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Raad van bestuur – 13 januari 2017 

B Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Personeel: aanwerving milieudeskundige voor beperkte duur 

De raad neemt akte van de stand van zaken rond de aanwerving van een milieudeskundige voor 

beperkte duur ter ondersteuning van de werking van de gemeente Deerlijk en de gemeente Spiere-

Helkijn.  

 

1.2 Vertegenwoordiging namens Leiedal in raad van bestuur van BITLAR, de raad van bestuur 

van Kortrijk Xpo cvba en algemene vergadering van de NV XOM 

De raad beslist: 

De raad van bestuur beslist dat met onmiddellijke ingang de vertegenwoordiging van Leiedal in de 

raad van bestuur van BITLAR zal gebeuren door mevrouw Berenice Bogaert. 

 

De raad van bestuur beslist dat met onmiddellijke ingang de vertegenwoordiging van Leiedal in de 

raad van bestuur van Kortrijk XPO cvba zal gebeuren door de heer Koen Byttebier. 

 

De raad van bestuur beslist dat met onmiddellijke ingang de vertegenwoordiging van Leiedal in de 

algemene vergadering van de XOM NV zal gebeuren door de heer Eric Lemey. 

 

1.3 Vertegenwoordigers in de werkgroepen van de Eurometropool 

De raad van bestuur beslist om volgende personen af te vaardigen in de verschillende werkgroepen 

van de Eurometropool: 

 Digitaal netwerk op schaal van de EM: Koen Byttebier  

 Grensoverschrijdende tewerkstelling: Rudolf Scherpereel en Berenice Bogaert  

 Mobiliteit zonder grenzen: Lieven Vantieghem  

http://www.leiedal.be/
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 Blauwe ruimte: Rik Vandevenne en Youro Casier  

 Alternatieve energie: Marc Doutreluingne en Youro Casier  

 

2 Ondernemen en Ontwikkeling 

2.1 Kortrijk-Bellegem Emdeka: update kostprijs nutsvoorzieningen 

Samenvatting 

De raad van bestuur heeft tijdens de zitting van 9/12/2016 de ontwerpdossiers van de aanleg van 

de nutsleidingen door De Watergroep, Eandis en Proximus op het bedrijventerrein Emdeka te 

Kortrijk Bellegem goedgekeurd. De kostprijs voor aanleg door De Watergroep dient evenwel te 

worden aangepast. 

 

De raad van bestuur beslist: 

 De aangepaste ontwerpdossiers van De Watergroep, Eandis en Proximus voor de aanleg van 

waterbedelingsnet, elektriciteit, gas, openbare verlichting en telematica in het bedrijventerrein 

Emdeka goed te keuren.   

 Het dossier van het waterbedelingsnet, de openbare verlichting en telematica voor betoelaging 

over te maken aan de Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

 

2.2 Lendelede Nelca: slopingswerken – vorderingsstaten nrs. 10, 11, 12 en 13 

Samenvatting 

In het kader van de slopingswerken op het bedrijventerrein Nelca te Lendelede diende de nv BSV de 

vorderingsstaten 10, 11, 12 en 13 in. 

 

De raad beslist: 

de vorderingsstaten 10, 11, 12 en 13 van de slopingswerken op het bedrijventerrein Nelca te 

Lendelede goed te keuren ten gunste van de nv BSV. 

 

2.3 Zwevegem KMO-zone Esserstraat: groenonderhoud – vorderingsstaat nr. 4 

Samenvatting 

In het kader van het groenonderhoud op de KMO–zone Esserstraat werd door Bjorn Toye de vierde 

vorderingsstaat ingediend. 

 

De raad beslist: 

vorderingsstaat 4 van het groenonderhoud op de KMO–zone Esserstraat goed te keuren ten gunste 

van Bjorn Toye. 
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3 E-government 

3.1 Deelname Leiedal aan het Interreg IVB Noordzeeproject ‘CORA’ 

Samenvatting 

Leiedal wil als projectpartner deelnemen aan het Europese Interreg VB NSR project CORA 

(COnnecting Remote Areas). Vanuit het partnerschap wordt de vraag gesteld of Leiedal de rol van 

lead partner van het project wil opnemen. 

 

De raad van bestuur beslist: 

in te gaan op de vraag om het project leiderschap van het CORA project op te nemen onder 

voorwaarde dat de kost voor het project management door het partnerschap wordt gedragen en 

100% gesubsidieerd is.  

 

 

 

 

 

Filip Meuris Koen Byttebier 

secretaris voorzitter 

 

 

 


