
Verslag cel bedrijven donderdag 20/02/20 van 19u tot 20u in brandweerpost Izegem 

Aanwezig : Lisbet Bogaert, Noël Vansteeland, Lien Defour, Sarah Degrijse, Nico Esprit, Geert 
Mahieu, Brecht Naeyeart, Matthias Vandenbussche, Jan Verbeke, Emma Claeys, Kristof 
Tanghe, Dieter Cardoen (verslaggever) 

Verontschuldigd : Sandra Verbrugghe, Mathieu Malisse, Veerle Renier, Christophe 
Hochepied,  Sabine Dujardin, Hein Depoortere, Filip Buyse  

Afwezig : Vandebriele Sofie, Eggermont Philip 

1. Goedkeuring verslag raad  24/09/2019 

Besluit : Goedgekeurd 

2. Voorstelling nieuw lid : Matthias Vandenbussche van Public Minds 

Besluit : Goedgekeurd en welkom ! 

3. Verslag Superadviesraad 

De verschillende adviezen werden besproken in het Schepencollege.  Op basis hiervan werden 
nog een aantal aanpassingen aan het ontwerp meerjarenplan gedaan.   

De vraag tot opsplitsen van uitbesteding groenonderhoud in kleinere percelen is door de 
technische dienst bekeken geweest, maar uiteindelijk niet mogelijk gebleken. 

Besluit : Goedgekeurd  

4. Bedrijventerreinmanagement (BTM) 

Korte Historiek : dateert nog uit de vorige legislatuur.  Toen werd in het kader van een subsidie 
aanvraag bij VLAIO door de WVI middelen bekomen om een aantal gemeenten/ 
bedrijventerreinen te begeleiden in hun opstart naar een BTM.  De subsidie bestaat in bekostigen 
van loonkosten bij de WVI, dus geen werkingskosten of investeringen.  De toenmalige thema’s 
waar rond gewerkt zou worden, waren : 

• Duurzaam woon-werk verkeer 
• Logistiek 
• Beeldkwaliteit 

Slechts 1 van de 6 deelnemers aan het project is er in geslaagd om het traject tot het einde te 
volbrengen.  De WVI heeft een jaar verlenging van het project kunnen bekomen bij VLAIO.  Ook 
vanuit het Stadsbestuur wordt dit nog steeds als valabele piste gezien om de Izegemse 
ondernemingen te helpen ondersteunen.   

Doelstelling : bedrijven op de bedrijventerreinen elkaar beter laten leren kennen, gezamenlijke 
projecten en meerwaarden ontdekken 

Praktische voorbeelden van thema’s waar kan op ingezet worden :  



• Mobiliteit 
o Mobipunten 
o The last mile 
o Vervoersplan Midwest 
o verkeersveiligheid 

• Ruimtelijke ordening  
o Overleg beleidsplan ruimte 

• Klimaat 
o Klimaatscan of soortgelijke 
o Projecten zonnepanelen 
o energie 

• Groepsaankopen 
o Strooien 
o Afvalophaling  
o Bedrijfsfietsen  

• HR 
o Fitheidsprogramma’s, massage over de middag 
o Eten over de middag (link met lokale horeca) 
o Kinderopvang  
o Nieuwe reglementering  
o EHBO 

• Andere 
o Loutere kennismaking, wie is mijn buur, welke producten/diensten kan ik lokaal 

vinden 
o Beveiliging 

Concrete vraag : hoe bepalen we rond welke thema’s best gewerkt wordt en hoe starten we dit op ?   

o Belang dat dit van onderuit gedragen wordt.   
o Zoeken naar zaken waar men sowieso mee bezig is 
o Laagdrempelig beginnen 
o Geen vervolg op het vorig traject (negatieve beeldvorming) 

De cel bedrijven stelt voor om bij een aantal bedrijven langs te gaan met een aantal concrete 
voorbeelden en suggesties, maar daarbij ook te proberen de vraag van de ondernemer te capteren.  
Na terugkoppeling naar de cel bedrijven kan dan gekeken worden waar door de leden van de raad 
kan ondersteuning gegeven worden (waarvoor dank !). 

Thema’s lijken vooral in HR te liggen : 

o Jobbeurs 
o Scholen (laatstejaars) 
o Sollicitatietraining voor schoolverlaters (tips en tricks voor sollicitanten, kennismaking met 

interessante profielen voor de bedrijven waar training doorgaat) 

 



5. Bedrijfsbezoeken van groepen (op vraag van Eperon D’Or) 

De vraag wordt gesteld of er bedrijven geïnteresseerd zijn om via het aanbieden van een 
bedrijfsbezoek de waaier aan Izegems toeristisch aanbod te verruimen (vb. in de voormiddag Eperon 
d’Or bezoeken, dan iets gaan eten in Izegemse horeca en vervolgens een bedrijfsbezoek te doen.) 

Dit lijkt een interessante piste, maar moet verder onderzocht worden.  We proberen dit mee te 
nemen in de bevraging rond BTM 

6. Varia 
o Enkele mensen zijn ingegaan op de uitnodiging naar evenement in Waregem expo 
o 5 maart – jong Unizo – Ter Wallen – uitnodiging is bezorgd 
o Volgende vergadering op 13 mei bij gastvrouw Lien 
o Mogelijk thema voor een volgende spreker : cybercriminaliteit 
 
 


