Openbaar domein
Tom Vantomme

Annie Descamps
Francis Borteel
Kenny Delobel
Pieter Lelong

Coördinator openbaar domein
Administratief
hoofdmedewerker
Technisch medewerker
Administratief medewerker
Administratief medewerker

Contrcatueel

B4-B5

1 VTE

Statutair

C4-C5

0,80 VTE

Statutair

C1-C3

0,80 VTE

Contractueel

C1-C3

0,80 VTE

Contractueel

C1-C3

1 VTE

Totaal

4,40 VTE

Tom
Vantomme
Coördinator
Contractueel
B4-B5
1 VTE

GROEN
Technisch
administratief
medewerker
C1-C3
1 VTE

WEGEN &
RIOLERINGEN
Expert
B4-B5
1 VTE

WEGEN &
RIOLERINGEN
Technisch
administratief
medewerker
C1-C3
1 VTE

PATRIMONIUM
Expert
B4-B5
1 VTE

PATRIMONIUM
Technisch
administratief
medewerker
C1-C3
1 VTE

Patrimonium
Afbraak muziekacademie Gasstraat
Groendienst
Maaien gazons:
Omvat het maaien van alle gazons te Wervik (97.305 m²) en Geluwe (26.631 m²).
Dit werk werd gegund aan Tuinen Vanrobaeys uit Wervik voor het bedrag van € 51.737,10 incl.
btw.
Groenonderhoud begraafplaatsen:
Omvat het scheren van hagen, maaien van gras en onkruidbestrijding op de parkbegraafplaats,
begraafplaats Komenstraat en begraafplaats Kerkhofstraat.
Dit werk werd gegund aan Tuinen Dewulf uit Boezinge voor het bedrag van € 34.722,87 incl.
btw.
Werken Mina-werkers:
Uitvoering van natuur technische werken die uitgevoerd worden door doelgroepwerknemers.
Dit werk omvat snoeiwerken, maaiwerken, onkruidbestrijding op verhardingen en bestrijding
van exoten.
Dit werk werd gegund aan De Groene Kans uit Diksmuide voor het bedrag van € 38.355,23 incl.
btw.
Maaien van bermen en grachten:
Dit omvat het maaien van bermen en grachten op het hele grondgebied, halverwege mei en
eind september. in totaal worden er 110,6 km grachten gemaaid en 156,1 km bermen, waarvan
106,4 km bermen zonder opvang en 49,7 km bermen met opvangen. Dit werk werd gegund
aan Tuinen Vanrobaeys uit Wervik voor het bedrag van € 31.734,36 incl. btw.
Bebloeming centrumstraten:
Dit omvat het uitbesteden van eenjarigen in 6 bloembakken, 24 hangmanden en 10 bloempotten. Ook het water geven van andere bloembakken en plantvakken wordt uitbesteed (212 m²).
Dit werk werd gegund aan Signco uit Willebroek voor het bedrag van € 8.302,50 incl. btw voor
de bebloeming en € 11.543,40 incl. btw voor de watergift.
Aanvoer afval:
Dit omvat een prijsvraag voor het aanvoeren van verschillende fracties afval (groenafval, houtafval, veegvuil, aarde, beton, steenpuin,…) afval naar verschillende verwerkers
Groenonderhoud sociale tewerkstelling:
Dit omvat het uitbesteden van alle groenonderhoud van bepaalde wijken (John Eden – Vossaardestraat Kruiseke, Esdoorn- en Bourgondiëstraat te Wervik).
Dit werk werd gegund aan Westlandia uit Ieper voor het bedrag van € 81.605,30 incl. btw.
Werken beuk Geluwe:
Na het verwijderen van de frituur onder de rode beuk op het kerkplein van Geluwe, werd de
verharding opgebroken en vervangen door doorwortelbare ruimte voor de boom.
Er werd nieuw substraat en aarde aangevuld en een nieuwe beplanting aangelegd. Er werd ook
een beregeningsinstallatie aangelegd om de boom in droge periodes te voorzien van voldoende
water. Dit werk werd gegund aan Berghe Technics uit Wervik voor het bedrag van € 4.625, 83
incl. btw.
Snoeiwerken Molenmeersen:
In de Molenmeersen (Groendalstraat, Molenmeersenstraat, Oorlogsduikerstraat en Oude Me-

senweg) werden alle straatbomen voorzien van een onderhoudssnoei, waarbij alle dood hout
en zieke en beschadigde takken, breukgevoelige en probleemtakken werden weggenomen en
opgesnoeid werden tot op vrije doorrijhoogte.
Dit werk werd gegund aan Berghe Technics uit Wervik voor het bedrag van € 27.521,45 incl.
btw.
Vervangen brug visput Geluwe
In de Emiel Huysstraat te Geluwe werd de bestaande houten brug die kapot was, vervangen
door een brug in kunststof.
Dit werk werd gegund aan Tuinen Dewulf uit Boezinge voor het bedrag van € 9.819,69 incl.
btw.
Aanvragen premies:
Er werden 10 aanvragen ingediend voor het knotten van 305 bomen.
Er werden 7 aanvragen ingediend voor scheren van 2.155 lopen meter
Er werden 2 haagplantacties georganiseerd, in het voorjaar en het najaar
In het voorjaar werden 3 aanvragen ingediend voor aankoop van 200 haagplanten, 5
hoogstambomen en 11 fruitbomen
In het najaar werden 10 aanvragen ingediend voor aankoop van 940 haagplanten, 42
hoogstambomen en 30 fruitbomen
Technische dienst
Landelijke wegen
Dit werk omvat de heraanleg van een deel van de Peperstraat, een deel van de Dadizelestraat,
de volledige Artoisstraat, de volledige Busbekestraat, een deel van de Hagelstraat en een deel
van de Nijverheidslaan.
Het dossier werd opgemaakt door Group D uit Harelbeke.
De werken werden gegund aan Raf Devriese uit Koolskamp, voor het bedrag van 414.618,89 €
incl. btw.
Kerstverlichting
Het huren en plaatsen van kerstverlichting werd aanbesteed voor een periode van 4 jaar (20182022). Deze diensten werden gegund aan de firma Light & More uit Ingelmunster, voor het
bedrag van € 39.500 incl. btw (per jaar).
Aanbrengen wegmarkeringen
Het aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied werd in 2017 aanbesteed voor een
periode van 3 jaar. De werken werden gegund aan de firma Verfaillie-Leroy uit Zillebeke, voor
het bedrag van € 10.768,55 € incl. btw (per jaar).
Sneeuw en gladheidsbestrijding
Het strooien van wegenzout werd aanbesteed voor een periode van 4 jaar (2018-2022).
De werken werden gegund aan de firma Cardoen uit Zonnebeke, voor het bedrag van €
16.111,15 incl. btw (per jaar).
VLOT (Veilig Lopen Op het Trottoir)
In de seniorenadviesraad worden op regelmatige basis opmerkingen gemaakt over slechte
voetpaden, hindernissen op de weg, … van daaruit werd een inventaris opgemaakt van alle
obstakels en hindernissen. Er werd een werkgroep opgericht met vrijwilligers van de seniorenadviesraad en met ondersteuning van het OCMW, die met een looprek en een rolstoel een
wandeling gedaan hebben om de knelpunten te situeren.

Deze werden onderverdeeld in verschillende categorieën:
1.
Geen of onderbroken voetpaden
2.
Te hoge drempels
3.
Slecht begaanbare voetpaden
4.
Ontbreken van zebrapaden
5.
Schuine/sterk hellende voetpaden
6.
Te smalle voetpaden

Tabel met aantal opmerkingen per categorie. De opmerkingen zijn per categorie opgedeeld in:
• Reeds in orde: dit zijn zaken waarover positieve opmerkingen werden gegeven en reeds in
orde zijn
• Afgewerkt: dit zijn meldingen die reeds aangepakt zijn en opgelost zijn
Uitvoering korte termijn: deze meldingen zijn niet direct uitvoerbaar/oplosbaar, maar zullen op korte termijn opgelost worden (vb: zit in een dossier dat opgestart is,…)
• Uitvoering lange termijn
deze meldingen zullen op lange termijn opgelost worden (vb:
heraanleg straten, …)
• Niet realiseerbaar: technisch niet mogelijk om uit te voeren of aan te passen.
• Meer info nodig: opmerking onduidelijk, er is meer informatie nodig over de melding
Mobiliteit
Invoering zone 30 centrum af
In de mobiliteitscommissie van 16 mei werd de uitbreiding van de zone 30 in het centrum van
Wervik besproken. In deze zitting werd geadviseerd om de zone 30 uit te breiden.
In college van Burgemeester en Schepenen van 11 juni werd beslist om het advies van de mobiliteitscommissie te volgen en een proefproject in te voeren.
Op 1 september 2018 werd de zone 30 ingevoerd, voor een proefperiode van 6 maanden, tot 1
maart 2019. Intussen werd de proefperiode verlengd en worden er verschillende metingen en
sensibilisatieacties voorzien.
Er waren in 2018 vier vergaderingen van de Mobiliteitscommissie:
Mobiliteitscommissie 14 februari 2018:
1.
Goedkeuring verslag vorige mobcom				
2.
Werkgroep verkeer scholen						
3.
Stavaza uit te voeren werken							
4.
Platte nagels + fietsembleem Speiestraat nieuw voorstel			
5.
Meting Prinsenstraat in functie van zwaar vervoer			
6.
Meting Bakkerstraat							
7.
Bocht Hoogweg: uiteenzetting van plaatsbezoek				
8.
Suggesties op voorstel snelheden centrum				
9.
Suggesties op voorstel parkeerroute					
10.
Guido Gezellestraat: terugkoppeling éénrichting 				
11.
Zwaar verkeer Pollepelstraat, Ijsselbeekstraat, Oude Ieperstraat		

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Doorgang Nijverheidslaan, Schoolstraat					
Snelheid Kruisekestraat van 90 naar 70 km/u				
Site Pionier								
Sluipverkeer Geluwesesteenweg Wolvenstraat					
Zijstraatje Ommegangstraat						
Verhoogde berm Speldenstraat parkeerstrook 30 minuten		
Klingstraat: zicht bij uitrijden firma’s					
Schoolstraat Sint Jorisstraat						
Werken Wittepoortlaan: parkeren Vlaslaan				
Bushalte school Hellestraat						
Veiligheid Stations - Ommegangstraat					

Mobiliteitscommissie 16 mei 2018:				
1.
Stavaza uit te voeren werken						
2.
Jeruzalemstraat parkeerregime en zone 30						
3.
Meting Geluwestraat							
4.
Meting Kerkstraat							
5.
Zorgstickers								
6.
Sluipweg richting appartementen Leiekaai			
7.
Visualisatie project zone 30 in centrum					
8.
Wijziging reglement bekomen voorbehouden pp				
9.
Bushalte Hellestraat							
Mobiliteitscommissie 17 september 2018:				
1.
Stavaza uit te voeren werken						
2.
Enquête schoolstraat en fietsveilige route				
3.
Zorgstickers								
4.
Reglement voorbehouden parkeerplaatsen				
5.
Ontsluiten Leiekaai sluipverkeer					
6.
Meting Ommegangstraat					
7.
Wegnemen wegversmalling Derde Lansiersstraat		
8.
Gevaarlijke bocht Magerheidstraat					
9.
Laagweg parkeerverbod							
10.
Laag Vlaanderenstraat fietsers						
11.
Varia									
			
Mobiliteitscommissie 5 december 2018
1.
Stavaza uit te voeren werken						
2.
Vraag zebrapad Triamant						
3.
Vraag zwaar verkeer Ter Hand						
4.
Vraag De Vlier								
5.
Meting Menensesteenweg						
6.
Meting Klytemolenstraat							
7.
Varia
Tijdelijke politieverordeningen op het verkeer:
In 2018 werden er 83 tijdelijke politieverordeningen aangevraagd:
•
•
•
•

Kerstboomverbranding 2018 (6/01/2018)
Nieuwjaarsdrink Kasteelstraat
Persmoment Vrijdagmarkt (2/02/2018)
Streekbierenfestival (17/02/2018)

• Wiener Circus (19/02/2018 - 22/02/2018)
• Modeshow Sint-Janskapel - Kleding Marez (2/03/2018)
• Verplaatsing wekelijkse markt (16/03/2018)
• Verplaatsing wekelijkse markt (23/03/2018)
• Doortocht Gent-Wevelgem (25/03/2018)
• Duathlon Geluwe (25/03/2018)
• Lentekermis Wervik (12/03/2018 - 26/03/2018)
• Speelstraat Tuinwijk (18/03/2018 - 1/07/2018)
• Après Ski Koolzak (6/04/2018 - 7/04/2018)
• Bedrijfsfeest/opendeurdag Vanrobaeys - Visgraat parkeren (6/04/2018)
• Schoolstraat en Kiss and Ride in de Sint Jorisstraat (16/04 - 29/04/2018)
• Wielerwedstrijd Geluveld (21/04/2018)
• Vinkenzetting - De Vlaamse Zangers - Hansbekestraat (27/04 - 8/07/2018)
• Rock Rally Bierpompe (28/04 - 29/04/2018)
• Rommelmarkt ‘t Oud Park (29/04/2018)
• Ruiters en koetsen (1/05/2018)
• Modeshow Lingerie Marie (26/04/2018)
• Fête de Jéhan van d’Helle (10/05/2018)
• Vinkenzetting - De Vlaamse Zangers - Boogstraat (21/05/2018)
• Two Raiders Run (26/05/2018)
• Koolzakommegang (26/05/2018 - 27/05/2018)
• Vinkenzetting - kampioenschap van de tabakstreek 2018 (8/06/2018)
• Vinkenzetting - De Vlaamse Zangers - Klijtbosstraat (8/06/2018)
• Zesheuvelenloop (8/06/2018)
• 44ste autorally van Wervik (9/06/2018)
• Rally Wervik - aanvulling Servicezone (8/06 - 9/08/2018)
• Wielerwedstrijden Park Kermis - (9/06 - 10/06/2018)
• Skullfest 2018 (9/06/2018 - 10/06/2018)
• Gaperstreffen voor motoren - MC Blue Skulls Belgium (9/06 - 10/06/2018)
• Wielerwedstrijd - Kermisprijs Geluwe (15/06/2018)
• Opening nieuwe burelen HVM De Leie (15/06/2018)
• Wielerwedstijd - Grote Prijs van Geluwe (19/06/2018)
• Kermis en Kermisconcert Harmonie Geluwe (17/06/2018)
• Rommelmarkt Esdoorn (17/06/2018)
• Kermis Geluwe (15/06/2018 - 19/06/2018)
• Straatfeest Kasteelstraat (23/06/2018)
• Straatfeest Oude Beselarestraat (23/06/2018)
• Circus Barones (24/06 - 27/06/2018)
• Wijkfeest Molenhoek (29/06/2018 - 1/07/2018)
• Gapersfeesten (7/07/2018)
• Buurtfeest ‘t Kaf (7/07/2018)
• 150 jarig bestaan Brandweer Geluwe (8/07/2018)
• Wielerwedstrijden Memorial Niels Forrest (8/07/2018)
• Belg. Kampioenschap LWU (8/07/2018)
• Buurtfeest De Kier (7/07/2018)
• Brandweer Geluwe - viering 150 jaar BW (8/07/2018)
• Wielerwedstrijd Galloo Classic (11/07/2018)
• Rommelmparkt Kruiseke (14/07/2018)
• Rommelmarkt Hoogland (14/07/2018)
• Wervik 2050 (14/07/2018 - 15/07/2018)
• Straatfeest Oude Mesenweg (4/08/2018)
Verplaatsing wekelijkse markt (17/08/2018)
Rommelmarkt Molenmeersen (25/08/2018)

Oldtimer tractoren bijeenkomst (2/09/2018)
Wijkfeest Elf Juliplein / Zannekinstraat (2/09/2018)
Straatfeest Zuidstraat (8/09/2018)
Ricardbeurs (8/09/2018 - 9/09/2018)
Straatfeest Bunderstraat (8/09/2018)
WOI-herdenking Ter Hand (29/09/2018)
Wandeltocht 42ste Tabakstocht (23/09/2018)
Dwars door Geluwe (29/09/2018)
Herdenkingsplechtigheid Ter Hand (29/09/2018)
Nacht van de ambiance (29/09/2018)
Oktoberkermis Geluwe (12/10/2018 - 14/10/2018)
15 parkeerplaatsen Oosthove - Gaselwest (26/10/2018)
Bolle Bolle Saint-Martin (2/11/2018)
Lourdesstraat éénrichtingsverkeer (10/11/2018)
Kruisekestraat (10/11/2018)
De Raketmannen (11/11/2018)
Kerkhoven (1/11/2018)
Kerstmarkt Geluwe (9/12/2018)
Buurtfeest Lindehofstraat (15/12/2018)
Kerstdrink Lindehofstraat (15/12/2018)
Kersthappening De Graankorrel (21/12/2018)
Speelstraat Tuinwijk (01/07/2018 - 31/12/2018)
Kerstboomverbranding (12/01/2019)
Gaperstocht (13/01/2019)
Bedrijfsfeest Tuinen Vanrobaeys (06/04/2018-07/04/2018)
Kiss and ride Geluwe (23/04/2018 - 30/06/2019)
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