PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 5 mei 2020
Aanwezig :

Marc Kino, voorzitter;
Youro Casier, burgemeester;
Bert Verhaeghe,
Geert Bossuyt,
Ann Degroote,
Bart Pynket,
Sonny Ghesquiere, schepenen;
Alexander Vantomme,
Hendrik Ingelbeen,
Bercy Slegers,
Dominique Marecaux, Belinda Beauprez, Yves Obin, Etienne Pillaert,
Johan Deneut,
Tom Durnez,
Cindy Vienne,
Nino DHellem,
Angelo Demuynck, Lien Deblaere, Kristof Vandamme, Yara Bogaert,
Els Scheirlynck, Nele Leroy, Robin Depoorter, raadsleden;
Philippe Verraes, algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :
Agendapunt: Reglement kleine landschapselementen - wijziging - goedkeuring.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 30 september 1997 betreffende de aanleg en het
onderhoud van kleine landschapselementen;
Gelet op het voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen om het bestaande reglement
te wijzigen;
Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van de milieuadviesraad dd. 4 september 2019 betreffende de
wijziging van het subsidiereglement;
BESLUIT, met 16 ja-stemmen en 09 onthoudingen :
Ja :
Voorzitter Marc Kino
Burgemeester Youro Casier
Schepenen Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket en Sonny Ghesquière
Raadsleden Dominique Marecaux, Etienne Pillaert, Johan Deneut, Cindy Vienne, Nino D’Hellem, Lien
Deblaere, Yara Bogaert, Nele Leroy en Robin Depoorter
Onthoudingen :
Raadsleden Alexander Vantomme, Hendrik Ingelbeen, Bercy Slegers, Belinda Beauprez, Yves Obin,
Tom Durnez, Angelo Demuynck, Kristof Vandamme en Els Scheirlynck
Artikel 1:

Het subsidiereglement houdende betoelaging van de aanleg en onderhoud van kleine
landschapselementen werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 september 1997 en gewijzigd
in gemeenteraad van 5 mei 2020.
Artikel 2:
De subsidies kunnen aangevraagd worden door bewoners van de Stad Wervik of door de eigenaars
van de gronden in Wervik die hiervoor in aanmerking komen. De aanleg kan enkel op Werviks
grondgebied uitgevoerd worden.
Artikel 3:
Definities:
- haag: aanplanting tot bescherming of afbakening van een stuk land , bestaand uit streekeigen
struiken die door snoei vrij smal worden gehouden . De hagen mogen niet éénvormig zijn en
bestaan uit een mengsel van meerdere soorten Een uitzondering hierop is de meidoorn ,
waar een éénvormige haag wel toegelaten is. (4 planten/lm)
- heg: rij van naast elkaar geplaatste struiken tot afscheiding van een stuk land , met inheemse
struiken en breed uitgroeiend . ( 1 plant /lm)
- houtkant: lijnvormige aanplanting met struiken en houtige beplanting , eventueel aangevuld
met hoogstammige bomen . Deze wordt beheerd als hakhout door de planten periodiek tegen
de grond af te zetten , zonder verwijdering van de wortels. ( haagplanten 1/lm , hoogstammen
1/om de 2m)
- knotbomen: hier betreft het vooral wilgen , maar ook els , eik, populier en es die worden
beheerd als knotboom.
hoogstammige bomen rijen of solitaire bomen die streekeigen zijn en voldoen aan de
principes van de juiste boom op de juiste plaats zodanig dat de bomen volledig kunnen
uitgroeien .
- hoogstammige fruitbomen: deze zijn bedoeld voor de aanplant van een hoogstamboomgaard ,
of als solitair , meestal in grasland.
- Poel: hieronder wordt verstaan de aanleg van een poel , voor de inrichting als amfibieënpoel ,
of specifiek in graasweiden als vee drinkpoel .
- Klimplanten: in het kader van het promoten voor de aanleg van een tegeltuintje worden ook
een aantal klimplanten aangeboden. De lijst met klimplanten kan worden terug gevonden in
de bijlage.
Artikel 4:
De subsidiebedragen voor de pakketten voor aanleg
vastgesteld in onderstaande tabel :
Object
Aanleg haag

Voorwaarden
Min. 20 m

Aanleg heg

Min. 20 m

Aanleg houtkant

Min. 50 m

Aanplant knotbomen
Aanplant hoogstammige bomen
Aanplant hoogstammige fruitbomen
Aanleg poel

Min. 5 stuks
Min. 5 stuks
Per stuk
Éénmalig/stuk

Klimplanten tegeltuintje

Per stuk

van kleine landschapselementen worden

Bedrag
€ 5,00 /pakket van 20 haagplanten
voor geschoren haag
€ 5,00 / pakket van 20 haagplanten
voor uitgroeiende haag
€ 5,00 /pakket van 20 haagplanten
voor hakhoutbeheer
€ 25,00 / 5 hoogstambomen
€ 25,00 / 5 knotbomen
€ 25,00 / 5 hoogstambomen
€ 10,00 / fruitboom
€ 75,00 vanaf 25m²
€ 150,00 groter dan 50m²
€ 3,00 /stuk

Alle planten en pakketten die besteld kunnen worden in kader van dit reglement zijn terug te vinden in
de vastgestelde plantenlijst in bijlage.
De subsidie of de som van meerdere toegekende subsidies wordt beperkt tot een maximum van
€200,00 per kalenderjaar per aanvrager.
Artikel 5 :
Voor alle pasgeborenen wordt een bon voor het bestellen van een hoogstam fruitboom aangeboden.
Deze wordt aan de kersverse ouders bezorgd, die de bon kunnen invullen en terug bezorgen aan het
stadsbestuur.
Voor de leveringsperiode is artikel 6 van het reglement van toepassing.
Indien de ouders zelf geen plaats hebben om de boom aan te planten, kan deze aangeplant worden
bij de dooppeter of-meter, grootouders,…
Na het planten van de boom kan men de foto van de omgeving waar het boompje werd geplant
doorsturen naar onze communicatiedienst (communicatie@wervik.be) . Twee maal per jaar wordt een
foto getrokken en krijgt de pasgeboren baby nog een verrassing.
Artikel 6 :
Er worden 2 leveringsperiodes voorzien :
Najaarsbeplanting : bestelperiode tot eind oktober , levering 2e helft november
Voorjaarsbeplanting : bestelperiode tot eind februari , levering 2e helft van maart
De bestelformulieren kunnen bekomen worden via de website van stad Wervik : www.wervik.be of bij
dienst openbaar domein, openbaardomein@wervik.be of tel. 056/65.21.67
De plantpakketten kunnen afgehaald worden op de stad depot gelegen in de Menensesteenweg 96,te
Wervik , na overschrijving van de beschuldigde som op het nummer : BE40 0910 0025 5663.
De datum voor afhaling en het te betalen bedrag wordt via e-mail of telefonisch meegedeeld.
Artikel 7:
De wijziging gaat in vanaf de dag van goedkeuring van de wijziging van het subsidiereglement.
Bij alle lopende subsidieaanvragen voor onderhoud van kleine landschapselementen die aangevraagd
werden voor de wijziging van dit reglement, kan de uitvoering en aanvraag tot betaling worden
aangevraagd tot en met 31 december 2020.

NAMENS DE GEMEENTERAAD :
De algemeen directeur

De voorzitter

Philippe Verraes

Marc Kino
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur

Philippe Verraes

De voorzitter,

Marc Kino

