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de gezichten van

DE PLUIM

U stond als ondernemer te trappelen om op de Pluim een nieuwe
vestiging te bouwen of er uit te breiden. We heten u van harte welkom
op dit nieuwe stukje Zwevegem dat
zuurstof biedt om te ondernemen.
U hebt gekozen voor een duurzaam
bedrijventerrein in een strakke omkadering met veel aandacht voor beeldkwaliteit, een ecologische insteek en
hoogstaand parkmanagement. De
Pluim wordt ingericht naar het evenbeeld van Evolis: doordacht, met uitstraling en klaar voor een bedrijvige
en leefbare toekomst.
Precies een jaar geleden zetten Leiedal en Zwevegem het licht op groen
voor de infrastructuurwerken op het
nieuwe bedrijventerrein De Pluim.
Een jaar later is het industrieterrein zo
goed als uitverkocht en binnenkort
starten de eerste bouwwerken.
Het industrieterrein ligt erg strategisch, op amper anderhalve kilometer
van de autosnelweg. Bovendien laten

de voorschriften een brede waaier
aan activiteiten toe. Productiebedrijven, logistieke bedrijven, groothandel… Ondernemers van diverse pluimage kunnen terecht op De Pluim.
Ten slotte is De Pluim voorlopig ook
het laatste beschikbare bedrijventerrein in onze regio voor ruimtevragen
groter dan 5000 m². Daarna is het
even wachten op de ontwikkeling
van een aantal nieuwe projecten,
zoals de uitbreiding van Evolis en
het project Blauwpoort in Waregem.

De nieuwe naam trekken we door
naar de straatnaam van het bedrijventerrein: Pluim. Makkelijk voor bezoekers en leveranciers om het bedrijventerrein met de gps te vinden. We
zetten de naam ook extra kracht bij
door pluimgras mee aan te planten,
wat in het verre verleden kenmerkend
was voor dit gebied.
Een pluim op uw hoed
U bent een van de ondernemers
die resoluut voor De
Pluim heeft gekozen
voor een nieuwe vestiging of uitbreiding.
Elk van u zorgt ervoor
dat ook De Pluim een
toonbeeld wordt van
onder nemerschap.
De nieuwe bedrijven
brengen op hun beurt een dynamiek
teweeg die de regio nog aantrekkelijker maakt om te werken, te wonen en
te (be)leven.

Duurzaam
Strak
Ecologisch

Vanwaar De Pluim?
De naam verwijst
naar de Pluimbeek of
Pluntebeke. Volgens
de Zwevegemse toponymie van Alberik
Ovaere (1901) is De Plunte een laagliggend stuk land waar de Pluntebeek
langs vloeit. De beek ligt net ten noorden van de gewestweg en vormt een
natuurlijke grens tussen Evolis en De
Pluim.
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Demunster is een familiale kmo, al 30 jaar actief als garage- en depannagebedrijf en daarnaast gespecialiseerd in het transport van machines. “Een gloednieuw gebouw met showroom, atelier, burelen en
ruime parking verzamelt onze 3 activiteiten. We zoeken nog nieuwe
medewerkers om verder te groeien”, vertellen zaakvoerders Luc en Elsy
Demunster.
www.depannagedemunster.be

Nebim biedt een totale transportservice waarbij de klant centraal
staat, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Nebim heeft zowel trekkend
als getrokken materieel en een zeer uitgebreid dienstenpakket in huis.
Als officiële dealer van Volvo Trucks heeft Nebim een antwoord op elke
transportvraag. Het bedrijf verzorgt ook alle onderhoud aan truck, bus
of getrokken materieel. Ook voor leasing en verhuur van voertuigen
bent u bij Nebim aan het juiste adres.
www.nebim.eu
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Masschelein is al 32 jaar gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van tuinbouwmachines voor particulieren, tuinaannemers,
gemeentebesturen en golfterreinuitbaters. “Wij zijn dealer van door
ons geselecteerde en gerenommeerde machinefabrikanten. Onze focus
richt zich steeds op kwaliteit en service”, getuigt zaakvoerder Vincent
Bouckaert.
www.masscheleinbvba.be
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“Duthoo produceert natlak voor het retoucheren van lakschade aan
architecturaal aluminium en pvc. “Wij zijn pionier in het ontwikkelen
van alle kleuren van de poederlakfabrikanten voor allerhande toepassingen. Zo hebben we het enige watergedragen laksysteem aangepast
aan de architecturale wereld”, vertelt Vincent Duthoo. Duthoo fabriceert ook onderhoudsproducten voor aluminium en pvc-schrijnwerk.
De tweede activiteit omvat een gamma aan woodcoatings voor
toepassingen in interieurbouw, raam-, poort- en parketindustrie: ook
daar is Duthoo trendsetter in kleurontwikkeling..
www.duthoo.eu

Dupont is een gerenommeerde en gerespecteerde totaalaanbieder
van kwalitatief professioneel materiaal voor iedereen die een passie
heeft voor voeding en koken. Dupont biedt een gepast antwoord op
elke vraag naar kwaliteitsvol voedings- en kookmateriaal, zowel aan
professionals als aan gepassioneerde hobbykoks, zowel online als
offline, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen.
www.dupont.be
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De MR Group is gespecialiseerd in duurzame energieoplossingen. MR
Solar spitst zich toe op de installatie van zonnepanelen en batterijen
voor zowel residentiële als industriële klanten. MR Heating focust op
het plaatsen van warmtepompen en warmtekrachtkoppelingen (WKK)
voor residentiële en industriële toepassingen.
www.MRgroup.be
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“Demuynck & Vansteelandt is uw partner voor personenvervoer in
groep over de weg. Onze klanten zijn bedrijven, openbaarvervoermaatschappijen, overheden, scholen, sportclubs...”, aldus Xavier Vansteelandt. Het busaanbod van 20 tot 90 personen varieert van basiscomfort
tot de meest exclusieve vipcoach. Het bedrijf groeit en innoveert in een
competitieve sector.
www.d-v.be
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Brouwerij Omer Vander Ghinste
is een familiale brouwerij die haar
bieren sinds 1892 brouwt in Bellegem. “Het brouwen, gisten, lageren,
afvullen en nagisten van de bieren
blijft daar, ondanks de sterke groei
van onze bieren OMER en Tripel
LeFort. Het volledige logistieke
gebeuren verhuizen we naar het
nieuwe bedrijventerrein De Pluim”,
aldus marketingmanager Nicolas
Degryse.
www.omervanderghinste.be

12
Desutter Group uit Harelbeke bundelt de activiteiten van drie ondernemingen die actief zijn in kraanverhuur, kipbakken en uitzonderlijk
vervoer. Heel wat klanten weten de synergie en de toegevoegde
waarde van het totaalaanbod te waarderen en zien in een samenwerking met Desutter Group terecht een duurzaam partnerschap.
www.desuttergroup.com

Keuringsbureau Motorvoertuigen nv (KM) is door de overheid erkend
als onderneming voor autokeuring in West-Vlaanderen. Verspreid
over de provincie verzorgen meer dan 300 vakkundige medewerkers
jaarlijks meer dan 775.000 keuringen. Met de nieuwe autokeuring voor
personen- en bedrijfswagens in Zwevegem breidt KM zijn aanbod uit.
Onze missie: onafhankelijkheid, professionalisme en blijvende specialisatie in verkeersveiligheid en milieu.
www.km.be
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beschikbaar
BVBA BCM-Projects
beschikbaar
beschikbaar
NV Dupont
beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar
BVBA Panta
beschikbaar
Gaselwest
beschikbaar
beschikbaar
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8124 m²
8124 m²

265979 m²
186622 m²
152402 m²

0 m²
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0 m²
0 m²
7560 m²
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0 m²
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14937 m²
0 m²
24 m²
0 m²
0 m²
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INTERCOMMUNALE LEIEDAL
PRESIDENT KENNEDYPARK 10
BE-8500 KORTRIJK
TEL +32 56 24 16 16
INFO@LEIEDAL.BE

schaal 1/3.000

Alle afmetingen en oppervlaktes zijn richtinggevend

datum 27/04/2018

opstart verkoopspromotie ten vroegste vanaf voorjaar 2018

FASE 2: KMO / WONINGEN MET ATELIER

€ 125/m²

€ 110/m²

prijzen geldig van 01/01/2018 tot 30/06/2018

FASE 1: REGIONAAL

Netto verkoopbare oppervlakte:
Nog beschikbare oppervlakte:

wonen met atelier

Bruto oppervlakte:
Netto verkoopbare oppervlakte:
Nog beschikbare oppervlakte:

bedrijvigheid

Eigenaar

Nr

ZWEVEGEM
DE PLUIM
VERKOOPSKAART

