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Raad van bestuur – 8 april 2016 

B Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Deelname aan raad van bestuur Logo Leieland 

Samenvatting 

Logo Leieland verzoekt dat een bestuurder uit Leiedal deel uitmaakt van de raad van bestuur van 

Leiedal. 

 

De raad beslist: 

om mevrouw Inge Bossuyt namens de intercommunale Leiedal af te vaardigen in de raad van 

bestuur van Logo Leieland. 

 

1.2 Vliegveld Wevelgem 

1.2.1 Algemene Vergadering WIV: aanduiding vertegenwoordiger namens Leiedal  

Samenvatting 

De Raad van Bestuur van Leiedal wordt uitgenodigd om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar 

de algemene vergadering van de WIV die plaats vindt op dinsdag 17 mei 2016 in het Stadhuis van 

Kortrijk.  

 

Deze algemene vergadering van de WIV behandelt het verslag van de raad van bestuur voor het 

werkingsjaar 2015, de jaarrekening per 31/12/2015 en de benoeming van de commissaris voor 3 

jaar of tot beëindiging van de WIV. 

 

De raad beslist: 

Conform de beslissing van de raad van bestuur dd. 26/04/2013 tot aanstelling van haar 

vertegenwoordigers binnen haar netwerken, de heer Eric Lemey af te vaardigen namens de 

Intercommunale Leiedal naar de algemene vergadering van de WIV die plaats vindt op dinsdag 17 

mei 2016 in het Stadhuis van Kortrijk. 

http://www.leiedal.be/
mailto:info@leiedal.be
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1.2.2 Raad van bestuur NV Wevelgem-Kortrijk: aanduiding vertegenwoordiger namens Leiedal 

De raad beslist: 

De raad van bestuur beslist om de heer Rudolf Scherpereel af te vaardigen namens de 

Intercommunale Leiedal naar de raad van beheer van de NV Wevelgem-Kortrijk die plaats vindt op 

donderdag 14 april 2016 in het Bedrijvencentrum Wevelgem. 

 

2 Ondernemen en Ontwikkeling 

2.1 Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: uitbreiding bedrijventerrein Kortrijk-Noord - 

Ontwerpdossier omgevingsaanleg 

Samenvatting 

Leiedal ontwikkelt de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord in opdracht van de 

gemeente Kuurne en de stad Kortrijk. Het betreft een zone van circa 22 ha groot.  

 

Voor deze werken kunnen tot 30% subsidies bekomen worden bij het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen van de Vlaamse Overheid in het kader van ontwikkeling van bedrijventerreinen.   

Het ontwerpdossier van de omgevingsaanleg wordt hierbij ter goedkeuring voorgelegd, ook in 

functie van het aanvragen van deze subsidies. 

 

De raad beslist: 

 het ontwerp voor de omgevingsaanleg op de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord 

goed te keuren. 

 het ontwerpdossier voor de omgevingsaanleg voor subsidies over te maken aan de Vlaamse 

Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

 

2.2 Deerlijk Woonproject Sneppe: aankoopverbintenis kavel 6  

Samenvatting 

Op 30 maart 2016 bevestigden de heer J.W en mevrouw C.V uit Kortrijk hun intentie tot aankoop 

van kavel 6 op het woonproject Sneppe in Deerlijk, door ondertekening van de aankoopverbintenis.  

 

De raad beslist: 

deze aankoopverbintenis, dd. 30/03/2016, voor verwerving van kavel 6 op het woonproject Sneppe 

in Deerlijk, te bekrachtigen. 
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2.3 Zwevegem Transfo: gebruiksovereenkomst “Smesse”, bunker en half verharde 

buitenruimte site Transfo  

Samenvatting 

Leiedal is eigenaar van een deel van de site Transfo. Op deze site is de buitensportorganisatie 

Oenanthé actief. Oenanthé vraagt, om in functie van haar activiteiten, een deel van de eigendom 

van Leiedal te gebruiken. De eigendom bestaat uit de “Smesse”, de bunker en de half verharde 

buitenruimte. 

 

De raad beslist: 

de gebruiksovereenkomst “Smesse”, bunker en half verharde buitenruimte van de site Transfo 

tussen Leiedal en Oenanthé, met een beperkte looptijd vanaf 15/04 2016 tot 31/12/2016, goed te 

keuren. 

 

2.4 Deerlijk De Spijker: gunning van een archeoloog voor de uitvoering van archeologische 

prospectie op de gronden van het te realiseren bedrijventerrein  

Samenvatting 

De Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed heeft geoordeeld dat een archeologisch prospectie onderzoek 

op de gronden van het te realiseren bedrijventerrein De Spijker in Deerlijk 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. Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd een erkende archeoloog aan 

te stellen voor de opmaak van een archeologienota en de uitvoering van de archeologische 

prospectie. 

 

De raad beslist: 

om Baac uit Assenede aan te stellen voor de archeologische prospectie op de gronden van het te 

realiseren bedrijventerrein De Spijker in Deerlijk.  

 

2.5 Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: onteigening jegens nv D/nv MV  

Samenvatting 

In de (verbonden) gerechtelijke onteigeningsdossiers jegens nv D. en nv M., betrekkelijk 

onbebouwde onroerende goederen gelegen in de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord, 

hoort de raad van bestuur toelichting bij het overleg onlangs met de raadsman, dit naar aanleiding 

van de recent gewezen rechterlijke uitspraken in beide dossiers. 

 

De raad beslist: 

het standpunt van de raadsman in deze te volgen.  
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D Varia  

 

Volgende vergadering 22 april 2016 

 

 

 

Filip Meuris Koen Byttebier 

secretaris voorzitter 


