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Raad van bestuur – 9 februari 2018

D

Formeel te beslissen punten

1

Leiedal als organisatie

1.1

Personeel (mondelinge toelichting)
Dit punt is zonder voorwerp.

2

Ondernemen en Ontwikkeling

2.1

Kuurne/Kortrijk – Kortrijk-Noord: omgevingsaanleg – voorlopige oplevering
Samenvatting
Vanaf einde 2016 tot begin 2018 heeft de nv Krinkels uit Londerzeel de omgevingsaanleg
(groenaanleg) op de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord te Kuurne/Kortrijk
uitgevoerd.
Na een plaatsbezoek op 29 januari 2018 werden de werken in staat van voorlopige oplevering
bevonden.
De raad van bestuur beslist:
het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed te keuren.

2.2

Zwevegem De Pluim: bekrachtiging aankoopverbintenissen

2.2.1

Verkoop perceel 5
Samenvatting
Aan de raad van bestuur wordt de verkoop aan nv D., van een perceel gelegen in het
bedrijventerrein “De Pluim” te Zwevegem, ter goedkeuring voorgelegd.

▪

▪

▪

▪

▪

2

De raad van bestuur beslist:
in te stemmen met de verkoop tegen de gestelde voorwaarden.

2.2.2

Verkoop van perceel 11
Samenvatting
Aan de raad van bestuur wordt de verkoop aan bv-bvba P., van een perceel gelegen in het
bedrijventerrein “De Pluim” te Zwevegem, ter goedkeuring voorgelegd.
De raad van bestuur beslist:
In te stemmen met de verkoop tegen de gestelde voorwaarden.

2.2.3

Verkoop van perceel 2 aan vennootschap in oprichting
Samenvatting
Aan de raad van bestuur wordt de verkoop ter goedkeuring voorgelegd :


van een perceel in het bedrijventerrein “De Pluim” te Zwevegem



aan een vennootschap in oprichting, voor wie de oprichters optreden, te weten, dhr. B en mv.
C.

De raad van bestuur beslist:
om in te stemmen met de verkoop tegen de gestelde voorwaarden.

2.3

Vorderingsstaten

2.3.1

Zwevegem KMO-zone Esserstraat: groenonderhoud – Vorderingsstaat nr 06
Samenvatting
In het kader van het groenonderhoud op de KMO–zone Esserstraat werd door Bjorn Toye de zesde
vorderingsstaat ingediend.
De raad van Bestuur beslist:
om de vorderingsstaat 6 – met inbegrip van de meerwerken - van het groenonderhoud op de KMO–
zone Esserstraat goed te keuren ten gunste van Bjorn Toye.

2.3.2

Zwevegem De Pluim: infrastructuurwerken fase 1 - Vorderingsstaat nr 08
Samenvatting
In het kader van de infrastructuurwerken fase 1 in het bedrijventerrein De Pluim te Zwevegem
diende de nv Aswebo de vorderingsstaat 8 in.
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De raad van bestuur beslist:
om de vorderingsstaat 8 van de infrastructuurwerken fase 1 in het bedrijventerrein De Pluim te
Zwevegem goed te keuren ten gunste van de nv Aswebo.

2.4

Vervreemdingen

2.4.1

Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de afstand door de echtg. D.-F. van de
onverdeelde gerechtigheden [95%] in een onroerend goed gelegen te Kuurne, in het
bedrijventerrein “Kortrijk-Noord”, aan de andere mede eigenaar, bvba T. [5 %].
De raad van bestuur beslist:


toelating te verlenen tot de overdracht van onverdeelde gerechtigheden en de voorwaarden
daartoe vast te stellen.



2.4.2

het recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door bvba T. van een aan haar
toegehorend onroerend gelegen gelegen te Kuurne, in het bedrijventerrein “Kortrijk-Noord”, aan de
bvba T.
De raad van bestuur beslist:

2.4.3



toelating te verlenen tot de verkoop en de voorwaarden daartoe vast te stellen.



het recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Wevelgem Kortrijkstraat: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv I. van een aan haar
toebehorend onroerend goed gelegen te Wevelgem, langs de Kortrijkstraat, 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

E-Government

3.1

Deelname City of Things
Samenvatting
Onder impuls van ministers Muyters werd de projectoproep City of Things gelanceerd. De Vlaamse
overheid voorziet 4 miljoen euro voor smart city toepassingen bij Vlaamse steden en gemeenten.
Leiedal organiseerde een infosessie voor onze regio om de ambities in kaart te brengen. Dit
resulteerde in 3 projectideeën die werden ingediend als reactie op de projectoproep.
De raad van bestuur beslist:
Akte te nemen van de ingediende ideeën als reactie op de projectoproep City of Things.

D

Varia

1.

Volgende vergadering 23 februari 2018

2.

WinVorm lezingen 2018
Context
Naar goede gewoonte programmeert WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) ook in 2018 een
lezingenreeks. WinVorm wordt georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen, de
intercommunales Leiedal en wvi, de Vlaamse Landmaatschappij en het team van de Vlaams
Bouwmeester.
Programma en locatie 2018
De reeks gaat door op volgende momenten:


20 maart 2018: Tips and tricks: (lokale) overheid als regisseur



15 mei 2018: Trendspotting: kijk op de toekomst



12 juni 2018: Touring rond Spoor 66: klimaatdoelstellingen in een concreet project



11 september 2018: Trappen in Roeselare: daguitstap met de fiets



9 oktober 2018: Tinten blauw: water in alle mogelijke vormen



13 november 2018: Testen en weten: resultaten Bouwmeesterscan + projecten rond
verdichting

Met uitzondering van 12 juni (Kortrijk) en 11 september (Roeselare) vinden de verschillende
lezingen plaats op dinsdagmorgen in het auditorium van het VLM-gebouw, Velodroomstraat 28 te
Brugge.
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Deelname
Deelname door de leden van het college van burgemeester en schepenen en de betrokken
ambtenaren is bijzonder zinvol, omdat WinVorm nieuwe visies en ontwikkelingen betreffende
ruimtelijke kwaliteit centraal zet.
De deelnameprijs bedraagt zoals vorige jaren € 50 voor deelnemers van West-Vlaamse
gemeentebesturen.

Filip Meuris

Koen Byttebier

secretaris

voorzitter
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