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De vraag naar bedrijventerreinen in Knokke-Heist is nog steeds heel erg groot. Daarom werd 

besloten om de bedrijvenzone ’t Walletje nogmaals uit te breiden met een 4e fase. De bedoeling 

is om het wonen en werken sterk te verweven, zodat er een gemoedelijke sfeer ontstaat. Deze 

sfeer zorgt voor een interessant ondernemingsklimaat voor lokale KMO’s en opstartende jonge 

bedrijven.  

 

Voor de realisatie van de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein ’t Walletje fase 4 wordt 

gesteund op de inrichtingsprincipes van de uitbreiding van fase 3.   

 

Met deze infobrochure geven wij u een zicht op deze inrichtingsprincipes  en op de geplande 

ontwikkeling. Ook de belangrijkste aspecten van de uitgifte worden u aangereikt.  

We hopen u en uw bedrijf in de toekomst te mogen begroeten als kandidaat-koper van deze laatste 

uitbreiding van het alomgekende bedrijventerrein ’t Walletje. 
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Wij proberen zo goed mogelijk te beantwoorden aan de vraag van de bedrijven die op zoek zijn 

naar een bedrijfskavel op maat. Daarom werd er gekozen voor een specifieke procedure.  

De kavels worden per lopende meter aangeboden. Dit betekent dat er op voorhand geen 

verkavelingsplan wordt opgemaakt met de verdeling van de kavels. De kandidaat-kopers zullen 

zelf hun kavel en grootte kunnen kiezen, volgens aanbod. De gevraagde ruimtebehoefte moet 

wel door de kandidaten gemotiveerd worden.  

1. Bindende criteria 
Een aantal voorwaarden die gesteld worden zijn bindend. Deze voorwaarden staan vermeld in 

het RUP stadslandschap Westkapelle. Hiervan kan niet worden afgeweken en iedere kandidaat-

koper dient dan ook zich aan deze criteria te houden.  

 

De grootte van de kavels wordt beperkt tot 5 000 m². Samenvoegen van kavels is niet 

toegestaan. Per kavel moet er een minimale bebouwing zijn van 70% van het grondperceel. De 

minimumgrootte van een kavel is 750 m². Alle bedrijven die een kleinere oppervlakte wensen, 

zullen doorverwezen worden naar het bedrijfsverzamelgebouw.  

 

1.1 Activiteiten 
 

De gronden gelegen in de lokale bedrijvenzone zijn bestemd voor de inplanting van onschadelijke 

en ongevaarlijke productie-, verwerkende- en/of dienstverlenende bedrijven die niet hinderlijk 

zijn voor de omgeving. Dit geldt ook alle noodzakelijke sociale uitrustingen en voorzieningen in 

functie van de bedrijfsvoering.  

 

In nevenactiviteit zijn handel, kantoren en beperkte toonzalen gekoppeld aan de activiteiten in 

hoofdbestemming toegelaten. De activiteiten in nevenbestemming mogen geen intensieve 

loketfunctie hebben.  

 

1.2 Bezitsvoorwaarde 
 

Het gelijktijdig gebruik maken van verschillende percelen door één bedrijf in bedrijvenzone ’t 

Walletje is niet toegelaten.  
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1.3 Bouwverplichting 
 

Kopers zijn verplicht om te beginnen bouwen binnen de 2 jaar te rekenen vanaf de datum van 

ondertekening van de akte. Er is ook een bouwverplichting binnen een termijn van 4 jaar. 

Daarnaast geldt er ook een exploitatieverplichting van maximaal 5 jaar.  

 

1.4 CO2-neutraliteit 
 

Op het bedrijventerrein ’t Walletje geldt een verplichting tot co2-neutraliteit. Aan deze 

verplichting kan voldaan worden door: 

- De aankoop van groene stroom bij een energieleverancier naar keuze 

- Of de productie van groene stroom door het bedrijf zelf 

- Of de compensatie van de co2-emissies door de aankoop van emissiekredieten 

- Of een combinatie van de hierboven vermelde mogelijkheden 

 

Indien u als kandidaat-koper kan voldoen aan deze bindende criteria kan u een 

vestigingsaanvraag indienen waarbij u onderschrijft dat u aan al deze criteria voldoet of zal 

voldoen. Na het ontvangen van alle vestigingsaanvragen gaat de selectieprocedure van start.  

 

 

 
 



 

Bedrijventerrein ’t Walletje 

Infobrochure bedrijven 
 

 

2. Selectieprocedure 
 

De beschikbare ruimte is schaars en de vraag is groot. Daarom wordt er voor de toewijzing van 

de percelen met een selectieprocedure gewerkt.  

 

2.1 Fase 1: Inschrijvingsperiode 
Alle geïnteresseerde bedrijven sturen een volledig ingevulde vestigingsaanvraag op naar AGSO, 

samen met alle verplicht en vrijblijvend toe te voegen documenten.  

Probeer deze documenten zo goed mogelijk in te vullen. Het is aan de hand van deze documenten 

dat er beslist zal worden over uw rangnummer. Hoe uitgebreider deze documenten zijn, hoe beter 

ons inzicht op uw behoefte naar een bedrijfskavel.  

 

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist  

’t Walletje 104 bus 101 

8300 Knokke-Heist 

 

2.2 Fase 2: Screening 
Op basis van de vestigingsaanvragen wordt gekeken of de kandidaten in aanmerking genomen 

kunnen worden en wordt er een rangnummer toegekend. De Raad van Bestuur van AGSO 

bepaalde hiervoor de criteria: 

 

1. Vestigingsadres 

2. Herlokalisatie 

3. Aard van de activiteit 

4. Starter 

5. Tewerkstelling 

 

Aan de hand van deze rangnummers wordt een rangschikking opgemaakt die aan de Raad van 

Bestuur van AGSO wordt voorgelegd.  
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3. Gebruikte selectiecriteria 
 

3.1 Vestigingsadres 
Zelfstandigen met domicilie in de gemeente of vennootschappen met maatschappelijke én 

exploitatiezetel in Knokke-Heist verkrijgen voorrang tav buiten de gemeente gevestigde personen 

of bedrijven. 

 

3.2 Herlokalisatie 
Bedrijven die ingevolge een beslissing van de gemeente dwingend moeten herlokaliseren 

(BPA/RUP/…) of bedrijven die omwille van een wettelijk vastgestelde reden die niet te wijten is 

aan een onzorgvuldige exploitatie moeten herlokaliseren, verkrijgen voorrang boven andere 

kandidaten. 

 

3.3 Aard van de activiteit 
Bedrijven met activiteiten gericht op Knokke-Heist en omgeving bekomen een betere waardering 

dan wanneer terreinen alleen gedienstig zijn louter voor opslag.  

 

3.4 Starter 
Startende ondernemingen zijn bedrijven – ongeacht het type (eenmanszaak/ vennootschap), 

jonger dan drie jaar. 

 

3.5 Tewerkstelling 
Bedrijven die een hogere tewerkstelling creëren per gevraagde oppervlakte, krijgen de voorkeur. 

Als tewerkstelling wordt beschouwd het aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) dat werkzaam is of 

zal zijn in het bedrijf. Interimwerknemers en seizoensarbeiders worden mee in rekening 

genomen. 

 

Dit criterium toetst een toekomstbeeld, bedrijven dienen hun geraamde toekomstige 

tewerkstelling te staven aan de hand van hun huidige tewerkstelling of aan de hand van een 

businessplan. 
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Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode en het doorlopen van de selectieprocedure 

worden de kandidaat-kopers gerangschikt volgens geschiktheid voor vestiging op het 

bedrijventerrein. Aan de hand van deze rangschikking zullen de bedrijven uitgenodigd 

worden voor het kiezen van een bedrijfskavel.  

 

4. Procedure 
 

1. Optieneming: Na de verdeling van de kavels zal aan alle kandidaat-kopers gevraagd 

worden hun keuze te bevestigen. De kavels worden op dat moment in optie genomen en 

wordt een optievergoeding van € 3500 wordt gestort.  
 Termijn 8 werkdagen 

 

2. U maakt een schetsontwerp op van uw bedrijfspand. Dit ontwerp bevat minstens de 

inplanting, grondplan per bouwlaag, gevelzichten en minstens één doorsnede. 

 Termijn 4 maanden 

 - alle schetsontwerpen worden digitaal bezorgd aan AGSO die deze ter goedkeuring 

 voorlegt aan het WPC 

 Termijn 3 weken 

 

3. Na een positief advies van het WPC, kan uw schetsontwerp verder worden uitgewerkt tot 

een aanvraag tot omgevingsvergunning. 

 Termijn 3 maanden 

 

4. De behandeling van uw omgevingsvergunning.  

 Termijn 75 dagen 

 

5. Op het moment dat u de omgevingsvergunning ontvangt, kan de optie gelicht worden. U 

vraagt het lichten van de optie aan per aangetekend schrijven. U levert ons het bewijs 

van indiening van de goedkeuring van uw bouwaanvraag. U stort het voorschot van 10 

% van de totale verkoopprijs en de meetkosten van 1100 euro met aftrek van de 

optievergoeding van 3500 euro.  

 Termijn 2 maanden 

 

6. Na betaling wordt de notaris wordt door ons ingelicht dat de verkoopakte kan opgemaakt 

worden. 

 Termijn 4 maanden 
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5. Prijszetting 
De bedrijfskavels worden te koop aangeboden tegen een richtprijs van € 225 - € 300 per m², 

afhankelijk van de ligging van de kavel.  

 

Voor die prijs krijgt u één van de zeer gegeerde bedrijfskavels in Knokke-Heist. De bedrijfskavels 

zijn goed uitgerust, waarvan u zelf de grootte en de ligging kan bepalen.  

 

6. Timing 
Kandidatuurstelling: tot 15 mei 2019 

Daarna: enkel wanneer er nog kavels beschikbaar zijn 

Optieneming: najaar 2019 

Afsluiten koopovereenkomst: najaar 2020 

Kavels bouwrijp: eind 2020 

Mogelijkheid tot begin bouwwerken: begin 2021 

 

 

Heeft u nog verdere vragen omtrent de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje fase 4? 

Neem dan zeker een kijkje op onze webpagina  

https://www.agsoknokke-heist.be/stadsontwikkeling/projecten/t-walletje-fase-4-2.aspx 

 

Blijft u nog steeds met vragen zitten: 

 

Neem dan contact op met  

AGSO Knokke-Heist 

info@agsoknokke-heist.be 

050 442 500 

 

https://www.agsoknokke-heist.be/stadsontwikkeling/projecten/t-walletje-fase-4-2.aspx
mailto:info@agsoknokke-heist.be

