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Sectoromschrijving
Algemene Onderneming Tibergyn nv – Nijverheidslaan 54-8560 Gullegem
Uitvoeren van wegenwerken, herstellen veiligheidsstootbanden.
Infrastructuur – herstellen van bruggen, aanbrengen en verwijderen
wegmarkeringen.
hans@tibergyn.be
www.tibergyn.be
Alkern – Ieperseweg 112- 8800 Roeselare
Prefab betonproducten: buizen, inspectieputten, boordstenen, straatstenen,
grastegels, waterdoorlatende verharding, bouwblokken en oeververdediging.
www.vor-beton.be
Axioma nv – Mannebeekstraat 31 – 8790 Waregem
Axioma nv is in België al jaren een belangrijke lichtpartner actief in het
middel – en hogere segment van de projectenmarkt in diverse professionele
sectoren waaronder de openbare verlichting. Wij zijn ‘lichtspecialisten’.
Experts dus, met heel wat knowhow. Dat is dan ook onze meerwaarde. We

leveren niet alleen producten, maar ook services.. én vooral, oplossingen:
voor vraagstukken van bedrijven en overheden, zoals energiebesparing,
productiviteit of veiligheid… maar ook van imago of marketing.. of van
installatie- en onderhoudscomfort.
www.axioma-lighting.be
BeNed bvba – Industrieweg Noord 1125 – 3660 Oudsbergen
Ondergrondse water aansluitingen en stroomaansluitingen.
info@bened.be
www.bened.be
Clasal nv – Ruddervoordsestraat 82 – 8210 Zedelgem
Clasal pump technology is fabrikant van zuigerpompen maar voert ook
pompinstallaties uit. Dit voor verschillende rioolbeheerders zoals Aquafin,
Farys, Aquaduinen, De Watergroep enz. We kunnen zorgen voor
ondersteuning tijdens het ontwerp en de uitvoering. Gezien onze lange
ervaring (+20 jaar) zijn wij de ideale partner voor uw pompinstallatie.
info@clasalpumps.com
Concrete Diversity bvba – Rue des Sablières 16- 7503 Tournai
Urba Style bvba is gespecialiseerd in het maken van straatmeubilair in
architectonisch beton. Naast het uitgebreid gamma aan standaard zitbanken,
zitblokken, afsluitpalen en plantenbakken kan Urba-Style alle maatwerk aan.
Samen met betontegels & -straatstenen kunnen zij u een totaalpakket
aanbieden.

Concrete Diversity bvba, deel van de Urbastyle group, is de specialist in de
inrichting van begraafplaatsen. Met meer dan 45 jaar ervaring en honderden
referenties is Concrete Diversity uw aanspreekpartner voor al uw vragen of
wensen betreffende columbaria, urnenkelders, grafkelders, meubilair en
accessoires voor uw begraafplaats.
CREAT – Stropstraat 1 – 9000 GENT
De aankoopcentrale CREAT
-online bestelplatform met uitgebreide catalogusproducten en diensten
-expertise in wetgeving overheidsopdrachten
-belangrijke prijs- en kwaliteitsvoordelen door gebundelde marktbevraging
Liesbeth.devriendt@farys.be
www.farys.be
Ebema nv – Dijkstraat 3 – 3690 Zutendaal
Ebema_LivingCity werkt al jaren samen met en voor ontwerpers, architecten
en inrichters van openbare ruimte. De aanleg van een plein, de bouw van
een woonwijk, het ontwerp van een bank, de inrichting van een park en het
maken van kunst… allemaal projecten waar we samen met de beleidsmakers
en creatievelingen aan bouwen.
marketing@ebema.be
www.ebema.com

Flanders Color nv – Kortrijkstraat 380 – 8560 Wevelgem
Fabrikant en groothandel in coatings voor gebouwen, meubel- en
metaalindustrie, uitgebreid gamma aan non-paint producten en materialen.
Uniek in België: BENOR gecertificeerde beschermingscoating voor
betonoppervlakten in oa rioleringsstelsels.
www.flanderscolor.be
Fondatel- Rue Georges Stephenson 25 – Parc Industriel de Seneffe C -7180
Seneffe
Fondatel is een Belgische gieterij die een breed gamma van hoogwaardige
producten aanbiedt die een referentie zijn in onder andere België en
Frankrijk.
seneffe@fondatel.com

Fosfari BV- Leuvensesteenweg 136- 3191 Boortmeerbeek
Fosfari is een Belgische onderneming gespecialiseerd in de belichting van
straten, parken en pleinen, tunnels, bruggen, stations als ook in het
aanstralen van prominente gebouwen.
Naast openbare verlichting bieden wij kwalitatieve, onderhoudsvrije ESCAP
veiligheidsverlichting. Deze veiligheidsverlichting is tot 20 jaar onderhoudsvrij
en optioneel centraal te monitoren.

tijl@fosfari.be

Group Van Vooren – Industriepark Rosteyne 1 – 9060 Zelzate
Group Van Vooren is een toonaangevende firma op gebied van TIC ( Testen,
Inspecteren en Certificeren) binnen de bodem- en milieusector. Met onze
verschillende takken bieden wij een brede waaier diensten aan binnen het
volledige bodemproces, van A tot Z. Wij doen m.a.w. uitvoerend werk in de
bodem én volgen op met verdere analyses tot en met het eindadvies,
afhankelijk van uw wens.
www.groupvanvooren.com
Krinkels nv – Auguste Reyerslaan 80 – 1030 Brussel
Al meer dan een halve eeuw dragen wij zorg voor openbare en privéruimtes
en richten we onze en uw leefruimtes in. Overal in België leveren we de
toegevoegde waarde van onze expertise bij inrichtings- en
onderhoudsprojecten.
info@krinkels.be
Lithobeton nv - Kanaalstraat 18- 8470 Gistel
Lithobeton nv, een professioneel gegroeid familiebedrijf, is gespecialiseerd in
de fabricage van standaard en op maat gemaakte producten voor
wegeniswerken en nutsleidingen. Tevens is Lithobeton nv de leverancier van
distuributiecabines voor de netbeheerders en bevoorrechte partner voor de
vele electro-installateurs in België.
info@lithobeton.be

www.lithobeton.be
Metaalhandel Delrue nv – Ringlaan 49 – 8480 Ichtegem
Bouwtoebehoren en bouwstaal.
www.metaalhandel.be

Naturoof – Kwadestraat 185 – 8800 Roeselare
Naturoof is dé specialist in het ontwerpen en plaatsen van groendaken en
daktuinen voor zowel particulieren, aannemers als openbare diensten.
Daarnaast bieden we ook onderhoud aan voor zowel door ons aangelegde
als door een externe partij aangelegde groendaken en daktuinen. Met meer
dan 450+ lopende onderhoudscontracten en meer dan 10 jaar ervaring zijn
we expert in ons vakgebied. Met Naturoof materials verdelen we ook
kwalitatieve substraten en lava voor de professionele markt (technische
diensten, groendiensten, omgevingsaanleggers…)
lynn@naturoof.be

PCLT vzw- Zuidstraat 25- 8800 Roeselare
PCLT is een praktijkgericht opleidingscentrum gespecialiseerd in opleidingen
land- en tuinbouw, privaat en openbaar groenbeheer en in de industrie. Het
correct gebruik van machines staat centraal in het opleidingsaanbod.
info@pclt.be

www.pclt.be
Pipelife Belgium – Paalsteenstraat 36 – 3500 Hasselt
Pipelife is een toonaangevende internationale producent van duurzame
leidingsoplossingen. Wij stellen ons tot doel om met onze infra-en
buildingproducten een veiliger, gezonder en zorgelozer leven te creëren voor
de huidige en toekomstige generaties. Of het nu achter muren, in vloeren of
onder de grond is, Pipelife is altijd bij u in de buurt. Zowel in België als
wereldwijd vertrouwen opdrachtgevers op onze expertise en kwalitatieve
dienstverlening.
Lea.sillis@pipelife.com
Provincie West-Vlaanderen (Waterlopen, Mobiliteit en infrastructuur,
COOP, Minawa en groendienst)
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen is onder meer actief op vlak van
waterbeheer (bv. aanleg bufferbekkens), mobiliteit en infrastructuur (bv.
aanleg fietspaden) en de uitbouw en onderhoud van het patrimonium in
West-Vlaanderen.
provincie@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be
Wim Rasschaert Advocatenkantoor bv – Gentse Steenweg 323 – 9620
Zottegem
Rasschaert advocaten werkt als énig advocatenkantoor uitsluitend voor
lokale openbare besturen en non-profit in Vlaanderen en Brussel. Het
kantoor is - na 20 concrete jaren ervaring - voor lokale besturen een

volwaardig, juridisch en strategisch adviseur, alsmede een geschikte
gesprekspartner en geïnteresseerde betrokkene, Er wordt binnen het
kantoor steeds naar gestreefd om aan de besturen een volledige
transparante en juridische dienstverlening aan te bieden met optimale
beschikbaarheid en continuïteit in de dienstverlening.
wrasschaert@rasschaertadvocaten.be
www.rasschaertadvocaten.be
Technisch Bedrijf De Kegel BV – Joseph Cardijnstraat 7 – 9420 Erpe-Mere
Verkoop, service , reparatie, onderhoud, onderdelen en accessoires van
professionele straatveegmachines van de merken RAVO en MATHIEU.
info@nvdekegel.com
www.nvdekegel.com
Vlario vzw – De Schom 124 – 3600 Genk
VLARIO is hét Vlaams kenniscentrum en overlegplatform voor
gemeentelijk waterbeheer. Via de werkgroepen, ondersteunt Vlario in
hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak
van duurzame investeringen in het beheer van hemel- een afvalwater.
www.vlario.be
joke.francken@vlario.be

Verkeers- en Veiligheids Signalisatie nv– Veldstraat 107- 3500 Hasselt
Wij zijn de grootste totaalinrichter van de Belgische publieke ruimte, voor
signalisatie en straatmeubilair met duurzame en kwalitatieve oplossingen.
Samen met onze klant realiseren we een aangename en veilige leefomgeving
door middel van duurzame, ecologische en kwalitatieve totaaloplossingen.
ellen@vvsnv.be
www.vvsnv.be
Wienerberger nv – Kapel Ter Bede 121 – 8500 Kortrijk
Wereldwijd staan de natuurlijke bouwmaterialen en oplossingen van
Wienerberger voor esthetiek, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Onze
kleiklinkers, dakpannen, gevelstenen en binnenmuurstenen zijn gekend
onder de merken Wienerberger, Koramic, Terca en Porotherm. De Passaqua
collectie kleiklinkers is bijzonder geschikt voor verhardingen van openbare
ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fietspaden, verharde
evacuatiewegen voor de brandweer.
Isabelle.Bevernage@wienerberger.com
www.wienerberger.be

