
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) 
 

Dit project is een koepelproject waarbij een bedrijventerreinvereniging zal opgezet worden op 6 
bedrijventerreinen. WVI wenst te werken rond beveiliging, energie, biodiversiteit en de aanleg van 
een vrachtwagenparking. Er is ook betrokkenheid van UNIZO, Voka en POM West-Vlaanderen.  
Alle gemeenten scharen zich uitdrukkelijk achter dit initiatief. 
 

Bedrijvenpark Waregem-Zuid vzw 
 

Het project bouwt voort op de gedegen werking die al werd uitgerold op twee bedrijventerreinen en 
die vooral focust op veiligheid in al zijn aspecten: brandveiligheid, verkeersveiligheid, 
criminaliteitspreventie, … . 
Er zal worden gewerkt rond communicatie tussen de gemeente en de ondernemers, de uitbouw van 
het opleidingennetwerk, de opzet van kinderopvang, lange termijn parkeren voor vrachtwagens en 
energie-uitwisseling. Er wordt eveneens gewerkt aan acties die het bedrijvenparkmanagement ook 
op langere termijn vorm moeten geven. 
 

Ardoyen vzw 
 

Het terrein is een wetenschapspark in Gent waarbij de mobiliteit en de ontsluiting de belangrijkste 
problemen zijn. De bedrijventerreinvereniging bestaat al sinds 2005 en werkte vooral rond 
gemeenschappelijke waterzuivering. 
Een gestructureerde bedrijventerreinvereniging kan bij de gesprekken over de hierboven 
aangehaalde knelpunten een belangrijk aanspreekpunt zijn. Ook worden er rond mobiliteit nog een 
aantal acties gepland: een shuttledienst, een mobiele hersteldienst, het inzetten van het 
Pendelfonds, een betere bewegwijzering, … . Er wordt ook een herinrichting van het terrein gepland 
waarbij de bedrijventerreinvereniging zeker zal betrokken worden. 
 

Havenbedrijf Antwerpen 
 

Dit project bouwt verder op de reeds bestaande werking en breidt deze, na een evaluatie verder uit. 
Zo zal ook op de haventerreinen een BTM-werking worden uitgebouwd. In die zin heeft de werking 
ook een sensibiliserende functie voor andere terreinen. Er zal verder gewerkt worden rond duurzaam 
bouwen en community-building. 
 

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord vzw 
 

Het project bouwt verder op de al opgezette en goed uitgewerkte acties op Kortrijk-Noord. De acties 
die werden opgestart in de vorige periode worden uitgediept: gezamenlijke opleidingen, energie-
uitwisseling, interactie tussen de werknemers op het terrein bestendigen.  
Ook wil de vereniging een project rond camerabewaking opzetten. 
 

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) 
 

Het project beoogt de verdieping van de huidige werking op het bedrijventerrein Bentel. Er is ook 
samenwerking met Voka voorzien. Er worden acties gepland rond biodiversiteit, zwerfvuil en de 
parkeerproblematiek van de vrachtwagens. IOK heeft meerdere terreinen waarop parkmanagement 
gebeurt en kan de hier opgedane ervaring dus ook op andere terreinen inzetten. 
 
 
 
 
 



Industriezone 2 Ninove vzw 
 

Op het bedrijventerrein in Ninove is er tot nog toe geen bedrijventerreinvereniging. Zeer recent is 
wel een bedrijventerreinvereniging opgericht waarbij zo goed als alle bedrijven lid van zijn. Dit toont 
de nood aan dergelijke vereniging aan. Er zal worden gewerkt rond energiebeleid, beeldkwaliteit en 
duurzaam woon-werkverkeer. De gemeente is eveneens vragende partij voor een werking op het 
terrein. 
 

Intercommunale Leiedal 
 

Leiedal wenst een parkmanagementwerking op te zetten op Evolis en in de toekomst ook op het 
terrein Losschaert, gelegen in de onmiddellijke omgeving van Evolis.  
Er worden verschillende acties ontwikkeld: acties rond biodiversiteit, uitwisseling van reststromen, 
aandacht voor duurzame mobiliteit. Aangezien er verschillende bedrijven in 2017 hun vestiging 
zullen bouwen zal één van de acties er ook opgericht zijn om de bouwoverlast zoveel mogelijk te 
beperken.  
 

Gemeente Wevelgem 
 

Op het terrein Wevelgem-Zuid wordt een nieuwe bedrijventerreinvereniging opgestart. Gezien er de 
komende jaren grote herinrichtingswerken gepland zijn op het terrein kan de vereniging een 
belangrijke rol spelen in de communicatie tussen de bedrijven en de gemeenten.  Er is een sterke 
motivatie vanuit de gemeente en de bedrijven om rond BTM een sterke werking op te zetten. 
 

Maatschappij Linkerscheldeoever 
 

Op het bedrijventerrein Logistiek Park Waasland wil de Maatschappij Linkerscheldeoever een 
bedrijventerreinvereniging opzetten. Dit voornemen kwam er nadat een aantal bedrijven werden 
gepolst naar hun interesse voor bedrijventerreinmanagement. Naast de aanstelling van de 
parkmanager worden voornamelijk een aantal acties rond logistiek (pendelbus Haven Antwerpen, 
bundelen goederenstromen, …), alternatieve energie en ecologie (bv. samenwerking met 
Natuurpunt) vooropgesteld. Ook zal het bedrijventerreinmanagement regelmatig geëvalueerd 
worden en bijgestuurd worden. 
 

Stad Aarschot 
 

De gemeente wenst een werking op te zetten waarbij men uitgaat van een zeer gestructureerde 
aanpak. Na de aanwerving van een parkmanager zullen verschillende acties opgezet worden: de 
ontwikkeling van een energietool voor de bedrijven, onderzoek naar de mogelijkheid van een 
warmtenet en  de mogelijke aanleg van een gezamenlijke waterbuffering.  
 

Platform Grensland Menen-Wervik vzw 
 

Op dit terrein bestaat al sinds 2010 een werking rond bedrijventerreinmanagement. Zeer veel 
bedrijven (95%) zijn lid van deze vereniging.  
In het project wordt sterk de nadruk gelegd op het MVO en vooral het maatschappelijk aspect krijgt 
in dit project veel aandacht. Zo willen de bedrijven samenwerken om de hinder voor de 
omwonenden te beperken en een beter overlegmodel met de burgers te bewerkstelligen. Ook zal er 
veel aandacht aan het thema veiligheid besteed worden, naast een betere beeldkwaliteit. 
 
 
 
 



Intercommunale Interleuven 
 

Op het Researchpark Haasrode is er al 10 jaar een werking die met het huidige project worden 
uitgediept. In dit project wordt samengewerkt met Interleuven, POM Vlaams-Brabant en Voka. Er 
worden verschillende acties naar voor geschoven: samenwerking op vlak van logistiek, duurzaam 
woon-werkverkeer, samenwerking op vlak van energie, beveiliging, verkeersveiligheid  en 
samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 
 

vzw Handel en Industrie Wilrijk (HIW) 
 

De bedrijventerreinvereniging op dit terrein heeft in het verleden al zeer veel acties ondernomen 
onder andere voor de uittekening van de herinrichting van het terrein. Deze herinrichting krijgt in de 
concrete vorm, de bedrijventerreinvereniging zal een heel belangrijke rol spelen in de begeleiding 
van deze ingrijpende werken. Ook zal er naar aanleiding van deze herinrichtingswerken gewerkt 
worden rond een duurzaam groenbeleid en duurzaam woon-werkverkeer.  
 

vzw Het Nest 
 

De vzw wil de werking verderzetten op het terrein van 160 ha. Er zullen vooral acties rond 
beeldkwaliteit  en gemeenschappelijke faciliteiten opgezet worden. Ook acties rond duurzaam woon-
werkverkeer zullen opgezet worden. Tot slot zal ook de uitbouw van het warmtenet bestudeerd 
worden. 
 

Stad Beringen 
 

De gemeente wil op de terreinen Ravenshout-Noord en Beringen Zuid  (samen 980 ha) een  nieuwe 
bedrijventerreinvereniging opstarten. Deze terreinen liggen op het grondgebied van meerdere 
gemeenten, maar liggen voor 400 ha op het grondgebied van Beringen. De nieuwe vereniging zal 
werken rond beeldkwaliteit, beveiliging, signalisatie, … . 
Beringen wenst samen te werken met de andere gemeenten op wiens grondgebied het 
bedrijventerrein ook ligt. 
 

PopIn vzw 
 

De stad Poperinge wil op het bedrijventerrein Sappenleen de werking die ontstaan is bij de vorige 
oproep verderzetten en versterken.  Acties die gestart zijn zullen verder gezet worden en ook nieuwe 
acties rond logistiek, duurzame inrichting, beeldkwaliteit zullen opgezet worden. Er zal ook nagegaan 
worden of er geen warmtenet kan ontwikkeld worden op het bedrijventerrein.  
 

vzw Gosset (in oprichting) 
 

Deze zone in Groot-Bijgaarden is een grote zone met veel gemengde, uiteenlopende activiteiten. 
Momenteel is er geen enkele vorm van samenwerking en kennen de bedrijven op de zone elkaar 
niet. Daarom wil de gemeente een bedrijventerreinvereniging oprichten. Voorgestelde thema’s 
waarrond kan gewerkt worden zijn beveiliging en energie. Er wordt ook een samenwerking met de 
nabijgelegen zone van het Researchpark Zellik overwogen. 
 
 
 
 
 
 
 



vzw Bedrijvenpark Malle 
 

Sinds 2010 is er  al een bestaande werking op het terrein  met zo’n 140 bedrijven.  Deze werking 
wordt versterkt. Er werd in het verleden al een behoefteanalyse uitgevoerd waarbij het thema 
veiligheid  sterk als aandachtspunt naar voren kwam.  Er wordt een waaier aan acties voorgesteld op 
alle vlakken van het veiligheidsthema: het uitbreiden van de  consortiumbewaking, 
verkeersveiligheid, duurzaam woon-werkverkeer, brandveiligheid, … . Ook wordt aandacht besteed 
aan gezamenlijke opleidingen en zal er een actie georganiseerd worden om jongeren te sensibiliseren 
om een technische opleiding te volgen. 
 

vzw Bewora 
 

De bedrijventerreinen van Ranst en Wommelgem kennen  een traditie van samenwerking tussen de 
verschillende bedrijven. Ze fungeren als spreekbuis naar de gemeentebesturen en hebben ook een 
sterke traditie naar sociaal ondernemerschap.  
Ze werken in thematische cellen en willen werken rond duurzaam won-werkverkeer, vermijden van 
leegstand, promotie van het terrein en duurzaam ondernemen. 

TTS Ondernemingsclub vzw 
 

Op dit terrein van 217 ha in Temse is al een bedrijventerreinvereniging actief. Op dit terrein is een 
herinrichting gepland waarbij de bedrijventerreinvereniging een belangrijke rol kan spelen. Er zal ook 
ingezet worden op een beter overleg met de gemeente aangezien dat overleg in het verleden niet 
optimaal was. Er zal ook worden gewerkt rond signalisatie. Het thema veiligheid staat hoog op de 
agenda: de vereniging wenst een charter op te stellen met de gemeente, politie en de bedrijven en 
ook consortiumbewaking te introduceren. 
 

Beheersmaatschappij van het internationaal transportcentrum LAR - BITLAR CVBA 
 

Er bestaat al een werking op het bedrijventerrein LAR sinds 1984 met een sterke inbreng van 
bedrijven én gemeente, intercommunale Leiedal en POM West-Vlaanderen. Met de subsidie wil men 
een boost geven aan de werking op het bedrijventerrein: onder andere de samenwerking op vlak van 
energie en logistiek wordt verder uitgewerkt. Ook zal er een gemeenschappelijk opleidingsaanbod 
worden uitgewerkt onder andere rond ecodriving. Beveiliging is eveneens een groot aandachtspunt 
bij de werking. 
 

 

 

 


