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Voorwoord

Het beleidsdocument ‘Leiedal 2035’ bevat een aantal principes voor de 
toekomst van Leiedal. Kernbegrippen die daarbij steeds terugkeren zijn: niet meer 
maar beter met minder, klimaatmitigatie en -adaptatie, deeleconomie en circulariteit, 
creatief met schaarste gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit, participatie, en 
van onderuit proactief meewerken aan een horizontale netwerksamenleving.

In de beleidsnota 2020-2025 verkenden en benoemden we de concrete 
doelstellingen en acties voor de regio, gericht op de realisatie van de transities 
beschreven in de nota ‘Leiedal 2035’ en de ambities uit de ‘Regionale ruimtelijke 
visie’. De concrete doelstellingen en acties voor de regio worden gebundeld 
in vijf transitielijnen. Vanuit het belang en de inherente dynamiek van de 
‘digitale transformatie’ is dit thema als zesde transitielijn toegevoegd. De zes 
transitielijnen worden binnen Leiedal vertaald naar de taken en rollen die we in 
onze werkdomeinen opnemen. De concrete doelstellingen en acties zullen niet 
sectoraal maar transversaal en in samenwerking met anderen gerealiseerd moeten 
worden, willen we de beoogde transities effectief bereiken. Daarvoor hebben we 
sterke, creatieve, innoverende, tijdelijke of permanente samenwerkingsverbanden 
nodig met huispartners, bovenlokale besturen, sociale partners en andere 
middenveldorganisaties.

Dit jaaractieplan 2023 geeft verder uitvoering aan de visie en acties uit het 
Beleidsplan 2020-2025. Per transitielijn geven we aan welke acties we 
ondernemen om de transities te faciliteren, te begeleiden en te realiseren. 

Wout Maddens, voorzitter
Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur
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Jaaractieplan 2023  4 Transitiearena’s,  
 6 Transitielijnen

 Leiedal onderscheidt en beschrijft in  
‘Leiedal 2035’ vier transitiearena’s: 

• Maatschappelijke innovatie
• Territoriale transformatie
• Digitale en technologische revolutie
• Bestuurlijke verschuivingen

We spelen proactief in op een duale en 
veranderende maatschappij en werken participatief 
mee aan een netwerkmaatschappij die veeleer 
vanuit mens- dan systeemwaarden werkt aan een 
duurzaam economisch model en een transformatie 
gebaseerd op creatieve, circulaire en deeleconomie. 

Schaarste zien we als een kans om onze ruimte 
efficiënter, slimmer, duurzamer en kwalitatiever 
te benutten en in te richten op grond van drie 
krachtlijnen: het kwalitatief ontwikkelen van het 
blauw-groene netwerk, het versterken van kernen 
en het stedelijke netwerk, en het activeren van 
productieve landschappen. 

De technologische en digitale revolutie biedt veel 
kansen en opportuniteiten in elk aspect van werken, 
wonen, leren en leven. Leiedal maakt de digitale 
revolutie toegankelijk in een complexe omgeving 
met slimme netwerken en investeert gericht in 
technologie, data, kennis en mensen om in alle 
domeinen een toegevoegde waarde te creëren. 

Regio’s, steden en gemeenten zijn laboratoria en 
motoren van de samenleving. De toenemende 
complexiteit van projecten vraagt om een andere 
soort (inter)bestuurlijke samenwerking en sturing, 
zowel lokaal als regionaal. Een sterke overheid 
treedt daarbij niet alleen in dialoog met de 
betrokkenen, ze biedt hen ook de mogelijkheden 
om eigen initiatieven te nemen. Inspelen op 
kennisdeling, creativiteit, cocreatie en coproductie 
zijn sleutelwoorden. Ook moet er gestreefd worden 
naar een efficiëntieslag in de samenwerking tussen 
de lokale besturen zelf. Dit alles vraagt om een 
andere aanpak en een vernieuwd instrumentarium. 

De bovenstaande vier transitiearena’s vormen 
de basis van het beleidsplan 2020-2025. De 
doelstellingen, prioritaire thema’s, werven en acties 
die we eraan koppelen om de transitie effectief te 
realiseren, werden transversaal gebundeld tot zes 
transitielijnen: 

• Bereibaar & nabij
• Leefbaar & gezond
• Ondernemend & werkbaar
• Klimaatneutraal
• Ruimteneutraal
• Digitale transformatie

Rekening houdend met deze geïntegreerde en 
transversale aanpak kiezen we ervoor om ook de 
communicatie van onze projecten voortaan rond 
deze transitielijnen op te bouwen. 
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Bereikbaar 
& nabij

 Om de bereikbaarheid van en binnen Zuid-
West-Vlaanderen te verzekeren, wil Leiedal 
helpen om de mobiliteit voor zowel personen als 
goederen te verduurzamen, aantrekkelijker en 
veiliger te maken. Door de ligging bij de grens 
wordt specifi ek gefocust op het optimaliseren 
van de grensoverschrijdende en internationale 
verbindingen, zowel in functie van wonen, werken 
als ontspannen. 

Dat doen we door een kwalitatief aanbod aan 
infrastructuur te verhogen, door te werken aan 
een structurele gedragsverandering en door uit 
te gaan van nabijheid en een goede afstemming 
en aansluiting op het mobiliteitsnetwerk bij het 
ontwikkelen van nieuwe ruimte voor wonen, 
werken, ontspannen en ontmoeten. Gerichte 
dataverzameling en –ontsluiting moet zowel het 
beleid ondersteunen als het gebruik bevorderen 
van de infrastructuur en (deel)systemen in de regio. 

De mobiliteit voor 
zowel personen als 
goederen verduurzamen, 
aantrekkelijker en 
veiliger maken.

Voor het personenvervoer is het doel om 
tegen 2040 een modal shift mee te realiseren 
van autoverkeer naar 45% openbaar en 
collectief vervoer, fi etsmobiliteit en alternatieve 
vervoersmiddelen. We gaan resoluut voor het 
verduurzamen van zowel woon-werkverkeer 
en woon-schoolverkeer als van de recreatieve 
en functionele verplaatsingen. De modal shift 
en het verduurzamen van onze verplaatsingen 
willen we realiseren door de bestaande 
netwerken te optimaliseren en door missing links 
(fi etsinfrastructuur, trage wegen) weg te werken, 
en door in te zetten op hoogwaardig openbaar 
vervoer aangevuld met een regionaal aanbod van 
deelfi etsen en deelauto’s. 
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Jaaractieplan 2023 Aansluitend op de uitbouw en de optimalisatie 
van een performant mobiliteitsnetwerk, zijn voor 
het personenvervoer op strategische locaties 
mobipunten van verschillende schaal te realiseren, 
om op die manier de overstap tussen vervoersmodi 
te optimaliseren. Dat zijn ook punten waar, naast 
het openbaar vervoer, ook deelsystemen en 
collectief vervoer kunnen worden gefaciliteerd en 
intenser gebruikt. Ten slotte mikken we ook op het 
vergroenen van het wagenpark en het ontwikkelen 
van een netwerk van laadinfrastructuur.

Voor het goederenvervoer mikken we op een 
toename van 25% over water en spoor tegen 2040. 
Bestaande en nieuwe multi- of bimodale regionale 
overslagpunten moeten zorgen voor een vlotte 

overslag naar een goed afgestemd interlokaal, 
interregionaal en internationaal vrachtroutenetwerk. 
Ook bij de uitbouw van stadsdistributie kan gezorgd 
worden voor een duurzamere en slimmere aanpak 
door bijvoorbeeld experimenten op te zetten met 
innovatieve modi zoals zelfrijdende voertuigen  
en drones.

Inzetten op de verduurzaming van het personen- en 
goederenvervoer is niet alleen binnen de eigen 
regio een uitdaging, ook binnen de Eurometropool 
moet deze doelstelling bovenaan de agenda staan. 
In dit kader is het uitwerken van een kwalitatieve 
verbinding via het openbaar vervoer en het 
realiseren van grensoverschrijdende functionele  
en recreatieve verbindingen prioritair.

 Duurzame     
 personenmobiliteit

• Beleidsvorming

 ― Opmaken mobiliteitsplannen voor Deerlijk, 
Anzegem en Kuurne

 ― Opmaken van een beleidsvisie trage wegen  
voor Kuurne

 ― De gemeenten ondersteunen bij de selectie van 
lokale Hoppinpunten door locatieonderzoek, 
experimenten met mobiele mobipunten, 
ondersteuning bij de opmaak van subsidiedossiers

 ― Ontwikkelen en implementeren van lokale en 
regionale visie op parkeren en laadpalen

• Continueren deelmobiliteit

 ― Uitwerken en begeleiden van een nieuw regionaal 
aanbod deelfietsen

 ― Vernieuwen van het regionale aanbod deelauto’s

• Het aanbod van de mobiliteitscoach verder 
uitwerken en eventueel verbreden via het 
Europees subsidieproject ‘Mobilitymakers’

• Verzamelen van mobiliteitsdata in één applicatie 
voor monitoring en beleidsvoorbereiding, onder 
meer via het subsidieproject (onder voorbehoud 
van goedkeuring)

• Inventariseren en verwerken van lokale en 
regionale mobiliteitsdata in functie van de 
voorbereiding, vorming, uitvoering en evaluatie 
van het beleid

• Opvolgen van de aankoopcentrale ‘gestroomd’ 
voor de aankoop van duurzame voertuigen  
in de regio

• Realisatie van fietsverbindingen ondersteunen  
in het kader van het Provinciaal Regiofonds  
met Leiedal

• Opvolgen van het gewestelijk RUP K-R8

   

Uitwerken regionaal aanbod deelfietsen
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Jaaractieplan 2023  Duurzaam     
 goederenvervoer

• Opvolgen van het Seine-Scheldeproject gericht 
op het optimaliseren van de Leie als transportas

• Opvolgen van het complex project KBK onder 
meer vanuit de mogelijkheden om regionale 
overslagcentra te voorzien

• Kennis ontwikkelen met betrekking tot 
stadsdistributie

• Het ENES-traject (Economisch Netwerk Seine-
Schelde) opvolgen 

• In samenwerking met de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werk maken 
van de toekomstgerichte uitbouw van de LAR 
spoorwegterminal 

 Grensoverschrijdende  
 en (inter)nationale   
 verbindingen

• Opvolgen van de vervoerregio en binnen haar 
werkzaamheden de gemeenten ondersteunen 

• Opvolgen van de werkgroep Mobiliteit bij de 
Eurometropool

• De promotie van de Blauwe Ruit, een 
grensoverschrijdende recreatieve verbinding 
langs de waterwegen binnen de Eurometropool, 
verder ondersteunen

• Deelnemen aan kennisnetwerken rond mobiliteit

• Organiseren van 50 jaar E17 met het oog op het 
promoten van duurzame mobiliteit

Uitbouw LAR spoorwegterminal Blauwe Ruit van de Eurometropool Stimuleren duurzaam personenvervoer
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 Zuid-West-Vlaanderen is een sterk verstedelijkte 
regio met een beperkt areaal aan bos en natuur. 
Daarom is het een van de doelstellingen om 
voldoende en bijkomende natuur en bos te voorzien 
op de locaties die daar het meest geschikt voor zijn. 
Het blauwe netwerk in de regio, met zijn vele grote 
en kleinere waterlopen, biedt daarvoor een ideale 
structuur. Ook aangepaste recreatie en onroerend 
erfgoed spelen hier een rol in. Er wordt gestreefd 
naar synergieën tussen de verschillende actoren die 
de open ruimte beschermen en beheren. 

De beperkte open ruimte die we hebben, moeten 
we koesteren. We willen, met participatie van 
burgers, voldoende en bijkomende natuur en bos 
helpen te voorzien op geschikte en nabije locaties. 
We willen eveneens de identiteit van de open 
ruimte in de regio versterken door de kennis en 
bewustwording over het belang ervan te vergroten. 
Wat landbouw betreft, ondersteunen we initiatieven 
met het oog op een duurzaam en meervoudig 
landbouwlandschap met verschillende types 
landbouw (intensieve landbouw, stadslandbouw, 
biolandbouw…), rekening houdend met actuele 
tendensen en innovatieve ontwikkelingen 
(voedselparken, verticale landbouw, landbouw 
als beheerder van de open ruimte…). Regionaal 
gedeeld (extensief) groenbeheer kan uitdrukkelijk 
gericht worden op een grotere biodiversiteit en het 
ondersteunen van ecosysteemdiensten.

Door de publieke ruimte 
kwalitatief en veelzijdig in 
te richten als ruimte voor 
ontmoeting, beleving, 
ontspanning enzovoort, 
komen we tot levendige 
kernen en buurten.

Ook de dorps- en stadskernen zijn aan vergroening 
toe. Dat kan door meer groen te voorzien in de 
kernen zelf, alsook door de kernen te verbinden 
met de aanpalende open ruimte via groene 
corridors of doorgangen. Vergroening in de kernen 

Leefb aar 
& gezond
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Jaaractieplan 2023  Ontharden,    
 vergroenen en meer  
 ruimte voor water

• Opstarten van een regionaal klimaatfonds

• Project Heerlijke Heulebeek integreren in 
participatietraject van de VMM rond riviercontract 
Heulebeek

• Verkennen mogelijke subsidies voor 
onthardingsprojecten in de regio, uitrol 
onthardingsstrategie 

• Leiedal positioneren binnen Blue Deal-oproep 
van minister Demir tot een gezond en duurzaam 
watersysteem voor Vlaanderen onder meer in 
functie van (inter)gemeentelijke water-  
en droogteplannen

• Samenwerking met VMM voor concrete 
uitvoeringsgerichte acties, zoals de Heulebeek in 
Kuurne (Vlaspark) en de Gaverbeek in Harelbeke 
en Waregem

• Visievorming op het watersysteem van de 
Neerbeek (Wevelgem en Kortrijk)

• Lokale gebiedsdeal Droogte Leievallei: 
ondersteunen van de gebiedscoalitie naar een 
geïntegreerde aanpak

• Realiseren van verschillende acties opgesomd 
in het Groenplan voor de stad Waregem, waarin 
gefocust wordt op een betere kwaliteit en 
toegankelijkheid van het bestaande groen, en 
meer kwantiteit van het groen in de bebouwde 
delen van de stad en deelgemeenten 

• Opstarten eerste fase van de ontharding van 
de site Pattyne-Duprez in Avelgem; de timing 
is afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van 
subsidies

• Ondersteunen van de Eurometropool bij de 
uitbouw van het Blauwe Park

• Opmaak hemelwater- en droogteplannen in 
verschillende steden en gemeenten

• Bijdragen aan de bekkenspecifieke delen van 
de stroomgebiedsbeheerplannen (Leie- en 
Bovenscheldebekken) 

• Scheldebekken; programmatorisch aanpakken 
samen met het bekken van de Bovenschelde, 
onder meer waterkwaliteit Spierebekken

gaat hitte-eilandeffecten tegen en draagt bij tot 
een veerkrachtig blauw-groen netwerk. Ook op 
bedrijventerreinen en in naoorlogse woonwijken 
wil Leiedal gaan voor vergroening, ontharding, 
waterbuffering- en infiltratie en meer biodiversiteit. 
Op basis van monitoringsystemen kunnen waar 
nodig maatregelen getroffen worden. De kwaliteit 
van onze leefomgeving wordt echter niet alleen 
beïnvloed door factoren binnen onze gemeente 
of regio. Daarom moet dit beleid (monitoring, 
preventie en remediëring) over de landsgrenzen 
heen afgestemd worden, onder meer binnen de 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. 

Door de publieke ruimte kwalitatief en veelzijdig 
in te richten als ruimte voor ontmoeting, beleving, 
ontspanning enzovoort, komen we tot levendige 
kernen en buurten, waar ontmoeting centraal 
staat. Ook het creatief bundelen en verweven 
van voorzieningen kan een hefboom zijn voor 
de levendigheid van een buurt. In die zin kan 

projectontwikkeling en in het bijzonder de 
herontwikkeling van erfgoedpanden en – sites daar 
een belangrijke bijdrage toe leveren. Daarnaast 
speelt ook de mentale belevingswaarde van 
de publieke ruimte en de kernen een steeds 
belangrijkere rol. Daarom willen we ook acties 
en evenementen organiseren die bijdragen tot 
het ontdekken en verkennen van de identiteit en 
betekenis van buurten en plekken. 

Tot slot wijzigen demografische, ecologische en 
economische ontwikkelingen de woonbehoefte. 
De stap naar vernieuwende woonvormen (collectief 
wonen, nieuwe types van gestapeld wonen...) en 
nieuwe financieringsmodellen (wooncoöperaties, 
lijfrente, erfpacht, huurkoop…) kan bijdragen tot een 
toegankelijke en betaalbare woningmarkt. Zorg en 
inclusie zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt, 
net als locatiebeleid (nabijheid van voorzieningen 
en mobiliteitsaanbod). 

Uitrol regionale onthardingsstrategie
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Jaaractieplan 2023 • Opvolgen van de inrichtingsperspectieven in het 
kader van Rivierherstel Leie

• Aanbod voor groen- en natuurbeheerplanning 
voor de steden en gemeenten uitwerken

• Organiseren klimaatfestival (Kortrijk) ter 
sensibilisering en informeren van de burger

 Extra natuur en   
 kleine landschaps-  
 elementen

• Opstarten van een regionaal klimaatfonds

• Faciliteren van (demo)projecten binnen 
Waterlandschap Gaverbeek (waterbekkens, 
oeverstroken, erosie, bodemkwaliteit, 
monitoring…)

• Opmaken landinrichtingsplan Waterlandschap 
Gaverbeek in functie van inrichtingswerken, 
prioritair in de omgeving van de Slijpbeek 
Deerlijk-Zwevegem 

• Water+Land+Schap 2.0 - van beek tot bodem: 
ondersteunen gebiedscoalitie (grondgebied 
Kortrijk) 

• Projectcoördinatie van de gronden eigendom 
van Leiedal in omgeving Slijpbeek; verkenning 
en voorbereiding diverse invullingen voor 
landbouw, natuur, boscompensatie, participatie… 

• Uitwerken van klimaatadaptieve maatregelen op 
landbouwpercelen binnen het PDPO-project rond 
klimaatadaptatie via water- en bodembeheer 
in het Leie-Schelde-interfluvium (Zwevegem, 
Deerlijk, Harelbeke, Waregem, Avelgem, 
Spiere-Helkijn)

• Implementatie van de regionale 
landschapstypologie als instrument voor 
landschapsplanning

• Afstemmen met ANB, BOS+, VLM en  
Provincie rond bebossingsinitiatieven van  
de lokale besturen

• Deelnemen aan invulling van ‘productieve 
landschappen’ via labo ruimte voedselproductie, 

klankbordgroep geïntegreerde 
plattelandsontwikkeling West-Vlaanderen, 
Innofins (alternatieve financiering) en 
oogstsessies agrarische herontwikkeling

• Verkennen van Europese projecten rond 
landschap, natuur en water met focus op de 
Schelderegio en droogte met een link naar de 
Europese Green Deal en biodiversiteitsstrategie

Regionale landschapstypologie als instrument voor landschapsplanning
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Jaaractieplan 2023  Kwaliteit van    
 leefomgeving

• Opvolgen pilootproject BRV Bouwshift, evoluties 
binnen Vlaanderen m.b.t. instrumentendecreet

• Data verzamelen rond lucht-, water- en 
bodemkwaliteit

• Monitoren van het areaal aan bos en natuur in 
de regio (incl. lineaire structuren en KLE’s) via de 
Groenmonitor

• Sensibiliseren rond (grensoverschrijdende) 
luchtkwaliteit

• Gebruiken van de gezondheidstoets bij 
ruimtelijke plannen en projecten

• Scheldebekken: programmatorisch aanpakken 
samen met het bekken van de Bovenschelde, 
onder meer waterkwaliteit Spierebekken

 Een toegankelijke  
 en betaalbare    
 woningmarkt

• Organiseren kerngroep WarmerWonen en 
praktische werkgroep i.s.m. partners W13 en 
energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen 

• Opvolgen lokale woonoverleggen

• Organiseren regionaal woonoverleg i.s.m. W13 

• Aanpakken schooltje Geluwe en site Sofitex als 
innovatieve pilootprojecten 

• BeterWonen: project coördineren met technische 
medewerkers die dienstverlening lokaal 
ondersteunen

• Publiek-private samenwerking: opstarten 
realisatie pps woonproject op Nelca en 
Bergkapel (Lendelede)

• Voeren van verkoop en verkoopspromotie voor 
de Elleboogstraat (Spiere-Helkijn), Sneppe 
(Deerlijk), Peperstraat (Heule, Kortrijk), Losschaert 
(Zwevegem), Bergkapel (Lendelede)

• Uitvoeren sloop- en/of infrastructuur- en/of 
omgevingswerken De Voerman (Anzegem)

Groenmonitor voor bos en natuur Fysieke ruimte voor kmo’s
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 Zuid-West-Vlaanderen heeft de voorbije 
jaren sterk ingezet op het aantrekken en 
ondersteunen van creatieve starters. Dat heeft de 
aantrekkelijkheid van de regio verhoogd en opent 
nieuwe opportuniteiten voor kruisbestuiving met 
gevestigde ondernemers. Hoewel het belangrijk is 
om voortdurend nieuwe trajecten te initiëren die 
het creatief ondernemerspotentieel bij start-ups 
in de regio stimuleren, kent de regio ook heel wat 
sterke groeiers, zowel kmo’s als multinationals, die 
maximale kansen moeten krijgen om (inter)nationaal 
door te groeien tot absolute topvoorbeelden van 
ondernemerschap. Een gediff erentieerd en fl exibel 
aanbod van ruimte om te ondernemen werkt hierbij 
als een belangrijke hefb oom.

Wervende ruimte omvat ook ondersteuning bieden 
en lokale verbondenheid helpen creëren, onder 
meer door de organisatie van ontmoetingsplekken 
en -momenten en het aanbieden van een platform 
zodat ondernemers en andere lokale, creatieve 
spelers elkaar kunnen versterken en samen 
initiatieven kunnen nemen richting circulariteit, 
innovatie, duurzaamheid en andere actuele thema’s.

Ondernemers vinden steeds meer hun weg naar 
het centrum van een stad of gemeente. Verweven, 
heet dat. Centraal in dit model staan kernversterking 
en stedelijke vernieuwing, waarbij bedrijvigheid en 
wonen samengaan. Het is een evenwichtsoefening 
waar ondernemers en buurtbewoners allebei hun 
voordeel uit kunnen halen. Het inbedden van 
bestaande bedrijvigheid, de herintroductie van 
nieuwe types bedrijvigheid en de reconversie van 
brownfi elds naar woon-werkmilieus draagt allemaal 
bij tot het versterken van dorps- en stadskernen. 
Behoud door ontwikkeling is hierbij het leidmotief. 

Ondernemers vinden 
steeds meer hun weg naar 
het centrum van een stad 
of gemeente. Verweven, 
heet dat.

Ook detailhandel is een motor van een sterke kern. 
Het retaillandschap is ondertussen sterk hertekend, 
met meer grote ketens en minder zelfstandige 
kleinhandelszaken. Lokale besturen spannen zich 
in om samen met handelaarsverenigingen, lokale 
handelaars en andere actoren deze negatieve trend 
te counteren en het ondernemerschap en vooral 
de vernieuwingsnood van de handelskernen en de 
lokale ondernemers te stimuleren.

Data zijn in al deze facetten van belang. Ze zijn 
echter vaak verspreid en versnipperd aanwezig, 
beschermd door privacyregels en veelal moeilijk 
te ontsluiten. Deze data ontginnen, analyseren en 
consolideren biedt een enorm potentieel.

Ondernemend  
& werkbaar
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Jaaractieplan 2023  Ruimte voor    
 regionale bedrijven 

• Creëren van fysieke ruimte om te ondernemen 
voor regionale bedrijven, fi naliseren 
verwervingen Blauwpoort (Waregem) en 
opstarten diverse ontwerpdossiers

• Opmaken technische uitvoeringsdossiers en/of 
subsidiedossiers voor Blauwpoort (Waregem) en  
Evolis II (Kortrijk, Harelbeke)  

 Ruimte voor 
 starters en groeiers

• Voeren van verkoop en verkoopspromotie 
voor de uitbreiding van Emdeka (Bellegem), 
de uitbreiding van de kmo-zone Kortrijk-Noord 
(Kortrijk en Kuurne), de kmo- en atelierzone op 
De Pluim (Zwevegem), Nelca (Lendelede), De 
Spijker (Deerlijk), Bramier (Lauwe), het Nieuw 
Transfogebouw (Zwevegem)

•  Uitvoeren sloop- en/of infrastructuur- en/of 
omgevingswerken Bramier (Lauwe), De Voerman 
(Anzegem), Mirakel (Waregem), Treurniet 
(Bavikhove)

• Opmaken technische uitvoeringsdossiers en/
of subsidiedossiers voor kmo-zone Knokke 
(Zwevegem), site Malysse (Bissegem) 

• Commercialiseren van kantoorruimtes in het 
Nieuw Transfogebouw op de site Transfo in 
Zwevegem als hub voor creatieve bedrijven

• Binnen het pps-project voor het binnenstedelijk 
gebied Rijselsestraat in Kortrijk inzetten op een 
gemengde invulling met o.a. 50% voor economie

• Aan prospectie doen en interessante panden in 
de kern van gemeenten en steden aankopen om 
gemengde woon-werkprojecten te realiseren

Blauwpoort duurzaam inrichten voor regionale bedrijven Kernversterking via 
publiek-private samenwerking
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Jaaractieplan 2023  Gemengde en  
 kernversterkende   
 projecten

• La Diligence Spiere-Helkijn

• Pps-project voor het binnenstedelijk gebied 
Rijselsestraat in Kortrijk

• Realisatie schooltje Geluwe

• Het Bassin in Spiere-Helkijn

 Een duurzaam  
 economisch model

• Finaliseren en doorvertalen van het 
Europees project Circ-NSR rond circulaire 
bedrijventerreinen 

• In het kader van de activering (West-Vlaamse 
activeringsteams): onbenutte en onderbenutte 
gronden en panden via gerichte acties (opnieuw) 
op de markt brengen

• Opvolgen en ondersteunen van het project 
“Regenerating Flemish Industry Parks (REFLIP), 
the built environment as circular economy 
resource” van de KU Leuven; deze studie 
onderzoekt hoe de ruimtelijke transitieprocessen 
van Vlaamse industrieparken (meer) circulair 
kunnen worden met als case Kortrijk-Noord

 Technologische   
 maturiteit, innovatie  
 en slimme groei

• De Voerman (Anzegem): finaliseren 
uitvoering investeringsdossier voor een 
gasloze ontwikkeling binnen het Europees 
subsidieproject LECSEA

• Blijven inzetten op een goede trajectbegeleiding 
van de ondernemer in zijn zoektocht naar ruimte 
om te ondernemen

 Regionale en lokale  
 visie detailhandel

• Ondersteunen van lokale besturen bij hun beleid 
over detailhandel

• Opvolgen van wetgeving en initiatieven vanuit 
Vlaio rond detailhandel

Ruimte voor starters en groeiers Circulaire bedrijventerreinen



31

 Een klimaatneutrale regio is een regio die 
haar bijdrage tot de klimaatverandering herleidt 
tot nul (klimaatmitigatie) en die aangepast is 
aan de gevolgen van het gewijzigde klimaat 
(klimaatadaptatie). 

Een van de belangrijkste pijlers om het 
energieverbruik in de regio te doen dalen, is een 
energetische renovatie van ons patrimonium. 
We willen dat realiseren door de renovatie van 
woningen drastisch op te schalen, maar ook door 
bedrijfspanden en publieke gebouwen te betrekken 
in deze dynamiek. 

Op het vlak van mobiliteit willen we het verbruik 
van fossiele brandstoff en beperken, vooral door 
de modal shift te faciliteren van autogebruik naar 
duurzamere alternatieven zoals fi etsen en collectief 
vervoer. Ook de omschakeling van het wagenpark 
richting elektrische en andere aandrijvingswijzen 
verdient de nodige aandacht. Voldoende 
laadinstallaties en mobipunten voorzien kan hierin 
een sleutelrol spelen. Tot slot willen we bedrijven en 
kmo’s ondersteunen om hun productieprocessen 
energiezuiniger te maken.

Door klimaat-
veranderingen krijgt onze 
regio steeds vaker af te 
rekenen met droge zomers 
en wateroverlast bij 
hevige regenval. 

Het potentieel aan hernieuwbare energie in onze 
regio blijft onderbenut. Daarom willen we de 
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie (2020) 
uitrollen. Het streefdoel is een sterkere regionale 
regierol. Daarin kunnen nieuwe instrumenten 
kaderen voor de realisatie van doorbraken in 
uitvoering (bv. via een energiemakelaar). De 
focus ligt op zonne-energie, ondiepe geothermie, 
warmtenetten, warmtepompen... Ook de 
mogelijkheden van windenergie worden opgevolgd 
met respect voor het draagvlak, het (erfgoed)
landschap, natuurwaarden… Een lokaal verankerd 
energiebeleid speelt ook in op nieuwe evoluties 
in gedeelde productie en opslag van energie op 

Klimaat-
neutraal
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Jaaractieplan 2023 het niveau van wijken, bedrijventerreinen, tussen 
burgers enzovoort. 

Door klimaatveranderingen krijgt onze regio 
steeds vaker af te rekenen met droge zomers en 
wateroverlast bij hevige regenval. Zowel landbouw 
als industrie is nochtans erg afhankelijk van de 
waterbeschikbaarheid. Daarom willen we individuele 
en collectieve waterrecuperatie, waterbuffering en 
waterinfiltratie naar een hoger niveau helpen tillen. 
De uitvoering van de regionale 

onthardingsstrategie (2020) past hierin, net als de 
realisatie van multifunctionele waterbekkens in 
samenwerking met landbouw en natuurbeheerders. 
Daarnaast creëren we waterlandschappen 
door meer ruimte te maken voor water via 
de herinrichting van beekvalleien en door de 

noodzakelijke ruimte voor natuurlijke waterberging 
te vrijwaren. Veel van die projecten worden het 
best uitgewerkt binnen een grensoverschrijdend 
kader zoals dat van het Blauwe Park van de 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. 

Informatie over energie, water, lucht en landschap 
in de regio laagdrempelig beschikbaar maken 
moet leiden tot het publiceren van open data. 
De breed verzamelde kennis wordt dan via 
beslissingsondersteunende systemen beschikbaar 
gemaakt. (Digitale) tools, databanken en predictieve 
modellen worden ontwikkeld om te komen tot een 
efficiënt en robuust beheer van energie, water, lucht 
en landschap, teneinde de klimaatdoelstellingen  
te halen.

 Regionale ruimtelijke  
 energiestrategie  
 & klimaatactieplan

• De 13 steden en gemeenten ondersteunen bij 
de uitvoering van het Burgemeestersconvenant, 
o.a. via een frequente regionale werkgroep 
Burgemeestersconvenant (ambtelijk en 
politiek) en rapportage aan de Conferentie van 
Burgemeesters

• Regierol opnemen om geïdentificeerde projecten 
tot uitvoering te brengen als energiemakelaar 
(partnerschappen, faciliteren, oplossingen 
aanreiken) via project LECSEA & ConnectHeat; 
verder stappen zetten in de ontwikkeling van 
warmtenetten, toewerken naar realisaties van 
haalbaarheidsstudies rond warmtenetten en 
uitwerken van cases

• Lokaal Klimaat en Energiepact Vlaanderen 
(LEKP): detacheren van verschillende profielen  
in gemeenten:

 ― energiemakelaar in Menen en Kortrijk 
 ― projectmedewerker klimaat in Harelbeke, Deerlijk… 
 ― indien aangeworven: ondersteuning patrimonium 
 ― regionale werking, focus op klimaatfonds en andere

• Operationaliseren van het Regionaal 
klimaatfonds

• Samenwerken met stakeholders in Vlaanderen 
via het doorbraakproject regiovorming rond 
energiegemeenschappen

• Verkennen piste energiegemeenschappen als 
instrument tegen energiearmoede in overleg  
met W13

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
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Jaaractieplan 2023  Energie-efficiëntie   
 verhogen

• Voortzetten aanbod renovatiecoaching 
binnen het SUPRA-project en bijkomende 
communicatieacties naar woningeigenaars

• Inzetten op de energierenovatie van apparte- 
menten binnen energieconsulentenproject 

• Opstarten subsidieproject FOSSTER: uitbouw van 
het Energiehuis i.s.m. W13, samenwerking met 
o.a. andere energiehuizen, VEKA en bouwsector, 

optimalisatie van backoffice Energiehuis

• Aannemers- en architectenpool tweejaarlijks 
vernieuwen en een doorgedreven 
samenwerking opzetten; uitbreiden met pool van 
stabiliteitsingenieurs 

• Energiehuis 2.0: samenwerking met W13 
operationaliseren 

• Gemeenten ondersteunen in het beheer van 
hun gemeentelijk patrimonium met het oog op 
energie-efficiëntie, voor een aantal gemeenten 
binnen LEKP

 Duurzame  
 energieopwekking,    
 -distributie en -opslag

• Uitvoeren van het project RE/SOURCED: 
Transfo als ‘lighthouse’-project voor een smart 
grid en energiedelen in Vlaanderen, aan de 
hand van het gelijkstroomnet en een lokale 
energiegemeenschap, binnen het kader van een 
regelluwe zone 

• Realiseren van hernieuwbare energieproductie 
en energieopslag op Transfo: middelgrote 
windturbine, zonnepanelen, batterijsystemen... 

• Steden en gemeenten ondersteunen via 
de energiemakelaar voor de realisatie van 
warmtenetten gevoed met duurzame energie

• Ondersteunen van het lokale beleid rond 
windenergie en initiatieven voor de realisatie van 
windenergie in de regio conform de regionale 
energiestrategie

• Aanleggen van warmtenet gevoed met warmte 
uit drinkwaterleiding op de site Voerman, die 
gasloos gerealiseerd wordt

• Bedrijven op bedrijventerreinen ondersteunen 
en begeleiden om in zonne-energie te 
investeren, zoals PV en uitwisseling restwarmte 
(project LECSEA en COM³), integratie in btm-
dienstverlening, focus op Ter Donkt en Evolis

• Realiseren van BEO-veld Wevelgem binnen het 
LECSEA-project, o.a. via het uitwerken van een 
ESCo-formule en een energiegemeenschap

• Stimuleren van duurzame energieproductie 
bij vennoten door het zonnebestek verder te 
faciliteren, afstemmen met Vlaskracht over 
diverse mogelijke samenwerkingen 

• Uitvoeren van het subsidieproject 
rond riothermie in Menen binnen het 
EUCF-programma

• Opvolgen ontwikkeling van windenergie in de 
regio, verkennen van mogelijkheden

Verbouwers ontzorgen met de RenovatieCoach Smart grid en energiedelen op Transfo
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Jaaractieplan 2023  Digitale tools,    
 databanken en    
 predictieve modellen

• Uitwerken van een regionale monitoringtool 
(set indicatoren) in het kader van de regionale 
energiestrategie, met aandacht voor lokale 
inspanningen en ter aanvulling op de Vlaamse 
CO2-cijfers

• Uitbouwen van een Energy Management System 
voor een smart microgrid op site Transfo in het 
kader van het RE/SOURCED-project 

• De uitbouw ondersteunen van 
energiedataplatforms op bedrijventerreinen 
(i.k.v. projecten LECSEA en COM³) voor 
de maximalisatie van hernieuwbare 
energieproductie en identificatie van kansen 
voor energie-uitwisseling

• Monitoren van het areaal aan bos en natuur in 
de regio (incl. lineaire structuren en KLE’s) via de 
Groenmonitor, opgericht binnen ZeroRegio

• Opvolgen van de CO2-uitstoot in de regio via de 
CO2-barometer van het Burgemeestersconvenant

Data inzetten voor monitoring en beheerssystemen

Verhogen van energie-efficiëntie
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Ruimte-
neutraal

 Om de leefb aarheid op lange termijn te 
garanderen, dringen verdichting, verweving 
en bundeling zich op. Zowel voor ruimte om te 
ondernemen als om te wonen willen we inzetten op 
bouwen in de hoogte. Ook verdichting op geschikte 
locaties (mobiliteitsknooppunten, voorzieningen…) 
is een belangrijk speerpunt van duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling. 

We willen verder ook onderbenutte ruimte om te 
ondernemen activeren (o.a. watergebonden). Onze 
regio is al heel dichtbebouwd, vandaar dat we voluit 
gaan voor renovatie, revitalisatie, reconversie en 
hergebruik. Nieuwbouw wordt enkel overwogen 
bij vervanging, verdichting en/of verweving. Vooral 
in duurzaam hergebruik van beschermde en/of 
waardevolle panden en sites schuilt nog heel veel 
potentieel. Dit hergebruik kan zowel tijdelijk als 
permanent zijn. 

Om de leefbaarheid 
op lange termijn te 
garanderen, dringen 
verdichting, verweving 
en bundeling zich op. 

Verweven van functies biedt tal van mogelijke 
ruimtelijke voordelen. Doordachte verweving van 
ondernemen en wonen in de kern bijvoorbeeld 
kan resulteren in sterke en dynamische kernen, 
de vrijwaring van open ruimte buiten het centrum, 
minder woon-werkverplaatsingen over lange 
afstanden, gedeelde faciliteiten tussen wonen 
en werken, meervoudig gebruik van gebouwen, 
innovatieve woon- en werkvormen (cohousing, 
doorgangsgebouwen, coworkingspaces enzovoort). 

De beperkte open ruimte die ons nog rest, willen 
we vrijwaren door onder meer het bevriezen en/
of schrappen van woonuitbreidingsgebieden die 
niet goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer 
en waar geen voorzieningen zijn, en door een 
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Jaaractieplan 2023 moratorium op bouwen in overstromingsgebied. 
Ook een evaluatie van de bestemming van 
slecht gelegen recreatie-, industrie- en kmo-
gebieden in functie van strategische openruimte- 
en natuurverbindingen kan in onze regio een 
belangrijke stap vooruit zijn. 

Proefprojecten inzake het beheer van 
verhandelbare bouwrechten en een regionaal 
ruilfonds verdienen een kans. Het vrijwaren van 
de open ruimte vereist aantrekkelijke en levendige 
kernen zodat mensen er graag wonen, komen 
en vertoeven. De programmatorische verweving 
van wonen, werken en beleven moet daarbij het 
uitgangspunt zijn. 

Concrete acties zijn het stimuleren van kleinhandel, 
bestrijden van leegstand, en de publieke ruimte 
uitnodigend en kwalitatief maken. Nieuwe 
projecten wil Leiedal vooral realiseren in en 
nabij stationsomgevingen e.a. knooppunten 
voor openbaar en collectief vervoer. Ook 
onroerenderfgoedpanden en –sites zijn belangrijke 
strategische hefbomen. 

In een context waar een steeds groter accent 
komt te liggen op het verhogen van het ruimtelijke 
rendement van de bestaande ruimte, ontstaat er een 
grotere behoefte aan monitoring en beheer van die 
ruimte. Het bestaande gebruik, de functionaliteiten 
en de effecten monitoren is essentieel voor meer 
inzicht in het ruimtegebruik en om efficiënter te 
kunnen omgaan met de ruimte. Hierbij zullen de 
mogelijkheden van sensoren en open data worden 
meegenomen. Om efficiënter omgaan met de ruimte 
in de praktijk te kunnen brengen, is er ook nood 
aan beheer. Dat beheer heeft zowel betrekking 
op het individuele gebouw en perceel als op een 
grotere site en wijk. In eerste instantie wordt er 
gefocust op openbare en publiek toegankelijke 
gebouwen en sites. Vandaag wordt dat beheer 
reeds ingevuld door de RenovatieCoach en de 
parkmanager. In de toekomst wordt ook verder 
ingezet op monitoring, het uitwerken van een markt 
voor tijdelijk ruimtegebruik, het faciliteren van ruilen, 
het uitwerken van financiële vereveningen, het 
verkennen van verhandelbare ontwikkelingsrechten, 
het creëren van gemeenschappen (communities) op 
(reconversie)sites en het inzetten op deelsystemen.

 Realiseren van  
 de bouwshift

• Doorvertalen regionale strategie bouwshift in 
lokale ruimtelijke beleidsplannen 

• Uitdragen van regionale strategie bouwshift 
binnen Vlaanderen, signalen geven voor actie 
vanuit Vlaanderen 

• Opvolgen van instrumentendecreet en  
hiermee verband houdende wettelijke initiatieven  
in Vlaanderen

• Opstarten andere testcases rond planologische 
ruil in de regio in uitvoering van de regionale 
strategie, waaronder de verkenning van de 
mogelijkheden rond financiële verevening 
i.k.v. planologische ruil, o.a. binnen het project 
Plastibert in Harelbeke en de site Meersstraat in 
Avelgem (Pattyne-Duprez) 

• Implementeren van de bouwshift in het ruimtelijk 
beleidsplan van Harelbeke en Wevelgem

• Regionale kwaliteitskamer organiseren en lokale 
kwaliteitskamers ondesteunen

 Beperken van  
 het ruimtebeslag

• Finaliseren en doorvertalen van het 
Europees project Circ-NSR rond circulaire 
bedrijventerreinen en de optimalisatie van 
‘onderbenutte’ ruimtes zoals parkings

• In het kader van de activering (West-Vlaamse 
activeringsteams): onbenutte en onderbenutte 
gronden en panden via gerichte acties (opnieuw) 
op de markt brengen

Slim omgaan met schaarse ruimte
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Jaaractieplan 2023  Vrijwaren van    
 open ruimte door   
 kernversterking

• Met Vlaanderen afstemmen over verder 
aanpak van de regionale strategie bouwshift 
o.a. over niet meer aansnijden van 
woonuitbreidingsgebieden

• Monitoren van het ruimtebeslag 

• De activiteiten van de verweefcoach continueren

• Opmaken masterplan voor Avelgem 

• Onderzoek doen naar integratie regionale visies 
zoals ontharding en energie in de ruimtelijke 
beleidsplannen van Harelbeke en Wevelgem 

• Voeren van projectregie site Driesstraat als 
klimaatneutraal woonpark en site Pattyne-Duprez 
in Avelgem

• Voeren van projectregie: kernvernieuwing 
centrum Gullegem, onthardingsproject centrum 
Wevelgem, Lendelede omgeving Dassonville, 
Markt Harelbeke (Centrum I) en Lijnwaadsite 
Kortrijk 

• Opgemaakte landschapslezing inzetten als  
basis voor gebiedsgerichte analyse van  
de open ruimte

• RUP’s opmaken voor de uitvoering van 
kernversterkende acties en projecten

• Voeren van projectregie Leiewerken  
Menen, verdere begeleiding van de stad  
omtrent de Leiewerken op initiatief van  
De Vlaamse Waterweg  

 Herwaarderen  
 van erfgoed

• Continueren van projectregie/management voor 
de site van de voormalige elektriciteitscentrale 
Transfo Zwevegem

• Het pand La Diligence in Helkijn ontwikkelen  
als “dorpspunt”

• Ontwikkelen van strategische erfgoedsites:  
roterij Sabbe Kuurne, oud zwembad Spiere, 
schoolsite Geluwe 

• Herinvulling site Kloosterhof Wevelgem 
begeleiden

• Ondersteuning bieden bij openbaar onderzoek 
Inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie 
West-Vlaanderen

• Aanbieden van een raamcontract voor  
de opmaak van een archeologienota

• Publiekstrajecten ondersteunen bij 
belangwekkende archeologische opgravingen

• Open Monumentendag regionaal coördineren

• Organiseren van een Erfgoedcafé en 
Erfgoedkabinet i.s.m. erfgoed zuidwest

• Inventariseren van houtig erfgoed

• Uitdragen van het gebruik van  
landschapstypologie in de regio

• Bijdragen aan het project rond  
de 50ste verjaardag van de E3/E17

Kernversterking via masterplannen, RUP’s en projectregie Behoud door ontwikkeling van erfgoedsites
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Digitale 
transformatie

 In 2023 wordt de data-werking van Leiedal 
versneld, in lijn met ontwikkelingen binnen de 
Vlaamse overheid; de ambities inzake Digitale 
Transformatie van de regio Zuid-West-Vlaanderen; 
en verschillende interne deeltrajecten in het 
kader van subsidieprojecten. Eveneens gebeurt 
voorbereidend studiewerk inzake connectiviteit 
binnen de regio. 

In 2023 zetten we een brede beweging in om het 
centrale LDAAS-dataplatform te aligneren met 
de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). Dat 
zal de toekomstige projecten futureproof maken 
in data-uitwisseling met de Vlaamse overheid 
en de gemeenten onderling. Aansluitend zullen 
deelprojecten worden opgezet om de reeds 
verzamelde data ofwel te herstructureren ofwel uit 
te breiden. In het kader van subsidieprojecten 

zetten we deeltrajecten op rond mobiliteit (Data4All), 
energie (COM³), economische data (Locus Focus 
en het GZG-project Ondernemingsloket) en 
klimaat (LEKP), in aanvulling op dataprojecten met 
Vlaanderen en het federale niveau.

In 2022 werden de straatbeelden en orthofoto’s 
vernieuwd. In 2023 breiden we het gebruik van 
deze data door Leiedal en de gemeenten van de 
regio uit en bereiden we een nieuwe aanbesteding 
voor rond straatbeelden, orthofotografi e en een 
3D-lidar-puntenwolk (areaal). Achterliggend wordt 
het GovMaps-geoportaal opengesteld voor de 
gemeenten van het werkingsgebied en worden 
interne klanten ondersteund bij het valoriseren van 
deze data in de eigen processen.

Eveneens in 2023 zullen we werken aan de 
vernieuwing van het platform van de gemeentelijke 
websites. Daartoe werden in het kader van 
‘Gemeente zonder gemeentehuis, website van de 
toekomst’ zeven principes bepaald die de richting 
aangeven voor zowel het deelplatform als de 
deelmodules. In 2023 wordt binnen deze logica 
gewerkt aan een IPDC-module (productencatalogus) 
en een generieke kaarttoepassing bedoeld voor 
het delen van geoinformatie met burgers en het 
gebruiken van kaarten in participatieprojecten.

Ten slotte zal in 2023 onderzoek gebeuren naar de 
rol van Leiedal en de lokale besturen in de aanpak 
en uitrol van glasvezel bij de verbinding tussen 
overheidsvastgoed (Government-to-Government) en 
bij een versnelde uitrol van Fiber-to-the-Home (FttH) 
in zowel de stedelijke als rurale gebieden. Waar 
zinvol participeert Leiedal in onderzoeksprojecten 
van de hogescholen en onderzoekscentra in 
de regio. Onderliggend ondersteunt Leiedal de 
gemeenten in hun digitale transformatietraject.
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Jaaractieplan 2023  Ldaas – Gemeente   
 zonder gemeentehuis

• Aligneren LDAAS met de VLOCA-
referentiearchitectuur en het centrale  
LDAAS-dataplatform herstructureren  
volgens deze aanpak

• Herstructureren en uitbreiden van de 
verzamelde data gericht op mobiliteit (Data4All), 
energie (COM³), economie (LocusFocus/
Ondernemersloket), klimaat (LEKP) en Vlaamse 
en federale referentiedata (data capture), 
maximaal automatiseren en up-to-date houden 
via ETL-processen

• De noden verzamelen en mogelijkheden 
onderzoeken voor het opzetten van een 
regionaal IoT-platform (Data4All)

• Onderzoeken van de migratie van de  
GIS-databanken naar Azure AD

 Govmaps /  
 Mobile Mapping

• Het GovMaps-geoportaal (dataservices, geo-
loketten, catalogus) openstellen voor de eigen 
lokale besturen, en interne klanten ondersteunen 
in het gebruik van de data voor de eigen 
processen (data broker/ETL)

• Voorbereiden van een nieuwe aanbesteding 
voor straatbeelden, orthofotografie en 3D-lidar-
puntenwolk (areaal) 

• Ondersteunen van de gemeenten van 
het werkingsgebied in het valoriseren van 
straatbeelden voor interne processen

• Upgraden en uitbreiden van FME-software om 
het aantal ETL-processen te kunnen verhogen en 
simultaan te verwerken (OSLO bedrijventerrein, 
LocusFocus)

• Migreren van de interne GIS-werking van ArcGIS 
desktop naar ArcGIS Pro, en afstemmen van de 
processen op LDAAS

 Drk - Gemeente   
 zonder gemeentehuis

• Vernieuwen van het volledige platform van 
de gemeentelijke websites volgens de zeven 
principes bepaald in het kader van het Gemeente 
zonder gemeentehuis-project ‘Website van  
de toekomst’

• Toepassen van deze principes in de ontwikkeling 
van een IDPC-module, een generieke 
kaarttoepassing voor de website (gericht op 
burgers en participatietrajecten)

• Implementeren van de Virtuele Assistent 
(ontwikkeld in opdracht van stad Kortrijk) 
voor de DRK-gemeenten; onderzoeken van 
de migratie van het DRK-platform naar Azure 
(gestructureerde data) 

• Participeren aan de ontwikkeling van het 
Ondernemersloket (vergunningen, subsidies, 
attesten, opvolgen ondernemersvragen) met  
de Bedrijvengids als input

• Integreren van extra data in Bedrijvengids 
(sensordata, zaalcapaciteit in het kader  
van COM³)

 Onderzoek en    
 ontwikkeling

• Binnen de context van CORA II en ‘Gemeente 
zonder gemeentehuis’ een rol opnemen in de 
uitrol van fiber in G2G en FttH en 5G-projecten

• Als gebruiker deelnemen aan 
onderzoeksprojecten van hogescholen en 
universiteiten rond predictieve modellen, smart 
cities (IOT), 3D/4D/VR en artificiële intelligentie

• Ondersteunen van de gemeenten van het 
werkingsgebied in het realiseren van de digitale 
transformatie in het kader van Gemeente zonder 
gemeentehuis

De regio in beeld via data
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Leiedal als
organisatie

 U hoort van ons

 Intern

• De communicatie ophangen aan drie pijlers: 
corporate communicatie voor de organisatie 
en de regiowerking, projectcommunicatie en 
communicatie over het commerciële aanbod

• Kennis en ervaring op het vlak van 
communicatie inzetten ten dienste van de 
organisatie, de vennoten, streekpartners en 
voor gezamenlijke initiatieven

• De impact en het bereik van de diverse 
communicatieacties permanent meten 
en monitoren

• Het transitiedenken nog meer ingang 
doen vinden als doelgericht werkkader, en er 
onze (project)communicatie steeds gerichter 
aan ophangen

• Ontmoetingsmomenten tussen de vele 
betrokken spelers in de regio faciliteren, 
waarbij fysiek ontmoeten en digitale tools 
complementair werken

• Diverse doelgroepen informeren en betrekken 
aan de hand van heel diverse methodieken 
en tools, gaande van participatie- en 
cocreatietechnieken tot interactieve kaart- en 
andere digitale toepassingen

• De brede waaier aan media en kanalen 
doelgericht inzetten om tot een even brede, 
optimale mix te komen waarmee de diverse 
initiatieven van Leiedal de vooropgestelde 
doelgroepen bereiken

• Kennisdeling en kruisbestuiving tussen de vele 
actoren in de regio organiseren en faciliteren

 Extern

• Interbestuurlijke werking: voeren van 
Interbestuurlijk Overleg (IBO), opvolgen van de 
vervoerregio en ondersteunen van de steden en 
gemeenten binnen de werkzaamheden van 
de vervoerregio

• Intergemeentelijke werkgroepen: ondersteunen 
van meerdere intergemeentelijke werkgroepen 
met inbegrip van Exello Zuid-West-Vlaanderen

• Leiden van het secretariaat en onder-
steunen van de werking van de Conferentie 
van Burgemeesters

• Ondersteunen van de gemeentelijke diensten: 

― bij het mobiliteitsbeleid in Deerlijk, 
Avelgem en Anzegem

― bij het milieubeleid
― bij de omgevingsvergunningen
― bij de handhaving
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• Leren uit methodieken zoals ontwikkeld in het 
Interreg VB Noordzeeregioproject ‘COM³’ (van 
productdenken naar systeemdenken) als basis 
van nieuwe dienstverlening

• Samen met de huispartners Koffie Leiedal 
voortzetten als methodiek voor het delen en 
uitwisselen van informatie, evenals X-PressO 
Leiedal voor het uitwisselen van informatie 
tussen Leiedalmedewerkers

 Uiteraard digitaal

 In 2023 zal de tweede fase van de vernieuwing 
van de EdgeSwitches worden uitgevoerd. Eveneens 
krijgen we de tweede fase in de vernieuwing van 
de uitrusting van de vergaderzalen (voor hybride 
vergaderingen). Verschillende gebouwen in 
eigendom van Leiedal zullen worden uitgerust met 
een modern en veilig (wifi) netwerk. 

• Via Power Automate stroomlijnen van 
administratieve en technisch-operationele 
processen (selfservice bij nieuwe medewerkers 
en jobstudenten, digitaal profiel bij on/
offboarding, asset management)

• Verder vervangen van de legacytoepassingen 
(ARK, bibliotheek, intranet…) voor zover relevant

• Ingaan van tweede fase in het vervangen en 
upgraden van de backup-to-disk-schijfopslag 
(NITA)

• Oplossen geautomatiseerd deployment en 
centraal beheer van software en instellingen naar 
eindgebruikers

• Ingaan van tweede fase in de vervanging van 
de EdgeSwitchen en koppeling aan Clearpass 
(authenticatie)

• Inzetten van VX Fiber als back-up van de 
internetverbinding

 Leiedal  
 als werkgever

• Uitbouwen automatisering van  
backoffice vormingstrajecten

• Optimaliseren IT-systeem voor HR

• Interne hr-processen verder efficiënt beheersen 
en digitaliseren

• Blijvend inzetten op algemene gezondheid en 
welzijn op het werk

• Uittesten nieuwe methodieken inzake opleiding 
en vorming

 Financieel en  
 fiscaal accuraat

 In 2023 worden verschillende initiatieven 
genomen die moeten leiden tot meer efficiëntie, 
accuratere informatie voor boekhouding, 
projectleiders en management en beter 
debiteurenbeheer. Daarnaast nemen we ook 
initiatieven inzake rapportering en de fiscale 
context. Indien nodig zal een beroep worden 
gedaan op externen voor fiscaal advies en ter 
ondersteuning van de optimalisatie van de 
boekhoudsoftware.

• Binnen de huidige IT-oplossing van de 
boekhouding: activeren van de module vaste 
activa, aanpassen van het facturatieproces van 
uitgaande facturen en voorbereiden van een 
gewijzigde procedure van aankoopbeheer met 
een goedkeuringsflow van aankooporders

• In het streven naar een up-to-date boekhouding: 
vanuit de boekhouding opvolgen van 
afsprakennota’s als voorbereidende stap naar 
het opvolgen van budgetten vanuit Navision

• Activeren van debiteurenbeheer en 
domiciliëringsopdrachten voor huurders

• Het automatiseren voorbereiden van 
halfjaarlijkse managementrapportering en 
kasplanning per maand
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 welkom

 Elke Leiedalmedewerker staat garant voor een 
efficiënt, veilig en warm onthaal.

• De vergaderzalen verder uitbouwen met 
apparatuur ter ondersteuning van digitaal 
vergaderen

• De uitbreiding van de kantoren begeleiden 
en opvolgen in samenwerking met de 
geselecteerde ontwerper

 Informatieveiligheid

 De gewijzigde juridische inschatting van de 
hoedanigheden in de samenwerkingsverbanden 
rond Leiedal wordt in 2023 de sleutel tot een 
vlottere samenwerking en gegevensuitwisseling op 
het terrein. 

• Systematisch de nadruk blijven leggen op 
correcte procedures 

• Nieuwe projecten in 2023: systematisch 
starten met een scan inzake de verwerking 
van persoonsgegevens en indien nodig een 
risicoanalyse 

• Blijven inzetten op de ondersteuning van 
huispartners en gemeenten inzake de 
toepassing van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) en de bescherming van 
persoonsgegevens
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