LIJST MET DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN VAN 10 januari 2022
Zoals voorgeschreven in Artikel 285 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de lijst met de besluiten
van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2022 - 15.00 uur bekend gemaakt.

1
Proces-verbaal van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 03
januari 2022 - goedkeuring.
Goedgekeurd
2

Voorlopige vaststelling van de agenda van de gemeenteraad van 01 februari 2022.

Goedgekeurd
3

Organogram van het personeel van het lokaal bestuur - goedkeuring.

Goedgekeurd
4

Uitdiensttreding personeelslid

Kennisneming
5
Begeleid(st)ers IBO deeltijds (C1-C2) - aanleggen werfreserve via vereenvoudigde
selectieprocedure - goedkeuring selectiecommissie en tijdsplanning.
Goedgekeurd
6

Bestelaanvragen.

Goedgekeurd
7

Invorderingsstaten.

Goedgekeurd
8

Aanrekeningenlijsten.

Goedgekeurd
9
Leveren en plaatsen van een evenementenkast voor de site Boucherie te Wervik goedkeuring verrekening 1.
Goedgekeurd
10 Maaien bermen en grachten - 2020-2021 - verlenging 1 - goedkeuring verrekening 2 (453,75
euro, inclusief BTW).
Goedgekeurd
11 Maaien bermen en grachten - 2020-2021 - verlenging 1 - goedkeuring vorderingsstaat 1.
(bedrag : 17.124,06 euro, exclusief BTW).
Goedgekeurd
12

Rioolaansluiting - Menensesteenweg 232 - goedkeuring.

Goedgekeurd
13

Rioolaansluiting - Veldstraat 11 - goedkeuring.

Goedgekeurd
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14

Plaatsen nestkast torenvalk bedrijventerrein Pontstraat .

Goedgekeurd
15

Groene gevels begraafplaats Kruiseke.

Goedgekeurd
16

Schadebestek 2022-001 - Sint Maartensplein 10 - schade bloembak.

Goedgekeurd
17

Fluvius - uitvoering werken op openbaar domein - Geluwestraat - Vredestraat - 360852.

Goedgekeurd
18 Telenet - werken op openbaar domein - Vredestraat - Geluwestraat - 25078223 goedkeuring.
Goedgekeurd
19

Proximus - werken op openbaar domein - Th. Godtschalcklaan - JMS 513580.

Goedgekeurd
20 Investeringstoelage - voorzien van een fietsenstalling voor het gemeenschapsonderwijs in
de Hellestraat (Futuraschool) te Wervik.
Goedgekeurd
21

Mobile mapping / gedetailleerde orthofoto, gedeelde aankoop via Leiedal - verlenging

Goedgekeurd
22 Omgevingsloket - 2021/297 - het plaatsen van een fietsenberging en berging aan WZC Ter
Beke gelegen in de Beselarestraat 1 - vergunning.
Goedgekeurd
23
.

2021/286 - het bouwen van een garage - wijziging huisnummer - rechtzetting materiële fout

Goedgekeurd
24 Omgevingsloket - 2021/294 - voor het kappen van 13 populieren gelegen in de Menenstraat
110 - vergunning.
Goedgekeurd
25 Omgevingsloket - 2021/300 - voor het verbouwen van een bestaande rijwoning gelegen in
de Toekomststraat 4 - vergunning.
Goedgekeurd
26 Omgevingsloket - 2021/301 - voor het plaatsen van een zwembad gelegen in de Speiestraat
170 - vergunning.
Goedgekeurd
27 Omgevingsloket - 2021/303 - voor het aanleggen van een vlonderpad en een zwembad in
een tuin. gelegen in de Motestraat 66 - vergunning.
Goedgekeurd
28 Omgevingsloket - 2021/308 - voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting gelegen in de
Steenakker 11 - vergunning.
Goedgekeurd

College van burgemeester en schepenen 10 januari 2022

Pagina 2

29 Omgevingsloket - 2021/275 - voor het verbouwen van sporthal Ter Linde gelegen in de
Tuinwijk 2 - verlenging van het openbaar onderzoek.
Goedgekeurd
30

Verslag lokaal woonoverleg 29 november 2021.

Goedgekeurd
31

Premie hemelwaterinstallatie - Wolvenstraat 17 te Wervik.

Niet goedgekeurd
32

Verdeling van goed, eerste afdeling, Sectie B, nummer 803 c - Rapetstraat.

Goedgekeurd
33

Verdeling van goed, derde afdeling, Sectie B, nummer 558f2 - Dadizelestraat.

Goedgekeurd
34

Project 'Ik maak het aan' - drempels webshop.

Goedgekeurd
35 Aanvraag tot gebruik lokaal Sloeber en lokaal Academie (De Knippelaar) door De
Graankorrel Kruiseke tijdens een periode van verbouwingen op de school.
Goedgekeurd
36

Markt - standplaats - opzeg en overname.

Goedgekeurd

Personen die inzage wensen te krijgen in één of meerdere van deze beslissingen dienen hun
aanvraag te richten tot de algemeen directeur via het mailadres info@wervik.be, met duidelijke
vermelding van welke beslissingen zij wensen in te zien. Er dient rekening te worden gehouden met
de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur, in het bijzonder ook met de bescherming van de
privacy in geval van persoonsgebonden dossiers.
Personen die een klacht wensen in te dienen tegen één van voormelde beslissingen dienen dit te
doen bij de toezichthoudende overheid, namelijk de Vlaamse Regering of de Provinciegouverneur.

De algemeen directeur,

Philippe Verraes
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Youro Casier
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