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Raad van bestuur – 22 mei 2015 

B Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Uitoefenen voorkooprecht e-voorkooploket: mandaatgeving 

Samenvatting 

Het e-voorkooploket (Vlaamse Landmaatschappij) is het uniek elektronisch loket voor alle Vlaamse 

voorkooprechten. Sinds de inwerkingtreding van het Harmonisatiedecreet dient het aanbieden en 

het uitoefenen van Vlaamse voorkooprechten via het e-voorkooploket te gebeuren. Zowel 

aanbieders (instrumenterende ambtenaren) als begunstigden kunnen er terecht.  

 

Binnen Leiedal is het de bevoegdheid van de Raad van bestuur om al dan niet in te gaan op een 

voorkooprecht. Deze beslissing wordt vervolgens uitgevoerd door Leiedalmedewerkers die daartoe 

binnen het e-voorkooploket gemachtigd zijn. Na het overlijden van mevrouw Marleen Verkaemer, is 

het wenselijk hiervoor opnieuw een tweede persoon aan te duiden. 

 

De raad beslist: 

om 2 medewerkers elk individueel het mandaat te geven om namens Leiedal de beslissingen van de 

Raad van bestuur in te geven in het e-voorkooploket.  

 

1.2 Opvolging van gesprekken omtrent het streekoverleg 

De Raad verneemt dat op 29 mei 2015 de Agendacommissie van RESOC Zuid-West-Vlaanderen 

opnieuw samenkomt om de verschillende elementen te analyseren die onder meer door de Raad 

van bestuur van Leiedal werden geformuleerd. 

 

Bespreking door de Raad 

 De Raad neemt akte van een recent interview van de heer Van Quickenborne met WTV naar 

aanleiding van Realty waarin gewag werd gemaakt van de lopende oefening over het 

streekoverleg en waar in de reportage ook uitspraken over de toekomstige rol van Leiedal  
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werden gedaan.  De Raad neemt akte dat WTV werd gecontacteerd onder meer over het 

gebruik van beeldmateriaal dat buiten zijn context werd gebruikt. 

 De Raad expliciteert dat de rol van Leiedal niet ter discussie staat.  

 De Raad meent dat de inzet van het debat over het herdenken van het streekoverleg er in 

bestaat een antwoord te vinden op de implicaties van de waarschijnlijkheid dat vanaf 2018  

Leiedal een intergemeentelijke samenwerking wordt die exclusief uit lokale besturen zal 

bestaan. Dit impliceert dat dient te worden onderzocht hoe deze zuivere intergemeentelijke 

samenwerking zich in de toekomst zal verhouden tot een andere bestuurlijke structuur, zijnde 

de provincie, die ook een bijdrage aan de regio wenst te leveren. De Raad neemt akte dat de 

inzet van de lopende oefening niet deze van de evolutie van de regio naar een stadsregio is. 

 De Raad neemt akte van de wijze en timing waarop medewerkers van Leiedal zullen worden 

geïnformeerd over de lopende oefening. 

 De Raad dringt er bij de initiatiefnemers op aan dat in de volgende fase Leiedal actief betrokken 

wordt in het debat. De Raad wenst dat de elementen vervat in het verslag van de bespreking 

van 8 mei 2015 op een exhaustieve wordt meegenomen in het verdere proces dat op 

streekniveau wordt gevoerd. 

 De Raad beklemtoont het belang van goodwill, vertrouwen, gelijkwaardigheid, consensus en 

krachtenbundeling tussen de partners.  

 

2 Ondernemen en Ontwikkeling 

2.1 Evolis: vestigingsaanvragen 

Samenvatting 

De firma’s A en C uit D. en de firma B.T. uit G. wensen zich op Evolis te vestigen en hebben 

hiervoor een aanvraag ingediend. Deze aanvraag werd op 13 mei 2015 door het Selectiecomité 

geëvalueerd. Deze evaluatie wordt ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd.  

 

De Raad van Bestuur beslist om: 

 de gezamenlijke aanvraag van A. en C. uit D. gunstig te beoordelen 

 de aanvraag van B.T. uit G. gunstig te beoordelen 

 

2.2 Woonzone Bergkapel Lendelede: aanstelling van een deskundige voor de uitvoering van 

een archeologische prospectie: opstart procedure 

Samenvatting 

De Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed heeft geoordeeld dat een archeologische prospectie op de 

gronden van de geplande woonzone Bergkapel in Lendelede aan de orde is. Op basis van de 

resultaten van deze prospectie zal er later geoordeeld worden of er al dan niet een 

vervolgonderzoek vereist is. Er dient voor deze archeologische prospectie een deskundige te worden 

geselecteerd. Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd het opdrachtdocument en de lijst van aan te 

schrijven deskundigen goed te keuren. 
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De raad beslist: 

om (1) het opdrachtdocument op basis van de voorgestelde principes goed te keuren en een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking op te starten en (2) hiervoor de 

voorgestelde deskundigen aan te schrijven. 

 

2.3 Bedrijventerrein Zwevegem Losschaert: archeologisch vervolgonderzoek fase 1: 

goedkeuring opdrachtdocument 

Samenvatting 

De Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed besliste dat een archeologisch vervolgonderzoek van 

noodzakelijk is bij de ontwikkeling van het geplande project Losschaert in Zwevegem. De Raad van 

bestuur keurde op 27 maart 2015 het opdrachtdocument en de gunningsprocedure goed. Op basis 

van de verkregen offertes, kan bijgevolg een archeoloog aangesteld worden.  

 

De raad beslist: 

om BAAC Vlaanderen uit Assenede aan te stellen voor de archeologische prospectie op de gronden 

van het geplande project Losschaert in Zwevegem. 

 

2.4 Kortrijk-Noord: leveren en plaatsen van richtingssignalisatie & bedrijfspanelen: gunning 

Samenvatting 

Kortrijk en Kuurne namen gezamenlijk het initiatief tot de realisatie van nieuwe signalisatie-

infrastructuur op het bedrijventerrein Kortrijk-Noord. Hieronder vallen de plaatsing van een 

herkenningstotem, een stopzone met digitale infozuil, richtingssignalisatie & bedrijfspanelen. 

 

In de Raad van bestuur van 13 maart 2015 werd beslist om voor deze opdracht een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te voeren. Deze nota betreft de aanstelling van 

een aannemer voor het leveren en plaatsen van de richtingssignalisatie en de bedrijfspanelen. 

Hierbij treedt Leiedal bij de gunning en de uitvoering van de opdracht in naam van Kortrijk en 

Kuurne op als aanbestedende overheid, en dragen Kortrijk en Kuurne de kosten van de volledige 

uitvoering.  

 

De raad beslist: 

De opdracht op basis van een grondige evaluatie toe te wijzen aan Belgian Road Signs. 

 

2.5 Zwevegem/Harelbeke – Infrastructuurwerken bedrijventerrein de Blokken 

definitieve oplevering deel groenaanleg 

Samenvatting 

Vanaf einde 2009 tot einde 2011 heeft de nv Ghent Dredging uit Gent de infrastructuurwerken van 

het bedrijventerrein de Blokken in Zwevegem/Harelbeke uitgevoerd. Tot mei 2015 (tijdens 

waarborgperiode) werd het groenonderhoud uitgevoerd. 
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Na een plaatsbezoek op 8 mei 2015 werden de werken - deel groenaanleg - in staat van definitieve 

oplevering bevonden.  Er waren geen opmerkingen. De rest van de werken werd reeds definitief 

opgeleverd (Raad van bestuur 28/11/2014).  

 

De raad beslist: 

het proces-verbaal van de definitieve oplevering van de werken (deel groenaanleg) goed te keuren. 

 

2.6 Waregem Groenbek – Slopingswerken fase 2 bedrijventerrein Groenbek 

Vorderingsstaat 2 

Samenvatting 

In het kader van de slopingswerken fase 2 op het bedrijventerrein Groenbek te Waregem diende de 

nv Devagro de vorderingsstaat 2 in. 

 

De raad beslist: 

om de vorderingsstaat 2 van de slopingswerken fase 2 op het bedrijventerrein Groenbek te 

Waregem goed te keuren ten gunste van de nv Devagro. 

 

2.7 Waregem – Infrastructuurwerken bedrijventerrein Groenbek: Vorderingsstaat 6 

Samenvatting 

In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Groenbek te Waregem diende de 

nv Devagro de vorderingsstaat 6 in. 

 

De raad beslist: 

om de vorderingsstaat 6 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Groenbek te Waregem 

goed te keuren ten gunste van de nv Devagro. 

 

3 E-government 

3.1 Organisatie initiatief in het kader van de werelddag van de GIS 2015 – gezamenlijk 

initiatief met wvi en provincie West-Vlaanderen  

Samenvatting 

Sedert 1999 gaat elk jaar gaat op 19 november wereldwijd de Internationale GIS-dag door. Op die 

dag worden professionele GIS-gebruikers, scholen en overheden uitgenodigd om toegepaste GIS-

initiatieven te demonstreren die een aantoonbare meerwaarde vormen voor de samenleving.   

 

Op 19 november 2015 wil Leiedal, in partnerschap met de WVI en de Provincie West-Vlaanderen 

(dienst ICT-Informatie Architectuur), een gezamenlijk initiatief nemen. Het geplande initiatief heeft 

tot doel de gemeentelijke en provinciale GIS-ambtenaren en beleidsmakers samen te brengen om 

concrete toepassingen te bespreken en elkaar te inspireren. 
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De raad beslist: 

Akkoord te gaan om samen met de WVI en Provincie West-Vlaanderen de West-Vlaamse GIS-dag te 

organiseren. 

 

 

 

 

 

Filip Meuris Koen Byttebier 

Waarnemend secretaris voorzitter 

 

 

 


