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Raad van bestuur – 10 november 2017 

 

C Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Personeel (mondelinge toelichting) 

De raad neemt akte dat de stedenbouwkundige ontwerper, die op zelfstandige basis Leiedal zou 

ondersteunen, zich heeft teruggetrokken. De raad beslist de procedure op te starten voor het 

aanwerven van een bijkomstig ontwerper. 

 

De raad neemt akte van de intentie tot ontslag van een developer. De raad beslist de procedure op 

te starten voor het aanwerven van een vervanger. Het profiel zal aan de raad van bestuur worden 

voorgelegd. 

 

2 Ondernemen en Ontwikkeling 

2.1 Zwevegem De Pluim: infrastructuurwerken fase 1 - Vorderingsstaat 5 

Samenvatting 

In het kader van de infrastructuurwerken fase 1 in het bedrijventerrein De Pluim te Zwevegem 

diende de nv Aswebo de vorderingsstaat 5 in. 

 

De raad van bestuur beslist :  

vorderingsstaat 5 van de infrastructuurwerken fase 1 in het bedrijventerrein De Pluim te Zwevegem 

goed te keuren ten gunste van de nv Aswebo. 
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2.2 Kortrijk Bellegem Emdeka: infrastructuurwerken - Vorderingsstaat 9 

Samenvatting 

In het kader van de infrastructuurwerken in het bedrijventerrein Emdeka te Bellegem diende de nv 

Devagro de vorderingsstaat 9 in.  

 

De raad van bestuur beslist:  

om de vorderingsstaat 9 van de infrastructuurwerken in het bedrijventerrein Emdeka te Bellegem 

goed te keuren ten gunste van de nv Devagro. 

 

2.3 Zwevegem Losschaert: aanleg publieke ruimte – Fase 1 uitrustingswerken - 

Vorderingsstaat 8 

Samenvatting 

In het kader van de infrastructuurwerken, eerste fase, voor de aanleg van het openbaar domein op 

de woonzone Losschaert in Zwevegem, heeft de aannemer Devagro uit Desselgem de 8ste 

vorderingsstaat ingediend. 

 

De raad van bestuur beslist:  

de vorderingsstaat nummer 8 voor de uitrustingswerken – fase 1 – in de woonzone Losschaert in 

Zwevegem, ten gunste van de n.v. Devagro uit Desselgem, goed te keuren.  

 

2.4 Vervreemdingen  

2.4.1 Wevelgem Gullegem-Moorsele Uitbreiding Noord-West: verkoop  

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door [de curatele van] bvba P., 

van het aan haar toebehorend onroerend goed gelegen in de “Uitbreiding Noordwest” van  het 

bedrijventerrein Gullegem-Moorsele, aan nv B. 

 

De raad van bestuur beslist: 

 Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoop en de voorwaarden daartoe vast te stellen. 

 Het recht van voorkoop niet uit te oefenen.  
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3 Ruimte en Leefomgeving 

3.1 Man and Biosphere: deelname als partner 

Samenvatting 

Vanuit de stad Doornik en de contrat de rivière CREL werd Leiedal aangezocht om te participeren in 

een traject ‘Man and Biosphere’ voor de vallei van de Bovenschelde. De doelstellingen van het 

Unesco ‘Man&Biosphere’-programma is om een evenwichtige gebiedsontwikkeling te stimuleren 

waarbij economie en ecologie samengaan. Een erkenning als M&B-territorium biedt interessante 

perspectieven voor Leiedal en de Scheldegemeenten Avelgem en Spiere-Helkijn om binnen de 

Scheldevallei het Blauw-groene netwerk verder uit te werken en te vertalen naar concrete 

maatregelen en inrichting. 

 

De raad van bestuur beslist: 

namens de gemeenten Spiere-Helkijn en Avelgem de vraag tot participatie te ondersteunen mits 

aan een aantal voorwaarden wordt voldaan 

 

4 E-Government 

4.1 General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG): intergemeentelijke aanpak 

Samenvatting 

De Algemene Verordening Databescherming (ADV) of General Data Protection Regulation (GDPR) is 

een Europese wetgeving die vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing is in België. 

Organisaties worden verplicht om een beleid uit te stippelen conform de reglementeringen voor 

informatieveiligheid en procedures indien nodig te hervormen tegen deze deadline. Voor 

organisaties die al conform de Belgische en Vlaamse regelgeving werkten, zijn de noodzakelijke 

ingrepen eerder beperkt. Leiedal wil die inschatting coördineren om eventuele samenwerking in de 

hand te werken. 

 

De raad van bestuur beslist : 

om een gezamenlijk traject op te starten op vlak van informatieveiligheid. Leiedal zal hiervoor een 

coördinerend event met geïnteresseerde gemeenten organiseren. 

 

 

 

D Varia  

 

1. Tiende oproep Vlaams Pendelfonds: goedkeuring dossier Evolis (nota bij punt D.1) 

De raad neemt akte van de goedkeuring van het dossier Evolis in het kader van de tiende 

oproep van het Vlaams Pendelfonds. 
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2. De Samenkomst 12/12: aankondiging (mondelinge toelichting) 

De raad neemt akte van de stand van zaken van het programma van De Samenkomst. Het 

finale programma zal worden voorgesteld op de raad van bestuur van 25/11. 

 

3. Studiereis raad van bestuur mei 2018 (mondelinge toelichting) 

De raad neemt akte dat de studiereis doorgaat in het verlengde weekend van OH Hemelvaart 

2018 (9-12 mei). De bestemming wordt Madrid. In functie van het programma wordt 

vertrokken op woensdagavond en de zaterdag dan wel zondag teruggekeerd.  

 

4. Volgende vergadering 24 november 2017 

 

 

 

 

 

Filip Meuris Koen Byttebier 

secretaris voorzitter 

 

 

 


