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Raad van bestuur – 8 april 2022 

C. Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Personeel  

Punt zonder voorwerp. 

 

1.2 Delegatie Personeel: afvaardiging vanuit raad van bestuur ter vervanging van mevrouw An 

Messelier 

Samenvatting 

Er wordt voorgesteld om mevrouw An Messelier als lid van de Personeelsdelegatie te vervangen door 

mevrouw Hilde Vanhauwaert. 

 

De raad van bestuur beslist: 

om mevrouw Hilde Vanhauwaert toe te voegen aan de Adviescommissie Personeel, en dit ter 

vervanging van mevrouw An Messelier. 

 

1.3 Designregio Kortrijk: vertegenwoordiger namens Leiedal  

Samenvatting 

Leiedal is medeoprichter van Designregio Kortrijk en zetelt zowel in de raad van bestuur (1 persoon) als 

de algemene vergadering (2 personen). Vanuit Leiedal dient een tweede vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering te worden afgevaardigd.  

 

De raad van bestuur beslist: 

om de heer Mathtias Vanneste aan te duiden als tweede vertegenwoordiger namens Leiedal in de 

algemene vergadering van Designregio Kortrijk en dit tot het einde van deze legislatuur. 
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2 Publieke projectontwikkeling 

2.1 Kortrijk/Menen LAR: kosteloze overdracht aan Kortrijk 

Samenvatting 

De transportzone LAR situeert zich voor een klein gedeelte op het grondgebied van de stad Kortrijk.  

Leiedal wenst over te gaan tot de kosteloze overdracht aan de stad Kortrijk van de bestaande 

infrastructuur gelegen op het grondgebied van Kortrijk, meer bepaald de wegenis met een kadastrale 

oppervlakte van 1.425 m² . 

 

De raad van bestuur beslist:  

1. Akkoord te gaan met de kosteloze overdracht van de bestaande infrastructuur aan de stad Kortrijk 

voor de transportzone LAR. 

2. De opdracht tot het verlijden van akte toe te wijzen aan de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties. 

 

2.2 Menen Lauwe Bramier: infrastructuurwerken - Voorlopige oplevering  

Samenvatting 

Van oktober 2020 tot februari 2022 heeft de nv Persyn uit Zwevegem de infrastructuurwerken op het 

bedrijventerrein Bramier in Lauwe uitgevoerd.   

 

Na een plaatsbezoek op 23 maart 2022 werden de werken in staat van voorlopige oplevering 

bevonden.  

 

De raad van bestuur beslist: 

om het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken op het 

bedrijventerrein Bramier te Lauwe goed te keuren. 

 

2.3 Vorderingsstaten 

2.3.1 Kortrijk Marke Decauville: omgevingswerken – Vorderingsstaat 8-9 

Samenvatting 

In het kader van de omgevingswerken op het bedrijventerrein Decauville (voorheen ‘Torkonjestraat’ 

genoemd) te Marke diende Steenhaut bv de vorderingsstaat 8 en 9 in. 

 

De raad van bestuur beslist: 

om de vorderingsstaat 8 en 9 van de omgevingswerken op het bedrijventerrein Decauville te Marke 

goed te keuren ten gunste van Steenhaut bv. 
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2.4 Vervreemdingen  

2.4.1 Wevelgem Wevelgem-Noord: verkoop  

Samenvatting  

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv W., van een aan haar 

toebehorend onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein te “Wevelgem-Noord” [zijde 

Kortrijkstraat],  aan en in voordeel van bv X.  

 

De raad van bestuur beslist: 

• Toelating te verlenen tot de verkoop, zoals aangegeven, en de voorwaarden daartoe vast te stellen 

• In casu geen gebruik maken van rechten van voorkoop in voordeel van Leiedal gevestigd.   

 

2.4.2 Wevelgem Gullegem-Moorsele: verkoop  

Samenvatting  

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv P., van de grondrechten welke 

zij bezit in een onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein “Gullegem-Moorsele” te  Wevelgem, 

aan en in voordeel van hetzij bv S. hetzij nv P.  

 

De raad van bestuur beslist: 

• Toelating te verlenen tot de verkoop, zoals supra aangegeven, en de voorwaarden daartoe vast te 

stellen 

• In casu geen gebruik maken van rechten van voorkoop in voordeel van Leiedal gevestigd.   

 

3 Ruimte en leefomgeving 

3.1 Viering 50 jaar E3/E17: voortgang project 

Samenvatting 

In 2023 vieren wordt de 50ste verjaardag van de E3/E17 gevierd. Leiedal en zuidwest willen deze 

verjaardag aangrijpen om samen met de wegbeheerder, de lokale besturen en andere partners een 

regiobreed programma van activiteiten op te zetten die het verleden en de toekomst van de regio met 

elkaar verbinden. 

 

De raad van bestuur beslist: 

akkoord te gaan met het uitwerken van een kalender aan evenementen en hiervoor eigen middelen te 

reserveren. 

 

 

 

Filip Meuris Wout Maddens 
secretaris voorzitter 

 


