU

Looptijd:
juni 2011 tot mei 2014

Globaal projectbudget:
845.653 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
26.000 euro

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:
13.000 euro

2.4.5.	TWINNING
Leiedal bood ondersteuning bij de vorming van twee Interregprojecten tussen gemeenten onderling:
• Wevelgem en Roubaix: het project “Arrivée” focust op wielererfgoed en biedt de gemeenten de
mogelijkheid om een aantal toeristische, sportieve en culturele acties op te zetten en hen zo dichter
bij elkaar te brengen. In 2011 werd “Arrivée” goedgekeurd;
• Harelbeke en Aire-sur-la-Lys: microproject dat focust op cultuur en erfgoed.
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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.	NIEUWE EN VERLENGDE EUROPESE PROJECTEN
De Europese programmaperiode 2008-2013 loopt op zijn einde en bijna alle programma’s lanceerden in
2011 een voorlaatste of laatste call. Leiedal diende rond diverse thema’s nieuwe transnationale projecten
in, dit als partner of leadpartner.
De nieuwe grensoverschrijdende projecten kunnen teruggevonden worden onder de werkvorm
‘grensoverschrijdende samenwerking’. De projecten worden inhoudelijk uitgewerkt onder de
desbetreffende werkgebieden.
Naam project

Beknopte projectomschrijving

Programma

Goedkeuring
in 2011

EPOS

Opstellen van methodieken en best practices om groene 
open ruimtes niet enkel als kostenpost te zien, maar ze ook 
economische return te laten genereren.

North West Europe

i-Age

Verbeteren van de dienstverlening aan oudere mensen,
o.m. door het stimuleren van sociale e-inclusie, actieve 
participatie aan de arbeidsmarkt en inzet van ICT bij het 
uitwerken van diensten en faciliteiten voor thuiswonende 
bejaarden.

North Sea Region

Ja

LOWCAP

Clusterproject voor bestaande NSR-projecten rond 
energie-efficiëntie, gericht op uitwisseling van kennis en 
ervaringen rond energie-efficiëntie en reductie van CO2uitstoot.

North Sea Region

Ja

DANS

North Sea Region
Een samenwerking van bestaande NSR-projecten (Smart 
Cities, CCC en E-Clic), met het oog op beleidsbeïnvloeding van 
de Digitale Agenda van de EU en ruimere verspreiding van de 
behaalde projectresultaten.

Ja

Opening Up

Introduceren van sociale media in overheden, dit om de 
dienstverlening te versterken, databanken open te stellen 
en samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven 
te bevorderen.

North Sea Region

ja

Value added

Het inzetten van groene infrastructuren in een 
verstedelijkte context; participatie, communicatie en 
businessmodellen voor Groene Sporen.

North West Europe

Ja
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Daarnaast werd de aanvraag tot verlenging van volgende lopende projecten ingediend en goedgekeurd:
Naam project

Beknopte projectomschrijving

Programma

Goedkeuring
in 2011

Xpo als internationale poort

Uitbouw van een ‘Convention Bureau’, een 
aanspreekpunt voor iedereen die evenementen wil 
gaan organiseren in de regio.

EFRO

Ja

Uniek Ondernemersloket

Nieuwe vormen van bedrijfshuisvesting en 
alternatieve vestigingsformules.

EFRO

Ja

2.5.2. SCHEMATISCH OVERZICHT VAN LOPENDE EUROPESE PROJECTEN
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.
In 2010 werd de verlenging van het project goedgekeurd. Deze verlenging zal in het teken staan van de uitbouw van 
een Convention bureau, een aanspreekpunt voor iedereen die evenementen wil organiseren in de regio (de verlenging 
wordt opgevolgd door de vzw XIM).
Relevante werkgebieden Leiedal:
- regionale samenwerking

Betrokkenheid Leiedal:
Copromotor
Cofinanciering

Overige Vlaamse partners:
- vzw XIM

Internationale partners:
_

Looptijd:
2008-2010
verlenging: 2011-2013

Globaal projectbudget:
616.666 euro
415.850 euro (verlenging)

Projectbudget regio Kortrijk:
616.666 euro
415.850 euro (verlenging)

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:
246.666 euro
166.340 euro (verlenging)

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.
In 2010 werd een verlenging van het project goedgekeurd voor een periode van twee jaar. In die verlenging zal 
Leiedal focussen op twee nieuwe accenten met de intentie om verder in te spelen op nieuwe marktevoluties inzake 
bedrijfshuisvesting:
• alternatieve vestigingsformules voor bedrijven die minder bereid zijn om zelf in vastgoed te investeren
• ontwikkelen van nieuwe vormen van bedrijfshuisvesting (vb. bedrijfsverzamelgebouwen)
Relevante werkgebieden Leiedal:
-  lokale economie

Betrokkenheid Leiedal:
Co-promotor

Overige Vlaamse partners:
- Stad Kortrijk

Internationale partners:
_

Looptijd:
2009-2010
verlenging: 2011-2013

Globaal projectbudget:
611.922 euro
387.500 euro (verlenging)

Projectbudget regio Kortrijk:
611.922 euro
387.500 euro (verlenging)

Te verwachten Europese subsidies voor
regio Kortrijk:
244.769 euro
155.000 euro (verlenging)
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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 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
1.307.496 euro

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:
653.748 euro

Vital Rural Area (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.
Betrokkenheid Leiedal:
partner

Relevante werkgebieden Leiedal:
-  regionale samenwerking
-  e-government
Overige Vlaamse partners:
- Streekplatform + Meetjesland
- Provincie West-Vlaanderen

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

Looptijd:
2009-2013

Globaal projectbudget:
7.700.000 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
317.508 euro

Te verwachten Europese subsidies
voor regio Kortrijk:
158.754 euro
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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 euro

Projectbudget regio Kortrijk:
630.500 euro

Te verwachten Europese subsidies voor
regio Kortrijk:
315.250 euro

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.
Betrokkenheid Leiedal:
partner

Relevante werkgebieden Leiedal:
- Lokale economie
- Publieke ruimte
Overige Vlaamse partners:
- HOWEST
- Designregio Kortrijk

Globaal projectbudget:
4.149.941 euro

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

Projectbudget regio Kortrijk:
605.572 euro

Te verwachten Europese subsidies voor
regio Kortrijk:
302.786 euro

foto : Berno Decherf
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2.5.3.	REGIONAAL NETWERK SUBSIDIES
Onder stimulans van het proces Sterk Besturen, bundelden verschillende streekorganisaties hun krachten
om op een meer gecoördineerde manier de kennis rond Europese en andere subsidies in te zetten voor
de regio. Sinds 2011 verstuurt Leiedal driemaandelijks een digitale nieuwsbrief met subsidieoproepen
die interessant zijn voor regionale organisaties en gemeenten. Op die manier wil Leiedal op een efficiënte
manier de kennis rond Europese en andere subsidieoproepen verpreiden en ondersteuning bieden aan
gemeenten voor het uitbouwen van nieuwe projecten.
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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, te kunnen aanbieden.
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 af te remmen.
Samen met diverse partners werkt Leiedal een grensoverschrijdend aanbodbeleid uit.

3.1.1. VERKOOP VAN GRONDEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN 2011
Leiedal verkocht 12,7 ha gronden op acht verschillende bedrijventerreinen in de regio en dit aan 19
bedrijven. Dit resulteerde in een omzet van ongeveer 10,5 miljoen euro. Deze hoge verkoopcijfers
benaderen de omzet van 2007 en 2008 toen de economie zich in een hoogconjunctuur bevond.
Promotie en verkoop van bedrijventerreinen 2002-2011 - Overzichtstabel
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nieuwe contacten met 
bedrijven

97

98

102

150

177

190

105

124

209

160

Verkopen aan bedrijven,
Waarvan:

12

20

8

28

25

23

22

6

14

20

• nieuwe vestigingen

7

18

7

20

23

21

17

6

11

13

• uitbreidingen

5

2

1

8

2

2

5

0

3

7

Andere (*)

4

3

6

12

2

1

2

1

0

2

Totale oppervlakte (ha),
waarvan:

5

5,52

7,98

12,07

9,66

15,68

17,07

5,68

8,2

12,72

• nieuwe vestigingen (ha)

2,58

5,51

7,49

9,32

8,99

15,58

13,17

5,68

7,4

9

• uitbreidingen (ha)-ruiling

2,42

0,01

0,49

2,75

0,67

0,1

1,19

0

0,8

3,7

Andere (ha) (*)

(-1,36)

2,25

0,22

(-1,48)

(-1,24)

1,96

2,7

0,02

0

0,14

(*) ruiling – openbaar domein
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Overzichtstabel - Grondverkopen op bedrijventerreinen in 2011
Zone

Betrokkene

Opp. m²

V of U

Activiteit

Moen Spinnerijstraat

Devlamynck

2.251,00

V

aannemer elektriciteitswerken

Moen - Trekweg

Louca bvba

4.150,00

V

opslag, “conditionering”
en distributie van meubelen

Zwevegem De Blokken

Pickavet Dirk

3.172,00

V

metaalconstructie

Distrilogistique bvba (1)

16.001,00

V

opslag en distributie

Distrilogistique bvba (2)

547,00

U

opslag en distributie (ifv ruiling 
voorgrond tegen achtergrond)

Ninx bvba

10.392,00

V

productie kartonnen 
promotiemateriaal

Vantieghem Bus & Coach nv

1.341,00

U

exploitatie van een herstel- en 
onderhoudsplaats voor autobussen

Bekaert Textiles

Gaselwest

140

elektriciteitscabine

elektriciteitscabine

Gullegem Moorsele

LCL nv

25.052,00

U

distributiecentrum Lidl

Depoortere G. en 
Vanhaesebroecke A.

12.866,40

V

recyclage van kunststof en (venster)
glas

CP-Construction bvba

6.000,00

U

opslag en distributie van 
kunststofproducten

AVC design bvba 

231,00

U

designtrappen, -deuren, -wanden

Spica nv

8.193,00

V

kabelverbindingen en inductieve 
componenten

Trustteam nv

8.719,00

V

ontwikkeling software en ITinfrastructuur

Dirk Van Haesebrouck bvba 
(burg.venn)

2.333,00

V

notariaat

vzw Vooruitzicht 

12.068,00

V

ziekenfonds en aanverwante 
activiteiten 

Barco nv

1.266,00

U

i.f.v. private toegangsweg

Hocon bvba

3.367,00

V

projectontwikkeling

Euro-Invest nv

3.255,00

V

administratieve diensten van nv 
Europal group en Europal packaging

Benekor nv

3.263,00

V

accountantskantoor

Vlaamse Gewest (AWV)

1.444,00

aanleg 
rotonde 
't Hoge

Easy Life Belgium bvba

2.753,00

U

127.220,40

effectieve verkopen

1.584,00

overdracht openbaar domein en andere

Evolis

Kortrijk Beneluxpark

Vichte Mekeirleweg

(*) V: vestiging - U: uitbreiding

opslag en verkoop  
tweedehandsmachines 
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3.1.2.	AANBOD BEDRIJVENTERREINEN
Het creëren van voldoende ruimte voor bedrijven vormt één van de kerntaken van Leiedal. Hierbij zorgen
we voor een gedifferentieerd aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen. Om voldoende
bedrijfsgronden op de markt te kunnen brengen, bewandelt Leiedal 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 2011 had Leiedal nog ca. 54 ha bouwrijpe gronden beschikbaar, waarvan ongeveer 12 ha
gereserveerd zijn voor kandidaat-investeerders. Dit aanbod wordt de eerstvolgende jaren uitgebreid met
de realisatie van de uitbreiding Kortrijk-Noord (ca. 22 ha bruto), Wevelgem-Zuid (ca. 5 ha bruto) en de
reconversie van de site Bekaert Textiles in Waregem (ca. 14 ha).
Het bestemmen en realiseren van de bedrijventerreinen die voorzien zijn of worden in de
afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden en gemeentelijke structuurplannen – globaal
ca. 160 ha voor het volledige arrondissement – blijft een prioriteit om een periode van schaarste aan
bedrijventerreinen te vermijden.
In het kader van haar terugkooprecht, heeft Leiedal in 2011 een perceel van ca. 4,8 ha op GullegemMoorsele opnieuw verworven. Het terugkooprecht is een efficiënt instrument om speculatie te vermijden
en onbenutte percelen terug op de markt te brengen.

AVC, het eerste bedrijf op Evolis
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A	ONTWIKKELING NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN
Samen met de gemeenten stelt Leiedal alles in het werk om bedrijventerreinen zo snel mogelijk uit te
rusten en verkoopbaar te stellen, dit op een kwalitatieve en duurzame wijze. Diverse projecten zijn in
voorbereiding. Hieronder worden kort de belangrijkste actuele realisaties toegelicht. De ontwikkelingen
op de verschillende nieuwe bedrijventerreinen kan u schematisch terugvinden onder hoofdstuk 4 ‘Actieve
dossiers per gemeente’.
EVOLIS KORTRIJK–HARELBEKE

In september 2011 opende het tweede bedrijf Tonickx op Evolis de deuren. Tonickx ontwikkelt en
produceert actuele damesmode voor de private label kledingdistributie in Europa.
Twee nieuwe hoogwaardige bedrijven kochten een perceel aan op Evolis het voorbije jaar: Trustteam
en Spica. Trustteam is een toonaangevend ICT-bedrijf dat recent nog werd uitgeroepen tot snelst
groeiende kleine onderneming van West-Vlaanderen. Het gebouw van Trustteam zal opgetrokken
worden in de schaduw van windturbine William en door haar ligging langs de E17 in belangrijke mate het
gezicht bepalen van het bedrijvenpark. Spica ontwikkelt en produceert kabelbomen en –verbindingen,
inductieve componenten en klantspecifieke elektronische onderdelen. Het bedrijf zal zich vestigen in het
midden van het bedrijventerrein, langs het Luipaardpad.
Beide bedrijven beantwoorden aan het bedrijfsprofiel dat de regio beoogt voor de invulling van Evolis:
hoogwaardige bedrijven die toonaangevend zijn in hun sector en een internationale oriëntatie kennen.
Zo is Trustteam een trendsetter in zijn sector en stelt een groot aantal hogeropgeleiden tewerk. Vooral
dit laatste aspect is een belangrijke troef voor een regio die de braindrain wil afremmen. Ook Spica past
binnen het beoogde profiel want het bedrijf biedt een hoge tewerkstelling en kent een snelle groei.

Trustteam op Evolis

De marketinginspanningen voor het aantrekken van toonaangevende bedrijven zijn in 2011 verdergezet.
In maart 2011 werd onder meer een investeringsseminarie ingericht voor regionale vestigingsconsulenten
en tussenpersonen. In juni vond een gelijkaardig internationaal seminarie plaats voor ambassades,
tussenpersonen en internationale vestigingsconsulenten.
In 2011 nam Leiedal het initiatief, om voor de regio Kortrijk en Evolis specifiek, een aantal economische
speerpuntsectoren te definiëren. De geselecteerde speerpuntsectoren zijn kunststofverwerking,
beeldtechnologie, mechatronica, verlichtingstechnologie en design.
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Elk van deze sectoren heeft reeds een sterke basis in de regio Kortrijk, bezit een ruim groeipotentieel
en wordt gekenmerkt door een constante innovatie. Door doelgericht bedrijven uit deze sectoren te
benaderen, kan de regio op efficiënte wijze nationaal en internationaal op de kaart gezet worden. Leiedal
stelde overzichtelijke fiches op die een duidelijk beeld scheppen van de troeven van de regio en de
bedrijven die actief zijn in de respectievelijke sectoren.
BENELUXPARK KORTRIJK

Samen met het stadsbestuur van Kortrijk werkt Leiedal al een aantal jaren aan de ontwikkeling van het
Beneluxpark als regionaal gemengde zone voor diensten en grootschalige kleinhandel.
In 2011 verkocht Leiedal de eerste percelen in de deelzone ‘kantoren in het park’. In plaats van een
klassieke kantoorverkaveling, worden in dit gebied kantoren ingeplant in een parkomgeving. Elk bedrijf
zal de buitenaanleg op een uniforme wijze uitvoeren. Het concept is opgemaakt door landschapsarchitect
Bas Smets uit Brussel. De bedrijven DKF (De Kortrijkse Fiduciaire - Benekor), Hoprom (Hocon) en Europal
Group of Companies beslisten in 2011 om zich te vestigen in deze deelzone.
Ook grotere kantoren vinden hun weg naar het Beneluxpark. Zo kocht de Christelijke Mutualiteit (vzw
Vooruitzicht) in het najaar van 2011 een perceel aan om er een kantoorgebouw voor ongeveer 200
personeelsleden te bouwen. De Christelijke Mutualiteit centraliseert op deze wijze de huidige vestigingen
van Kortrijk en Ieper.
Daarnaast verwierf Leiedal bijkomend 8 ha om op termijn de uitbreiding van het Beneluxpark te kunnen
realiseren.
UITBREIDING KORTRIJK-NOORD

Langs de ring rond Kortrijk op de grens tussen Heule en Kuurne, is het grootste bedrijventerrein van de
regio gelegen: Kortrijk-Noord. Leiedal zal dit bedrijventerrein ten noordwesten met 22 ha uitbreiden. Het
grootste deel is bestemd voor regionale bedrijven. Op de overige bedrijfsgrond (1,5 ha) gelegen langs de
Sint-Katriensesteenweg kunnen zich een aantal lokale bedrijven vestigen.
In 2011 verwierf Leiedal de resterende gronden van de uitbreiding en ging het archeologisch
vooronderzoek van start. Daarnaast werden de ontwerpers voor de infrastructuurwerken en de
omgevingsaanleg aangesteld. Deze hebben het inrichtingsplan verder verfijnd en een eerste voorontwerp
afgeleverd. Bij de inrichting zal bijzondere aandacht uitgaan naar de aanleg van een biodiverse
groenbuffer aan de rand van het bedrijventerrein, de ontsluiting van een aantal bestaande bedrijven in
het plangebied en de waterproblematiek. Verwacht wordt dat de wegeniswerken in 2013 uitgevoerd
kunnen worden.
UITBREIDING WEVELGEM-ZUID

Met de goedkeuring van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk in 2006, werd in het
gewestelijk RUP de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid voorzien met ca. 5,5 ha.
Leiedal verwierf in 2011 de gronden van drie van de vier eigenaars.
Het inrichtingsplan voor het plangebied werd opgemaakt. Naast een verlenging van de Zuidstraat, wordt
tevens aandacht besteed aan de kwalitatieve en biodiverse inrichting van de groenbuffer van circa 1,5 ha.
Vermoedelijk kunnen de bedrijfsgronden al eind 2012 op de markt gebracht worden.
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B	RECONVERSIE BEDRIJVENTERREINEN
Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, wint de reconversie van bedrijfsruimte steeds meer aan
belang. Onderbenutte of verlaten economische sites worden onderzocht en aangekocht om een nieuwe
economische bestemming te geven. De Blokken in Zwevegem-Harelbeke, Emdeka in Bellegem, Bekaert
Textiles-site in Waregem en sinds 2011 de Nelca-site in Lendelede vormen de belangrijkste actuele
reconversieprojecten van Leiedal.
DE BLOKKEN ZWEVEGEM -HARELBEKE

Eind 2006 kocht Leiedal een leegstaande productiesite van de firma Bekaert aan, genaamd ‘De Blokken’.
Vijf jaar later, op 10 september 2011, opende Leiedal dit eerste grootschalige reconversieproject. Met een
knipoog naar het verleden van de site, werd een origineel tri-colore staaldraad van Bekaert doorgeknipt
en werd het terrein ingewandeld. De gemeente Zwevegem gaf gelijktijdig het startschot van de werken
aan het nabijgelegen Gemeentepunt.

Opening De Blokken

Sinds de aankoop vijf jaar geleden heeft Leiedal samen met de gemeente Zwevegem en de stad
Harelbeke de site kwalitatief herontwikkeld. Het grootste deel van de aanwezige loodsen werd
afgebroken en een nieuwe ontsluitingsweg werd aangelegd met publieke parkeerplaatsen. Doorheen en
langs het terrein maken fiets- en voetgangersverbindingen op vandaag de link met de omgeving.
De vallei van de Keibeek werd heraangelegd en opgewaardeerd tot een aangename parkomgeving voor
het personeel, bezoekers van de bedrijven, het Gemeentepunt en passanten.
De site biedt ruimte aan traditionele bedrijfsactiviteiten en zorgt eveneens voor een complementair
aanbod bij het nabijgelegen bedrijventerrein Evolis. De interesse voor het terrein was van meet af
aan groot. In 2011 hebben opnieuw vier bedrijven een perceel gekocht: Demotra, Dirk Pickavet,
Distrilogistique en AB Screen. Voor de resterende vijf percelen zijn onderhandelingen lopende.
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EMDEKA BELLEGEM

In 2011 werd een RUP opgestart om de bestemming van milieubelastende industrie om te vormen naar
lokale bedrijvigheid. De overgang met de omliggende woningen en het achterliggende open gebied zijn
belangrijke aandachtspunten in het uitvoeringsplan.
Gedurende 2011 werd het inrichtingsplan verder uitgewerkt en werd de noodzakelijke sanering op het
terrein uitgevoerd.
BEKAERT TEXTILES WAREGEM

In juni 2010 kocht Leiedal een gedeelte van ca. 15 ha van de site Bekaert Textiles te Waregem. In 2011
heeft Leiedal de nodige stappen gezet om ca. 14 ha te herontwikkelen tot een KMO-zone met bebouwde
en onbebouwde percelen. Vermoedelijk komen de eerste bedrijfsgronden vanaf begin 2013 op de markt.
Hiertoe werd in 2011 de procedure van het RUP Hoogmolen verdergezet alsook de nodige
administratieve procedures opgestart met betrekking tot de sloop van een aantal gebouwen en de
subsidiëring van de infrastructuurwerken. Leiedal maakte een voorontwerp op waarbij de nodige
aandacht uitgaat naar de heropwaardering van het parkgebied van de Hooibeekvallei en de nabijheid van
de aanpalende Molenwijk.
NELCA LENDELEDE
Midden 2011 verwierf Leiedal de strategische site Nelca in Lendelede. Sinds het faillissement van de nv
Nelca in 2007, ligt het terrein van 10 hectare er verlaten en bijzonder verwaarloosd bij. Met de aankoop zal
de site een tweede leven krijgen als zone voor lokale bedrijven.
Leiedal kon voor de aankoop van het reconversieproject rekenen op 1,4 miljoen euro subsidie. Deze
subsidie past in het beleid van de Vlaamse Overheid om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimtes
tegen te gaan.
Zowel het gemeentebestuur als Leiedal willen op een kwalitatieve manier opnieuw ruimte aanbieden
aan lokale bedrijven in Lendelede. De reconversie van de site Nelca biedt bovendien de opportuniteit
om een wijkverzamelweg te realiseren die de Stationsstraat met de Rozebeeksestraat zal verbinden. De
herontwikkeling zal de leefbaarheid van de dorpskern en haar inwoners ten goede komen.
Een eerste stap in de herontwikkeling is de opmaak van een RUP, in overleg met het gemeentebestuur
en hogere overheden. Een ander belangrijk onderdeel van het reconversieproject wordt de afbraak van
een groot deel van de bestaande gebouwen. Vele gebouwen zijn immers in bedenkelijke staat of is niet
logisch ingeplant. Bij deze sloping zal rekening gehouden moeten worden met asbestvervuiling. Na de
sloping volgt een grondige bodemsanering.
C	REVITALISERING BEDRIJVENTERREINEN
In het kader van haar revitaliseringsbeleid streeft Leiedal naar een kwalitatieve en duurzame verbetering
van de oudere bestaande bedrijventerreinen. Sinds 2009 wordt actief ingezet op de revitalisering van de
bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid, LAR en Harelbeke-Stasegem. Door de herinrichting van de publieke
ruimte te onderzoeken, wil Leiedal tegemoet komen aan een aantal knelpunten inzake verkeersstructuur,
ontsluiting, bewegwijzering, fietsvoorzieningen, parkeren, riolering, beeldkwaliteit, groenvoorzieningen,
etc.

55

56

ACTIEPLANNEN REVITALISERING WEVELGEM-ZUID, HARELBEKE-STASEGEM EN LAR

In 2009 onderzocht Leiedal de bestaande knelpunten van het openbaar domein op drie oudere
bedrijventerreinen. Harelbeke-Stasegem kampt hoofdzakelijk met problemen inzake afwatering en een
complexe en gevaarlijke ontsluiting. Het openbaar domein van de LAR is van slechte kwaliteit door het
vrachtvervoer en de inrichting van het terrein beantwoordt niet meer aan het hedendaagse gebruik. Op
Wevelgem-Zuid kan de interne en externe ontsluiting heel wat beter.
In 2010 en 2011 werden de diverse problemen inzake mobiliteit, afwatering en bewegwijzering
bestudeerd en mogelijke oplossingen afgewogen. Dit alles resulteerde in de voorstelling van een reeks
basisconcepten voor de herinrichting.
Eind 2011 startte Leiedal met de opmaak van een globaal masterplan. Dit plan zal zowel op korte als op
lange termijn gebruikt worden voor effectieve realisaties. Er worden ook voorstellen naar financiëring,
fasering en subsidiëring geformuleerd. De vereiste aanpassingen werden gevisualiseerd en geïntegreerd
in een schetsontwerp.
BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT WEVELGEM-ZUID EN KORTRIJK-NOORD

In 2010 lanceerde het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid een projectoproep voor
bedrijventerreinmanagement. Deze projectoproep past in het Leiedalbeleid om voor de bestaande
bedrijventerreinen stapsgewijs parkmanagement of bedrijventerreinmanagement in te voeren.
In samenwerking met de POM West-Vlaanderen, Kanaal 127 en de gemeenten diende Leiedal een project
in voor de bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en Kortrijk-Noord. Beide bedrijventerreinverenigingen
ontvingen de goedkeuring en werden in 2011 opgestart en uitgebouwd.
BLeie vzw, de nieuwe bedrijventerreinvereniging op Wevelgem-Zuid, heeft in 2011 de volgende
projecten opgestart en/of thema’s behandeld: het verhogen van de veiligheid, het efficiënt gebruiken
van de reststromen, het gezamenlijk gebruik van de loskade, het organiseren van gemeenschappelijke
opleidingen, het organiseren van een overlegstructuur tussen de bedrijven en de gemeente en de
organisatie van netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken. Verder behartigt BLeie de belangen voor een
betere ontsluiting van Wevelgem-Zuid en een aantrekkelijke omgeving. Leiedal treedt op als trekker van
BLeie vzw.
Op Kortrijk-Noord werd de nieuwe bedrijventerreinvereniging vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord
opgericht. Leiedal is een structurele partner en geeft advies aan de vzw op basis van onze ervaring met
subsidiedossiers en samenwerkingsverbanden.
D	ONBENUTTE BEDRIJFSGROND OP DE MARKT BRENGEN
In 2011 contacteerden de POM West-Vlaanderen en Leiedal diverse eigenaars van onbenutte gronden op
bedrijventerreinen in beheer van Leiedal. Daarnaast werd onderzoek verricht naar de mogelijkheden om
een onteigeningsinstrument in te zetten om onbenutte bedrijfsgronden terug op de markt te brengen.
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3.1.3. BEDRIJVENTERREINEN IN ONTWIKKELING OP 31/12/11 - 				
OVERZICHTSTABELLEN
A

BEDRIJVENTERREINEN IN EIGENDOM VAN LEIEDAL EN BOUWRIJP BESCHIKBAAR
bouwrijp beschikbaar (ha)

waarvan gereserveerd (ha)

netto beschikbaar (ha)

Gullegem - Moorsele uitbreiding

3,67

0,00

3,67

Moen Trekweg

4,37

3,00

1,37

Zwevegem De Blokken

6,25

4,00

2,25

Zwevegem Esserstraat

0,58

0,58

0,00

Aalbeke Doomanstraat

1,18

0,00

1,18

0,22

0,00

0,22

7,58

8,69

REGIONALE EN LOKALE
BEDRIJVENTERREINEN

St. Denijs Oude Spoorweg

totaal 16,27
SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN
Transportcentrum LAR

1,79

1,79

0,00

Wevelgem-Bissegem (Airport)

1,62

1,62

0,00

Kortrijk Beneluxpark fase I

5,60

0,50

5,10

Kortrijk Kennedypark

1,75

0,00

1,75

Avelgem

1,72

1,72

0,00

Evolis eerste Fase

25,54

1,20

24,34

totaal 38,02

6,83

31,19

14,41

39,88

Algemeen totaal 54,29
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B

INVENTARIS VAN BEDRIJVENTERREINEN IN REALISATIE, 					
WAARBIJ LEIEDAL MEE INSTAAT VOOR DE GRONDUITGIFTE
bruto oppervlakte (ha)

REGIONALE EN LOKALE BEDRIJVENTERREINEN
Wevelgem-Zuid uitbreiding

5,11

Kortrijk-Noord II

21,41

Bellegem-Emdeka

2,20

Zwevegem-Knokke Site Hanssens

4,00

Lendelede Nelca

9,00

Deerlijk Vichtesteenweg

3,80

Waregem Site Ex-Bekaert Textiles

14,94

Zwevegem KMO-zone Losschaert

4,00

Zwevegem  Regionaal Bt Losschaert

20,00

SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN
Evolis II ( tweede fase)

15,0

Evolis - grootschalige stedelijke functies

4,59

Kortrijk Beneluxpark (tweede fase)

11,7

ALGEMEEN TOTAAL

115,75

C	LOKALE EN REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN NOG NIET BESTEMD 	AMBITIE VAN LEIEDAL OM TE REALISEREN
bruto oppervlakte (ha)
Kortrijk Torkonjestraat

5,00

Spiere- Helkijn Kmo-zone

5,00

Wevelgem Kleine Molen

5,00

Waregem Blauwpoort

40,00

Diverse BT - zoekzones

10,00

Totaal

65,00

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

netto oppervlakte (ha)
Totaal bouwrijp beschikbaar

54,29

Totaal gereserveerd

14,41

Totaal netto beschikbaar

39,88
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2. OVERIGE (ZIE B-C)
bruto oppervlakte (ha)
Totaal nieuwe terreinen,
reconversie-recyclage

180,75

Globaal totaal

220,63

3.1.4. INVENTARIS VAN DE OPENBARE BEDRIJVENTERREINEN OP 31/12/2011
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Gepland of in realisatie
1. Bellegem Emdeka
2. Deerlijk Vichtesteenweg
3. Kortrijk Beneluxpark Uitbreiding
4. Kortrijk - Zwevegem Evolis II
5. Kuurne Kortrijk - Noord II
6. Lendelede ex - Nelka
7. Marke Torkonjestraat
8. Transportcentrum LAR II
9 Waregem Blauwpoort
10. Waregem ex - Bekaert Textiles
11. Wevelgem Wevelgem - Zuid Uitbreiding
12. Zwevegem Zwevegem Knokke

Bouwrijpe gronden beschikbaar
13. Aalbeke Doomanstraat
14. Gullegem - Moorsele II
15. Kortrijk - Harelbeke Evolis fase I
16. Kortrijk Beneluxpark
17. Kortrijk Kennedypark
18. Moen Trekweg18.
19. Sint-Denijs Oude Spoorweg
20. Transportcentrum LAR
21. Wevelgem - Bissegem (Airport)
22. Zwevegem Esserstraat
23. Zwevegem - Harelbeke De Blokken II

Uitverkocht
24. Avelgem Industriezone
25 Bissegem - Heule Waterven
26. Deerlijk ter Donkt II
27. Deerlijk - Waregem
28. Desselgem
29. Gullegem - Moorsele
30. Harelbeke De Blokken I
31. Harelbeke Kanaalzone
32. Harelbeke - Stasegem
33. Harelbeke Vierschaar
34. Kortrijk Noord
35. Lauwe Artisanale zone
36. Lendelede Spoelewielen
37. Marke Industriezone
38. Moen Spinnerijstraat
39. Moen Olieberg
40. Vichte Jagershoek
41. Vichte Mekeirleweg
42. Wevelgem - Zuid
43. Zwevegem Breemeers

Bedrijventerreinen andere
openbare besturen
A. Beveren-Leie Ezelbeek
B. Deerlijk - Ter Donkt I
C. Deerlijk - Waregem Nijverheidslaan
D. Harelbeke Vaarnewijk
E. Harelbeke De Geit
F. Harelbeke Blokkestraat
G. Menen Grensland
H. Menen Oost
I. Spiere - Helkijn Ijzeren Bareel
J. Waregem Snepbeek
K. Waregem Bilkhage
L. Waregem Brabantstraat
M. Waregem Vijverdam
N. Waregem Transvaal
O. Geluwe Noord-West-Nijverheidslaan
P. Geluwe AZ Menenstraat
Q. Wervik Hoogweg/Kling
R. Wervik Laag Vlaanderen
S. Wervik Pontstraat
T. Wevelgem Vliegveld
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3.1.5. DOOR LEIEDAL GEREALISEERDE BEDRIJVENTERREINEN OP 31/12/2011 – 		
	OVERZICHTSTABEL
Bedrijventerrein

Aalbeke Doomanstraat

Avelgem

Aangekocht
in m²

Verkocht en overgedragen in m²

23.411

Datum eerste
vestiging

Aantal
bedrijven

7.282

2007

2

376.682

1976

23

-

-

473.142
11.542

(3)

Bavikhove Vierschaar

43.673

43.673

1996

6

Bavikhove Westhoek

51.679

51.679

-

1

Bellegem Emdeka

22.929

-

-

-

83.634

80.678

1999

20

-

-

-

-

1964

4

-

-

Bissegem - Heule Waterven

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

Deerlijk - Waregem

Desselgem
Evolis - stedelijke functies
Evolis 1ste fase
Evolis 2de fase

1.236

(1)

1.276

28

(2)

-

59.081

59.081

4.000

-

24.350

5.456

453.589

446.942

3.110

(1)

41

(2)

-

-

7.203

(1)

-

-

1979

12

199.478

199.478

45.865

-

-

-

453.728

34.880

-

4

5.790

-

-

-

1959

80

-

-

2004

35

959.560
-

Gullegem - Moorsele 
(uitbreiding)

1972

1.975

959.560
Gullegem - Moorsele 

(1)

498.882

395.951

24.607

16.534

Harelbeke  De Blokken

32.168

32.168

1999

6

Harelbeke Kanaalzone

166.375

166.375

1969

7

Harelbeke - Stasegem

856,557

856.557

1969

62

2.021.317

2.021.317

1963

158

215.818

-

-

-

11.304

11.304

1978

1

163.005

82.187

2004

11

Kortrijk Beneluxpark fase II

72.485

-

-

-

Kortrijk Cannaertstraat

78.801

78.801

1999

2

291.219

252.155

1979

68

32.329

32.329

1989

4

Kortrijk-Noord
Kortrijk-Noord - uitbreiding
Kerkhove
Kortrijk Beneluxpark fase I

Kortrijk Kennedypark
Lauwe Artisanale zone
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Bedrijventerrein

Aangekocht
in m²

Verkocht en overgedragen in m²

773.423

459.741

-

1.044

2.300

-

Datum eerste
vestiging

Aantal
bedrijven

1983

62

-

-

-

-

1981

14

-

-

1975

2

-

-

Transportcentrum LAR

Lendelede Rozebeeksestraat
lendelede nelca

(3)

97.688
55.951

55.315

Lendelede Spoelewielen
1.047
Marke Industriezone

(1)

34.208

2.740

-

34.322

12.321

1998

4

-

11.579

2004

9

Moen Spinnerijstraat 
(deel van Olieberg)
Moen  Trekweg

255

34.208

Marke Torkonjestraat
Moen  Olieberg

(1)

149.727

108.964

1999

17

Rekkem

10.083

10.083

-

-

St. Denijs Oude Spoorweg

21.831

12.179

2006

6

Vichte Mekeirleweg

57.579

57.579

1971

15

91.536

91.536

1995

16

-

-

2004

16

-

-

1969

47

Vichte Jagershoek
987
Vichte Jagershoek II
Waregem  Site Bekaert-textiles 

Wevelgem Zuid uitbreiding

-

58.453

57.767

149.424

140

464.245

358.687

-

5.887

(1)

-

-

-

5.987

(2)

-

-

733.847

733.847

1970

85

Wevelgem - Bissegem (Airport)

Wevelgem Zuid

(1)

32.537

-

-

-

120.191

120.191

1980

14

99.983

97.588

2002

27

163.062

66.742

2007

4

Zwevegem KMO-zone Knokke

31.000

-

-

-

Zwevegem KMO-zone Losschaert 

18.000

-

-

-

10.570.906

8.499.521

Zwevegem Breemeers
Zwevegem Esserstraat
Zwevegem De Blokken

Totalen

(1) ondergrond (2) bovengrond (3) concessie (4) recht van opstal

885

6.380

(1)

14.621

(1)

28

(2)

7.962

(2)

12.586

(3)

15

(4)

61

62

3.1.6.	GRONDTRANSACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN IN 2011 - 				
	OVERZICHTSTABEL
oppervlakte in m²

aantal verrichtingen

AANKOOP
Kortrijk-Noord - uitbreiding

72518

8

Wevelgem-Zuid

32537

3

Lendelede Nelca

97688

1

Beneluxpark fase 2

72485

1

Kortrijk - Beneluxpark

26996

7

Kortrijk-Harelbeke - Evolis

17143

3

43918,4

3

Zwevegem - De Blokken

31453

5

Moen - Spinnerijstraat

2251

1

Moen - Trekweg

4150

1

140

1

2753

1

48015

1

14543

1

Kortrijk-Noord - uitbreiding

11889

1

Wevelgem - Zuid

17755

1

Beneluxpark fase 2

72485

1

VERKOPEN

Gullegem-Moorsele  - uitbreiding

Bekaert - Textiles
Vichte - Mekeirleweg
TERUGKOPEN
Gullegem-Moorsele
RUILINGEN
Zwevegem - De Blokken
VERKOOP RESTGRONDEN
nihil
PACHTVERBREKINGEN

VERKOPEN IN ANDERE REALISATIES
nihil
OVERDRACHT OPENBAAR DOMEIN
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 streeft naar een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief aanbod aan duurzame en betaalbare
woningen in de regio. Dit proberen we te realiseren op twee niveaus: het ontwikkelen van concrete
woonprojecten en het begeleiden van de gemeenten aan de hand van woonplannen en algemene
beleidsondersteuning.

3.2.2.	ONTWIKKELING WOONZONES
Samen met de gemeenten, wil Leiedal concrete woonprojecten aanbieden. Daarbij ontwikkelen we
hoofdzakelijk vernieuwende zones in samenwerking met andere woonactoren en creëren we een
aanvullend aanbod voor doelgroepen die beperkt hun gading vinden op de huidige woningmarkt.
De rol van Leiedal kan divers zijn: van het begeleiden en voeden van het project tot het zelf aankopen,
uitrusten en opnieuw verkoopbaar stellen aan particulieren, sociale huisvestingsmaatschappijen en
promotoren.
In 2011 heeft Leiedal gewerkt aan de spoedige ontwikkeling van een zevental nieuwe woonzones. Voor
de woonzone Ter Schabbe in Anzegem werd het ontwerpdossier voor de wegeninfrastructuur verder
opgemaakt. De realisatie liep een aantal maanden vertraging op door een beleidswijziging van de
Vlaamse Overheid. Daardoor is het noodzakelijk de concrete invulling van de sociale kavels aan te passen.
Wellicht kan in 2012 de aanleg effectief van start gaan.
Ook voor het project Deerlijk Paanderstraat moest opnieuw onderhandeld worden over de concrete
sociale invulling (koop-, huurwoningen en kavels) door de nieuwe beleidsvisie inzake subsidies. De
wegeniswerken kunnen wellicht in 2012 aangevat worden.
In de Elleboogstraat in Helkijn zijn de wegeniswerken intussen afgewerkt. Om het gewenste
inrichtingsplan te kunnen omzetten in een verkavelingsvergunning dient vooraf een RUP opgemaakt te
worden. De procedure hiervoor werd in 2011 aangevat.
In de Waregemstraat in Vichte werd de infrastructuur aangelegd in 2011. Omwille van een gerechtelijke
procedure kunnen de kavels voorlopig nog niet verkocht worden.
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Op het grondgebied van Zwevegem begeleidt Leiedal drie woonzones: Leopoldstraat, Losschaert en
Transfo. Voor de woonzone Leopoldstraat onderhandelde Leiedal met de overige eigenaars en werd
het noodzakelijke RUP opgestart. Voor het woongebied Losschaert is een inrichtingsplan in opmaak.
Met diverse betrokken eigenaars zijn in 2011 onderhandelingen gevoerd i.f.v. een eventuele aankoop of
samenwerking voor de realisatie.
In het vierde hoofdstuk ‘Actieve dossiers per gemeente’ kan u aan de hand van een schematisch overzicht
meer gedetailleerde ontwikkelingen terugvinden van de woonzones.
A	

SPECIFIEKE WOONPROJECTEN

DUURZAME VERKAVELING PEPERSTRAAT KORTRIJK

Leiedal heeft een traject opgezet om het woongebied Peperstraat in Heule tot een duurzame verkaveling
te ontwikkelen. Het implementeren van een aantal duurzaamheidsmaatregelen geeft de mogelijkheid om
een kwalitatief betere verkaveling te realiseren. In 2011 werd het inrichtingsplan en het wegenisontwerp
verder verfijnd en goedgekeurd door het stadsbestuur. Het verkavelingsplan werd uitgewerkt en een
voorstel van samenwerking opgesteld.
TRANSFO ZWEVEGEM  

Het masterplan van Transfo Zwevegem voorziet ruimte voor de realisatie van een kwalitatief woonproject.
Binnen dit woonproject is een zone in eigendom van de gemeente en een zone in eigendom van Leiedal.
Met betrekking tot deze laatste zone werd in 2011 een akkoord bereikt met de sociale bouwmaatschappij
Eigen Haard. Voor de bouw van de sociale woningen zet Eigen Haard een architectuurwedstrijd op het
getouw. Voor het sociaal gedeelte van het woonproject stelde Leiedal het studiebureau Arcadis aan.
Arcadis heeft reeds een voorontwerp van wegenis opgemaakt. Het ontwerpdossier voor de sloping van
de aanwezige loodsen is toegewezen aan het studiebureau Sileghem & Partners.
Het gedeelte van het project in eigendom van de gemeente Zwevegem zal gerealiseerd worden door een
private ontwikkelaar. Via een marktbevraging wenst Leiedal een partnerschap ontwikkelaar-architect te
selecteren. Leiedal treedt op als trajectbegeleider en bewaakt de afstemming van beide woonzones.
B

VERKOOP VAN GRONDEN IN WOONZONES

In 2011 heeft Leiedal geen percelen verkocht in de woonzones. Er vonden een aantal grondruilingen
plaats in functie van de realisatie van de woonzone Elleboogstraat in Helkijn.
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C	

DOOR LEIEDAL GEREALISEERDE WOONZONES OP 31/12/2011 - 					

	OVERZICHTSTABEL
Woonzone

Aalbeke Papeye

Aangekocht
in m²

178.691

Verkocht en
overgedragen
in m²

Netto Verkoopbaar
in m²

Aantal bouwkavels
zonder woning

met woning

totaal

171.688

0

121

0

121

0

22

0

22

0

0

0

162 (1)

Anzegem Heirweg

37.557

35.759

Anzegem Ter Schabbe

22.522

17.622

Avelgem

55.078

54.680

0

44

0

44

Avelgem Reigershof

24.867

24.828

0

28

0

28

Bavikhove 't Koeksken

87.247

87.252

0

32

0

32

Bellegem Zwingelweg

14.446

14.935

0

13

0

13

3.140

2.982

0

0

0

0

Deerlijk Paanderstraat

17.759

4.528

0

0

0

Desselgem Leiekant

89.441

90.011

0

0

0

0

179.109

163.402

0

48

16

64

Heestert Centrum Zuid

17.482

17.650

0

18

0

18

Helkijn Waterkeer

14.488

10.360

0

18

0

19

6.166

0

0

0

0

104.514

104.940

0

40

5

45

Kortrijk Vetex

23.392

21.239

0

0

0

0

Kortrijk Peperstraat

43.409

0

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

53.841

56.610

0

76

0

76

Deerlijk Ovelacq

Gullegem Ter Winkel

Helkijn Elleboogstraat
Hulste Ter Elst

Lendelede 't Zaagske

(2)

(2)

(2)

(2)

65

66

Woonzone

Aangekocht
in m²

Marke - Ter 
Doenaert

Verkocht en
overgedragen
in m²

Netto Verkoopbaar
in m²

Aantal bouwkavels

174.520

161.710

0

48

18

66

Moen Heestertstraat

19.233

19.233

0

17

0

17

Moen Kanaalzone

13.786

15.035

0

15

0

15

1.766

3.635

0

6

0

6

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

11

0

11

Vichte Lendedreef

41.989

41.445

49

6

55

8.218

0

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

3.086

0

(2)

0

0

1.906.313,00

1.694.370

974

87

Moen Spinnerijstraat
Moorsele Overheule

Vichte Waregemstraat

Zwevegem Leopoldstraat
TOTALEN:

162

1,27

(3)

0

(2)

1,27

(1)

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

D	GRONDTRANSACTIES WOONZONES IN 2011 – OVERZICHTSTABEL
AANKOPEN
Zone

Oppervlakte m²

Aantal verrichtingen

nihil

-

-

Zone

Oppervlakte m²

Aantal verrichtingen

nihil

-

-

Zone

Oppervlakte m²

Aantal verrichtingen

nihil

-

-

9

2

26

1

VERKOPEN

PACHTVERBREKINGEN

grondruilingen
Spiere Elleboogstraat 
Anzegem Waregemstraat 

0

1.062
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3.2.3. BELEIDSONDERSTEUNING GEMEENTEN
Binnen de evoluerende wetgevende context van het woonbeleid, ontwikkelde Leiedal een aantal
woonproducten ten dienste van de gemeenten: woonplannen, een lokaal toewijzingsreglement en de
sociale programmatie.
A	WOONPlan
Een woonplan is een gemeentelijk beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal
woonbeleid uitgeschreven staan. Door het opmaken van een woonplan weten de diverse betrokken
actoren en diensten wat er zich afspeelt in de gemeente op vlak van wonen, kunnen knelpunten
gedetecteerd worden en kunnen beleidskeuzes onderbouwd worden. Een woonplan is een relatief nieuw
planningsinstrument. In tegenstelling tot vele andere Vlaamse regio’s mag onze regio koploper genoemd
worden: zowel Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wevelgem als Zwevegem beschikken reeds over een
woonplan.
Recente wetgevingen doen het belang van een woonplan nog sterk toenemen:
• het nieuw decreet grond- en pandenbeleid omvat een reeks nieuwe mogelijkheden en verplichtingen
(zoals het bindend sociaal objectief ) die in een woonplan integraal aangepakt kunnen worden;
• het nieuw sociaal huurbesluit biedt de mogelijkheid voor een lokaal toewijzingsreglement dat
gemotiveerd dient te worden vanuit de algemene woonsituatie in de gemeente;
• de vele nieuwe huisvestingspremies van hogere overheden vragen om een herziening van
gemeentelijke premiestelsels;
• voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden dient de behoefte in de gemeente aangetoond te
worden;
• etc.
WAREGEM

In 2006 keurde Waregem reeds haar woonplan goed. Naar aanleiding van nieuwe wetgevingen en tal van
nieuwe woonprojecten op Waregems grondgebied, onderging het woonplan een grondige actualisatie.
De programmatie van toekomstige sociale huisvestingsprojecten was een belangrijk aandachtspunt.
B	sociale programmatie
Leiedal ontwikkelde een uniek beleidsinstrument om sturend op te treden binnen het sociaal woonbeleid
van de gemeente: de sociale programmatie. In Waregem werd dit instrument opgestart en in 2011
afgerond. De sociale programmatie biedt een antwoord op vier grote uitdagingen:
• Streven naar een realistisch totaal aantal bijkomende sociale woningen: er werden acties voorgesteld
om het onrealistisch hoge aantal bijkomende sociale woningen op een flexibele manier te
verminderen.
• Tegengaan van concentraties van sociale huurwoningen: verschillende initiatieven zoals ruil, verkoop,
uitstel, etc. werden voorgesteld.
• Sociaal woonaanbod in Beveren-Leie verhogen: andere pistes dan bouwmogelijkheden werden
voorgesteld.
• Realiseerbaarheid van projecten bewaken: specifieke oplossingen en strategieën werden
vooropgesteld om geen projecten te blokkeren.
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C	LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT
Door het sociaal huurbesluit is het mogelijk om als stad of gemeente een lokaal toewijzingsreglement
op te maken om voorrang te verlenen aan specifieke doelgroepen, de lokale binding te versterken of de
leefbaarheid te verhogen. Zonder dit reglement worden de sociale huurwoningen namelijk volgens een
standaardprocedure toegewezen. Aan de hand van het doelgroepenbeleid kan binnen één stad, een
deelgemeente of een specifiek gebied voorrang gegeven worden aan specifieke doelgroepen.
Samen met het Vlaams Agentschap Wonen werd een processchema opgesteld om een lokaal
toewijzingsreglement op te maken. Het processchema omvat twee fases. In een eerste fase worden
de woonnoden en doelgroepen breed onderzocht. Dit gebeurt a.d.h.v. bilaterale gesprekken met de
verschillende woon- en welzijnsactoren en wordt onderbouwd met bestaand cijfermateriaal.
De bevindingen worden gebundeld in een onderzoeksrapport dat antwoord geeft op de volgende
vragen:
• Is een lokaal toewijzingsreglement aangewezen en voor welke doelgroepen?
• Welke flankerende maatregelen kunnen ontwikkeld worden?
• Welke signalen kunnen los van het lokaal toewijzingsreglement meegegeven worden?
Aangezien niet alleen ruimtelijke maar ook welzijnsaspecten een rol spelen, werkt Leiedal samen met het
Welzijnsconsortium in opdracht van de gemeenten.
WAREGEM
In 2011 werd het onderzoeksrapport voor Waregem afgerond en een ontwerpreglement ter goedkeuring
ingediend bij de Vlaamse Overheid.
In het lokaal toewijzingsreglement worden specifiek inspanningen geleverd voor senioren en kwetsbare
doelgroepen met een beperkt inkomen en een woonnood. Verder wordt ook het begrip “lokale binding”
verder gedefinieerd.
KORTRIJK
In 2011 onderzocht Leiedal of een lokaal toewijzingsreglement opportuun is voor Kortrijk. Na
intens overleg met zeven bouwmaatschappijen, het OCMW, de administratie Stadsplanning en acht
welzijnsactoren actief binnen de regio werden in het onderzoeksrapport drie doelgroepen in detail
onderzocht: senioren, jonge gezinnen met financiële problemen en kwetsbare doelgroepen met een
beperkt inkomen en een woonnood.
Het stadsbestuur van Kortrijk nam op basis van dit rapport een beslissing over de inhoud van het lokaal
toewijzingsreglement. In een tweede fase wordt het reglement concreet uitgewerkt en de procedure
doorlopen.
D	LOKAAL WOONOVERLEG
Woonbeleid speelt een belangrijke rol in elke gemeente. Leiedal stelde in 2011 haar opgedane expertise
ten dienste van alle gemeenten en nam actief deel aan het lokaal woonoverleg in verschillende
gemeenten.
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3.2.4.	REGIONALE BELEIDSONDERSTEUNING
A	REGIONAAL WOONOVERLEG
In 2011 werd drie keer een regionaal woonoverleg georganiseerd voor de schepenen en ambtenaren van
wonen. Afhankelijk van de agenda namen ook andere actoren deel.
Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod: monitoring bindend sociaal objectief, programmatie
sociale huisvesting, verslag van een aantal studiedagen, etc. De grote opkomst toont de nood aan
ervaringsuitwisseling op regionaal niveau aan.
B	LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT
Het lokaal toewijzingsreglement kan als opstap gezien worden voor een doelgroepenbeleid. In dit
licht nam Leiedal samen met Welzijnsconsortium het initiatief om een breed doelgroepenonderzoek
binnen de sociale huursector uit te voeren in Waregem. Dit leidde niet alleen tot een concreet lokaal
toewijzingsreglement, maar ook tot een reeks andere acties binnen de sociale huursector. Nu deze case
beëindigd is, zullen aanbevelingen geformuleerd worden voor de regio en wordt deze werkwijze ook in
Kortrijk en andere gemeenten toegepast.
C	WOONZORG
De vergrijzing van de samenleving stelt ons voor heel wat uitdagingen. Het woonzorgdecreet en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn juridische instrumenten van de welzijnssector om deze uitdaging
aan te gaan. Om vanuit de ruimtelijke ordening meer voeling te krijgen met de welzijnssector, werd in het
kader van de herziening van het GRS Harelbeke en de opmaak van een RUP voor het woonproject Kleine
Molen het woonzorgdenken meegenomen. Dit gebeurde in een ad hoc werkgroep. Deze oefening wordt
in 2012 verder opgenomen.
D	OPVOLGING WETGEVING EN BELEID
Leiedal volgde de evoluties in de wetgeving en het woonbeleid nauw op. Eind 2011 werd een verslag
opgemaakt omtrent de realisatie van het bindend sociaal objectief. Dit werd op verschillende regionale
overlegfora voorgesteld.
E	OPSTART EVALUATIE WOONREGIEBOEK
Drie jaar na de opmaak van het regionaal woonregieboek hebben de Provincie, het Welzijnsconsortium
en Leiedal het woonbeleid in de regio geëvalueerd. De evoluties in zowel het lokaal als het regionaal
woonbeleid werden opgelijst. De partners concludeerden dat de gemeenten de voorbije jaren sterk
geïnvesteerd hebben in bijkomend personeel, dienstverlening en lokaal woonoverleg. Een echte
regionale strategie onbreekt echter nog op vandaag.

3.2.5.	NETWERKING
Leiedal participeerde in een werkgroep omtrent de herziening van het PRS op vlak van wonen en
de werkgroep wonen van Vlinter. Daarnaast nam Leiedal deel aan tal van studiedagen op Vlaams en
provinciaal niveau.
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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 socioeconomische basisinformatie;
• lokale noden ter sprake te brengen bij de hogere overheden en te ondersteunen (signaalfunctie).

3.3.1.	ATeLIERS ECONOMIE
In 2011 kwamen de ambtenaren economie samen in ateliers om ervaringen uit te wisselen en om
gemeentelijke uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Er werd onder meer werk gemaakt van een
gemeenschappelijke startersgids, alle diensten aan ondernemers werden op uniforme wijze ontsloten
via de gemeentelijke website, de methodiek om ondernemers te betrekken in het beleid werd hervormd,
etc. Parallel aan deze ateliers, zette Leiedal de eerste stappen om een lerend netwerk voor schepenen
economie op te starten.

3.3.2.	REGIONALE ECONOMISCHE PROJECTEN
A	

UNIEK LOKET VOOR ONDERNEMERS KORTRIJK

In 2009 opende de stad Kortrijk, in samenwerking met Leiedal en Vlaanderen, het Loket voor
Ondernemers in het stadhuis van Kortrijk. Het initiële project eindigde op 31 maart 2011, maar werd
verlengd voor een termijn van twee jaar. In deze verlengingsfase wordt o.m. gefocust op nieuwe vormen
van bedrijfshuisvesting (o.m. bedrijfsverzamelgebouwen).
Leiedal participeert in het project om bedrijven, die op zoek zijn naar een geschikte vestigingslocatie
in Kortrijk en omgeving, te begeleiden. In 2011 registreerde Leiedal 160 contacten met bedrijven die
een vestigingslocatie zoeken in de streek. Omdat niet altijd een geschikt antwoord gevonden wordt
in het eigen aanbod van Leiedal, wordt samengewerkt met o.m. private projectontwikkelaars en
immomakelaars. Op regelmatige basis worden de ruimtelijk-economische dossiers in de stad Kortrijk
besproken met beleidsmensen en vertegenwoordigers van de administraties van de stad Kortrijk.
B	LEAN!
Met het project Lean! wil Leiedal de diensten die gemeenten aan ondernemingen aanbieden,
fundamenteel verbeteren. Vier pilootgemeenten (Waregem, Wevelgem, Anzegem en Kortrijk) maken deel
uit van het project en hebben de ambitie om meer te doen met minder middelen.
In Waregem lag de focus op de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Dankzij
inspanningen in 2011, werd het verkrijgen van een vergunning losgekoppeld van het al dan niet
betalen van een factuur. De Milieudienst en de dienst Stedenbouw werden beter op elkaar afgestemd,
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bijvoorbeeld bij het overbruggen van drukke periodes of bij het bespreken van dossiers.
Wevelgem behandelde het facturatieproces, meer bepaald de binnenkomende facturen. De doorlooptijd
is sterk verminderd doordat een aantal controlestrappen werden geschrapt, gecentraliseerd of
gedelegeerd. Het proces ‘informeren over steunmaatregelen bij wegeniswerken’ werd in Kortrijk onder
de loep genomen. De registratie gebeurt nu efficiënter, de informatie wordt beter en sneller ontsloten.
Momenteel wordt nog onderzocht om handtekeningen te mandateren of te digitaliseren om het proces
nog te versnellen. In Anzegem werd de werkdruk binnen de dienst Stedenbouw weggewerkt door een
eerstelijnsloket uit te bouwen.
Ook Leiedal verbeterde haar werking aan de hand van de “Lean-principes”. Alle technische informatie
met betrekking tot een bedrijfsperceel wordt gebundeld in een bedrijventerreinpaspoort en een
perceelspaspoort. Aan de hand van deze instrumenten, kan Leiedal sneller en beter communiceren met
een ondernemer, studiebureau of architect.
Samen met de vier pilootgemeenten, ging Leiedal eind 2011 van start met een lean atelier met het oog op
het optimaliseren van het proces ‘informeren over beschikbare bedrijfslocaties’. Ook in de bedrijvengids
werd geïnvesteerd: een verbeterde communicatie en verbeterde functionaliteiten in zowel de front-office
als de back-office.
In 2012 zal Leiedal alle opgedane kennis en expertise ter beschikking stellen van de hele regio.
C	BUDAFABRIEK
In het kader van het project ‘Creative City Challenge’ trekt de regio Kortrijk volop de kaart van creativiteit
en innovatie. Doelstelling is om samen met de andere Europese partners instrumenten en methodieken te
ontwikkelen die de innovatiecapaciteit van steden en regio’s versterken. Naast “Lelijke Plekjes”, maakt ook
het project “Budafabriek” deel uit van Creative City Challenge.
De Budafabriek wordt een snijpunt tussen kunst, economie en ontwikkeling, en profileert zich als het
eerste economisch-artistieke project in Vlaanderen. Hiervoor slaat Leiedal, samen met de stad Kortrijk,
kunstencentrum BUDA, Designregio Kortrijk, Howest en Flanders InShape de handen in elkaar.
Leiedal is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de economische inbreng.
De Budafbriek wordt gehuisvest in
de voormalige textielfabriek DesmetDejaegher op het Buda-eiland in
Kortrijk. Een deel van de gebouwen
werd in 2011 gesloopt, het andere deel
is volop in verbouwing. De opening is
voorzien in het najaar van 2012.

Budafabriek in voormalige
textielfabriek Desmet-Dejaegher
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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 is de deskundige partner bij uitstek voor de gemeenten op gebied van ruimtelijke planning en
stedenbouw. In 2011 bood Leiedal ondersteuning bij de opvolging van diverse regionale plannen om
de gemeentelijke ruimtelijke visies optimaal te kunnen verzoenen. Daarnaast ontwerpt Leiedal zelf een
aantal bovenlokale plannen.
A

HERZIENING PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

De Provincie West-Vlaanderen werkt momenteel aan een herziening van het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (PRS). Leiedal volgt de herziening van het PRS voor de regio nauwgezet op. In 2011 maakte
de Provincie een aantal voorstellen tot aanpassing bekend (omtrent taakstelling wonen, herbestemming
naar wonen, ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande horecazaken in het buitengebied, taakstelling
bedrijvigheid, beleid inzake bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur met bovenlokale uitstraling,
beleidsprincipes erfgoed). Leiedal lichtte de wijzigingen aan de gemeenten uitgebreid toe en formuleerde
een streekstandpunt op basis van een intergemeentelijk overleg. Dit standpunt werd overgemaakt aan
de gemeenten en aan de Bestendige Deputatie. Op basis van de opmerkingen heeft de Procoro concrete
aanpassingen aan het beleidskader voorgesteld.
B	beleidsplan ruimte vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid.
De Vlaamse Regering gaf de opdracht om een nieuw RSV op te maken voor de periode 2020-2050. Het
project ontving de werktitel ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ (BRV).
Met de goedkeuring van de startnota, gaf de Vlaamse Regering op 28 januari 2011 het startschot voor
de uitwerking van een visie over de toekomstige ruimtelijke ordening. Het BRV moet een strategischer
en dynamischer instrument worden, maar tegelijkertijd ook de basis vormen voor concrete acties. Naast
een visie op lange termijn, moeten duidelijke keuzes vooropgesteld worden. Leiedal volgt deze grondige
herziening continu op en communiceert hierover met de gemeenten. Via de fora van Vlinter en VVSG
worden opmerkingen overgemaakt.
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C	AFBAKENING AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR
Het Vlaams Gewest heeft bij de afbakening van het buitengebied de taak om de agrarische gebieden en
groengebieden aan te duiden volgens de ruimtebalans van het RSV. Na de herbevestiging van een reeks
agrarische gebieden van het gewestplan, wordt momenteel werk gemaakt van de gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen voor deelgebieden waar de afbakening tussen landbouw en natuur of bos nog dient
vastgelegd te worden.
Eén van deze deelgebieden is de omgeving van het provinciaal domein ‘De Gavers’ en de verbinding met
het Kanaal Bossuit-Kortrijk. In 2011 werd het afbakeningsproces opgestart.
Om de officiële procedure vlotter te laten verlopen, stemmen de stakeholders met elkaar af in een voortraject. Leiedal neemt deel aan dit overleg. Eind 2011 werd een eerste voorstel toegelicht voor de aanduiding van de uitbreidingsmogelijkheden van het provinciaal domein en de openruimte corridor naar het
kanaal als agrarisch gebied. Deze ruimtelijke visie sluit naadloos aan bij de doelstellingen van “Groene
Sporen” en de visie van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op basis van de opmerkingen van het overleg, zal een
voorontwerp opgemaakt worden voor de verdere formele besluitvorming.
D	AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED WAREGEM
In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, werkte Leiedal in 2009 een afbakeningsvoorstel uit
voor het kleinstedelijk gebied Waregem. Dit voorstel werd verder verfijnd in een Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP), verdeeld in vijf deelplannen: de afbakeningslijn, het regionaal bedrijventerrein
Blauwpoort, het zuidelijk regionaal bedrijventerrein, het regenboogstadion en de kleinhandelszone
Europoint. Deze plannen leggen de afbakening op perceelsniveau vast, voorzien ruimte voor de
uitbreiding van het Regenboogstadion en bestemmen bijkomende regionale bedrijfsruimte. Het
voorontwerp van het PRUP werd in april in de plenaire vergadering behandeld. In oktober stelde de
provincieraad het ontwerp voorlopig vast en begin november ging het openbaar onderzoek van start.
E	

HERZIENING AFBAKENING STEDELIJK GEBIED KORTRIJK

Deerlijk ijvert al jaren voor de verruiming van de afbakeningslijn om een nieuw regionaal bedrijventerrein
ten zuiden van de E17 te kunnen aanleggen. Omdat een regionaal bedrijventerrein de lokale behoefte
overstijgt, is een herziening van de afbakeningslijn noodzakelijk. Ook Kortrijk, Menen en Kuurne hebben
gelijkaardige ruimtelijke vragen.
Leiedal heeft de verschillende vragen gebundeld en in detail bestudeerd. De betrokken gemeenten
konden op Leiedal beroep doen voor hun onderbouwing en argumentatie. Hierdoor werd duidelijk
dat voor een aantal ruimtelijke vragen andere oplossingen mogelijk zijn. Eind 2011 werd beslist om de
bestaande onderbouwingen te bundelen en over te maken aan het Vlaams Gewest.
F

		

SEINE-SCHELDE PLAN

In de regio Kortrijk plant W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) een reeks van grootschalige investeringen.
Deze passen in de uitvoering van het Seine-Scheldeplan.
Dit plan is opgebouwd uit twee luiken:
• Vaarweg ( tot 2016): bevaarbaar maken van de vaarweg voor schepen tot 4.400 ton door aanpassingen
van het traject: vernieuwen van kademuren, aanpassing sluizen en bruggen, bochtverbredingen,
aanbrengen passeerstroken.
• Rivierherstel Leie ( tot 2027): ongeveer 200 ha ‘natte natuur’ creëren, uitbaggeren van meanders,
afgraven van dijken en de creatie van natuurvriendelijke oevers.
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De uitvoering van het Seine-Scheldeplan vormt veruit één van de belangrijkste infrastructuurwerken in
onze regio voor de komende jaren. Concreet worden de volgende werken in onze streek uitgevoerd:
• vernieuwen van kademuren (Wervik, Menen, Harelbeke);
• verhogen van bruggen (Ooigem-Desselgem, Harelbeke, Kortrijk, Bissegem-Marke, Wevelgem-Lauwe,
Menen);
• nieuwe sluiscomplexen (Waregem, Harelbeke, Kerkhove, Spiere-Helkijn);
• passeerstroken (Wervik, Menen, Wevelgem, Kortrijk);
• Franse investeringen aan de Grensleie (Wervik, Menen);
• studie verbreding kanaal Bossuit-Kortrijk;
• rivierherstel van de Leie.
Seine - Scheldeplan regio Kortrijk
OESELGEM - WIELSBEKE

DESSELGEM - BAVIKHOVE

KORTRIJK
HARELBEKE - KUURNE
BISSEGEM

ZWEVEGEM

MENEN - HALLUIN

MARKE
KERKHOVE

KNOKKE
LAAG VLAANDEREN - WERVIK
WAARMAARDE

WEVELGEM - REKKEM

AVELGEM
MOEN

BOSSUIT

Figuur: Projecten in kader van aanpassen vaarweg en rivierherstel
projecten vaarweg

SPIERE

projecten rivierherstel

bestaande containerterminal
bestaande laad- en loskades

schaal: 1/100.000

24/01/2012

Deze werken zullen een grote ruimtelijke impact hebben op onze regio. Het beeld van de Leie en de
gebruiksmogelijkheden op en rond de waterweg zullen grondig veranderen.
Deze werken stellen de gemeenten ook voor grote uitdagingen. Het projectgebied van het SeineScheldeplan interfereert immers met heel wat plannen en projecten van lokaal en regionaal niveau. De
Conferentie van Burgemeesters stelde in 2011 de vraag aan Leiedal om vanuit de regio de krachten te
bundelen. Vanuit die vraag werden onderstaande ambities geformuleerd:
• hefboom voor de regio: de streek wil alle investeringen positief aanwenden als hefboom bij de
verdere ontwikkeling van de Leie in het bijzonder, de streek in zijn geheel en de realisatie van lokale
uitdagingen;
• kwaliteitsvol project: de werken die nu en in de toekomst aan en rond de Leie uitgevoerd worden,
moeten minimaal een zelfde kwaliteitsniveau bereiken als de Leiedoortocht in Kortrijk;
• integrale benadering: de werken rond de vaarweg en het rivierherstel moeten ingebed worden in de
bredere visie op de Leie. De burgemeesters stellen een geïntegreerde benadering voor waarbij de
infrastructuurwerken in hun omgeving worden ingebed en waarbij naast de natuurelementen ook de
landschappelijke inrichting en de recreatieve elementen onderling afgestemd worden.
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Concreet zal in 2012 gewerkt worden op drie sporen:
• per gemeente zal een programma opgemaakt worden en afgetoetst worden met W&Z, ANB en VLM;
• de gemeentelijke programma’s worden met elkaar afgestemd waarbij zowel de kwaliteit van het
individuele project als de kwaliteit van het geheel bewaakt wordt;
• op regionaal niveau worden pistes verkend om de ontwikkeling van een geïntegreerd kader mogelijk
te maken, zodat garanties geboden kunnen worden voor kwaliteitsontwikkeling.
Eind 2011 werd hierover een overleg met de betrokken gemeenten georganiseerd.
G	

WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID

Waterwegen bieden een waardig alternatief voor het goederenvervoer over de wegen. Willen we
dichtslibbende wegen een halt toeroepen, dan moeten we als regio de mogelijkheden voor bedrijvigheid
langs het water optimaal benutten. De vernieuwde Seine-Scheldeverbinding, waar de Leie deel van uit
maakt, benadrukt dit belang nog eens.
Een eerste actie bestaat er in dat Leiedal een selectie van gronden, die aan het water liggen, bij verkoop
in eerste instantie zal aanbieden aan W&Z of aan watergebonden bedrijven. Pas na drie maanden kunnen
derden de gronden aankopen. Leiedal screende al haar bedrijventerreinen op de mogelijkheid percelen
te reserveren voor watergebonden bedrijven. Vier bedrijventerreinen kwamen hier voor in aanmerking:
Avelgem, Wevelgem-Zuid, Kanaalzone E3 van Harelbeke en de ambachtelijke zone Desselgem. In
totaal gaat het om 64 ha gronden. Het voorkooprecht wordt begin 2012 bestendigd in een formele
overeenkomst met W&Z.
In een volgende stap worden potentiële nieuwe locaties voor watergebonden bedrijventerreinen
gedetecteerd. Deze selectie gebeurt aan de hand van zowel stedenbouwkundige (ligging t.o.v. de
waterweg, bebouwing, ontsluiting over de weg, bereikbaarheid van spoortransport, etc.) als economische
en commerciële (afstand tot afzetmarkt, kostprijs transport, afstand tot haven, etc.) criteria. In een laatste
stap onderzoekt Leiedal of er in de regio plaats is voor een multimodaal logistiek platform. De laatste twee
onderzoeken maken deel uit van het in 2011 ingediende Interreg-project TRANSPORT.
H	KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
De voorbije jaren werkte de Provincie, met Leiedal als ontwerper, aan een globale visie over de
toekomstige ontwikkelingen van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Begin 2011 werd de geïntegreerde visie
en het actieplan afgewerkt en bekrachtigd door de Bestendige Deputatie. In april stelde de Provincie de
resultaten van de studie aan de pers voor. Het grote publiek kon kennismaken met de toekomstplannen
tijdens de eerste Groene Sporendag op 7 mei in Transfo Zwevegem.
Gedurende het ganse studieproces, stond het werken aan een geïntegreerde visie centraal. Er werd
telkens gezocht naar een evenwicht tussen natuur, landbouw, economie, recreatie en wonen langs het
kanaal. Zo werd een non-stop recreatieve fietsroute uitgewerkt, die zo weinig mogelijk de potenties voor
watergebonden bedrijvigheid belemmert. De gedifferentieerde landschappen langs het kanaal werden
versterkt, rekening houdend met de aanwezige landbouwactiviteiten. De drie kanaaldorpen (Knokke,
Bossuit en Moen) moeten sterker aan het kanaal gekoppeld worden, door middel van de aanwezige
groenstructuren en de toeristische netwerken. Zo werd de basis gelegd voor het creëren van een
kanaalpark, dat bijdraagt tot een toekomstige groenstructuur in de regio Kortrijk.
Ook de burgemeesters van de regio Kortrijk schaarden zich achter de geïntegreerde toekomstvisie. Ze
benadrukken het belang van het continu fietstraject en willen, naast natuur en recreatie, ook volwaardig
inzetten op de economische potenties van het kanaal.
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Het voorbije jaar werden de eerste concrete stappen al gezet om het kanaalpark te realiseren. De studie
werd opgenomen binnen het project “Groene Sporen”. De Provincie en een aantal andere actoren voerden
al een aantal andere acties uit, zoals de voorbereiding voor de aanleg van een paaiplaats aan de Poeldries
door ANB en het studiewerk voor de aanleg van een laad- en loskade bij IMOG i.s.m. W&Z.
In 2011 vierde de regio ook het 150-jarig bestaan van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Samen met de vier
kanaalgemeenten (Avelgem, Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem) en een aantal andere organisaties (VVV
West-Vlaamse Scheldestreek, Provincie West-Vlaanderen, Westtoer en natuurverenigingen) heeft Leiedal
op en rond het Kanaal een aantal festiviteiten georganiseerd.

3.4.2.	LOKALE RUIMTELIJKE VISIEVORMING
A	KOPPELINGSGEBIED GULLEGEM
In opdracht van de gemeente Wevelgem, maakte Leiedal een masterplan op voor het ‘Koppelingsgebied’
in Gullegem. Dit gebied vormt enerzijds een soort bufferzone tussen de woonkern van Gullegem en
het regionaal bedrijventerrein van Gullegem-Moorsele en anderzijds een groene stapsteen tussen het
provinciaal groendomein van de Bergelen en het landbouwgebied in het noorden van de regio (o.a. naar
de Bergkapel in Lendelede).
B

HERBESTEMMING N50c

In de jaren ‘70 werd bij de gewestplanvorming een reservatiestrook
voorzien voor de aanleg van een
nieuwe gewestweg N50c. Deze
N50c moest het verkeer voor de N50
(Brugsesteenweg) naar de nieuwe
N328 tot aan de binnenstadsring van
Kortrijk ontdubbelen. In het mobiliteitsplan en GRS van de stad Kortrijk
werd beslist om de N50c niet te realiseren als een nieuwe weg voor gemotoriseerd verkeer.
In opdracht van de stad Kortrijk heeft
Leiedal de herbestemmingsstudie
van de N50c in 2011 afgerond. Verschillende scenario’s (bvb. groencorridor, recreatieve corridor, vrije
busbaan, fietsverbinding, afwerking
aanpalende woongebieden, etc.)
Inrichtingsschets herbestemming N50c
werden onderzocht en inhoudelijk
afgewogen. Finaal werd het tracé van de N50c herbestemd als een nieuwe groen-recreatieve corridor en
een nieuwe fietsverbinding tussen de Kortrijkse binnenstad, het Astridpark, de voetbalvelden De Stade, de
Heulebeekvallei, het landbouwgebied rond Preetjesmolen, het uitgebreide speeldomein van De Warande
en de open ruimte ten noorden van Kortrijk.
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C	SECTORSTUDIES
Om een adequaat beeld te krijgen van de toekomstige ruimtebehoefte van de verschillende sectoren,
worden in verschillende planningsprocessen sectorstudies uitgevoerd.
Leiedal heeft in 2011 Lendelede begeleid bij de implementatie van de resultaten van de
woningbehoeftestudie. Ook de woningbehoeftestudie voor Anzegem werd afgewerkt.
In kader van de uitvoering van het ruimtelijk-economisch beleid van Anzegem, heeft Leiedal onderzoek
verricht over de aan te snijden zoekzones. Na grondige afwegingen met het gemeentebestuur, werd
de zone Jagershoek fase III geselecteerd. Het RUP werd opgestart om de noodzakelijke herbestemming
mogelijk te maken.
In opdracht van Spiere-Helkijn heeft Leiedal de economische behoeftestudie afgewerkt. Dit was
noodzakelijk om de nood aan herlokalisatie aan te tonen en de realisatie van een lokaal bedrijventerrein
nabij de Ijzeren Bareel te verantwoorden.
D

HERZIENING GRS HARELBEKE

Het stadsbestuur van Harelbeke besliste om en aantal redenen haar GRS te herzien. Het schetsontwerp
werd in december 2010 op het structureel overleg besproken. Het plan kreeg groen licht en in het
voorjaar van 2011 werd de formele procedure opgestart. In een eerste fase werd het voorontwerp
opgemaakt, dat vervolgens werd voorgelegd aan de adviserende besturen begin juni. Naast een aantal
technische aspecten werd vooral de aanpak omtrent de economische behoefte besproken en scherp
gesteld.
Op basis van de adviezen werd het ontwerp-GRS opgemaakt. Het document werd voorlopig vastgesteld
op de gemeenteraad van 12 september 2011. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 1 oktober
tot 29 december 2011, kreeg het ruim publiek de kans om het plan in te kijken en bemerkingen te
formuleren. Leiedal stond het stadsbestuur inhoudelijk bij tijdens een infoavond. In 2012 worden de
bezwaarschriften behandeld en kan, na definitieve vaststelling door de gemeenteraad, de eindfase naar
besluitvorming worden afgelegd.
E	KAPEL TER BEDE – LITTORAL
In opdracht van de stad Kortrijk en Koramic, heeft Leiedal een inrichtingsstudie opgemaakt voor de
herontwikkeling van het gebied Kapel ter Bede-Littoral. Deze zone, die eigendom is van Koramic,
is gelegen tussen de E17 en de voormalige spoorwegbedding en wordt doorkruist door de recent
aangelegde provinciale fietsroute ‘Guldensporenpad’.
In 2011 werd de studie aangepast aan de bemerkingen van de plenaire vergadering en voor goedkeuring
overgemaakt aan de stad Kortrijk en Koramic.
F 	KERK BOSSUIT
Leiedal heeft het gemeentebestuur van Avelgem ondersteund bij de herbestemming van de kerk van
Bossuit. Dit kerkgebouw zal getransformeerd worden tot een grootschalig kunstwerk met binnen- en
buitentuin. In 2011 onderhandelden Leiedal en het gemeentebestuur met twee kunstenaars over de
realisatie van hun kunstwerk.
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3.4.3. UITVOERINGSGERICHT PLANNEN EN ONTWERPEN
A 	RUP’S
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een vertrouwd planologisch instrument
in het stedenbouwkundig werk. Voor de opmaak van een RUP doen de twaalf gemeenten van
het arrondissement Kortrijk beroep op Leiedal. In 2011 bevonden zich een 70-tal ruimtelijke
uitvoeringsplannen in procedure. Hiervan werden een 20-tal plannen voor besluit overgemaakt aan de
Bestendige Deputatie.

Gemeente

RUP

Startnota

Schetsontwerp

Plan mer

Voorontwerp

Ontwerp

Behandeling bezwaren

Overmaken voor besluit

Besluit

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen - Overzichtstabel

Anzegem

2_2 - Zonevreemde constructies fase 2

o

o

o

o

•

•

5_1 - Weedries

o

o

o

o

•

•

•

•

7_1 - jagershoek fase 3

o

o

•

•

13_1 - Heirweg - Vinkenhout

o

o

o

o

o

o

o

•

14_1 - Vichte plaats

o

o

o

o

o

o

o

•

15_1 - Vichte Stationsomgeving

o

o

o

o

•

21_1 - Steenhaut

o

o

o

o

o

•

•

•

22_1 - KWZI INGOOIGEM

•

•

23_1 - KORTE WINTERSTRAAT

•

Avelgem

5_1 - DRIESTRAAT

•

•

•

•

•

Deerlijk

3_1 - Sint Lodewijk

o

o

o

o

•

5_1 - De Gavers

o

•

•

6_1 - Oosthoek

o

•

•

•

7_1 - Sportcomplex stationswijk

o

o

o

•

9_1 - Historische hoeves

o

o

•

•

11_1 - Brandenmolen

o

o

•

•

•

13_1 - GUIDO GEZELLELAAN

•

•

•

14_1 -  Oude Pastorijstraat

o

o

•

•

•

2_2 - WESTWIJK

o

o

o

•

•

9_1 - GEMENGDE ACTIVITEITENKORRELS N50

o

o

o

o

12_1 - GROENINGEVERVERIJ

o

o

o

o

•

•

•

13_1 - BAVIKHOVE DORP-OOST

o

o

o

o

o

•

•

14_1 - BAVIKHOVE DORP-NOORD

o

o

o

o

16_1 - TRAMSTATIE

o

o

o

o

18_1 - TWEEBRUGGENSTRAAT

•

•

•

•

19_1 - STATIONSPLEIN

•

•

•

•

8_1 - LINDENHOF

15_1 - HISTORISCH GEGROEIDE BEDRIJVEN
16_1 - ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BUITENGEBIED
Harelbeke

17_1 - CENTRUM OOST
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Ontwerp

Behandeling bezwaren

Overmaken voor besluit

Besluit

o

•

•

•

o

•

•

•

o

o

•

•

•

o

o

o

•

•

•

o

o

•

o

o

•

•

•

•

•

•

Voorontwerp

•

Plan mer

•

Schetsontwerp

•

Startnota

o

1_1 - KORTRIJK WEIDE

o

o

o

o

2_1 - KAPEL TER BEDE

o

o

7_1 - TORKONJESTRAAT

o

o

o

8_1 - MANPADSTRAAT BELLEGEM

•

•

•

•

9_1 - VENNING GOEDKOPE WONING

o

o

o

o

010_1 - VENNING MANCHESTER

•

011_1 - WARANDE

•

•

•

•

•

012_1 - SINT-AMAND

•

•

•

013_1 - GROENINGEBEEK

•

2_1 - LEIEBOORDEN

o

o

o

o

3_1 - GROENINGEVERVERIJ

o

o

o

o

4-1 - RIJKSWEG

•

4_1 - LEIESTRAAT

o

o

o

9_1 - WOONSTRATEGIE BUITENGEBIED

o

o

3_1 - ONDERLANDENSTRAAT

o

o

4_1 - FC HELKIJN

o

RUP

Gemeente

WERKgebieden

20_1 - A. PEVERNAEGESTRAAT
21_1 - MARKTPLEIN
Kortrijk

6_1 - BLEKERIJ

Kuurne

Menen

SpiereHelkijn

5_1 - SPIEREBEKEN
7_1 - ELLEBOOGSTRAAT

•

8_1 - RVT HELKIJN
Waregem

Wevelgem

3_1 - SINT-ELOOIS-VIJVE MARKT INDUSTRIEZONE

o

o

•

•

4_1 - SINT-ELOOIS-VIJVE MOERBOSSTRAAT

o

o

o

o

o

•

•

•

6_1 - BILKHAGE

o

o

o

o

o

o

•

•

10_1 - HOOGMOLENSTRAAT

o

o

o

•

•

•

13_1 - OUD CONTAINERPARK

o

o

o

o

o

o

•

•

1_1 - STATIONSOMGEVING

o

o

o

o

•

•

•

•

2_1 - KLEINE MOLEN

o

o

o

•

•

3_1 - MENENSTRAAT NOORD A

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

•

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

o

•
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B 	ONTWERPEND ONDERZOEK
De stedenbouwkundigen van Leiedal maken frequent gebruik van ontwerpend onderzoek.
Ontwerpend onderzoek is een methode om de ruimtelijke consequenties van bepaalde scenario’s
wervend te visualiseren. Deze techniek wordt toegepast bij diverse opdrachten.
In 2011 werd het ontwerpend onderzoek vooral ingezet bij de reconversie van verlaten bedrijfspanden en
-sites met een bijzondere aandacht voor de publieke ruimte en het landschap.
Leiedal implementeerde deze techniek bij de volgende opdrachten: snel verkennende onderzoeken,
Blauwpoort Waregem, site Dejaeghere Waregem, Peperstraat Heule, Elleboogstraat Spiere-Helkijn,
Emdeka Bellegem, Kruiskouter Kortrijk-Wevelgem, Beneluxpark Kortrijk, Leopoldstraat Zwevegem,
Hoogmolenstraat Waregem, Nelca Lendelede, Driesstraat Anzegem, Stijn Streuvelsstraat Waregem,
Nieuwstraat Desselgem, Groene Slinger Moorsele, lokaal bedrijventerrein Spiere-Helkijn, Jagershoek fase
III Vichte, etc.
RECONVERSIE SITE BEKAERT TEXTILES WAREGEM
In het kader van haar reconversiebeleid, kocht Leiedal in 2010 een gedeelte van de site (ex)-Bekaert
Textiles. Deze bedrijfssite van 14 ha wordt kwalitatief heringericht als zone voor kleine en middelgrote
bedrijven. In 2011 maakte Leiedal een inrichtingsstudie en een RUP op. Bij de inrichting wordt bijzondere
aandacht besteed aan de overgang met het natuurgebied van de Hooibeekvallei en de aanpalende
Molenwijk. Een multifunctionele strip met publiek groen, parkings, kantoren en diensten moet zorgen
voor een goede ruimtelijke verweving tussen de bestaande woonwijk en het vernieuwde bedrijventerrein.
RECONVERSIE SITE EMDEKA BELLEGEM
In 2008 verwierf Leiedal de voormalige bedrijfssite Emdeka in Bellegem. Met dit reconversieproject wil
Leiedal ruimte creëren voor lokale bedrijven in de regio.
In 2011 ging Leiedal van start met de opmaak van het RUP. Bij het ontwerpend onderzoek werd bijzondere
aandacht besteed aan de landschappelijke integratie, de ontsluiting, de relatie met de woonomgeving en
het omgaan met het reliëf op deze site.
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RECONVERSIE SITE NELCA LENDELEDE
Persconferentie aankoop site Nelca

Midden 2011 verwierf Leiedal de strategische site Nelca in Lendelede. Sinds het faillissement van de nv
Nelca in 2007, ligt het terrein van 10 ha er verlaten en verwaarloosd bij.
Samen met het gemeentebestuur wil Leiedal op een kwalitatieve manier opnieuw ruimte aanbieden aan
lokale bedrijven. De site biedt belangrijke opportuniteiten om de leefbaarheid van de dorpskern en haar
inwoners te verhogen.
In een eerste fase werd werk gemaakt van een globaal masterplan. Dit masterplan vormt de basis
voor gesprekken met verschillende actoren en de opmaak van het RUP. Met het oog op de opmaak
van het masterplan, heeft Leiedal gedurende een week intensief samengewerkt met de Spaanse
stedenbouwkundige Jordi Farrando om ontwerpen te maken. Ook de gemeente en de Provincie waren
nauw betrokken. De site zal niet alleen verschillende types en schalen van bedrijvigheid huisvesten, maar
zal ook plaats bieden aan diverse woonvormen, een verbindingsweg en een nieuw openbaar domein.
JAGERSHOEK FASE 3
In 2011 werd de procedure voor het opmaken van een GRS voor het lokaal bedrijventerrein Jagershoek
fase 3 in Anzegem opgestart. Dit gebeurde na grondige ruimtelijke afwegingen van de verschillende
zoekzones uit het GRS. In een eerste stap maakte Leiedal samen met landschapsarchitect Paul Deroose
een inrichtingsplan op voor de zone. In het inrichtingsplan wordt maximaal ingespeeld op de aanwezige
landschappelijke structuren, zonder daarbij de uitvoerbaarheid van het bedrijventerrein uit het oog te
verliezen. Daarna werd dit plan vertaald in een RUP met een verordenend plan en voorschriften.
LOKAAL BEDRIJVENTERREIN SPIERE
In het kader van de herlokalisatie van bestaande kleine bedrijven onderzocht Leiedal de behoefte aan
een nieuw lokaal bedrijventerrein in Spiere-Helkijn. De studie wees uit dat er nood was aan ca. vijf ha
bedrijfsgrond. Naast het in kaart brengen van de behoefte, ontwierp Leiedal ook drie scenario’s voor de
inplanting en locatie. Deze voorstellen worden in 2012 samen met de gemeente uitgewerkt.
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WONINGBOUW DESSELGEM NIEUWSTRAAT
Het stadsbestuur van Waregem en de bouwmaatschappij Mijn Huis wensen in het centrum van
Desselgem een woningbouwproject te realiseren met ruimte voor vergaderzalen en een bibliotheek. In
2011 heeft Leiedal hiervoor het ontwerpend onderzoek gedaan. Dit resulteerde in een masterplan dat
naast het bouwvolume ook een voorstel van herinrichting van een deel van het centrumplein omvat.
WOONPARK HARELBEKE - KUURNE
In het najaar van 2009 ontving Leiedal de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor het
woonpark Harelbeke-Kuurne. Dit gebied van ongeveer 14 ha situeert zich op de grens van Harelbeke en
Kuurne en omvat het stedelijk woongebied ‘Ter Perre’ en de braakliggende gronden van de bedrijfssite
Groeningeververij.
Het nieuwe woongebied zal worden ontwikkeld rond een centrale brede parkstrook. Op de licht hellende
terreinen worden woonstroken en woonvelden voorzien. De woonstroken van appartementen en
rijwoningen werken de randen van het park af. De woonvelden worden aan de bestaande wijkstructuren
in de omgeving aangesloten en vervolledigen het traditionele woonpatroon. Aan de Leie wordt het
woonpark afgewerkt met drie woontorens die aansluiten op de schaal van de Leieomgeving. In totaal
biedt het woongebied ruimte aan een 520-tal wooneenheden, goed voor een stedelijke dichtheid van 25
woningen per hectare. De variatie in woontypologie moet van het woonpark een schoolvoorbeeld maken
voor vernieuwend en duurzaam wonen.
Op 23 juni 2011 werd het RUP voor de Groeningeververij goedgekeurd door de Deputatie. Hiermee
werd de industriële bestemming van de voormalige ververij omgezet naar wonen. Planologisch zijn alle
stappen ondernomen om een snelle ontwikkeling op deze site toe te laten. Leiedal onderhandelde in
2011 samen met Kuurne en Harelbeke verder over het inrichtingsplan voor het stedelijk woongebied ‘Ter
Perre’. Dit resulteerde in een evenwichtig en realiseerbaar plan dat de goedkeuring wegdraagt van alle
partijen. Begin 2012 wordt het traject van het inrichtingsplan vervolledigd met een beeldkwaliteitsplan
dat uitspraken formuleert over de concrete inrichting van het publiek domein en de bebouwing langs het
park. Het volledige masterplan voor het stedelijk gebied ‘Ter Perre’ zal vervolgens dienen als basis voor
de opmaak van verkavelingsplannen voor de omgeving van het woonpark. De betrokken ontwikkelaars
wensen in 2012 van start te gaan.

3.4.4.	PROJECTMANAGEMENT VAN COMPLEXE RUIMTELIJKE PROJECTEN
A 	LEOPOLDSTRAAT ZWEVEGEM
In 2011 zette Leiedal de projectregie voor de realisatie van het binnengebied verder. Het dossier voor de
afbraak van twee woningen langs de Avelgemstraat werd voorbereid. Samen met het gemeentebestuur
werkte Leiedal een voorstel uit over de aanleg van de parking op de gronden die reeds eigendom zijn
van Leiedal. Het stedenbouwkundig plan werd aangepast rekening houdend met de mogelijkheden voor
aankoop van gronden en gebouwen.
B

ZUIDBOULEVARD

Het project Ware Heem kreeg een nieuwe naam: ‘Zuidboulevard’. De ontwikkeling van Zuidboulevard
omvat o.a. de realisatie van een bibliotheek, private woongelegenheden, commerciële ruimtes,
éénkamerwoongelegenheden voor specifieke doelgroepen, ondergrondse en bovengrondse
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parkeergelegenheden en de herinrichting van het openbaar domein tussen de Zuiderlaan en Het Pand.
In opdracht van de stad Waregem, biedt Leiedal ondersteuning op juridisch-financieel en planologisch
niveau. In 2011 werd de onderhandelingsprocedure afgerond met de verschillende promotoren en de
toewijzing voorbereid.

Omgeving Zuidboulevard

C

STADSVERNIEUWINGSPROJECT WAREGEM-ZUID

Het stadsbestuur van Waregem wil het perifere stadsdeel Waregem-Zuid op een kwalitatieve en
gecoördineerde manier uitbouwen tot een tweede centrum van Waregem. Dit plangebied is gesitueerd
in het centrum van de stad, ten zuiden van de markt en ten oosten van de N382. In dit open gebied is
een ruim stedelijk programma geconcentreerd. Grootste knelpunt van Waregem-Zuid is het gebrek aan
samenhang tussen de programma’s, zowel functioneel als ruimtelijk.
Aan de hand van ontwerpend onderzoek voor de vier deelgebieden (het park, voetbalstadion & Expo,
jeugdeiland, ’t Pand en Ware Heem) werd de probleemomschrijving verfijnd en het toekomstbeeld voor
Waregem-Zuid geschetst. Dit werd vervolgens vertaald in een masterplan met speciale aandacht voor de
inrichting en de beeldkwaliteit van het publieke domein.
Parallel met de ontwikkeling van het masterplan werkte Leiedal aan het aanvraagdossier voor de
conceptsubsidie. Eind 2010 keurde de Vlaamse regering een subsidie van 60.000 euro goed. De
subsidie wordt aangewend voor de opmaak van een masterplan voor de inrichting van de open ruimte
en het begeleiden van een communicatietraject om het draagvlak te verstevigen. Het masterplan
zal een elementair onderdeel zijn van het dossier dat de stad Waregem in 2012 zal indienen voor de
projectsubsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten vanuit de Vlaamse regering. Leiedal werd aangeduid
voor de uitwerking van dit subsidiedossier bij de volgende oproep voor het stadsvernieuwingsfonds.
Voor de opmaak van het masterplan voor de inrichting van de open ruimte stelde de stad Waregem
het ontwerpbureau Artgineering uit Rotterdam aan. Het ontwerpproces werd begeleid door een
projectgroep, samengesteld vanuit verschillende diensten, Leiedal en de lokale begeleiders van het
stadsvernieuwingsfonds. Leiedal stond in voor de coördinatie van de projectgroep.
Het project zal in 2012 worden gepresenteerd aan de stuurgroep, de Gecoro en de gemeenteraad. Verder
worden er drie participatiemomenten voorzien.
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D 	LEIEWERKEN
Leiedal begeleidt reeds geruime tijd de Leiewerken in Kortrijk. Om de Leie bevaarbaar te maken voor
schepen tot 4.400 ton, worden zeven nieuwe bruggen gebouwd met elk een bijzonder en uiteenlopend
karakter. Dat levert een volledig nieuw stadssilhouet op langsheen de rivier. Vijf van de zeven nieuwe
bruggen zijn reeds gerealiseerd.
Eind 2011 zijn de werkzaamheden voor de bouw van de Budabrug - die de historische verbinding maakt
tussen Overleie en het stadscentrum - opnieuw gestart. De werken lagen sinds het voorjaar van 2011 stil
nadat scheuren waren ontstaan bij het blootgraven van een baksteken funderingsmassief. De afwerking
van de nieuwe Budabrug is voorzien voor midden 2013.
E	TRANSFO ZWEVEGEM
De transformatie van de voormalige elektriciteitscentrale in Zwevegem werd in 2011 verder ontwikkeld
op diverse domeinen.
REALISATIES
De buitengevels van de ketelzaal werden gerestaureerd. Daarnaast werd een voorlopig fietspad tussen
het jaagpad en de oude spoorwegbedding aangelegd. Op die manier wordt de site bereikbaarder voor
traag verkeer en wordt de ontbrekende schakel in het recreatief fietsnetwerk weggewerkt.
ORGANISATORISCH
Leiedal staat in voor de organisatie van verschillende overlegorganen die het project begeleiden:
• tweemaandelijkse bijeenkomst van de Raad van Bestuur van vzw Transfo;
• maandelijkse bijeenkomst van het coördinatieteam voor de dagelijkse opvolging;
• maandelijkse bijeenkomst van de werkgroep projectregie voor de inhoudelijke afstemming van de
deeldossiers;
• maandelijkse bijeenkomst van het directiecomité van het AGB Zwevegem.
FINANCIEEL
In 2011 werden opnieuw verschillende subsidiepistes verkend:
• Toerisme Vlaanderen, voor de realisatie van een verbinding tussen het jaagpad en het
gebouwencomplex;
• Europa, indiening van het project EPOS voor de uitvoering van een deel van de omgevingswerken;
• Europa – 2e fase van het project ‘Leie, van bron tot monding’ voor investeringen in het optimaliseren
van de trage verbinding doorheen de site;
• Nationale loterij, voor de realisatie van de duiktank.
PLANVORMING
In 2011 werd het ontwerp van het RUP definitief goedgekeurd. Dit RUP biedt de noodzakelijke
planologische basis om de toekomstige invullingen mogelijk te maken. Tevens werd het voorbije jaar
de bouwaanvraag voor de werken aan het gebouwencomplex opgemaakt. De deelplannen van het
masterplan werden verfijnd in uitvoeringsplannen.
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NIEUW BESCHERMINGSBESLUIT
Eind 2009 vernietigde de Raad van State de bescherming van de site Transfo als dorpsgezicht. Vlaanderen
besliste om werk te maken van een nieuw beschermingsbesluit. Op 20 juli 2011 werd de site Transfo
opgenomen op de lijst van beschermde monumenten.
DUIKTANK
In de oude stookolietanks zal een duiktank geplaatst worden. In 2011 stelde men hiervoor een architect
aan en werd zijn voorontwerp op de Provincieraad goedgekeurd. Dit project wordt door de Provincie
West-Vlaanderen getrokken, Leiedal zorgt voor de inhoudelijke bewaking van het masterplan.
UITBATING
In functie van de uitbating van de machinezaal organiseerde Leiedal een studiebezoek aan het Staf
Versluyscentrum in Bredene.

WOONPROJECT
In 2011 bereikte Leiedal een principiële overeenkomst met de sociale bouwmaatschappij Eigen
Haard over de verkoop van een deel van de gronden in functie van de realisatie van sociale huur- en
koopwoningen.
F	KLEINE MOLEN WEVELGEM
Op vraag van de gemeente Wevelgem, treedt Leiedal op als projectregisseur voor de globale
stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied Kleine Molen. Dit gebied van ca. 40 ha zal over tien
tot twintig jaar ruimte bieden aan een 500-tal nieuwe woningen, een vijftiental KMO’s, een centraal park
‘Molendries’ en een nieuwe spreidingsweg met tunnel onder de spoorweg. Na enkele jaren van intensief
overleg en onderzoek, heeft Leiedal een grondige visie uitgewerkt in het RUP Kleine Molen. In 2011
werd een groot deel van de formele procedure doorlopen. In het kader van het openbaar onderzoek,
organiseerde de gemeente op 10 december 2011 een infovergadering over de toekomstplannen.
G	

STRATEGISCHE PROJECTEN I.K.V. GRS

Bij de uitvoering van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen wordt per gemeente minimum
één strategisch project uitgewerkt. In 2011 werkte Leiedal aan de volgende strategische projecten: het
woonpark Ter Perre in Harelbeke, de Leiewerken en Leieboorden in Kortrijk, de groenstructuur in Kuurne,
Waregem-Zuid, Kleine Molen in Wevelgem, de Spierebeken in Spiere-Helkijn, het sportcomplex in Deerlijk
en de Bergkapel in Lendelede.
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3.4.5.	LOGISTIEKE ONDERSTEUNING GEMEENTEN
A	

DIGITALISEREN BPA’S

In 2010 is Leiedal gestart met het systematisch digitaliseren van papieren BPA’s. Op die manier worden
plannen beter bewaard en kunnen ze gemakkelijk ter beschikking gesteld worden aan de gemeenten en
hun inwoners. In 2011 werden de plannen van Anzegem gedigitaliseerd; de digitalisatie van Avelgem,
Deerlijk en Harelbeke werd aangevat.
B	PLANNENREGISTER LENDELEDE
In opdracht van het gemeentebestuur van Lendelede, maakte Leiedal een plannenregister op. Een
goedgekeurd plannenregister is één van de voorwaarden voor de ontvoogding van de gemeente. In 2011
besprak Leiedal het ontwerp van plannenregister met Vlaanderen. Op basis van dit overleg werden de
laatste aanpassingen en aanvullingen aangebracht.

3.4.6.	EXTERNE NETWERKING
A

VRP – VLAAMSE VERENIGING VOOR PLANOLOGIE

De vakvereniging VRP brengt deskundigen uit de domeinen ‘stedenbouw’ en ‘ruimtelijke planning’ in
Vlaanderen samen. Op het forum wordt informatie aangeboden, debatten en vormingen georganiseerd
en allerlei activiteiten rond ruimtelijke kwaliteit gestimuleerd. Leiedal participeert aan deze opleidingen.
B			

VVSG

De VVSG-commissie ‘Ruimtelijke Ordening’ bespreekt tweemaandelijks actuele ontwikkelingen op gebied
van ruimtelijke ordening. In 2011 werd vooral aandacht besteed aan de omgevingsvergunning.
C	KU LEUVEN
Leiedal werkt reeds verschillende jaren op periodieke basis samen met de KU Leuven. In 2011 gebeurde
dit rond de volgende ruimtelijke items:
• het opvolgen van de ontwerpstudio rond de vacante plekken in de stad Kortrijk;
• het onderzoeksproject SPINDUS in samenwerking met de universiteit van Newcastle dat zoekt naar
innovatieve methodes om ruimtelijke kwaliteit gebruikersgericht te beoordelen;
• het project “Lelijke plekjes” waar o.a. studenten van de KU Leuven ontwerpvoorstellen maakten voor
lelijke plekjes in de gemeenten.
D

VLINTER RUIMTELIJKE ORDENING

Op het forum ‘Ruimtelijke Ordening’ van Vlinter wisselen ruimtelijke planners van de verschillende
intercommunales hun ervaringen uit. Er wordt ingegaan op verschillende inhoudelijke, technische,
juridische en beleidsmatige aspecten van het vakgebied.
De intercommunales hebben zich in 2011 tijdens drie contactmomenten verdiept in het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen, het kaderdecreet onroerend erfgoed, de omgevingsvergunning en de wijzigingen in
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

JAARVERSLAG 2011

3

WERKgebieden

E	VICORO
VICORO heeft als doelstelling de interne Vlaamse afstemming, rond Noord-Franse dossiers met een
ruimtelijke impact aan Vlaamse zijde, te verbeteren. In de ambtelijke commissie werken het Vlaams
Gewest, de provincie West-Vlaanderen, de wvi en Leiedal samen.
Leiedal vertegenwoordigt de gemeenten op dit overleg. In 2011 werd Menen ondersteund bij de
opvolging en advisering omtrent de plannen rond de revitalisering en uitbreiding van het industrieterrein
’Rouge Porte’ in Halluin.
F	EUROMETROPOOL - THEMATISCHE WERKGROEP RUIMTELIJKE PLANNING
	EN DUURZAME ONTWIKKELING
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft zes thematische werkgroepen opgericht om haar
grondgebied op een samenhangende manier te ontwikkelen. Leiedal is onder meer vertegenwoordigd
in de thematische werkgroep ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling. De werkgroep bepaalt
strategische krijtlijnen en stelt concrete acties voor.
In 2011 werd de werking van de werkgroep geheroriënteerd rond vijf prioriteiten:
• ecowijken en de ecologische acties;
• de strategie rond windenergie en de uitbreiding naar energie in het algemeen;
• de vervuilingsproblematiek;
• informatie en overleg over stedenbouwkundige en planningsdocumenten;
• het Groen en Blauw netwerk.
G	IGORO/ATRIUM
IGORO is het informatie- en overlegforum voor stedenbouwkundige ambtenaren, ontwerpers en
schepenen ruimtelijke ordening in de regio. De volgende thema’s kwamen in 2011 aan bod: de
handhaving in de ruimtelijke ordening, de relatie archeologie en ruimtelijke ordening, erfgoed met
specifieke aandacht voor de inventaris bouwkundig erfgoed en projectregie bij complexe ruimtelijke
projecten. Met betrekking tot dit laatste, illustreerde Leiedal aan de hand van een aantal concrete
voorbeelden (Kleine Molen Wevelgem, Transfo Zwevegem) hoe projectregie een cruciaal instrument kan
zijn om gestructureerd en efficiënt tot een kwaliteitsvolle realisatie te komen.
H

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP EN KUNST SINT-LUCAS

Leiedal ondersteunt de betrokkenheid van medewerkers in verschillende onderwijsinstellingen. Twee
medewerkers van de cluster stedenbouw doceren in het departement Architectuur aan de Hogeschool
voor Wetenschappen en Kunst Sint-Lucas. In 2011 werkten de studenten van het vierde jaar architectuur
rond het thema ‘restlandschappen in Heule’. De studenten reflecteerden over thema’s zoals overstroming,
bebouwingsdruk, natuurwaarden, centrumfuncties, etc. Als eindproduct hadden de studenten de
opdracht een architecturale strategie uit te werken voor de restlandschappen.
Daarnaast wordt occasioneel beroep gedaan op andere medewerkers om deel uit te maken van een jury
of beoordelingscommissie.
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I

STEDENBOUWKUNDIGE BUSTRIP ‘GLUREN BIJ DE BUREN’

Onder de naam ‘Gluren bij de buren’ organiseerde de cluster Stedenbouw op 30 september een bustrip
naar recente en toekomstige ruimtelijke projecten in Waregem, Harelbeke en Kuurne. Een twintigtal
schepenen en ambtenaren Stedenbouw namen deel.
De busrit had als doel om, aan de hand van concrete gemeentelijke projecten uit de regio, zicht te krijgen
op nieuwe plannen, instrumenten en methodieken van stedenbouw.
Veel gemeenten en steden staan namelijk voor grote stedenbouwkundige uitdagingen de komende
jaren. Al deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op ons toekomstige ruimtegebruik en
de toekomstige beleving ervan. De klassieke instrumenten van structuurplanning en RUP’s schieten
vaak te kort om de kwaliteit van de ruimte vast te leggen. De laatste jaren werd hiervoor een set van
nieuwe informele plannen uitgewerkt: beeldkwaliteitsplannen, masterplannen, inrichtingsplannen, etc.
Naast nieuwe vormen van plannen wordt ook met nieuwe methodieken gewerkt zoals projectregie;
kwaliteitskamers, open oproepen en ontwerpend onderzoek. Aan de hand van een aantal bezoeken in de
regio, werden de plannen en methodieken geconcretiseerd.
J

WINVORM – WEST-VLAANDEREN IN VORM

Sinds 2001 nemen de Winvormpartners (VLM, wvi, Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Bouwmeester
en Leiedal) diverse initiatieven om de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in de Provincie te versterken.
Het gaat hierbij zowel om vorming en het aanbieden van informatie, ondersteuning en begeleiding, als
studies en advies bij ruimtelijke projecten en investeringen.
In 2011 stonden volgende thema’s geagendeerd op de WinVormlezingen: de veroudering van de
bevolking en de zorgen die dit met zich zal meebrengen, stilte en rust in de leefomgeving, water als
bouwsteen bij nieuwe stedenbouwkundige concepten, landschapsontwerp en ontwikkeling en bouwen
tussen de regels. Tijdens een daguitstap bezochten de partners recente projecten en realisaties in Kortrijk.
Het tienjarig bestaan in 2010 werd ook aangewend om vooruit te kijken. De krachtlijnen voor de
samenwerking de komende jaren werden in 2011 geconcretiseerd. Vanaf 2012 zal de werking van de
kwaliteitskamer worden versterkt en aangevuld met de Oproep Winvorm. De bestaande prijzen in
West-Vlaanderen zullen worden geïntegreerd in één ruimtelijke Prijs WinVorm en er wordt een strategie
ontwikkeld voor het verhogen van de kwaliteit van private projecten.
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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	ACTUALISEREN OF VERBREDEN EN VERDIEPEN VAN MOBILITEITSPLANNEN
Procedures voor het actualiseren of verbreden en verdiepen van de mobiliteitsplannen die in
verschillende gemeenten werden opgestart, zijn in 2011 verdergezet. De herwerkte beleidsplannen
van Anzegem, Harelbeke, Kuurne en Wevelgem zijn in 2011 conform verklaard in de Provinciale Audit
Commissie (PAC). In Anzegem en Harelbeke werden het herwerkte beleidsplan en de actietabel ook
voorgesteld aan de leden van verschillende adviesinstanties. In Lendelede werd de procedure voor het
verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan in 2011 aangevat met de sneltoets.
In de voorbije jaren werden volgende procedures doorlopen:
Gemeente

Actualiseren

Anzegem

Verbreden/
verdiepen
x

Avelgem

x

Harelbeke
Kuurne

x

Wevelgem
Zwevegem

Datum conform-verklaring 
beleidsnota in de PAC
14/03/2011
13/09/2010

x

Lendelede

Vernieuwen

04/07/2011
10/01/2011

x
x

04/07/2011
x

B	GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE
Als lid van de verschillende Gemeentelijke Begeleidingscommisies (GBC’s) van de gemeenten in de regio,
volgt Leiedal diverse mobiliteitsdossiers op en formuleert een onderbouwd advies. Dit jaar kwam onder
andere de startnota voor de fietsersbrug over de N36 in Deerlijk aan bod.
C	

VERKEERSCOMMISSIE DEERLIJK

Leiedal volgde verschillende vergaderingen van de verkeerscommissie in Deerlijk op, waar diverse lokale
verkeers- en mobiliteitsproblemen besproken worden.
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3.5.2.	MOBILITEIT OP REGIONAAL NIVEAU
Leiedal neemt deel aan de stuurgroep- en klankbordvergaderingen van verschillende externe
mobiliteitsstudies in de regio Kortrijk: de streefbeeldstudie Kortrijk-Oost i.o.v. het Vlaamse Gewest (MOW/
AWV), de mobiliteitsstudie voor de Interfluviumruimte tussen Leie en Schelde i.o.v. de Provincie
West-Vlaanderen en de studie Hoogwaardig Openbaar Vervoer i.o.v. de stad Kortrijk.
a	MOBILITEITSSTUDIE INTERFLUVIUM
Leiedal volgt de studie op rond de ontsluiting van de Interfluviumruimte i.o.v. de Provincie
West-Vlaanderen. Met deze studie wil de Provincie een aantal gesignaleerde en terugkerende
mobiliteitsproblemen in het Interfluviumgebied in totaliteit bekijken en analyseren. In de stuurgroep
verdedigt Leiedal de belangen van de streek.
B

INTERGEMEENTELIJK MOBILITEITSOVERLEG

Omdat mobiliteitsvraagstukken vaak een gemeentegrensoverschrijdend karakter hebben, startte
Leiedal in 2010 het intergemeentelijk mobiliteitsoverleg op voor mobiliteitsambtenaren en schepenen.
Tijdens een derde bijeenkomst in 2011 werden een aantal regionale mobiliteitsstudies besproken en een
oplijsting van de infrastructuurwerken op regionaal niveau gemaakt. Met het oog op de opmaak van
een netwerk zwaar vervoer voor de regio, inventariseerden de verschillende gemeenten hun knelpunten
inzake zwaar verkeer.
C 	MISSING LINKS RECREATIEF FIETSNETWERK
Aan de hand van de eigen expertise en een bevraging op het intergemeentelijk mobiliteitsoverleg, duidde
Leiedal op een regionale overzichtskaart de ontbrekende schakels voor het gewenste fietsnetwerk aan.
Voor elk van de hiaten onderzocht Leiedal welke partners bij de aanleg betrokken zijn en welke subsidies
eventueel in aanmerking kunnen komen.
D	OPVOLGING STREEFBEELDSTUDIES
Leiedal volgde de verschillende externe mobiliteitsstudies op in de regio Kortrijk: onder meer de
streefbeeldstudie Kortrijk-Oost en de streefbeeldstudie voor de N8 in Wevelgem en Bissegem.

3.5.3.	MOBILITEIT OP GRENSOVERSCHRIJDEND NIVEAU
A	

WERKGROEP MOBILITEIT EUROMETROPOOL

In de technische werkgroep ’Mobiliteit’ van de Eurometropool, waarin Leiedal vertegenwoordigd is, werd
de studie over de “mobiliteit van de reizigers en de vracht binnen het grensoverschrijdende gebied NordPas-de-Calais/België” afgerond.
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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
Leiedal besteedt niet alleen bijzondere aandacht aan de vormgeving van de publieke ruimte bij de eigen
realisaties, we stellen ook onze expertise ter beschikking bij de heraanleg van het openbaar domein
bij de gemeenten. Zo heeft Leiedal in 2011 aan de hand van ontwerpend onderzoek, verschillende
projecten (Nelca Lendelede, Nieuwstraat Desselgem, etc.) op een hoger niveau getild. Daarnaast stond
Leiedal in voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de bebouwde omgeving langsheen de
Brugsesteenweg in Kuurne. Binnen het Europees project Creative City Challenge werkt Leiedal op
regionaal niveau aan de opwaardering van de publieke ruimte.

3.6.2. BEELDKWALITEITSPLAN KUURNE
Het gemeentebestuur van Kuurne wenst te werken aan de beeldkwaliteit van de Brugsesteenweg om de
leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Leiedal maakte in 2011 een beeldkwaliteitsplan op dat
gestoeld is op drie ingrepen:
• het detecteren van een viertal identiteitsbepalende sites waarbij ontwerpend onderzoek op maat
nodig is. De omgeving van de site Maelstede wordt binnen het beeldkwaliteitsplan zelf aangepakt;
• structureren van de Brugsesteenweg in gebieden waar rijbebouwing, alleenstaande gebouwen, etc.
het streefbeeld is;
• het bepalen van voorschriften om binnen bovenstaande structuren eenvoud en samenhang te
bekomen (elementen zoals groenstructuur, bouwlijnen, reclame, etc. komen hierbij aan bod).
Het beeldkwaliteitsplan zal in 2012 gefinaliseerd worden.

3.6.3.	LEIEBOORDEN
Nu de Leiewerken nagenoeg voltooid zijn, wordt het duidelijk welke kwaliteiten de vernieuwde
Leieboorden aan de stad toevoegen: er zijn vernieuwde kades, de nieuwe groenzones zijn
aangename rustpunten en de nieuwe bruggen leggen de link tussen beide oevers waarlangs enorme
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan.
Op korte termijn worden twaalf sites langsheen de Leie ontwikkeld, goed voor een oppervlakte van 23 ha.
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 echter zo groot dat deze, na invulling met deze
landmarks, de lokale vraag naar wonen ruimschoots overstijgt. Bovendien wenst de stad niet louter te
focussen op wonen, maar een mix van stedelijke functies te ontwikkelen langs het water. De Leieboorden
moeten een bruisend stadsdeel worden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Ook kwaliteit bij de ontwikkelingen vormt een cruciaal aandachtspunt. Het is een evidentie dat, gezien de
aandacht en energie die de stad in de herontwikkeling van de Leieoevers heeft geïnvesteerd, ook van de
private investeerders kwaliteit moet worden geëist.
Om zowel de kwantitatieve als kwalitatieve uitdagingen aan te pakken, maakte Leiedal samen met de stad
Kortrijk een globale visie op die het individiueel perceel overstijgt.
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Begin 2011 werd het ‘Ontwikkelingskader Leieboorden’ afgerond en aan het ruim publiek voorgesteld.
Via eenvoudige stedenbouwkundige spelregels worden per site de bebouwingsmogelijkheden
aangetoond. Deze bebouwingsmogelijkheden zijn uitgewerkt in schema’s, een volumestudie en een
simulatie. Het ontwikkelingskader vormt de basis voor alle gesprekken met private ontwikkelaars.

3.6.4. VLASMUSEUM KORTRIJK
De site van het Vlasmuseum maakt onderdeel uit van het ontwikkelingskader Leieboorden. Op vraag van
de stadsbestuur heeft Leiedal deze zone onderzocht binnen de krijtlijnen van dit kader. Via een proces van
ontwerpend onderhandelen met de eigenaars van de betrokken terreinen, wenst de stad een gezamenlijk
project te ontwikkelen die de achtergelegen percelen een zicht op de Leie geeft en inspeelt op de
niveauverschillen. Door de nieuwe volumes in te planten op plateaus die afdalen naar het water ontstaat
eveneens een organisatie van het openbaar domein. Het ontwerpend onderzoek werd ondertussen
besproken met de betrokken eigenaars en architecten. Zij zullen op basis van de voorgestelde principes
een aangepast voorstel uitwerken.

3.6.5.	LELIJKE PLEKJES
In het kader van het project ‘Creative City Challenge’ trekt de regio Kortrijk volop de kaart van creativiteit
en innovatie. Doelstelling is om samen met de andere Europese partners instrumenten en methodieken
te ontwikkelen die de innovatiecapaciteit van steden en regio’s versterken. Het regionaal project “Lelijke
Plekjes” vormt een belangrijk onderdeel hiervan.
Eind april 2010 gaven Leiedal, Designregio Kortrijk en 10 gemeenten van het arrondissement het
startschot van het project “Lelijke Plekjes”. Met dit project willen de partners inzetten op de creatieve
aanpak van lelijke plekjes in de regio: stukjes publieke ruimte die er slordig, verwaarloosd of onafgewerkt
bij liggen maar er met een creatieve ingreep al een pak aantrekkelijker zouden kunnen uitzien.
Voor de inbreng van vernieuwende ideeën, slaat Leiedal de handen in elkaar met scholen en met
professionele ontwerpers. De resultaten van de studenten die aan het project meewerkten (KU Leuven,
Hogeschool Gent, campus Melle, Artesis Hogeschool Antwerpen, Howest Brugge) werden gepresenteerd
op een tentoonstelling op 1 april 2011 in de Katho. Een aantal gemeenten hebben de projecten ook
lokaal tentoongesteld. Het voorbije jaar werd ook het luik met professionele ontwerpers afgewerkt.
Een dertigtal bureaus uit binnen- en buitenland stelden zich kandidaat om deel te nemen aan een
ideeënwedstrijd voor de transformatie van tien lelijke plekjes. Een selectiecommissie met afgevaardigden
van de gemeenten selecteerde tien ontwerpers die voor twee lelijke plekjes een voorstel uitwerkten. Alle
resultaten zullen opgenomen worden in een publicatie. Het project Lelijke Plekjes wordt op 6 mei 2012
afgerond met een slotevent waarop het boek zal gepresenteerd worden.

Tentoonstelling ontwerpen
scholen ‘Lelijke Plekjes’
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3.7.	MILIEU, WATER EN ENERGIE
LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):
•
•
•

Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelt Leiedal een doeltreffend en professioneel
milieu-, water-, en klimaatbeleid, als hoeksteen van een leefbare en duurzame regio.
De intercommunale stimuleert en ondersteunt intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om
het lokale en regionale milieubeleid meer slagkracht en een ruimer draagvlak te bieden.
Leiedal neemt vernieuwende initiatieven om regionale milieuprojecten te initiëren.

3.7.1. INTERGEMEENTELIJKE WERKING MILIEU
A	

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008-2013

Gemeenten kunnen in het kader van de exclusieve dienstverlening beroep doen op Leiedal om taken uit
de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest uit te voeren of te ondersteunen. In het Witboek
‘interne staatshervorming’ kondigde de Vlaamse Regering aan om de samenwerkingsovereenkomst na
2013 stop te zetten. Via Vlinter en de VVSG, werkte Leiedal met andere intercommunales samen om een
nieuwe vorm van samenwerking tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest op poten te zetten.
B

INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP MILIEU

Op de intergemeentelijke werkgroep Milieu besprak Leiedal samen met de bevoegde ambtenaren en
schepenen de volgende thema’s: de samenwerkingsovereenkomst milieu, de integratie tussen de milieuen stedenbouwkundige vergunning , het aspect water in de vergunningsvoorwaarden, Vlarem-trein
2011, de natuur- en watertoets, het lokaal natuurbeleid, campagne autochtoon plantgoed, etc. Tevens
organiseerde Leiedal een terreinbezoek rond de thema’s natuur en landschap in samenwerking met de
wvi en de Provincie West-Vlaanderen.
C	

INTERGEMEENTELIJK OVERLEG GROENAMBTENAREN

Op het intergemeentelijk overleg van groenambtenaren, stonden de volgende thema’s geagendeerd
tijdens vier bijeenkomsten: toelichting ziekten en plagen in openbaar groen, sociale tewerkstelling in
openbaar groen, pesticidentoets en het groenbeheer in de gemeente Wevelgem. Een digitaal forum biedt
eveneens ruimte voor het uitwisselen van praktische tips.

3.7.2.	GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN MILIEU
A	

BERMBEHEERPLAN ANZEGEM

In het licht van het decreet op het natuurbehoud en het bermbesluit, gaf Anzegem Leiedal de opdracht
om een bermbeheerplan op te maken. Na een inventarisatie in juni 2010, werden de wegbermen
ingedeeld in types o.b.v. hun botanische waarde en ontwikkelingspotentieel. Het bermbeheerplan werd
in 2011 aan de gemeente voorgesteld en door ANB goedgekeurd.
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B

INTERGEMEENTELIJK BOMENBELEIDSPLAN
Een gemeentelijk bomenplan
wordt opgesteld om op een duurzame en financieel verantwoorde
manier om te gaan met stads- en
straatbomen. Op het overleg van
de groenambtenaren lanceerde
Leiedal de idee om voor een aantal
gemeenten een intergemeentelijk
bomenbeleidsplan op te maken
en de kosten onder de participerende gemeenten te verdelen. Zes
gemeenten (Harelbeke, Kuurne,
Waregem, Wervik, Wevelgem en
Zwevegem) in de regio beslisten
hieraan deel te nemen.
Na een bevraging bij de gemeenten in 2011, legde Leiedal de visie en beleidsdoelstellingen vast
en besprak ze vervolgens met de
stuurgroep en ANB. In het eindrapport wordt per gemeente een
actieplan opgenomen om het
bomenbeleid en beheer op een
duurzame manier uit te bouwen.

C	PLANMERSCREENING
Sinds 2008 moeten plannen zoals gemeentelijke RUP’s getoetst worden op hun milieueffecten aan de
hand van een planmilieueffectrapport (plan-MER) screening. Leiedal screende een twintigtal RUP’s in 2011
volgens een basisstramien, telkens met een gunstig gevolg.
Na een veroordeling van het Europese Hof van Justitie moeten ook projecten met potentiële
milieuhinder (zoals industrieterreinen) gescreend worden. Dit is van toepassing op de uitbreiding van de
bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en Kortrijk-Noord.

3.7.3.	GRENSOVERSCHRIJDENDE MILIEUDOSSIERS
A	

WERKGROEP RUIMTELIJKE PLANNING EN DUURZAME ONTWIKKELING EUROMETROPOOL

De werkgroep ‘ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling’ binnen de Eurometropool heeft als
doelstelling de samenwerking en het overleg te bevorderen rond dossiers met een grensoverschrijdende
impact. In 2011 werd de taakstelling van de werkgroep verduidelijkt. Zowel het energielandschap (grote
windturbines), het groene en blauwe netwerk, het Scot Lille, duurzame woonwijken en het Europees
project Corrid’or kwamen aan bod.

JAARVERSLAG 2011

3

WERKgebieden

3.7.4.	EXTERNE NETWERKING MILIEU
A	

VLINTER WERKGROEP MILIEU

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 toekomst van de samenwerkingsovereenkomst milieu uitvoerig besproken. Hierbij was veel
belangstelling bij de collega-intercommunales voor de samenaankoop energie die Leiedal georganiseerd
heeft voor de gemeenten.
B	PROVINCIALE MINARAAD
De provinciale minaraad is een adviesorgaan voor het provinciebestuur inzake milieubeleid.
Leiedal neemt namens de gemeenten een raadgevend mandaat op in deze raad. Het provinciale
milieujaarprogramma, projecten binnen de samenwerkingsovereenkomst milieu, het provinciaal
waterbeleid, natuurbeleid, parkbeheer, bosbeheerplannen en de gebiedsgerichte werking stonden
geagendeerd.
C	OVERLEG REGIONALE ORGANISATIES
Om de banden met de vroegere private vennoten te behouden, overlegt Leiedal halfjaarlijks met de
Belgische Boerenbond arrondissement Kortrijk en Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen. In 2011 besprak
Leiedal het project Groene Sporen en het biodiversiteitscharter.

3.7.5.	GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN WATER
A	

WATERTOETS GAVERS DEERLIJK

Op vraag van de gemeente Deerlijk, heeft Leiedal in samenwerking met studiebureau Snoeck en Partners
in het kader van het gemeentelijk RUP ‘Gavers’ de watertoets geactualiseerd. Aan de hand van de
resultaten worden randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van de geplande verkaveling, om de
gevolgen op het watersysteem tot een minimum te beperken.

3.7.6. INTERGEMEENTELIJKE WERKING WATER
A	

ZONERINGSPLANNEN, GEMEENTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN EN SANERINGSPLICHT

De Europese Kaderrichtlijn Water stelt een duidelijke timing voorop voor een goede toestand van het
oppervlaktewater tegen 2015. Gemeenten nemen hier een sleutelpositie in omdat ze verantwoordelijk
zijn voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater via hun gemeentelijk rioleringsstelsel. Na
de goedkeuring van de zoneringsplannen in 2009, worden door VMM de Gebiedsdekkende
Uitvoeringsplannen (GUP) opgemaakt. Hierbij worden de prioriteiten weergeven voor komende
rioleringsinvesteringen op basis van het rendement op de waterkwaliteit. De meeste gemeenten
hebben een overeenkomst met de drinkwatermaatschappij VMW rond planning, aanleg en beheer
van gemeentelijke rioleringen. Voor de analyse van de recente ontwikkelingen rond lokaal water- en
saneringsbeleid blijft Leiedal samenwerken met de wvi en de drinkwatermaatschappij VMW.
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B

INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP WATER EN RIOLERING

De intergemeentelijke werkgroep water voor schepenen bevoegd voor het waterbeleid, kwam in
2011 drie maal samen rond volgende thema’s: gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, financiering
van gemeentelijke riolering, de keuring van private aansluitingen op riolering, de aanpak van IBA’s
(individuele zuiveringsinstallatie), de vernieuwde watertoets, groendaken en waterbuffering en duurzaam
waterbeheer op wijkniveau.
C	AFWATERING BEDRIJVENTERREINEN I.K.V. REVITALISERING
Afwatering, buffering en afkoppeling zijn belangrijke elementen uit het revitaliseringsbeleid
van een aantal bedrijventerreinen van Leiedal. Studiebureau Snoeck en Partners heeft voor de
revitaliseringsprojecten Harelbeke-Stasegem, Wevelgem-Zuid en LAR een analyse opgemaakt om het
bestaand gemengd rioolstelsel om te vormen tot een gescheiden stelsel tussen afvalwater en hemelwater.
Leiedal pleegde overleg met de VMM om na te gaan welke investeringen in aanmerking komen voor
subsidies.
D

WATERWETGEVING

De watertoets is een preventief instrument om een nadelig effect op het watersysteem te vermijden, te
beperken of te compenseren. Door de grote wateroverlast in november 2010, werd het instrument van de
watertoets geëvalueerd. In 2012 wordt een verbeterde watertoets gelanceerd.
In het kader van het Witboek ‘interne staatshervorming’ wordt een optimalisatie van het beheer van de
onbevaarbare waterlopen voorgesteld. Hierbij worden tussen de gemeenten, de Provincie en het Vlaams
Gewest afspraken gemaakt voor de verantwoordelijkheden van deze beken.

3.7.7.	REGIONAAL WATEROVERLEG
A	

WATERSCHAPPEN EN DEELBEKKENBEHEERPLANNEN

Het waterbeheer in Vlaanderen wordt 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’. De werking van de
waterschappen wordt in de toekomst geïntegreerd binnen de bekkenwerking.
B	AMBTELIJK BEKKENOVERLEG, BEKKENBEHEERPLANNEN EN 					
STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN
Het werkingsgebied van Leiedal behoort tot twee bekkens: het Leiebekken en het Bekken van de BovenSchelde. Leiedal vertegenwoordigt de gemeenten in het ambtelijk bekkenoverleg. Dit overlegorgaan
brengt advies uit over de technische plannen van Aquafin, bereidt het bekkenbeheerplan voor en stemt
investeringsplannen van waterbeheerders op elkaar af. In 2011 werden de overstromingen in november
2010 per bekken geëvalueerd. De partners werkten tevens een voorstel van signaalgebieden uit. Dit zijn
‘harde’ bestemmingen in overstromingsgebied waarbij de ontwikkeling bijgestuurd kan worden in functie
van het risico op wateroverlast.
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C	

HEERLIJKE HEULEBEEK

De Heulebeek maakt deel uit van het vastgestelde bekkenbeheerplan en werd binnen het
stroomgebiedbeheerplan aangeduid als één
van de speerpuntprojecten om tegen 2015 de
waterkwaliteit merkbaar te verbeteren. In 2011
heeft Leiedal samen met de VMM, de Provincie
en de gemeenten Wevelgem, Kortrijk en Kuurne verder overleg gepleegd over de verdere
aanpak van de Heerlijke Heulebeek. Een knelpunt blijft het evenwicht tussen retentie/buffering en de afvoer van het water. Aan de hand
van een hydraulisch model kunnen de verschillende mogelijkheden afgewogen worden tot
een duurzame oplossing. Met de stad Kortrijk
worden nu verdere pistes verkend om het centrum van Heule te vrijwaren van verdere wateroverlast en een
project uit te werken voor de vallei van de Heulebeek.
D

VVSG - KLANKBORDGROEP WATER EN VLARIO

In het kader van het gemeentelijk water- en rioleringsbeleid engageert Leiedal zich voor twee
werkgroepen. In de klankbordgroep ‘water’ worden technische en milieudiensten verenigd om tot een
integraal waterbeleid te komen. In 2011 werden onder meer voorstellen besproken voor een meer
efficiëntere subsidiëring van gemeentelijke rioleringen en de indeling van de onbevaarbare waterlopen.
Binnen Vlario neemt Leiedal deel aan de werkgroep riolering en afvalwaterzuivering in landelijke
gebieden.

3.7.8. INTERGEMEENTELIJKE WERKING ENERGIE
A	

SAMENAANKOOP ENERGIE

In 2011 organiseerde Leiedal een intergemeentelijke samenaankoop van elektriciteit en aardgas.
Dankzij deze innovatieve aankoopmethode kunnen gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken en autonome
gemeentebedrijven profiteren van de lage noteringen op de internationale elektriciteitsmarkten. Acht
gemeenten sloten uiteindelijk bij de samenaankoop aan: Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,
Spiere-Helkijn, Wervik en Zwevegem.
Aan de hand van een offerteaanvraag werd een expert aangesteld die gespecialiseerd is in het aankopen
van energie. Samen met de deelnemende gemeenten werden bestekken ontwikkeld voor elektriciteit en
aardgas, waarin risicospreiding centraal staat door het combineren van verschillende prijsformules en de
mogelijkheid tot het nemen van indekopties. Deze bestekken werden als openbare offerteaanvraag via de
Europese procedure in de markt geplaatst. Naast de prijs speelden ook andere selectiecriteria een rol. De
ontvangen offertes werden samen met de gemeenten beoordeeld. Alle gemeenten gingen in op de beste
offerte voor elektriciteit, zes gemeenten gingen in op het aanbod voor aardgas. Leiedal begeleidde de
overgang naar de nieuwe leveranciers vanaf juni 2011.
Dit intergemeentelijk initiatief werpt duidelijk zijn vruchten af. De deelnemers hebben intussen al
voordeel kunnen halen uit de lagere noteringen van de elektriciteitsmarkten.
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B

INTERGEMEENTELIJK LICHTMASTERPLAN

Leiedal onderzocht in 2011 de mogelijkheden van een “intergemeentelijk lichtmasterplan”. Uit
vooronderzoek blijkt immers dat openbare verlichting 53% van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik
opslorpt. Bovendien is de kost hiervan de afgelopen zes jaar verdrievoudigd. Een lichtmasterplan kan
een hoeksteen vormen voor het gemeentelijk beleid rond openbare verlichting, in navolging van de
aanpak van steden als Gent, Kortrijk, Oostende, Mechelen, Antwerpen, Deinze, etc. Naast financiële
beweegredenen, neemt Leiedal vanuit een geïntegreerde aanpak ook andere elementen mee, zoals de
belevingskwaliteit, nachtelijke morfologie, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en lichtpollutie.
C	

INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP ENERGIE EN PUBLIEK PATRIMONIUM

De agenda van de intergemeentelijke werkgroepen energie en publiek patrimonium werd in 2011
gedomineerd door de intergemeentelijke samenaankoop energie en het onderzoek naar de opmaak van
een (inter)gemeentelijk lichtmasterplan.

3.7.9.	REGIONALE WERKING ENERGIE
A	

VISIE GROTE WINDTURBINES

In 2009 stelde Leiedal een vernieuwde ‘streekvisie voor de inplanting van grote windturbines’ op die
de principes voor een goede ruimtelijke inplanting in de regio verankerde. In 2011 werden concrete
vergunningsaanvragen (bvb. Kasselrijbeek Waregem, Leie Desselgem, transportzone LAR, Waregem
Blauwpoort, etc.) voor grote windturbines in de regio getoetst aan deze regionale visie. Ook in
aangrenzende regio’s worden projecten voorbereid die op het werkingsgebied van Leiedal een impact
hebben. Naar aanleiding van de vele vergunningsdossiers werd de streekvisie in 2010 reeds in vraag
gesteld. Er werd een aangepaste visie opgemaakt met een aantal strikt te respecteren randvoorwaarden,
aangevuld met bijkomende aanbevelingen. De validatie hiervan hangt samen met de goedkeuring
van een vernieuwd ruimtelijk beleidskader op Vlaams niveau. Eind 2011 werden strikte normen voor
windturbineparken opgenomen in Vlarem II op gebied van geluid, slagschaduw en risicoanalyse. De
impact van de nieuwe regelgeving op de mogelijkheden voor windturbines wordt momenteel verder
onderzocht.
B	REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

CO2 barometer
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De regionale energiestrategie wordt gekaderd binnen de Europese 20/20/20 doelstellingen op het vlak
van energie: het streven naar 20% meer energie-efficiëntie, 20% hernieuwbare energie en 20% CO2uitstoot. De energiestrategie zal – samen met de gemeentebesturen en de streekactoren - een aantal
prioriteiten bepalen waarmee de streek het verschil kan maken.
Samen met de regionale energiestuurgroep en andere actoren, werden op de regionale energiefora
een aantal thema’s in de diepte behandeld: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en ondernemen,
openbare gebouwen, hernieuwbare energie, etc. Dankzij deze fora werden voorlopige resultaten
afgetoetst, gedissemineerd en draagvlak gecreëerd.
In 2011 startte Leiedal met de opmaak van een CO2-barometer. CO2-metingen zijn een uitstekende
indicator om het energieverbruik, de energie-efficiëntie en de hernieuwbare energieproductie in kaart te
brengen. In 2012 wordt de opmaak afgerond en gepubliceerd in een atlas. De regionale energiestrategie
werd eveneens opgenomen als prioriteit binnen het Streekpact van RESOC.
C	REGIONALE ENERGIEHOLDING EN ENERGIEKOST
Binnen de discussie rond de selectie van speerpunten binnen het Streekpact, ontstond de idee van
een regionale energieholding. Leiedal besloot in 2011 een verkennend onderzoek te voeren naar de
wenselijkheid van een dergelijke holding. In het verlengde hiervan ondersteunde Leiedal RESOC bij het
opmaken van een memorandum rond de “regionale energiekost”.
D

WEST-VLAAMS KENNISPLATFORM OPENBARE VERLICHTING

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de wvi en de VLM was Leiedal in 2010 opdrachtgever
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 ook in een
plattelandscontext. In 2011 werd deze studie afgerond.
In het verlengde van dit initiatief, richtten de vier West-Vlaamse partners samen met Eandis, Infrax, AWV,
VZW Preventie Lichthinder en Groen Licht Vlaanderen een Kennisplatform Openbare Verlichting WestVlaanderen op. Dit heeft als doelstelling om nieuwe inzichten en ervaringen m.b.t. openbare verlichting te
delen en gemeenten in de Provincie aan te moedigen om samen met hun netbeheerders hieromtrent een
actief beleid te voeren.
Het Kennisplatform organiseerde in 2011 een basisopleiding openbare verlichting voor ambtenaren
en creëerde een netwerk van pilootgemeenten. In de toekomst wil het platform concrete projecten
en plannen doorlichten en adviseren. Op eenvoudig verzoek kunnen gemeenten beroep doen op het
Kennisplatform om een advies te formuleren rond een lichtplan voor een site of openbare ruimte. In 2011
werden de technische voorbereidingen getroffen.
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3.7.10.EUROPESE WERKING
A	NS SEP
Leiedal is naast regionale partner Imog één van de 14 Europese partners in het project ‘North Sea
– Sustainable Energy Planning’ (NS SEP). Leiedal wil aan de hand van dit Europees project expertise
ontwikkelen rond energie en een trekkersrol vervullen in de regio. Concreet neemt Leiedal het
engagement om een regionale energiestrategie uit te bouwen voor de Kortrijkse regio; een streekvisie op
hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en gemeenten te ondersteunen bij hun streven naar een
energiezuiniger patrimonium.
De regionale energiestrategie, de CO2-barometer, de regionale energiefora, de intergemeentelijke
samenaankoop energie, de West-Vlaamse lichtvisie platteland, de intergemeentelijke werkgroep energie
en publiek patrimonium en het onderzoek naar de regionale energieholding kaderen binnen dit Europees
project.
B	LOWCAP
In 2011 werd het projectvoorstel LOWCAP (a LOW Carbon Action Plan for the North Sea Region) ingediend
en goedgekeurd. LOWCAP is een clusterproject dat verschillende Europese projecten rond het thema
energie-efficiëntie bundelt in het Interreg IVB-programma “North Sea Region”. Het totale projectbudget
bedraagt €750.000 en loopt tot 30 juni 2013. Leiedal heeft een budget van €32.000.
Leiedal beschouwt LOWCAP als een verdieping van “NS SEP”. Dankzij LOWCAP zal onze regio nauwer
kunnen samenwerken en leren van innovatieve steden, gemeenten en regio’s. Bovendien zullen Leiedal en
de gemeenten sneller Europese steun ontvangen voor hun lokale energieprojecten. Dankzij de deelname
kunnen de partners ook operationeel samenwerken met een ander complementair clusterproject “Energy
Vision”, dat focust op hernieuwbare energieproductie.
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3.8.	NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):
•

•
•

•

Binnen de regio Kortrijk wordt de regionale groenstructuur, die kadert binnen een
(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 GROENE SPOREN
A	

STRATEGISCH PROJECT ‘GROENE SPOREN’

De regio Zuid-West-Vlaanderen wordt geconfronteerd met een aantal ruimtelijke uitdagingen: weinig
natuur en bos, verspreide bebouwing, open ruimte die versnipperd ligt, etc. Bovendien maken tal
van sectoren aanspraak op de resterende open ruimte voor het creëren van natuur, bedrijven, aanleg
van wegen, landbouw, etc. Om een verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan en de
groengebieden in ons landschap te versterken, moet de regio meer geïntegreerd denken. Met de opmaak
van de regionale groenstructuur gaf Leiedal een 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 BossuitKortrijk, de Heulebeek, etc.
In juli 2010 ging het strategisch project ‘Groene Sporen’ voor een periode van drie jaar van start. Binnen
het strategisch project ligt de focus op de realisatie van concrete projecten. In samenwerking met de
gemeenten en de Vlaamse administraties werden voor een 30-tal deelprojecten uitgebreide projectfiches
opgemaakt met een stand van zaken en de verdere aanpak. Met het oog op uitvoering, zijn in 2011 voor
heel wat deelprojecten concrete afspraken gemaakt én stappen gezet. Het gaat o.a. om:
• een inventaris van alle te verwerven gronden i.k.v. Groene Sporen;
• het voorzien van de nodige middelen hiertoe op gemeentelijke begrotingen;
• afspraken rond de te nemen stappen voor uitvoeringsgerichte maatregelen.
B	GRONDVERWERVING
In 2011 zijn voor een 10-tal deelprojecten grondverwervingdossiers opgemaakt en ingediend voor
subsidies. De verwerving van gronden is voor verschillende Groene Sporenprojecten een noodzakelijke
hefboom en ontbrekende schakel om met de inrichting te kunnen starten. Strategische grondverwerving
betekent dat middelen en instrumenten gebundeld en gericht worden ingezet. Voor het voeren van
een gestructureerd grondbeleid is een nota opgemaakt met de criteria voor de inzet van de middelen
voor grondverwerving. Daarnaast is in overleg met de VLM de piste onderzocht om een Groene Sporengrondenbank op te richten. Samen met ANB is ook de interferentie bekeken met de grondenbank
Rivierherstel in de Leievallei en met de perimeters voor grondverwerving in het kader van de
stadsrandbossen.
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Leiedal heeft in het Groenfonds budgetten vrijgemaakt voor grondverwerving i.k.v. Groene Sporen.
Samen met de subsidies vanuit Vlaanderen en de Provincie betekent dit een belangrijke ondersteuning
van de gemeenten in de realisatie van groenprojecten langs de Groene Sporen.
C	GROENE SPORENDAG
Op 7 mei 2011 vond de eerste Groene Sporendag plaats op de site van Transfo langs het Kanaal BossuitKortrijk in Zwevegem.
Het programma bestond uit drie gedeeltes:
• algemene vergadering met alle partners in het strategisch project over de sporen en
toekomstperspectieven;
• academisch gedeelte voor alle betrokken bestuurlijke niveau’s, middenveldorganisaties en
geïnteresseerden met een toelichting over de landbouw in een verstedelijkte regio en de integratie
van functies in het landschap;
• publieksgedeelte met wandelingen, fietstochten, boottochten, streekvertellers, etc. en een Groene
Sporenmarkt waar de deelprojecten werden voorgesteld.

3.8.2.	RIVIERHERSTEL SEINE-SCHELDEPROJECT
Het Seine-Scheldeproject kadert in de uitbouw van een Europees vaarwegennetwerk waarbij de Leie
aangepast wordt voor scheepvaart tot 4.400 ton. Gelijktijdig wordt gewerkt aan de verbetering van de
ecologische kwaliteit op en rond het water, met een herstel van riviergebonden biotopen zoals meanders,
vochtige graslanden en natuurlijke oevers.
WenZ en ANB zijn de initiatiefnemers van dit grootschalig infrastructuurproject in de regio. In 2011 werd
een klankbordgroep en een begeleidingscommissie opgericht om het project in al zijn deelaspecten op te
volgen. Zowel de gemeenten, de Provincie West-Vlaanderen, Leiedal en andere maatschappelijke actoren
participeren hierin.

3.8.3.	LANDSCHAPSPLAN GROTE EN ZWARTE SPIEREBEEK
In opdracht van Spiere-Helkijn en met ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen, heeft Leiedal
een landschapsplan opgemaakt om de valleien van de Spierebeken en het Spierekanaal uit te bouwen
tot een landschapsecologische en recreatieve as. In 2011 maakte Leiedal het RUP ‘Spierebeken’ op om de
ruimtelijke randvoorwaarden hiervoor te verankeren. De eerste prioriteit vormt het realiseren van een
recreatieve verbinding tussen het nieuwe centrum en het Robecynplein. Met ANB werden contacten
gelegd om tot een gemeenschappelijk project te komen binnen het kader van de Scheldevallei. Op het
ambtelijk bekkenoverleg van de Bovenschelde werd het herwaarderen van de Spierebeek in het centrum
van Spiere toegevoegd als VMM-actie in het bekkenbeheerplan.

3.8.4.	PROEFPROJECT NATUUR-LANDBOUW
Om natuur en landbouw beter op elkaar af te stemmen en te vermengen, voert de VLM een onderzoek
uit naar de kansen en randvoorwaarden voor het inschakelen van landbouw binnen natuur-, groen- en
landschapsbeheer tegen marktconforme vergoedingen. Leiedal begeleidt deze studie en zal in 2012 op
basis van de resultaten een proefproject opstarten binnen het Europees project Corrid’or.
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3.8.5. BIODIVERSITEITSCHARTER
Naar aanleiding van het jaar van de biodiversiteit in 2010, ondertekenden Leiedal en de dertien
gemeenten uit de regio een biodiversiteitscharter met Natuurpunt.koepel. Het charter concretiseert
een aantal initiatieven rond biodiversiteit voor de periode 2010-2012. In 2011 integreerde Leiedal het
thema biodiversiteit in de ontwerpfase van nieuwe projecten zoals de uitbreiding Kortrijk-Noord,
Hoogmolenstraat, Peperstraat Kortrijk, etc.

3.8.6.	GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN
A	GRENSOVERSCHRIJDEND LANDSCHAPSPARK LEIEVALLEI CORRID’OR
In samenwerking met de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) en de Provincie West-Vlaanderen,
heeft Leiedal een Europees project voorbereid voor een grensoverschrijdend landschapspark van de
Leievallei. De Provincie treedt op als projectleider. Partners langs Vlaamse kant zijn naast Leiedal Wervik,
Menen, Kortrijk, Wevelgem, MIROM Menen en het Vlaams gewest, langs Franse kant de LMCU en aan
Waalse kant de stad Comines. Na de goedkeuring, kon het project in juni 2011 van start gaan. Leiedal
neemt actief deel aan de werkgroepen ‘bestuurlijk draagvlak’ en ‘instrumentarium’. In het kader van de
werkgroep ‘maatschappelijk draagvlak’ wordt het ontwerp van een multifunctioneel zitmeubel zoals in
Wervik, terug op de agenda geplaatst.

B

VALUE ADDED

In 2011 werd het projectvoorstel “Value added” goedgekeurd waarbij Groene Sporen ingebed wordt
in een breed en innovatief Europees partnerschap. Het project focust op het belang van groene
infrastructuren in een verstedelijkte context. Concreet willen Leiedal en de Provincie West-Vlaanderen
expertise verzamelen rond participatie, communicatie en business modellen voor groene projecten in de
regio. Dit project gaat van start in 2012.
C	DOSTRADE
De Provincie West-Vlaanderen heeft een projectvoorstel uitgewerkt over de Scheldevallei in Oost- en
West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk. In het kader van het grensoverschrijdend groenblauw netwerk, heeft Leiedal in samenspraak met IDETA het project mee vormgegeven. Leiedal is verder
als geassocieerd partner betrokken. Opzet is grensoverschrijdende expertise verzamelen en uitwisselen
rond toekomstvisies, instrumenten en communicatie. In de gemeente Spiere-Helkijn wordt de inrichting
van de omgeving van het oud zwembad opgenomen.
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3.9.	LOKAAL E-GOVERNMENT
LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN (BELEIDSPLAN 2008-2013):
•
•

De gemeenten van het arrondissement Kortrijk worden toonaangevend op het vlak van
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.	ALGEMENE ONDERSTEUNING
Leiedal helpt gemeenten bij het uitwerken van een beleid en bij de uitvoering van ICT-gerelateerde
projecten. Dit kan gaan van ondersteuning bij selectieprocedures, het adviseren over de juiste
technologische keuzes, tot het meedenken over dienstverlening en de interne organisatie.
De intergemeentelijke werkgroepen zorgen ervoor dat gemeenten bijblijven en vooruit durven kijken. In
2011 werden deze werkgroepen herdacht om nog meer dan vroeger fora te worden om samen te werken.
• Stuurgroep e-government: sturing e-governmentwerking Leiedal en bewaken van algemene
beleidslijnen.
• Werkgroep Digitale Regio Kortrijk: beheer van DRK, waarin gemeenten en OCMW’s samenwerken rond
online communicatie en transacties.
• Werkgroep dienstverlening: delen van kennis en ontwikkelen van initiatieven rond dienstverlening
door gemeenten bvb. ontwikkeling kanaalstrategie, inzetten van productcatalogus, gezamenlijke
vorming, etc.
• Werkgroep ICT: delen van kennis en ontwikkelen van initiatieven rond informatica: software, hardware,
netwerkbeheer, etc.
• Werkgroep GIS: delen van kennis en ondersteuning bieden voor geografische informatie.
Doelstelling van alle bovenstaande werkgroepen is het valoriseren van de kennis die aanwezig is
binnen de gemeenten om gemeenschappelijke problemen aan te pakken en gezamenlijke projecten te
definiëren.

3.9.2. BELEIDSVOORBEREIDING
In het kader van de eindconferentie van Smart Cities, stelde Leiedal in september 2011 in Kortrijk
de streekstrategie voor lokale dienstverlening en e-Government voor. De streekvisie schaart politici,
ambtenaren, burgers en verenigingen achter een gezamenlijke ambitie over dienstverlening in de regio
Kortrijk en helpt hen vooruit te kijken naar toekomstige uitdagingen. De streekambitie bestaat uit vier
doelstellingen:
• Met zijn allen er op vooruit, met een aanpak op maat
• Dienstverlening op maat van de burger
• Een performante en betrouwbare ICT-organisatie en -infrastructuur
• De regio Kortrijk kijkt vooruit en innoveert
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3.9.3.	LOKALE EN REGIONALE E-GOVERNMENTPROJECTEN
A	BEDRIJVENGIDS
In 2011 onderging de bedrijvengids een metamorfose. Zowel de toepassing voor de gemeentelijke
diensten, het loket voor bedrijven als de zoektoepassing voor burgers werden grondig aangepakt. De
onderliggende databasestructuur onderging eveneens grondige wijzigingen.
GEMEENTEN
De gemeenten beschikken nu over een beter werkinstrument voor het beheer en opzoeken van bedrijven
en het maken van mailings. Zo kan via verschillende filters eenvoudiger gezocht worden naar bedrijven,
het zoekresultaat bewaard worden, geëxporteerd worden naar verschillende formaten en opnieuw
geïntegreerd worden in andere toepassingen. De interne workflow van de toepassing werd eveneens
verbeterd. Gemeentelijke ambtenaren kunnen ook fouten en tekortkomingen in de databank melden en
voorstellen invoeren.
BEDRIJVEN
In 2011 werd de bedrijvengids aangepast opdat elk bedrijf op de website van haar stad of gemeente een
gratis webpagina krijgt. Dit gebeurt via de gemeentelijke bedrijvengids, een inventaris die alle bedrijven
in een gemeente of stad in kaart brengt op basis van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Een
bedrijfsleider heeft de mogelijkheid deze webpagina te personaliseren met ondermeer een logo, foto’s,
openingsuren, verlofperiodes, e-mailadres, telefoonnummer en webadres. Deze webpagina’s zijn via een
zoekmachine makkelijk traceerbaar zonder dat de bezoeker de gemeentelijke website moeten passeren.
De webpagina kan bereikt worden via de url www.gemeente.be/bedrijvengids/naamonderneming.
BURGER
De zoekpagina voor de burger is gebruiksvriendelijker geworden door ‘rubrieken’ van bedrijven te
hanteren en de mogelijkheid te bieden om bedrijven te zoeken in een zone rond een specifiek adres.
Burgers kunnen zich ook inschrijven voor de periodieke economische nieuwsbrief van de gemeente.
ANDERE TOEPASSINGEN
De nieuwe technologische opbouw van de bedrijvengids maakt het nu ook makkelijker om de informatie
uit de database te delen met andere toepassingen. Via een zogenaamde API kunnen interne toepassingen
in de gemeentelijke back-office of bijvoorbeeld websites over winkelen in de gemeente worden ingevuld
met informatie uit de bedrijvengids.
UITROL
In 2011 werd de bedrijvengids Deerlijk gelanceerd en werden de voorbereidingen getroffen voor het
opstarten van de bedrijvengids van Spiere-Helkijn en Kortrijk.
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B	CONTACTENDATABANK
Een contactendatabank is een databank die contactgegevens van personen, verenigingen, organisaties
en bedrijven verzamelt en hun onderlinge relaties en rollen weergeeft. Deze contactendatabank wordt
regionaal geëxploiteerd en decentraal door de gemeenten beheerd.
De databank wordt gevoed vanuit het bevolkingsbestand, beveiligd bewaard en vervolgens verrijkt
met gegevens uit gemeentelijke en regionale bronnen. In 2011 heeft Leiedal het datamodel van de
contactendatabank uitgewerkt en sterk ingezet op de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing.
Daarnaast werden webservices ontwikkeld voor de koppeling naar onder andere Drupal, het Meldpunt
van Kortrijk en naar het gemeentelijk bevolkingsbestand.
C	PRODUCTENCATALOGUS
Sinds 2009 beschikken alle gemeenten van de regio Kortrijk over een eigen gemeentelijke
productencatalogus. De lokale productencatalogus is een onderdeel van de lokale website. Om te zorgen
dat de informatie van de productencatalogus ook in andere applicaties raadpleegbaar is, zorgde Leiedal
voor koppelingen via open standaarden. Zo moet de lokale overheid de informatie maar op één plek
beheren: de lokale website.
In het kader van het project Smart Cities, bouwde de UK partner Porism LtD in 2011 verder aan
een Europese productencatalogus. Belgische, Zweedse, Britse, Nederlandse en Duitse producten
kunnen hierdoor onderling vergeleken worden. Door het koppelen van producten kan men ook
gebruikersstatistieken van andere landen raadplegen. Dit biedt gemeenten beter inzicht in haar eigen
producten.
D	MIJNGEMEENTE
In 2011 werkte Leiedal in samenwerking met de
stad Kortrijk het project ‘MijnGemeente’ verder uit.
MijnGemeente is een concept dat gericht lokale
dienstverlening wil aanbieden aan burgers, op basis
van efficiënt contactenbeheer, gebruikersanalyse en een
gepersonaliseerd webportaal. Binnen MijnGemeente
vinden ingelogde gebruikers diensten en informatie op
basis van hun voorkeur en geo-informatie op basis van
hun adres. Voorbeelden hiervan zijn “wegenwerken in
mijn buurt” en een diensten- en informatieaanbod dat
gebaseerd is op leeftijd, voorkeuren en locatie. Burgers
kunnen ook intekenen op specifieke nieuwsbrieven.
Daarnaast worden digitale formulieren op voorhand
ingevuld met authentieke gegevens op basis van een
éénmalige login of koppeling met de elektronische
identiteitskaart.
In september 2011 werd MijnGemeente bekroond met
de prijs voor het meest vernieuwend gemeentelijk
webinitiatief op de Vlaamse dag van de lokale website. In
maart lichtte Leiedal MijnGemeente toe in het kader van
de Digitale Week.

JAARVERSLAG 2011

3

WERKgebieden

3.9.4. DIGITALE REGIO KORTRIJK
TECHNISCH
In het kader van een verdere uitbouw van het DRK-platform, startte Leiedal in 2011 een traject op om
een nieuwe versie van Drupal (7) te installeren. Deze biedt vooral bijkomende mogelijkheden aan de
gemeentelijke webmasters en redacteurs. Open Minds werd als nieuwe exploitatiepartner geselecteerd.
Voor de opvolging en ondersteuning van projecten werden nieuwe software en procedures in gebruik
genomen. Verder werd gestart met het gebruik van subapplicaties van de Uitdatabank om nog betere ‘UiT’
websites te maken.
INHOUDELIJKE EVALUATIE
Het bedrijf Insites Consulting heeft in het kader van het Smart Cities-project de gemeentelijke websites
doorgelicht. Aan de hand van kwalitatief onderzoek met een beperkte gebruikersgroep werd de
gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke websites geanalyseerd. Ook de mogelijkheden voor
gepersonaliseerde en gelokaliseerde informatie werden afgetoetst. De doorlichting was bijzonder positief
over de opbouw en inhoud van de gemeentelijke websites. De grootste uitdaging voor de gemeenten is
het verwijderen van overbodige informatie voor de burger.
SAMENWERKEN
In 2011 werd gestart met de voorbereiding van het nieuwe DRK-contract tussen Leiedal en de twaalf
steden en gemeenten die deel uitmaken van het DRK-platform. Eind 2011 werd een workshop ‘Gebruik
van Social Media en Google Analytics’ georganiseerd. Een platform netwerk.drk.be, dat de opvolging en
voorbereiding van intergemeentelijke werkgroepen ondersteunt, werd geïntroduceerd. Daarnaast stelde
Leiedal het DRK-project voor op de Drupal Gov Days.
NIEUWE WEBSITES
Het voorbije werkjaar lanceerde Leiedal verschillende nieuwe websites ten dienste van de regio binnen
het DRK-platform:
- OCMW Waregem (www.waregem.be/ocmw)
- nieuwe lay-out voor Kortrijk (www.kortrijk.be)
- nieuwe lay-out voor Deerlijk (www.deerlijk.be)
- Kunstsacademie Zwevegem (www.zwevegem.be/kunstacademie)
- Kortrijk: zomer in kortrijk (www.zomerinkortrijk.be)
- Leylab (www.leylab.be)
- diverse kleinere subsites van gemeentelijke sites

3.9.5. DIENSTVERLENING EN GEBRUIKERSONDERZOEK
A	

UITWISSELING TUSSEN LOKALE BESTUREN

In de werkgroep Dienstverlening die tweemaandelijks bijeenkomt, werden ervaringen
uitgewisseld tussen ambtenaren die actief bezig zijn met dienstverlening in hun lokaal bestuur. De
ervaringsuitwisseling werd afgewisseld met plaatsbezoeken aan het telefonisch meldpunt 1777 in Kortrijk
en het vernieuwde stadhuis van Harelbeke dat in september de deuren opende. Door het betrekken van
het Welzijnsconsortium werd ook beter de link gelegd met de werking van OCMW’s in de regio.
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B	OPDRACHTENCENTRALE OPLEIDING
De werkgroep heeft een samenaankoop van opleidingen klantgerichte dienstverlening uitgewerkt. Via
deze opdrachtencentrale kunnen de deelnemende besturen goedkoper en gemakkelijker opleidingen
rond dit thema afnemen bij een organisatie. Behalve de efficiëntiewinst zien de deelnemende besturen
in dit project ook kansen voor verder overleg en ervaringsuitwisseling. De opdrachtencentrale zal in 2012
gerealiseerd worden. Het bestek werd voorbereid in 2011.
C	KAARTEN MET GEBRUIKERSPROFIELEN
Niet alle burgers doen beroep op dezelfde diensten. Noden en wensen verschillen naargelang de
levensomstandigheden, inkomen, leeftijd en andere parameters. Om dienstverlening beter af te stemmen
op doelgroepen, heeft een gemeente nood aan inzicht en data. In het kader van het Smart Citiesproject, werd de ESD-toolkit ontwikkeld die gedetailleerde profielinformatie biedt over gebruikers van
gemeentelijke diensten op wijkniveau. Via dit instrument kan visueel worden nagegaan in welke wijk
welke profielen wonen en wat de kans is dat deze profielen bepaalde vormen van dienstverlening gaan
gebruiken (bvb. nood aan sociale woning, bibliotheekgebruik, etc.). De kaarten zijn consulteerbaar op het
websiteadres http://insight.esd-toolkit.eu .

3.9.6.	GEOGRAFISCHE INFORMATIE
In 2011 gebruikte Leiedal de GovMap.eu-infrastructuur als geomotor voor onder meer de website Parko.
be, de digitalisering van begraafplaatsen in Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.
Leiedal ondersteunt de dertien gemeenten bij het gebruik en de implementatie van geografische
informatiesystemen. Naast de gemeentelijke werkgroep en de individuele begeleiding van gemeenten,
organiseerde de intercommunale in samenwerking met het AGIV een workshop rond het gebruik en
bewaren van adressen.
Daarnaast bood Leiedal in 2011 de gemeenten een betere ondersteuning bij het vertalen van nieuwe
externe verplichtingen (zoals het GRB en het Centraal Referentieadressenbestand naar interne processen).
In september 2011 werd het Leiedalteam versterkt met een nieuwe GIS-analiste.
Leiedal stelt de Govmaps.eu-infrastructuur via het Raamakkoord e-Government met de Provincie ook
open voor gemeenten buiten onze regio.

3.9.7.	EUROPESE SAMENWERKING
A	

SMART CITIES

Het Europees project ‘Smart Cities’ bundelt 13 partijen – zowel overheidspartners als academische
partners - uit zes verschillende landen van het Noordzeegebied. Als leadpartner van het project,
ontwikkelde Leiedal toonaangevende toepassingen rond elektronische dienstverlening. Smart Cities is
actief op volgende domeinen:
• dienstverlening: verdere ontwikkeling van de productencatalogus, afstemmen van interne en externe
werkprocessen, ontwikkelen van nieuwe interfaces, verhogen van de klantgerichtheid;
• mobiele en draadloze dienstverlening: ontwikkelen van toepassingen voor draadloos of mobiel
gebruik die toelaten om op minder bereikbare plaatsen een kwalitatief dienstenaanbod te
ontwikkelen;
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•

gebruikersonderzoek: stimuleren van de gebruikersgerichtheid bij de ontwikkeling van diensten, het
ontwikkelen van methodes om gebruikers beter te analyseren.

PUBLICATIES
In het kader van Smart Cities werden in 2011 verschillende academische publicaties opgemaakt:
• What is a service list;
• Brief 10 reasons to use a service list;
• Evaluating the impact of local e-services;
• Impact of web accessibility on e-service design;
• Using email in municipal service delivery;
• Your Library Supporting mobile users in Edinburgh;
• Smart(er) Cities with geolocative technologies;
• Mobile Apps for bus users in Edinburgh.
EINDCONFERENTIE
Van 13 tot 15 september 2011 vond in Brussel en Kortrijk de eindconferentie van Smart Cities plaats. Meer
dan tweehonderd deelnemers uit 16 landen luisterden naar de beste strategieën en praktijkvoorbeelden
voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde en gebruikersgerichte overheidsdiensten. De conferentie
ging van start met een internationale mainstreamingsessie. Daarin overliepen beleidsmakers uit de
Noordzeelanden en de Europese Commissie welke aspecten van het Smart Cities project interessant zijn
voor nationale overheden en geïnteresseerde steden en hoe ze best overgedragen kunnen worden.
Op de “Smarter Cities, Smarter Services” conferentiedag in Brussel luisterden de aanwezigen eerst naar
trends, mogelijkheden en uitdagingen voor dienstverlening door overheden. In de namiddag maakten ze
kennis met een aantal concrete realisaties van het Smart Cities Project.
De dag nadien vond in Kortrijk “Slimmer, sterker, straffer” plaats. Hier lag de focus op de lokale uitwerking
van het Smart Cities project en de presentatie en ondertekening van een nieuwe streekambitie voor
dienstverlening en e-government.

Ondertekening streekambitie dienstverlening & e-government
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B

VITAL RURAL AREA

Vital Rural Area is een Interreg IVB Noordzeeproject dat dertien partners uit zes verschillende landen
samenbrengt (www.vitalruralarea.eu). Vital Rural Area wil strategieën ontwikkelen om de slagkracht van
rurale gebieden te versterken, dit op drie gebieden:
• het versterken van KMO’s en dit door het inzetten van ICT en nieuwe samenwerkingsverbanden;
• regiobranding;
• optimaliseren van elektronische dienstverlening.
Vital Rural Area introduceert een zogenaamde Co-operative Agreement Approach. Deze methodiek laat
toe om alle belanghebbenden op alle niveau’s op een actieve manier te betrekken bij het opzetten van
een project, dit in alle fases van de realisatie. Leiedal participeert in het werkpakket ‘Regiobranding’ in het
kader van ‘Sterk Besturen’ en ‘elektronische dienstverlening’.
C	OPENING UP
In september 2011 ging het nieuw Europees North Sea Region IVB-project “Opening Up” van start.
Het project brengt partners bijeen uit Vlaanderen, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen
en de UK. Leiedal is lead partner voor een consortium van 8 partners en is verantwoordelijk voor het
projectmanagement, het financieel management en de communicatie. “Opening Up” wil lokale overheden
en ondernemingen op een slimme manier laten werken met sociale media en open data. Het project
focust op de volgende elementen:
• burger-gecentreerde diensten (o.a. crowd-sourcing): ontwikkelen van nieuwe vormen van
dienstverlening met behulp van sociale netwerken, crowd-sourcing en user-generated content;
• integratie van sociale media: het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor plannen, leveren en
opvolgen van gerichte dienstverlening bij overheid en ondernemingen;
• open data: stimuleren van het gebruik van open data en uitbouwen van betere en efficiëntere
diensten op basis van bestaande data;
• geaccrediteerd opleidingsprogramma social media: het opzetten van een train-the-trainer programma
op basis van onderzoek bij academische partners en gespecialiseerde agentschappen;
• verbreden van de Europese productencatalogus: verder bouwend op het werk van het Smart Cities
project wordt de European Sevice List uitgebreid naar sociale media-kanalen;
• capaciteitsmeting sociale media: ontwikkelen van een Social Media Readiness Indicator en
ontwikkelen van standaarden voor het grensoverschrijdend uitwisselen van overheidsdata.
D

DANS

In 2011 werd het clusterproject “DANS” (‘Digital Agenda North Sea Region’) goedgekeurd. Dit project
bundelt de consortia van respectievelijk de Interreg IVB Noordzeeprojecten ‘Smart Cities’, ‘e-Clic’ en
‘Creative City Challenge’ en duurt anderhalf jaar.
Doelstelling van het project is om relevante resultaten van de drie projecten beleidsmatig te vertalen
naar de voorbereiding van de Digitale Agenda voor de Noordzeeregio. Ook omgekeerd wil het project
de Digitale Agenda van de Europese Unie laten doorwerken in regionale en lokale beleidsdocumenten.
Vanuit het Smart Cities-consortium wordt gewerkt aan de Europese vertaling van de ESD-toolkit, het
opzetten van Citadel 2.0 en regionale breedbandstrategieën.
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3.9.8. VORMING EN OPLEIDING
A	E-GOVERNMENT ACADEMIES
In 2011 stond Leiedal in voor de organisatie van twee e-Government Academies in het kader van Smart
Cities. In januari werd een seminarie rond GIS-analyse georganiseerd in Oldenburg (D) in samenwerking
met JADE Hochschüle. Het seminarie focuste op hoe GIS als instrument ingezet kan worden voor een
beter beleid en een betere dienstverlening. Praktijkvoorbeelden van lokale beleidsvragen rond GIS
werden gepresenteerd.
In mei 2011 organiseerde Leiedal in samenwerking met Howest een seminarie over toepassingen
voor smartphones. Het seminarie bracht topsprekers samen uit de Vlaamse mobiele apps business en
presenteerde trends en referenties.
B

INTERNATIONALE EVENTS

Leiedal nam als spreker deel aan vier Europese conferenties:
• Creativity and Innovation in Europe (mei 2011, Duitsland): hoe de capaciteit voor innovatie in
overheden verhogen;
• Regions for Economic Change. Fostering Smart and Sustainable Economic Growth in Cities and
Regions’ (juni 2011, België): voorstelling van de resultaten van het Smart Cities-project, meer bepaald
de gebruikte methodiek om een innovatienetwerk te bouwen tussen overheden, bedrijven en
kennisinstellingen;
• Good Governance ESF Conference (november 2011, Polen): voorstelling van de specifieke
samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen die binnen het Smart Cities-project
werden gebruikt;
• Ministriële e-Government Conferentie (december 2011, Polen): voorstelling van het clusterproject
DANS; Leiedal nam specifiek deel aan de tentoonstelling als onderdeel van de Belgische stand.

3.9.9.	EXTERNE NETWERKING
A	GIS-WEST
GIS-West is het samenwerkingsinitiatief tussen de verschillende diensten van de Provincie WestVlaanderen 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

De werkgroep GIS van de VVSG staat in voor de voorbereiding van de standpunten die de
vertegenwoordigers van de steden en gemeenten in de stuurgroep GIS-Vlaanderen zullen innemen. In
2011 werd aandacht besteed aan de opvolging van de GRB-kartering, het GDI-decreet en de uitvoering
van het GIS-Beleidsplan.
C	

STUURGROEP GDI-VLAANDEREN

Binnen Vlaanderen wordt de GDI-stuurgroep hét sturend orgaan op gebied van geo-informatie en
geografische informatiesystemen dat bindende beslissingen neemt voor het Vlaamse ministerie, alle
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Vlaamse openbare instellingen, de provincies en de gemeenten. De stuurgroep, waar Leiedal deel van
uitmaakt, engageert zich voor onder meer de opmaak, bijsturing, begeleiding, opvolging en uitvoering
van de strategische doelstellingen van GIS-Vlaanderen. Hoofdthema’s in 2011 waren de uitvoering van
het decreet GDI-Vlaanderen, de omzetting van de INSPIRE-richtlijn en de problematiek van het ter
beschikking stellen van databronnen voor derden.
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actieve dossiers per gemeente

4.1.	ANZEGEM
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• KMO-zone Jagershoek –Vichte
- algemene nazorg en parkmanagement (o.m.
introductie aanspreekpunt voor bedrijven,
adviseren bouwaanvragen, actief opvolgen
groenaanleg en -onderhoud);
- organisatie ontmoetings- en informatieavond
voor de bedrijven.
• KMO-zone Jagershoek III - Vichte
- verkennende onderzoeken i.f.v. de realisatie van
een nieuw lokaal bedrijventerrein aan de N36 ter
hoogte van de bestaande KMO-zone.
• Site Balcaen te Ingooigem
- leegstaand bedrijfspand van circa 1 ha in het
centrum van Ingooigem;
- voeren van gesprekken i.f.v. mogelijke aankoop.
• Vichte Mekeirleweg
- voeren van diverse gesprekken i.k.v.
project ‘Onderhandelingsteams onbenutte
bedrijfsgronden’, in samenwerking met POM;
- verkoop van restgrond aan aanpalend bedrijf.
• Anzegem Lendedreef
- voorbereiden van het 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;
- bijsturing van het project door de gewijzigde
beleidslijn van Vlaanderen op vlak van het
toekennen van subsidies;
- opvolgen ontwerp infrastructuurwerken;
- opvolgen ontwerp sociale woningen.
• Vichte Waregemstraat
- gemengde woonverkaveling voor betaalbaar
wonen die samen met een private ontwikkelaar
wordt gerealiseerd;
- uitvoering van de infrastructuurwerken;
- opvolgen van beroepsprocedure tegen
de verkavelingsvergunning die door een
buurtbewoner is ingesteld.

LOKALE ECONOMIE
• LEAN!
- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke
gemeente 2008’ Vlaanderen;
- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in
samenwerking met Kortrijk, Waregem en
Wevelgem;
- nivelleren van de verbetering gemeentelijke
diensten o.b.v. lean-office principes;
- uitbouw eerstelijnsloket.
• Ateliers Economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
STEDENBOUW
• 9 RUP’s in behandeling
- 2_3 - Zonevreemde constructies fase 3;
- 5_1 - Weedries;
- 7_1 - Jagershoek fase 3;
- 13_1 - Heirweg-Vinkenhout;
- 14_1 - Vichte Plaats;
- 15_1 - Vichte Stationsomgeving;
- 21_1 - Steenhaut;
- 22_1 - KWZI Ingooigem;
- 23_1 - Korte Winterstraat.
• Goedkeuring RUP’s ‘Weedries’, ‘Heirweg-Vinkenhout’,
‘Vichte Plaats’ en ‘Steenhaut’.
• Afwerking woningbehoeftestudie.
• Ontwerpend onderzoek Driesstraat Anzegem en
Jagershoek fase 3.
• Opstart opmaak GRS lokaal bedrijventerrein
Jagershoek fase 3.
• Opvolging herziening PRS.
• Opvolging planningsproces RSV.
• Herziening GRS.
• Digitalisering BPA’s.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
MOBILITEIT
• Actualisatie mobiliteitsplan: beleidsplan, actietabel
en infovergadering.
• Opvolging studie ontsluiting interfluvium.
• Onderzoek verkeersveiligheid Ingooigem.
• Deelname intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
• Lid GBC.
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MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging op ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken en bekken van de Bovenschelde.
• Streekvisie grote windturbines.
• Goedkeuring bermbeheerplan Anzegem.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie intergemeentelijke samenaankoop
energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• Optimalisering bedrijvengids.
• GIS ondersteuning.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
•

Afstemming zwembadinfrastructuur.

REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
• Regionale afstemming zwembadinfrastructuur.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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4.2.	AVELGEM
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• Industriepark Avelgem
- voorbereiding verkoop van twee percelen met
een gezamenlijke oppervlakte van circa 2 ha aan
Waterwegen en Zeekanaal; i.f.v. voorbehoud voor
watergebonden activiteiten.
STEDENBOUW
• 1 RUP in behandeling
- 5_1 – Driesstraat.
• Opvolging herziening PRS.
• Gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-Kortrijk:
- bekrachtiging door Bestendige Deputatie;
- voorstelling plannen aan ruim publiek op Groene
Sporendag;
- opname visie binnen regionaal project Groene
Sporen;
- viering 150-jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk.
• Ondersteuning planningsproces RSV.
• Opvolging Seine-Scheldeplan.
• Opstart digitalisering BPA’s.
• Masterplan oude spoorwegbedding.
• Watergebonden bedrijvigheid:
- sluiten van overeenkomst betreffende
voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal op
bedrijventerrein Avelgem;
- i.f.v. voorbehoud bedrijfspercelen voor
watergebonden activiteiten.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
MOBILITEIT
• Opvolging studie ontsluiting interfluvium.
• Deelname intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met
ontwerpen scholen van haventje Kerkhove en
buitenomgeving Pompgebouw Bossuit;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel parkeerplaats tegen kerk van Rugge.
• Ondersteuning herbestemming kerk Bossuit tot
kunstwerk.

MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
bekken van de Bovenschelde.
• Streekvisie grote windturbines: aftoetsing
projectaanvraag industriezone.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Voorbereiding Europees project ‘Dostrade’ over de
Scheldevallei.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank;
- opstart vernieuwing lay-out;
- opstart website vrije tijd.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Voorbereiding pilootproject ‘iAge’.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
•

Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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4.3. DEERLIJK
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• Bedrijventerrein Ter Donkt II – Deerlijk
- uitgerust en uitverkocht bedrijventerrein van circa
10 ha;
- algemene nazorg en parkmanagement o.m.:
aanspreekpunt voor bedrijven, adviseren
bouwaanvragen en opvolgen bouwverplichting,
actief opvolgen groenaanleg en onderhoud.
• KMO-zone Deerlijk Vichtsesteenweg
- KMO-zone voorzien aan de Vichtesteenweg van
circa 5,8 ha;
- verderzetten aankooponderhandelingen.
LOKAAL WOONBELEID
• Deerlijk Paanderstraat
- ontwikkeling van een gemengd woonproject voor
betaalbare en sociale woningen samen met de
sociale huisvestingsmaatschappijen;
- opvolgen ontwerp wegenisinfrastructuur;
- bijsturing van het project door de gewijzigde
beleidslijn van Vlaanderen op vlak van het
toekennen van subsidies;
- onderhandeling bijkomende verkoop van
1.225 m² aan de sociale Huisvestingsmaatschappij
voor de realisatie van vier bijkomende sociale
koopwoningen.
LOKALE ECONOMIE
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
STEDENBOUW
• 9 RUP’s in behandeling
- 3_1 - Sint Lodewijk;
- 5_1 - De Gavers;
- 6_1 - Oosthoek;
- 7_1 - Sportcomplex Stationswijk;
- 8_1 - Lindenhof;
- 9_1 - Historische hoeves;
- 11_1 - Brandenmolen;
- 13_1 - Guido Gezellelaan;
- 14_1 - Oude Pastorijstraat.

•
•
•
•
•
•
•
•

Goedkeuring RUP’s ‘Sint Lodewijk, ‘De Gavers’,
‘Oosthoek’ en ‘Sportcomplex Stationswijk’.
Opvolging herziening PRS.
Opvolging planningsproces RSV.
Herziening afbakening stedelijk gebied Kortrijk i.f.v.
aanleg nieuw regionaal bedrijventerrein.
Strategisch project nieuw sportcomplex.
Actualisatie woningbehoeftestudie n.a.v. RUP Guido
Gezellelaan.
Digitalisering BPA’s.
Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT
• Opvolging verkeerscommissie.
• Opvolging studie ontsluiting interfluvium.
• Deelname intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
• Lid GBC: behandeling fietsbrug over N36.
PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van omgeving ‘De Barakke’;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel hoek Desselgemstraat en Waregemstraat.
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Actualisatie watertoets Gavers.
• Streekvisie grote windturbines: aftoetsing
projectaanvraag Kasselrijbeek.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
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LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank;
- nieuwe lay-out voor website Deerlijk (www.
deerlijk.be).
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• Uitbouw en lancering bedrijvengids Deerlijk.
• GIS ondersteuning.
• Ondersteuning elektronische dienstverlening
(notarisinfo).
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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4.4. HARELBEKE
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• Eerste fase van circa 45 ha bruto van het
bedrijventerrein Evolis – Kortrijk-HarelbekeZwevegem
- uitvoeren van de diverse marketingacties o.b.v.
de eerder gedefinieerde marketingstrategie:
onder meer organisatie van een regionaal en een
internationaal investeringsseminarie;
- opening van Tonickx, het tweede bedrijf op Evolis;
- verkoop van twee percelen voor een totale
oppervlakte van circa 1,5 ha aan Spica en
Trustteam;
- verdere besprekingen met de geselecteerde
kandidaat-investeerders i.f.v. het afsluiten van
verkoopsovereenkomsten.
• Bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem –
projectoproep revitalisering
- kadert binnen de projectoproep ‘(her)inrichting
verouderde bedrijventerreinen en brownfields’ van
Vlaams Ministerie van Economie;
- Vlaamse Overheid subsidieert de studieen proceskosten m.b.t. de technische,
organisatorische, financiële en/of juridische
haalbaarheid van een herinrichting;
- doel is de opmaak van een lange termijn visie voor
de opwaardering van het terrein die stapsgewijs
kan geïmplementeerd worden;
- in 2011 werd de globale visie afgerond en gestart
met de opmaak van schetsontwerp herinrichting.
• De Blokken Zwevegem – Harelbeke (Bekaertsite)
- herontwikkeling van een voormalige bedrijfssite
– circa 16 ha van de NV Bekaert als nieuw
bedrijventerrein;
- finaliseren van de uitrustingswerken (o.m.
groenaanleg);
- verkoop van vier percelen met een totale
oppervlakte van 3.15 ha;
- officiële opening van het terrein in september
2011.
LOKALE ECONOMIE
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
• Deelname infobeurs ondernemersmeeting
Harelbeke.

STEDENBOUW
• 11 RUP’s in behandeling
- 2_2 - Westwijk;
- 9_1 - Gemengde activiteitenkorrels N50;
- 12_1 - Groeninge Ververij;
- 13_1 - Bavikhove Dorp-Oost;
- 14_1 - Bavikhove Dorp-Noord;
- 16_1 - Tramstatie;
- 17_1 - Centrum Oost;
- 18_1 - Tweebruggenstraat;
- 19_1 - Stationsplein;
- 20_1 - A. Pevernaegestraat;
- 21_1 - Marktplein.
• Goedkeuring RUP ‘Groeninge Ververij’.
• Opvolging Seine-Scheldeplan.
• Opvolging herziening PRS.
• Opvolging planningsproces RSV.
• Gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-Kortrijk
- bekrachtiging door Bestendige Deputatie;
- voorstelling plannen aan ruim publiek op Groene
Sporendag;
- opname visie binnen regionaal project Groene
Sporen;
- viering 150-jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk.
• Onderhandelingen inrichtingsplan Woonpark
Harelbeke-Kuurne.
• Herziening GRS Harelbeke: herziening van de
woningbehoeftestudie en economische studie.
• Opstart digitalisering BPA’s.
• Watergebonden bedrijvigheid:
- sluiten van overeenkomst betreffende
voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal op
kanaalzone E3 Harelbeke;
- i.f.v. voorbehoud bedrijfspercelen voor
watergebonden activiteiten.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
MOBILITEIT
• Sneltoets mobiliteitsplan: beleidsplan, actietabel en
infovergadering
• Opvolging streefbeeldstudie Kortrijk-Oost.
• Deelname intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
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PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van kruispunt Arendstraat-Verenigde
Natiënlaan en hoek Forestierstraat-Noordstraat;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel Zandberg omgeving Sint-Ritakerk.
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Afwatering en saneringsinfrastructuur
bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem i.k.v.
revitalisering.
• Streekvisie grote windturbines.
• Intergemeentelijk bomenbeleidsplan.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie intergemeentelijke samenaankoop
energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.

Revitalisering Harelbeke-Stasegem

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Rivierherstel Leie.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Samenwerking rond dienstverlening.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Ondersteuning microproject met Aire-sur-la-Lys i.k.v.
cultuur en erfgoed.
•

Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

120

4.5.	KORTRIJK
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• Eerste fase van circa 45 ha bruto van het
bedrijventerrein Evolis – Kortrijk-HarelbekeZwevegem
- uitvoeren van de diverse marketingacties op basis
van de eerder gedefinieerde marketingstrategie:
onder meer organisatie van een regionaal en een
internationaal investeringsseminarie;
- opening van Tonickx, het tweede bedrijf op Evolis;
- verkoop van twee percelen voor een totale
oppervlakte van circa 1,5 ha aan Trustteam en
Spica;
- verdere besprekingen met de geselecteerde
kandidaat-investeerders i.f.v. het afsluiten van
verkoopsovereenkomsten.
• Dienstenzone Beneluxpark – Hoog-Kortrijk
- verkoop van drie percelen in de zone ‘kantoren in
het park’ voor een totale opp. van circa 9.885 m²;
- verkoop van een perceel van 12.068 m² aan de
Christelijke Mutualiteit (vzw Vooruitzicht);
- onderhandelingen met diverse kandidaat-kopers;
- algemene nazorg en parkmanagement (o.m.
introductie aanspreekpunt voor bedrijven,
adviseren bouwaanvragen, actief opvolgen
groenaanleg en -onderhoud);
- aankoop van circa 8 ha i.f.v. de realisatie van een
tweede fase.
• Doomanstraat – Aalbeke (Kortrijk)
- 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;
- afronden van de onderhandelingen i.f.v. de
aankoop van grond voor het bedrijventerrein;
- finaliseren van een samenwerkingsovereenkomst
stad Kortrijk – Leiedal realiseert het woonproject.
• Site ex-Emdeka Bellegem
- herontwikkeling van een verlaten bedrijfssite van
circa 2 ha als lokaal bedrijventerrein;
- uitvoering van de bodemsaneringswerken

•

•

– afbraak kantoorgebouw, ontgraving en
heropbouw;
- voorbereiding afbraakdossier loodsen en het
verkrijgen van subsidies i.k.v. het decreet op
leegstaande bedrijfsruimtes;
- opstart RUP.
Kortrijk-Noord: project bedrijventerreinmanagement
- kadert in de projectoproep van de Vlaamse
overheid m.b.t. het intensiveren van
interbedrijfssamenwerking en de oprichting van
een bedrijventerreinvereniging;
- opstart in 2011 met de oprichting van de nieuwe
bedrijventerreinvereniging vzw Bedrijvenpark
Kortrijk-Noord;
- het project wordt door de
bedrijventerreinvereniging getrokken, Leiedal is
structurele partner.
Kortrijk Noord: uitbreiding
- realisatie van uitbreiding bedrijventerrein KortrijkNoord van circa 22 ha bruto;
- aankoop en onteigening van alle noodzakelijke
gronden in het plangebied (met uitzondering van
de ontsluiting naar de Noordlaan);
- uitvoering archeologisch vooronderzoek;
- verder verfijnen van het globaal inrichtingsplan en
aanstelling ontwerpers;
- opstart van diverse ontwerpdossiers infrastructuur.

LOKAAL WOONBELEID
• Heule Peperstraat
- ontwikkeling van gemengd duurzaam
woonproject voor betaalbare en sociale
woningen samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen;
- verfijnen wegenisontwerp;
- opmaak verkavelingsplan.
• Vetex
- opvolgen van de laatste fase bodemsanering.
• Opmaak lokaal toewijzingsreglement.
• Doelgroepenonderzoek.
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 actieplan voor de 2de fase.
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•

•

•

•

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;
- behandeling specifieke (ruimte)vragen op
regionale schaal;
- organisatie twee investeringsseminaries;
- uitvoering studie kennisas Zuid;
- start verlenging voor een periode van 2 jaar.
LEAN!
- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke
gemeente 2008’ Vlaanderen;
- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in
samenwerking met Kortrijk, Waregem en
Wevelgem;
- verbetering gemeentelijke diensten o.b.v. leanoffice principes;
- optimalisering ‘informeren over steunmaatregelen
bij wegeniswerken’.
Ateliers Economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
Uitbouw Budafabriek als snijpunt tussen economie,
kunst en ontwikkeling i.k.v. Europees project
Creative City Challenge.

STEDENBOUW
• 10 RUP’s in behandeling
- 1_1 - Kortrijk Weide;
- 2_1 - Kapel Ter Bede – Littoral;
- 6_1 - Blekerij;
- 7_1 - Torkonjestraat;
- 8_1 - Manpadstraat Bellegem;
- 9_1 - Venning Goedkope woning;
- 10_1 - Venning manchester;
- 11_1 - Warande;
- 12_1 - Sint-Amand;
- 13_1 - Groeningebeek.
• Goedkeuring RUP ‘Venning Goedkope Woning’.
• Gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-Kortrijk
- bekrachtiging door Bestendige Deputatie;
- voorstelling plannen aan ruim publiek op Groene
Sporendag;
- opname visie binnen regionaal project ‘Groene
Sporen’;
- viering 150-jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opvolging herziening PRS.
Opvolging planningsproces RSV.
Herziening afbakening stedelijk gebied Kortrijk.
Opvolging Seine-Scheldeplan.
Opmaak inrichtingsstudie Kapel Ter Bede – Littoral.
Strategisch project Leiewerken en Leieboorden.
Ontwerpend onderzoek
- Kruiskouter Kortrijk-Wevelgem;
- Beneluxpark;
- Peperstraat Heule;
- Blekerij.
Studie herbestemming N50c als groen-recreatieve
corridor.
Voorbereiding workshop Hoog-Kortrijk en Blekerij.
Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT
• Opvolging studie ontsluiting interfluvium.
• Opvolging streefbeeldstudie Kortrijk-Oost en N8
Wevelgem-Bissegem.
• Verbreding Kennedylaan
- opstarten aankooponderhandelingen in opdracht
van de stad Kortrijk.
PUBLIEKE RUIMTE
• Projectmanagement ‘Leiewerken’
- realisaties: werken Budabrug;
- finaliseren globaal ontwikkelingskader
Leieboorden en voorstelling ruim publiek;
- ontwerpmatig onderzoek site Vlasmuseum i.k.v.
ontwikkelingskader Leieboorden.
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van omgeving brugje over Kanaal BossuitKortrijk aan Spinnerijkaai/Stasegemstraat en
kruispunt ’t Kanon’;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel voor oude tramstatie Rollegem.
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken en bekken van de Bovenschelde.
• Overleg hydraulisch model Heerlijke Heulebeek.
• Streekvisie grote windturbines.

122

•

Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’
- project Heerlijke Heulebeek: overleg gemeenten Leiedal - VMM.
• Rivierherstel Leie.
• Interreg-project Corrid’or
- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met
deelgebieden Leiekant en Heulebeek Warande;
- voorbereiding Europees project.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank;
- nieuwe lay-out voor website Kortrijk (www.
kortrijk.be);
- begeleiding bij de opbouw van diverse sub
websites.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Koppeling contactendatabank met Meldpunt
Kortrijk.
• Opstart uitbouw bedrijvengids Kortrijk.
• Samenwerking i.k.v. Europees project ‘Smart Cities’
(Interreg IV-b North-Sea Region).
• Geotoepassing parkeerbedrijf Parko.
• Ontwikkeling ‘Mijn Gemeente’.
• Ondersteuning i.k.v. brandweerhervorming.
• Samenwerking rond dienstverlening.
• Samenwerking inzake delen internettoegang en
back-ups.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Herstructurering luchthaven Kortrijk-Wevelgem:
LOM en LEM.
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
• Deelname Designregio Kortrijk.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
•

Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

123

4

ACTIEVE DOSSIERS PER GEMEENTE

4.6.	KUURNE
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• Kortrijk Noord: uitbreiding
- realisatie van uitbreiding bedrijventerrein KortrijkNoord van circa 22 ha bruto;
- aankoop en onteigening van alle noodzakelijke
gronden in het plangebied (met uitzondering van
de ontsluiting naar de Noordlaan);
- uitvoering archeologisch vooronderzoek;
- verder verfijnen van het globaal inrichtingsplan en
aanstelling ontwerpers;
- opstart van diverse ontwerpdossiers infrastructuur.
• Kortrijk-Noord: project bedrijventerreinmanagement
- kadert in de projectoproep van de Vlaamse
overheid m.b.t. het intensifiëren van
interbedrijfssamenwerking en de oprichting van
een bedrijventerreinvereniging;
- opstart in 2011 met de oprichting van de nieuwe
bedrijventerreinvereniging vzw Bedrijvenpark
Kortrijk-Noord;
- het project wordt door de
bedrijventerreinvereniging getrokken, Leiedal is
structurele partner.
LOKAAL WOONBELEID
• Woonproject Sint-Pieters Kuurne
- opstart haalbaarheidsonderzoek.
LOKALE ECONOMIE
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.

STEDENBOUW
• 3 RUP’s in behandeling
- 2_1 - Leieboorden;
- 3_1- Groeninge Ververij;
- 4_1 - Rijksweg.
• Goedkeuring RUP’s ‘Leieboorden’ en ‘Groeninge
Ververij’.
• Strategisch project groenstructuur.
• Herziening afbakening stedelijk gebied Kortrijk.
• Opvolging herziening PRS.
• Opvolging planningsproces RSV.
• Onderhandelingen inrichtingsplan Woonpark
Harelbeke-Kuurne.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
MOBILITEIT
• Actualisatie mobiliteitsplan: voorstelling op PAC.
• Deelname intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
PUBLIEKE RUIMTE
• Opmaak beeldkwaliteitsplan Brugsesteenweg.
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van Sente dorpsplein – Chiro
Kiekeboe en garageweg tussen Hulstestraat en
Bavikhoofsestraat;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel dienstenparking aan jeugdhuis ‘Den Tap’.
MOBILITEIT
• Actualisatie mobiliteitsplan: beleidsplan.

124

MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Intergemeentelijk bomenbeleidsplan.
• Streekvisie grote windturbines.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’:
- project Heerlijke Heulebeek: overleg gemeenten Leiedal - VMM.
• Rivierherstel Leie.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Optimalisering bedrijvengids.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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4.7.	LENDELEDE
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• site Ex-Nelca
- aankoop van de verlaten site van circa 9 ha;
- opmaak van een masterplan en opstarten van de
diverse deeldossiers voor de herontwikkeling.
LOKALE ECONOMIE
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
STEDENBOUW
• 1 RUP in behandeling
- 2_1 - Stationsstraat.
• Opvolging herziening PRS.
• Opvolging planningsproces RSV.
• Uitwerken voorstellen Bergkapel.
• Ontwerpend onderzoek reconversiesite Nelca.
• Implementatie resultaten woningbehoeftestudie.
• Finaliseren plannenregister.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
MOBILITEIT
• Opvolging intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
• Sneltoets mobiliteitsplan in GBC.
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Streekvisie grote windturbines.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Opvolging strategisch project ‘Bergkapel’:
subsidiesdossier aankoop voor bebossing.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Optimalisering bedrijvengids.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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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 studieen proceskosten m.b.t. de technische,
organisatorische, financiële en/of juridische
haalbaarheid van een herinrichting;
- doel is de opmaak van een lange termijn visie voor
de opwaardering van het terrein die stapsgewijs
kan geïmplementeerd worden;
- in 2011 werd de conceptnota en de studies
m.b.t. mobiliteit, afwatering en bewegwijzering
afgewerkt;
- opstart schetsontwerp herinrichting.
• 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.
LOKALE ECONOMIE
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
STEDENBOUW
• 2 RUP’s in behandeling
- 4_1 - Leiestraat;
- 9_1 - Woonstrategie buitengebied.
• Goedkeuring RUP’s ‘Leiestraat’ en ‘Woonstrategie
buitengebied’.
• Opvolging herziening PRS.
• Opvolging planningsproces RSV.
• Herziening afbakening stedelijk gebied Kortrijk.
• Opvolging Seine-Scheldeplan.
• Ondersteuning Menen bij opvolging en advisering
revitalisering en uitbreiding industrieterrein ‘Rouge
Porte’ in Halluin.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT
• Opvolging intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
MILIIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Afwatering en saneringsinfrastructuur LAR i.k.v.
revitalisering.
• Streekvisie grote windturbines: aftoetsing
projectvoorstel Grensland en LAR.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie intergemeentelijke samenaankoop
energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Projecten groenfonds.
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Rivierherstel Leie.
• Interreg-project Corrid’or
- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met
deelgebieden Barakken Menen en Biezenveld;
- voorbereiding Europees project.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Optimalisering bedrijvengids.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
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REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
• Ondersteuning project ‘Cavale Rouge’.
• Ondersteuning LMCU project ’Parc du Ferrain’ en
‘Plan Bleu’.

Uitbouw grensoverschrijdend landschapspark ‘Corrid’or’
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4.9. SPIERE-HELKIJN
LOKAAL WOONBELEID
• Helkijn Elleboogstraat
- ontwikkeling woonproject voor betaalbaar wonen
in het centrum van Helkijn;
- opstart ruimtelijk uitvoeringsplan,
noodzakelijk voor het verkrijgen van een
verkavelingsvergunning.
STEDENBOUW
• 5 RUP’s in behandeling
- 3_1 - Onderlandenstraat;
- 4_1 - FC Helkijn;
- 5_1 - Spierebeken;
- 7_1 - Elleboogstraat;
- 8_1 - RVT Helkijn.
• Opvolging herziening PRS.
• Opvolging planningsproces RSV.
• Afwerking economische behoeftestudie.
• Opvolging Seine-Scheldeplan.
• Onderzoek herlokalisatie lokaal bedrijventerrein.
• Ontwerpend onderzoek lokaal bedrijventerrein.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
MOBILITEIT
• Opvolging studie ontsluiting interfluvium.
PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van Robecynplein;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel Spierebeek.

MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
bekken van de Bovenschelde.
• Streekvisie grote windturbines; opvolging Waalse
projecten.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Voorbereiding Europees project ‘Dostrade’ rond
Scheldevallei met deelproject oud zwembad.
• Landschapsplan Grote en Zwarte Spierebeek.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• Opstart uitbouw bedrijvengids.
• GIS ondersteuning.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
• Overleg Spierebeken en Spierekanaal met Wallonië
en Frankrijk.
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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;
- opvolgen van het afbakeningsproces van het
stedelijk gebied Waregem;
- opmaak van inrichtingsplan.
• Site Bekaert Textiles
- opstart diverse procedures i.f.v. de aanleg van een
KMO-zone van ca. 14 ha en parkgebied van ca. 1
ha;
- opvolging van diverse verhuurde gebouwen;
- aankooponderhandelingen van ca. 1.300 m²
gelegen in de aan te leggen groenbuffer, gelegen
ten noordwesten van de bedrijfssite;
- opvolging RUP–procedure.
LOKAAL WOONBELEID
• Opmaak lokaal toewijzingsreglement i.s.m.
Welzijnsconsortium.
• Finaliseren sociale programmatie.
• Finaliseren actualisatie woonplan.
LOKALE ECONOMIE
• LEAN!
- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke
gemeente 2008’ Vlaanderen;
- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in
samenwerking met Kortrijk, Waregem en
Wevelgem;
- verbetering drie gemeentelijke diensten o.b.v.
lean-office principes;
- vereenvoudiging intake stedenbouwkundige
vergunning en milieuvergunning.
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.

STEDENBOUW
• Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem.
• 5 RUP’s in behandeling
- 3_1 - Sint-Eloois-Vijve Markt Industriezone;
- 4_1 - Sint-Eloois-Vijve Moerbosstraat;
- 6_1 - Bilkhage;
- 10_1 - Hoogmolenstraat;
- 13_1 - Oud containerpark.
• Goedkeuring RUP’s ‘Sint-Eloois-Vijve Moerbosstraat’,
‘Bilkhage’ en ‘Oud Containerpark’.
• Watergebonden bedrijvigheid:
- sluiten van overeenkomst betreffende
voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal op
ambachtelijke zone Desselgem;
- i.f.v. voorbehoud bedrijfspercelen voor
watergebonden activiteiten.
• Opvolging herziening PRS.
• Opvolging planningsproces RSV.
• Stadsvernieuwingsproject Waregem-Zuid:
- ontwikkeling masterplan;
- voorbereiding aanvraagdossier conceptsubsidie;
- coördinatie projectgroep.
• Zuidboulevard: ondersteuning op juridischfinancieel en planologisch niveau
- onderhandelingsprocedure promotoren;
- voorbereiding toewijzing.
• Ontwerpend onderzoek
- Blauwpoort;
- Site Dejaeghere;
- Hoogmolenstraat;
- Stijn Streuvelsstraat;
- Reconversie site Bekaert Textiles;
- Woningbouw Desselgem Nieuwstraat.
• Opvolging Seine-Scheldeplan.
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
MOBILITEIT
• Opvolging studie ontsluiting interfluvium.
• Opvolging intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
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PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met
ontwerpen scholen van parking Het Pand en
onderdoorgangen nabij brandweerkazerne en
spoorweg Desselgem;
- selectie professionele ontwerpers voor
uitwerking voorstel esplanade en verbinding
met stadionvijvers, inclusief doorgang tussen
Regenboogresidentie en sporthal.
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Streekvisie grote windturbines: aftoetsing
projectaanvraag Desselgem en Kasselrijbeek.
• Intergemeentelijk bomenbeleidsplan.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie intergemeentelijke samenaankoop
energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Rivierherstel Leie.

LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank;
- lancering nieuwe website OCMW Waregem (www.
waregem.be/OCMW).
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Uitbouw online begraafplaatstoepassing Desselgem
en Sint-Eloois-Vijve.
• Samenwerking rond dienstverlening.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
•

Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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4.11. WERVIK
LOKALE ECONOMIE
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
STEDENBOUW
• Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.
• Opvolging Seine-Scheldeplan.
• Begeleiding Leiewerken.
MOBILITEIT
• Opvolging intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van Westmolenplein en Speldenstraat;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel speelplaats schooltje ‘Ter Hand’ (Geluwe).
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu en natuur, water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Intergemeentelijk bomenbeleidsplan.
• Streekvisie grote windturbines.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Rivierherstel Leie.
• Interreg-project Corrid’or
- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met
deelgebieden Balokken Wervik en Geluwebeek;
- voorbereiding Europees project.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• GIS ondersteuning.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
•

Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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4.12. WEVELGEM
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
• Bedrijventerrein Gullegem-Moorsele (Wevelgem)
- verkoop drie percelen voor een totale opp. van 4,3
ha;
- 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;
- terugkoop van ca. 5 ha wegens niet nakomen
bouwverplichting;
- organisatie van een ontmoetings- en
informatieavond voor de bedrijven.
• Bedrijventerrein Wevelgem Zuid: uitbreiding
- beperkte uitbreiding van bruto 6 ha voorzien in de
afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk;
- aankoop van ca. 3,5 ha en verderzetten
onderhandelingen met de laatste eigenaar uit het
plangebied;
- verderzetten diverse procedures i.f.v. de aanleg.
• Bedrijventerrein Wevelgem - Zuid: projectoproep
revitalisering
- kadert binnen de projectoproep ‘(her)inrichting
verouderde bedrijventerreinen en brownfields’ van
Vlaams Ministerie van Economie;
- Vlaamse overheid subsidieert de studieen proceskosten m.b.t. de technische,
organisatorische, financiële en/of juridische
haalbaarheid van een herinrichting;
- doel is de opmaak van een lange termijn visie voor
de opwaardering van het terrein die stapsgewijs
kan geïmplementeerd worden;
- in 2011 afronding van de globale visie en opstart
schetsontwerp.
• Bedrijventerrein Wevelgem-Zuid: project
bedrijventerreinmanagement
- kadert in de projectoproep van de Vlaamse
overheid m.b.t. het intensifiëren van
interbedrijfssamenwerking en de oprichting van
een bedrijventerreinvereniging;
- opstart in 2011 met de oprichting van de nieuwe
bedrijventerreinvereniging vzw BLeie, de creatie
van een website, contactmomenten en een aantal
concrete acties;
- het project wordt door Leiedal getrokken;

- Wevelgem en POM West-Vlaanderen zijn een
structurele partner.
LOKALE ECONOMIE
• LEAN!
- i.k.v. projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke
gemeente 2008’ Vlaanderen;
- ontwikkeld op vraag van Anzegem, in
samenwerking met Kortrijk, Waregem en
Wevelgem;
- verbetering gemeentelijke diensten o.b.v. leanoffice principes;
- optimalisering facturatieproces.
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
STEDENBOUW
• 9 RUP’s in behandeling
- 1_1 - Stationsomgeving;
- 2_1 - Kleine Molen;
- 3_1 - Menenstraat Noord A;
- 7_1 - Marremstraat;
- 10_1 - Roterij;
- 11_1 - Menenstraat-Zuid;
- 12_1 - Groene Slinger Moorsele;
- 13_1 - Menenstraat-Noord B;
- 14_1 - Groene Slinger Wevelgem Posthoorn.
• Goedkeuring RUP’s ‘Stationsomgeving’, ‘Menenstraat
Noord A’ en ‘Roterij’.
• Projectregie Kleine Molen
- advies verlenen bij verwerven strategisch gelegen
gronden;
- opmaak en coördinatie inrichtingsstudie;
- vertaling in ontwerp RUP;
- communicatieproces.
• Ontwerpend onderzoek Kruiskouter KortrijkWevelgem.
• Opvolging Seine-Scheldeplan.
• Opmaak masterplan koppelingsgebied Gullegem.
• Watergebonden bedrijvigheid:
- sluiten van overeenkomst betreffende
voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal op
bedrijventerrein Wevelgem-Zuid;
- i.f.v. voorbehoud bedrijfspercelen voor
watergebonden activiteiten.
• Opvolging herziening PRS.
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•
•

Opvolging planningsproces RSV.
Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT
• Actualisatie mobiliteitsplan: beleidsplan.
• Opvolging streefbeeldstudie N8 WevelgemBissegem.
• Opvolging intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
• Lid GBC.
PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van omgeving Wijnbergkerk en parking
vlakbij jeugdruimte;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel omgeving kerk centrum.
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken.
• Afwatering en saneringsinfrastructuur WevelgemZuid i.k.v. revitalisering.
• Intergemeentelijk bomenbeleidsplan.
• Streekvisie grote windturbines.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie intergemeentelijke samenaankoop
energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’:
- project Heerlijke Heulebeek: overleg gemeenten –
Leiedal - VMM.
• Interreg-project Corrid’or
- uitbouw grensoverschrijdend landschapspark met
deelgebied Guldenberg-Biezenveld;
- voorbereiding Europees project.

LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank.
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Samenwerking rond dienstverlening.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Herstructurering luchthaven Kortrijk-Wevelgem:
LOM en LEM.
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Ondersteuning project ‘Arrivée’ met Roubaix i.k.v.
wielererfgoed.
•

Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
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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);
- selectie projectontwikkelaar/architect voor de
realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw;
- verdere detaillering uit te voeren project.
• Artisanale verkaveling Spinnerijstraat – Moen
(Zwevegem)
- verkoop van de laatste kavel;
- algemene nazorg (o.m. adviseren
bouwaanvragen).
• Bedrijventerrein Trekweg – Moen (Zwevegem)
- verkoop van één perceel voor een opp. van circa
4.000 m²;
- algemene verkoopspromotie;
- algemene nazorg (o.m. adviseren
bouwaanvragen).
• Bedrijventerreinen Oude Spoorweg – Sint-Denijs
(Zwevegem)
- verkoopspromotie voor de laatste kavel;
- 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;
- finaliseren van de uitrustingswerken (o.m.
groenaanleg);
- verkoop van vier percelen met een totale
oppervlakte van 3.15 ha;
- officiële opening van het terrein in september
2011.
• Bedrijventerrein Moenaghe – Heestert
- voeren van diverse gesprekken i.k.v.
project ‘Onderhandelingsteams onbenutte
bedrijfsgronden’, in samenwerking met POM.
• KMO-zone Hanssens - Knokke
- verder onderzoek naar de haalbaarheid
van de site en mogelijke inrichting i.k.v.
project ‘Onderhandelingsteams onbenutte
bedrijfsgronden’, in samenwerking met POM.
• Regionaal en lokaal bedrijventerrein - Losschaert
- RUP goedgekeurd;
- voeren van onderhandelingen met diverse
eigenaars i.f.v. de aankoop van gronden.

LOKAAL WOONBELEID
• Zwevegem Transfo
- planvorming en ontwikkeling van project in
eigendom van Leiedal en in eigendom van de
gemeente;
- afronden van de onderhandelingen met sociale
huisvestingsmaatschappij i.f.v. sociale woningen in
project Leiedal;
- voorbereiding zoektocht ontwikkelaar-architect
voor project in eigendom van gemeente.
• Zwevegem Leopoldstraat
- uitvoering projectregie op vraag van de gemeente
voor de realisatie van een gemeentelijk plein met
gemengd woonproject;
- advisering plan voor voorlopige parking;
- opmaak bouwaanvraag voor sloping woningen.
• Zwevegem Losschaert
- verderzetten aankooponderhandelingen;
- opstarten inrichtingsstudie.
LOKALE ECONOMIE
• Ateliers economie
- zeswekelijkse werksessies van de ambtenaren
en/of aanspreekpunten economie met het oog
op het continu verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
STEDENBOUW
• 10 RUP’s in behandeling
- 3_1 - Kreupel;
- 7_1 - Voetwegen;
- 8_1 - Transfo Zwevegem;
- 9_1 - Bekaertsite Blokkestraat;
- 10_1 - Gemeentepark;
- 15_1 - Leopoldstraat;
- 19_1 - Sportcentrum Otegem;
- 23_1 - KMO zone Jolainstraat;
- 26_1 - Bekaert Zwevegem;
- 27_1 - Bedrijvenzone Hanssens en Containerpark.
• Goedkeuring RUP’s ‘Kreupel’, ‘Transfo Zwevegem’,
‘Bekaertsite Blokkestraat’ en ‘KMO-zone Jolainstraat’.
• Projectregie ‘Transfo Zwevegem’
- restauratie ketelzaal;
- aanleg fietspad tussen jaagpad en oude
spoorwegbedding;
- goedkeuring RUP;
- verfijning deelplannen masterplan in
uitvoeringsplannen;
- opmaak bouwaanvraag werken
gebouwencomplex;
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- goedkeuring nieuw beschermingsbesluit;
- voorbereiding diverse subsidieprojecten;
- voorbereiding uitbating machinezaal.
Gebiedsgerichte visie kanaal Bossuit-Kortrijk:
- bekrachtiging door Bestendige Deputatie;
- voorstelling plannen aan ruim publiek op Groene
Sporendag;
- opname visie binnen regionaal project Groene
Sporen;
- viering 150-jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk.
Projectregie Leopoldstraat.
Opvolging Seine-Scheldeplan.
Ontwerpend onderzoek Leopoldstraat.
Opvolging herziening PRS.
Opvolging planningsproces RSV.
Algemeen stedenbouwkundig advies en bijstand.

MOBILITEIT
• Mobiliteitsplan Zwevegem: beleidsplan.
• Opvolging streefbeeldstudie Kortrijk-Oost.
• Opvolging studie ontsluiting interfluvium.
• Opvolging intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
PUBLIEKE RUIMTE
• Lelijke plekjes
- i.k.v. Europees project ‘Creative City Challenge’;
- creatieve aanpak van lelijke plekjes in regio door
professionele ontwerpers en scholen;
- organisatie van tentoonstelling met ontwerpen
scholen van oud depot Transfo en hoekparking
kruispunt en plein Heestert;
- selectie professionele ontwerpers voor uitwerking
voorstel stationsplein Sint-Denijs.
MILIEU, WATER EN ENERGIE
• Eerstelijnsadvies rond milieu, natuur, lokaal water- en
rioleringsbeleid.
• Vertegenwoordiging in ambtelijk bekkenoverleg
Leiebekken en bekken van de Bovenschelde.
• Streekvisie grote windturbines.
• Intergemeentelijk bomenbeleidsplan.
• Europees project NS SEP
- uitwerken regionale energiestrategie, o.a. door
organisatie regionale energiefora;
- uitwerking regionale en gemeentelijke CO2barometer;
- organisatie en deelname intergemeentelijke
samenaankoop energie;
- West-Vlaams kennisplatform Openbare Verlichting.

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
• Regionale groenstructuur ‘Groene Sporen’.
• Trage Wegen.
• Guldensporenpad.
LOKAAL E-GOVERNMENT
• DRK – gemeentelijke websites
- opstart traject nieuwe Drupalversie;
- inhoudelijke evaluatie websites;
- voorbereiding nieuw DRK-contract;
- opstart digitaal platform intergemeentelijke
werkgroepen netwerk.drk.be;
- uitbouw e-loketten;
- uitbouw subapplicaties UITdatabank;
- uitbouw nieuwe website kunstacademie
Zwevegem (www.zwevegem.be/kunstacademie).
• Organisatie workshop sociale netwerken.
• GIS ondersteuning.
• Samenwerking in kader van contactendatabank.
• Samenwerking rond dienstverlening.
• Samenwerking inzake delen internettoegang en
back-ups
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• Afstemming zwembadinfrastructuur.
REGIONALE SAMENWERKING
• Deelname denkproces ‘Sterk besturen in een sterke
regio’.
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
• Deelname Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
• Deelname Interreg IVA-projecten Trans-port,
Dostrade en Corrid’or.
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verslag van de commisaris-revisor

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 2011 afgesloten op 31 december 2011,
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal
van 67.320.936 € en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 46.550 €.
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 van de 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 vereniging, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vereniging de voor onze controles vereiste ophelderingen en
inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van 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.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 een getrouw beeld van het vermogen, de
financiële toestand en de resultaten van de vereniging, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen
Het naleven door de vereniging van de specifieke reglementering alsmede van 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:
• Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.
Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de
aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen
dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij
beschikken in het kader van ons mandaat.
• onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de
in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
• voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de
statuten of het Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Kortrijk, 15 maart 2012

CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Martin DERYCKE
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jaarrekening per 31/12/2011

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA

Toel.

Codes

Vorig boekjaar

1.980.489

1.959.320

22/27
22
23
24
25
26
27

1.270.094
966.880
251.973
51.241

1.248.925
917.222
274.639
57.064

5.4/5.5.1
5.14

28
280/1
280
281

710.395

710.395

5.14

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

VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten

5.1

20

Immateriële vaste activa

5.2

21

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

5.3

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

Boekjaar

710.395
710.395

710.395
710.395

65.340.447

59.610.081

53.953.678
53.953.678

47.059.478
47.059.478

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

29
290
291

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

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

40/41
40
41

2.185.632
1.453.221
732.411

50/53
50
51/53

7.889.082

Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

5.5.1/5.6

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.6

53.953.678

7.889.082

47.059.478

1.817.590
1.280.619
536.971
9.043.208
9.043.208

54/58

478.320

430.114

490/1

833.735

1.259.691

20/58

67.320.936

61.569.401

5/25

139

140

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 2.2

Toel.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Codes
10/15

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

5.7

10
100
101

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

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

13
130
131
1310
1311
132
133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

15

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

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

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

160/5
160
161
162
163/5

5.8

Uitgestelde belastingen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

11.447.779

11.273.326

3.161.490
3.179.686
18.196

3.143.282
3.179.686
36.404

2.429.352

2.319.657

5.609.044
317.969
1.323.065
1.323.065

5.562.494
317.969
1.323.065
1.323.065

3.968.010

3.921.460

247.893

247.893

16.114.252

13.605.856

16.114.252

13.605.856

16.114.252

13.605.856

17/49

39.758.905

36.690.219

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

36.842.485
36.842.485

31.802.636
31.802.636

168

SCHULDEN

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

Vorig boekjaar

14

Kapitaalsubsidies

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

Boekjaar

5.9

42/48

36.842.485

2.703.434

31.802.636

4.579.732

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

1.072.151
66.636
66.636

2.172.892
1.683
1.683

879.402
879.402

1.569.867
1.569.867

50.989

286.000

5.9

45
450/3
454/9
47/48

600.344
159.108
441.236
33.912

502.162
18.726
483.436
47.128

5.9

492/3

212.986

307.851

10/49

67.320.936

61.569.401

5.9
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jaarrekening per 31/12/2010

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 3

RESULTATENREKENING
Toel.

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

5.10

70/74
70

5.10

71
72
74

5.10

60/64
60
600/8
609
61
62
630

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

5.10
5.10

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

Vorig boekjaar

21.811.704
13.434.096

20.815.815
9.620.390

6.894.200

8.998.819

1.483.408

2.196.606

20.964.962
12.900.138
12.900.138

20.257.569
12.561.087
12.561.087

1.846.463
3.459.153

1.874.080
3.610.505

250.812

242.338

635/7
640/8

2.508.396

1.969.559

649

5.11
5.11

9901

846.742

558.246

75
750
751
752/9

375.554

380.053

65
650

375.554

380.053

1.169.363
1.169.363

892.614
892.614

52.933

45.685

52.933

45.685

651
652/9

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

Boekjaar

631/4

(+)/(-)

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

Codes

9902
76
760
761

5.11

762
763
764/9
66
660
661

5.11

662
663
664/8
669

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

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

7/25

141

142

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 3
Toel.

Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

5.12

Codes
67/77
670/3

Boekjaar

Vorig boekjaar

6.383
6.383

9.017
9.017

46.550

36.668

46.550

36.668

77
9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

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

9905
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jaarrekening per 31/12/2010

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 4

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

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

9906
9905
14P

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

791/2
791
792

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

691/2
691
6920
6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

Boekjaar

Vorig boekjaar

46.550
46.550

46.550
46.550

36.668
36.668

36.668
9.027
27.641

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

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

694/6
694
695
696

9/25

143

144

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.3.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

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

8161
8171
8181

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

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

8211
8221
8231
8241

(+)/(-)

163.644
27.134
2.055.834
XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321P

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

8271
8281
8291
8301
8311

113.986

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321

1.397.943

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

(+)/(-)

1.919.324

308.989

308.989
XXXXXXXXXX

1.311.091

27.134

966.880
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jaarrekening per 31/12/2010

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.3.2

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

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

8162
8172
8182

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

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

8212
8222
8232
8242

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322P

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

8272
8282
8292
8302
8312

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

598.092

103.879
96.226
605.745
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

323.453

126.545
96.226

353.772

251.973

11/25

145

146

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.3.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

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

8163
8173
8183

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

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

8213
8223
8233
8243

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323P

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

8273
8283
8293
8303
8313

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

87.388

4.458

91.846
XXXXXXXXXX

0

XXXXXXXXXX

30.324

10.281

40.605

51.241
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jaarrekening per 31/12/2010

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

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

8363
8373
8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

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

8413
8423
8433
8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

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

8473
8483
8493
8503
8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

738.283
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar

738.283

8553P

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

27.888

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

27.888

710.395

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

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

8583
8593
8603
8613
8623
8633

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

XXXXXXXXXX

285/8

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR

8653

13/25

147

148

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

51
8681
8682

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52
8684

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

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

7.889.082
7.889.082

9.043.208
9.043.208

8686
8687
8688

Boekjaar

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

56.632
777.103
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jaarrekening per 31/12/2010

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Wijzigingen tijdens het boekjaar

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
3.179.686
Bedragen

3.179.686

Aantal aandelen

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen op naam
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

8702
8703
Codes

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

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

18.196
XXXXXXXXXX

Codes

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

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

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

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Boekjaar

8761
8762
8771
8781

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

15/25

149

150

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

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

VOORKOMT

voorzieningen voor risico's en kosten voor de realisaties
voorziening reconversie bedrijventerreinen
voorziening voor parkmanagement
voorziening voor werkingskosten
voorziening voor aanpassingswerken kantoren
voorziening voor projecten streekontwikkeling
voorziening strategische projecten stedenbouw
voorziening engagementen t.a.v. Provincie
voorziening voor engagementen i.k.v. beleidsplan 2008-2013
voorziening e-government-projecten
voorziening voor pensioenen statutairen

7.982.693
1.420.000
702.484
1.664.589
2.094.154
6.197
118.742
300.630
1.572.189
47.574
205.000
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Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901

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

42

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

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902

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

8912

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

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903

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

8913
Codes

1.072.151

1.072.151

1.072.151
36.842.485

36.842.485

36.842.485

Boekjaar

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

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

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

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

8922

37.914.636

37.914.636

37.914.636

17/25

151

152

Nr.

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

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

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

Boekjaar

9062
Codes

Boekjaar

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

9072
9073
450

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

9076
9077

159.108

441.236
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
over te dragen opbrengsten

212.986
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Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

740

1.483.408

2.196.606

49
44,9
68.174

53
48,6
77.161

2.448.914
729.678
219.065
61.496

2.521.139
767.831
171.354
150.181

3.980.687
1.472.291

2.737.604
768.045

0
0,5
860
21.837

0
0,2
309
7.575

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

9086
9087
9088

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

620
621
622
623
624

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

635

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

9110
9111
9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

9115
9116

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere

640
641/8

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

9096
9097
9098
617

19/25

153

154

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen

9134
9135
9136
9137

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

9138
9139
9140

6.383
6.383

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

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

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

Boekjaar

9141
9142

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

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

9145
9146

27.004
323.324

46.776
489.380

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9147
9148

761.842

798.821
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Nr.

BE 0205.350.681

VOL 5.15

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE

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

Uitstaande vorderingen op deze personen
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

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

9502

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

9503
9504
Codes

Boekjaar

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

9505

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

95061
95062
95063

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

95081
95082
95083

1.800

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

21/25

155

156

Nr.

BE 0205.350.681

VOL 6

SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten
(VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar
(boekjaar)

(boekjaar)

3P.

(boekjaar)

Totaal (T) of
totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren

101

53.823

14.351

68.174

T

77.161

T

Personeelskosten

102

2.779.014

680.139

3.459.153

T

3.368.074

T

Bedrag van de voordelen bovenop
het loon

103

XXXXXXX

XXXXXXX

283.633

T

242.432

T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

35,5

9,4

Codes

1.

44,9 VTE

Voltijds

2.

48,6 VTE

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

36

13

44,2

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

35

12

43,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

1

1

1

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

24

3

25,6

1

5,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

1

hoger niet-universitair onderwijs

1202

5

universitair onderwijs

1203

18

2

19,2

121

12

10

18,6

2

7

7

1

0,8

2

10,8

Vrouwen
lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

hoger niet-universitair onderwijs

1212

universitair onderwijs

1213

10

1

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

2

1

2,5

Bedienden

134

34

12

41,7

Arbeiders

132

Andere

133
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Nr.

BE 0205.350.681

VOL 6

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Codes

1. Uitzendkrachten

2.

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

0,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

860

Kosten voor de onderneming

152

21.837

Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

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

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

205

5

2

2,7

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

4

1

1,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

1

1

0,9

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

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

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

7

3

3,6

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

7

3

3,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

1

1

1,2

6

2

2,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen

340

Brugpensioen

341

Afdanking

342

Andere reden

343

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

350
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VOL 6

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de onderneming

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Vrouwen

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

5821

30 5831

22

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

1.405 5832

585

Nettokosten voor de onderneming

5823

96.068 5833

44.112

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers

5841

30 5851

22

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

1.405 5852

585

Nettokosten voor de onderneming

5843

96.068 5853

44.112
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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 worden vanaf 2010 afgeschreven, na de ingebruikname.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De aandelen worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde en zijn in 2009 toegenomen met € 250.000, ingevolge de participatie in nv XOM. In 2000 werd er een participatie genomen in de cv Kanaal 127 voor een waarde
van € 247.899. In 2003 werd een participatie van € 125.000 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 2011
€ 53.953.678.
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.
Aan de voorzieningrekening voor werkingskosten werd in 2011 een bedrag van € 228.121 toegevoegd. In 2004
werd een nieuwe voorzieningrekening gevormd voor strategische stedenbouwkundige projecten. Deze voorzieningrekening verminderde in 2011 met een bedrag van € 58.527.
Er werd in 2010 een nieuwe voorzieningrekening gevormd voor de verdere ontwikkeling van de bedrijvengids. In
2011 werd een bedrag toegevoegd van € 18.774.  
Om de engagementen die werden genomen in het kader van het Beleidsplan 2008-2013 waar te maken, werd
in 2008 een nieuwe voorziening gevormd. Deze voorziening wordt in 2011 aangewend voor een bedrag van
€ 825.727 om reeds goedgekeurde projecten te (co)financieren.
Uit het saldo dat behaald werd uit verkoop van gronden werd een bedrag van € 775.607 toegevoegd aan deze
voorziening.

159

160

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 2011 werd een bedrag van € 52.540 van deze voorziening afgenomen als
cofinanciering van de werking van de vzw XIM (immaterieel luik van Kortrijk Xpo).
De voorziening voor aanpassingswerken aan de kantoren wordt in 2011 verhoogd met € 1.148.946. In 2011 wordt
een nieuwe voorziening van € 205.000 gevormd voor de pensioenen van statutairen die vanaf 2013 ten laste
komen van de intercommunale.
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

AGB   
AGIV
  
AGUR
  
AMINAL
BISK
BISY
BITLAR
BPA
BRV
BTW
bvba					
COPIT

Autonoom Gemeentebedrijf
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque
Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
Bedrijventerreinen Inventarissysteem van het arrondissement Kortrijk
Bedrijven Informatie en Signalisatie sYsteem
Beheersmaatschappij Internationaal Transportcentrum LAR
bijzonder plan van aanleg
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
belasting over de toegevoegde waarde
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière
(Nederlands: GPCI)
CORVE
Coördinatiecel Vlaams E-government
CRAB
centraal referentieadressenbestand
DRK
Digitale Regio Kortrijk
EFRO
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EGTS
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
eID					elektronische identiteitskaart
ENLM
Espace Naturel Lille Métropole
ERSV
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband
GAS					Gemeentelijke Administratieve Sancties
GBC
Gemeentelijke Begeleidingscommissie
GDI
geografische data infrastructuur
GIS
geografisch informatiesysteem
GPCI
Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales
(Frans: COPIT)
GRB
grootschalig referentiebestand
GRS
Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplanning
GII					Generic Information Infrastructure
ICT
informatie- en communicatietechnologie
IDETA
Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Territoire (Tournai-Ath)
IEG
Intercommunale d’Etude et de Gestion (Moeskroen)
IGGI
Intergemeentelijke werkgroep geo-informatie
IGORO
Intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening
IGS
intergemeentelijke samenwerking
IMOG
Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk
KBO
Kruispunt Bank van Ondernemingen
KMO
kleine of middelgrote onderneming
LAR
Lauwe-Aalbeke-Rekkem
LMCU
Lille Métropole Communauté Urbaine
LEM
Luchthavenexploitatiemaatschappij (Luchthaven Wevelgem)
LOM
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (Luchthaven Wevelgem)
MBTI
Myers-Briggs type indicator
MER
Milieueffectrapportage
MINA
Milieu- en Natuurraad Vlaanderen
NMBS
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
OCMW
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OPZ
operationale prezone
OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
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PIAV					Programma Innovatieve Acties Vlaanderen
PIH
Provinciale Industriële Hogeschool (Departement van de West-Vlaamse Hogeschool)
PLAN-MER planmilieueffectrapport
POGO
Personen, Organisaties en Groepen Opvraagbaar
POM
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
PR
public relations
PRS
provinciaal ruimtelijk structuurplan
PRUP
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
REBAK
Regionaal Beleidscomité van het Arrondissement Kortrijk
RESOC
Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité
RFID
Radio Frequency Identification
RSV
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
RUP
ruimtelijk uitvoeringsplan
RWO
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
TMVW
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
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

