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G-sport in de 
kijker
In de sporthal aan 
de Vanackerestraat 
kunnen jongeren en 
volwassenen met 
een licht tot ma-
tige beperking op 
donderdagavond  
G-omnisport doen: 
basketbal, boun-
ceball, wandelen, 
kubben, trampoline, 
frisbee,… Inschrij-
ven kan voor een 
volledig jaar of per 
trimester. >
www.wevelgem.be/

g-sport

Tr a d i t i e g e t r o u w 
worden Wevelgem-
naars die het voor-
bije jaar opmerke-
lijke sportprestaties 
geleverd hebben 
of zich achter de 
schermen verdien-
stelijk hebben ge-
maakt, gehuldigd. 
27 januari in CC Gul-
denberg om 20u00 | 
Gratis toegang.

colofon 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Marie De Clerck, schepen
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
GSM 0475 49 65 53
marie.declerck@wevelgem.be 

REDACTIE EN LAY-OUT 
Cel Communicatie
communicatie@wevelgem.be 

CONCEPT 
Stapel magazinemakers

DRUKWERK 
INNI group nv, innigroup.com

GEDRUKT OP FSC-PAPIER

>BEELD
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BELEID

budget 2017

De centra 
centraal
Wevelgem kiest voor een verfraaiing van zijn 
drie kernen. In de kern van Moorsele wordt 
het Sint-Maartensplein op een kwalitatieve 
wijze vernieuwd. Bedoeling is om deze wer-
ken in 2017 te starten. Na de heraanleg van 
een aantal centrumstraten en de creatie van 
het Groen Lint wordt dit de kers op de taart 
in Moorsele.

In Gullegem zijn omgevingswerken gepland 
rond de jeugdlokalen van Chiro en KSA. Er 
wordt een denkoefening gelanceerd rond 
een nieuw ontmoetingscentrum.  Alle inwo-
ners worden uitgenodigd om na te denken 
hoe een nieuw OC de Cerf er best uitziet.

In Wevelgem wordt het grotplein aan de 
kerk opnieuw aangelegd. In de gemeente-
lijke hovingen komt er een evenementen-
weide, gevolgd door een nieuwe speelzone. 
Het gemeentehuis verdient wat opsmuk en 
bij de Porseleinhallen is er plaats voor een 
polyvalente ruimte en voor nieuwe lokalen 
voor het muziekonderwijs.

budget 2017

Wevelgem 
blijft een 
financieel 
gezonde 
gemeente 
Het budget 2017 vertoont mooie, ruime marges 
die toelaten dat de gemeente belangrijke in-
vesteringen zelf kan financieren. Zo wordt het 
kasresultaat eind 2017 geraamd op 14,1 miljoen 
euro, terwijl de autofinancieringsmarge wordt 
gebudgetteerd op 2,8 miljoen euro. 
 
Een positief verhaal, zeker wanneer Wevelgem 
daarnaast zijn totale uitstaande schuld verder 
afbouwt. Er wordt gestreefd naar een schuld 
per inwoner, voor de gemeente en het OCMW 
samen, onder het Vlaams gemiddelde van ca.  
1 500 euro. Voor 2017 wordt onze schuld ge-
raamd op 1 467,14 euro per inwoner.  

Belangrijk om aan te halen is dat de tarieven en 
de fiscaliteit binnen de gemeente ongewijzigd 
blijven.          

>CIJFER
2 787 092 euro
Het budget sluit af met een 
autofinancieringsmarge van 
2 787 092 euro. Wat betekent 
dit cijfer? Het is het bedrag 
dat de gemeente over heeft 
uit zijn normale werking, na 
terugbetaling van de aflos-
singen van de leningen. Met 
andere woorden: het is het 
bedrag dat ze kan gebruiken 
voor nieuwe investeringen, 
zonder dat de spaarboek 
moet aangesproken worden 
of zonder dat geleend moet 
worden. De Vlaamse norm is 
een positief cijfer eind 2019.
www.wevelgem.be/

beleidsplan

> NIEUWS

Uitstaande schulden
gemeente Wevelgem 



budget 2017

Inves-
teren in 
ruimte
De gemeente investeert voluit. Zo is er een 
bedrag van 300 000 euro voorzien voor voet-
paden.  Weg- en rioleringswerken komen er 
in de Cederstraat. Daarna staat de Markt-
straat op het programma. 

De industriezone Gullegem-Moorsele wordt 
gerenoveerd. De gemeente krijgt hiervoor 
bijna 6 miljoen ondersteuning van de Vlaam-
se overheid. 

Aan het kruispunt Fabiolastraat – Bergelen 
wordt gewerkt bij de aanleg van de geplande 
verkaveling.

budget 2017

Vrije tijd 
verenigt
In de sportcentra worden kunstgrasvelden 
aangelegd. Dit laat de voetbalclubs toe om 
intensief hun sport te beoefenen. Bij spe-
len ligt de nadruk op het creatieve spel en  
worden speelzones met elkaar verweven. 

Op de vroegere site Ter Mote komt er ruimte 
voor ontspanning voor jong en iets minder 
jong. Speelpleinwerking wordt opgestart 
in Gullegem. De verenigingen worden extra 
ondersteund. 

Er komen impulssubsidies voor wie mee-
werkt aan de UiTPAS (betreft de participa-
tie van kansarmen) en voor verenigingen die 
aandacht hebben voor hun juridische veran-
kering, ter bescherming van de vrijwilligers.

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Een beperkt energiever-
bruik is goed voor het kli-
maat. En je kan er ook nog 
wat aan verdienen. Wevel-
gem legt de lokale voetbal-
ploegen een overeenkomst 
voor waarbij ze zelf hun 
energieverbruik betalen. In 
ruil krijgen ze een energie-
subsidie toegekend. Als de 
clubs door rationeel om te 
springen met energie minder 
verbruiken, betekent dit een 
extraatje voor de clubkas. 
In de overeenkomst met de 
clubs is er ook aandacht voor 
de lokale verankering van het 
jeugdvoetbal.

De subsidiereglementen 
voor lokaal jeugdwerk, 
lokale verenigingen uit het 
sociaal-cultureel volwas-
senenwerk en sportvereni-
gingen werden geëvalueerd 
in nauw overleg met de 
betrokken adviesraden. De 
subsidies die hiervoor wor-
den uitgetrokken bedragen 
76 885 euro (jeugd), 40 008 
euro (cultuur) en 59 666 euro 
(sport). Naast de traditio-
nele subsidie wordt een ex-
tra budget van 26 500 euro 
voorzien ter ondersteuning 
van het verenigingsleven. 
 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

>RAAD
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BINNENKORT

SPOOR- 
WERKEN

“Massificatie van werk-
zaamheden”
Bij Infrabel wordt dit principe, 
wanneer het kan, altijd toegepast. 
Concreet betekent dat wanneer 
een spoorlijn tijdelijk buiten dienst 
moet voor noodzakelijke vernieu-
wings- of onderhoudswerken, In-
frabel deze gelegenheid aangrijpt 
om zoveel mogelijk geplande wer-
ken uit te voeren tijdens die buiten-
dienststelling. Zo kan Infrabel veel 
sneller en veiliger doorwerken en 
blijft de hinder voor treinreizigers 
en buurtbewoners beperkt.

De onderhouds- en vernieuwings-
werken in Wevelgem zijn noodza-
kelijk om de veiligheid op het spoor 
te garanderen. Bovendien komen 
ze ook de stiptheid en het com-
fort van de reizigers ten goede. De 
sporen vervangen gebeurt met een 

Van begin februari tot eind mei 
2017 vervangt Infrabel dwarslig-
gers en spoorstaven van het spoor 
A tussen Kortrijk en Wervik, dus 
ook een stuk in Wevelgem. Om 
die werken te kunnen uitvoeren, 
moeten de overwegen even dicht 
in Wevelgem. Er wordt van de 
gelegenheid gebruik gemaakt de 
overwegen ook te vernieuwen. 

>REPORTAGE
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“De 
werken in 
Wevelgem 
zijn nood-

zakelijk 
om de 

veiligheid 
op het 

spoor te 
garanderen. 
Bovendien 

komen 
ze ook de 

stiptheid en 
het comfort 

van de 
reizigers 

ten goede.”
Meer info 
Naarmate de werken dichterbij komen, volgen ook nog 
verdere bewonersbrieven met concretere informatie.

Buurtbewoners kunnen terecht bij Infrabel via het gratis 
nummer 0800 55 000 of via info.projecten@infrabel.be 
of zie de buurtbewonersrubriek op: www.infrabel.be/nl/
buurtbewoners/buurtbewonersnieuws.  

spoorvernieuwingstrein P93, die 
automatisch sporen opbreekt en 
heraanlegt. Hoe die trein werkt, kan 
je bekijken via www.wevelgem.be/
spoorwegwerken. Het gebruik van 
zo’n lange werktrein zorgt ervoor 
dat er steeds meer dan 1 overgang 
tegelijk gesloten is. 

De overwegen aan de Lode de Bo-
ningestraat en Gullegemstraat zul-
len echter nooit tegelijk afgesloten 
worden om het doorgaand verkeer 
steeds te garanderen. Infrabel ver-
vangt er de bestaande infrastruc-
tuur door een zogenaamde “Har-
melen-overweg”. Bij deze overweg 
liggen de sporen in betonplaten 
van meer dan 20 ton. Deze nieu-
we infrastructuur is nog veiliger 
en comfortabeler voor het weg-
verkeer. Bovendien is dit type van 
overweg onderhoudsvriendelijker 
waardoor die in de toekomst minder 
vaak moet worden afgesloten voor 
werken. De overwegen aan de Per-
remeersstraat, Marktstraat, Moor-
selestraat en Weggevoerdenstraat 
zullen een ook tijdje afgesloten 
worden. Hier worden “Strail-over-
wegen” (rubber) van gemaakt, deze 
zijn zowel geluidsvriendelijker als 
beter in onderhoud.

(Verkeers)hinder
De werken zullen verkeershinder 
met zich meebrengen doordat alle 
spoorwegoverwegen voor een tijdje 
afgesloten moeten worden tijdens 
de werken. De nodige omleidingen 
zullen aangeduid worden. Bedoeling 
is om weggebruikers die normaal-
gezien via de spoorwegoverwe-

gen rijden, zoveel mogelijk via 
het hogere wegennet (N32, A19, 
E403 en R8) te laten omrijden. 
Treinreizigers die in Wevelgem 
willen op- en afstappen, zullen 
ook hinder ondervinden. Ze zul-
len tijdig door de NMBS worden 
ingelicht over eventuele wijzi-
gingen. Voor meer info kunnen 
reizigers altijd terecht bij de 
klantendienst van de NMBS via 
tel. 02 528 28 28 (alle dagen van 
7u00 tot 21u30) of via mail: klan-
tendienst@b-rail.be of via Twit-
ter @NMBS.

Bewoners die in de buurt van de 
spoorwegoverwegen wonen, 
zullen ongeveer een weekje voor 
de start van de werken door In-
frabel op de hoogte gebracht 
worden van de werken. De wer-
ken zullen best wel wat lawaai 
maken en om de werken snel te 
laten vooruit gaan, wordt er ook 
’s nachts gewerkt. De informatie 
over deze werken zal ook op de 
website van infrabel te vinden 
zijn onder de rubriek ‘Buurtbe-
wonersnieuws’.

Normaalgezien starten de wer-
ken begin februari. Slechte 
weersomstandigheden kunnen 
deze planning wijzigen.

Voor de duur van de werken, 
heeft de gemeente een webpa-
gina gemaakt, waar je alle info 
zal kunnen vinden: 
www.wevelgem.be/

spoorwegwerken

Charlotte Verbeke

Project Leader Infrabel
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Fillage

Muzikale 
acrobatie 
Wat gebeurt er als acrobaten en muzikanten  
samen een voorstelling maken? Dat kan je 
zien in Fillage, de nieuwe voorstelling van Sur  
Mesure. Zaterdagavond 28 januari staat deze 
show in CC Guldenberg. 

Spek voor de bek voor wie houdt van gymnas-
tiek, muziek en verwondering. Kinderen jonger 
dan 12 komen erin voor 8 euro, -26 jarigen voor  
€ 12, anderen betalen € 14. Wie een UiTPAS 
heeft, kan een gratis ticket krijgen in ruil voor 
20 UiTPASpunten. 
www.ccwevelgem.be/fillage

Boterhammen in de bib

De helden van 
de poëzie
Xavier Roelens is een jonge dichter die graag over dichters 
praat. Tijdens zijn lezingen neemt hij je mee op een poëti-
sche tocht doorheen zijn favoriete gedichten. Onderweg 
maak je kennis met de grote poëzieklassiekers en leest hij 
voor uit eigen werk.

Donderdag 26 januari van 12u00 tot 13u15 in de Bib in het park.
www.wevelgem.be/gedichtendag

>GRATIS IJS-
SCHAATSEN
Alle kinderen die in Wevel-
gem wonen en geboren zijn 
in 2007 krijgen van Finlandia 
en de sportdienst een gratis 
jaarabonnement schaatsen.  
Dit is strikt persoonlijk en 
geeft recht op schaatsen (= 
beurt + huur schaatsen). 

Haal het abonnement voor 
je kind, met pasfoto, op bij 
de sportdienst vanaf 3 ja-
nuari.

Zin om bij te leren?
 vormingsfolder 

Benieuwd wat de bib, het CC en anderen in 
het voorjaar 2017 voor jou in petto hebben? 
Ontdek het in de nieuwe folder, een handig 
overzicht voor al wie graag wat bijleert. 
www.ccwevelgem.be/vormingsfolder   

Doe jij mee aan WAK?
 Week van de Amateurkunsten

In Wevelgem loopt veel creatief talent rond. 
In de Week van de Amateurkunsten, of WAK, 
zet CC Wevelgem al dat creatiefs in de schijn-
werpers. Wil jij exposeren, schrijf je dan in via 
CC Wevelgem. Deadline is 6 maart.
www.ccwevelgem.be/wakoproep

>NIEUWS

BELEEF
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ZATERDAG 7 JANUARI 
RETRO ANNEE | WEVELGEM
Muziek en animatie in een retro jasje | Porseleinhallen, Wevelgem, vanaf 19u00

ZONDAG 8 JANUARI 
KNETTER | MOORSELE
Kerstboomverbranding, kinderanimatie, muziek en vuurwerk | Sint-Maartensplein Moorsele, vanaf 17u30

ZATERDAG 14 JANUARI 
ONTMOETINGSFEEST | GULLEGEM
Vuur, muziek, animatie en Nieuwjaarsbal | Kerkplein Gullegem, vanaf 18u00

NIEUWJAARSDRINKS 

GRATIS 
BONNETJE 
aangeboden door:
gemeentebestuur

WEVELGEM

Quiz
 Jaaroverzicht 2016 

Hou je van een gezellige quiz? Dan is een quiz met 
als thema “jaaroverzicht 2016” iets voor jou!  We ne-
men het met het lokaal dienstencentrum op tegen 
het woon-zorgcentrum. Op 19 januari om 14u30 in 
Elckerlyc. Inschrijven in de ploeg van het lokaal dien-
stencentrum kan via: 056 43 55 10. 

boeiend avontuur

Jong podium- 
talent gezocht
CC Wevelgem start een jongerenwerking met Theater Antigone 
en CC De Spil voor spelers tussen 18 en 25 jaar. Een professione-
le regisseur leert eerst de kneepjes van het vak aan in een aantal 
workshops in Wevelgem. De groep gaat aan de slag met tekstma-
teriaal, acteeroefeningen en podiumbeleving. Misschien is er ook al 
een eerste toonmoment. Tijdens de zomermaanden gaan de echte 
repetities van start in Kortrijk. Regisseur Michaël Vandewalle werkt 
hiervoor met een selectie van de jongeren uit de workshops om dan 
in de herfst verschillende podia in Vlaanderen te beklimmen met de 
eindproductie. Een boeiend avontuur voor jongeren met artistiek 
talent. Een schone kans voor jong talent.

Wil je meer info of ken jij jong talent? Mail david.vandekerckhove@
wevelgem.be. Geen ervaring? Niet erg. Niet aarzelen, gewoon doen!
www.ccwevelgem.be/jongerenproject        

SANTÉ

1

3X

2

3

Wevelgem trakteert ook dit 
jaar in de drie deelgemeenten! 
Ga de sfeer opsnuiven in  
Gullegem, Moorsele of  
Wevelgem.   

Retro Annee 
Kom de retro sfeer opsnuiven en proeven van 
verschillende hapjes en drankjes. Dit jaar gaan 
we terug naar de bruisende jaren ‘80. Er is ani-
matie in een aangepast decor. Za 7 januari van-
af 18u00 | Porseleinhallen Wevelgem

Knetter Moorsele 
De verschillende Moorseelse verenigingen 
slaan de handen in elkaar om iedereen een 
leuke avond te bieden met alles wat daarbij 
hoort. We sluiten het feest af met een spet-
terend vuurwerk. Zo 8 januari vanaf 17u30 | 
Sint-Maartensplein Moorsele

Gullegems ontmoetingsfeest 
Je kan er met vrienden, buren of familie ge-
zellig keuvelen en andere mensen ontmoeten. 
Het GOF staat gelijk aan sfeer, gezelligheid, 
vele kraampjes, nieuwjaarsbal en een kerst-
boomverbranding. Za 14 januari vanaf 18u00 | 
Kerkplein Gullegem
    

>DOEN

 ©Ellen Goegebuer



Bart, in januari breng je je nieu-
we voorstelling Napoleon in 
het CC Guldenberg. Hoe voelt 
het om in eigen gemeente op 
te treden?
Ik ben hier heel blij mee en ik 
ben vereerd dat de gemeente 
Wevelgem me omarmt. Ik kon 
Napoleon try-outen in de biblio-
theek en nu speel ik graag een 
première van de voorstelling in 
het cultuurcentrum. De kaarten-
verkoop loopt goed en ik hoop 
dat ook de laatste zitjes de deur 
uit gaan.

In Napoleon laat je het publiek 
kennismaken met de keizer met 
punthoed die steevast zijn hand 
op borsthoogte hield: ‘de grote 
geschiedenis die verstild is tot 
een silhouet’.
Het is minder veraf dan je wel 
eens zou kunnen denken. Ook 
de wereld vandaag lijkt wel een 
vulkaan die op uitbarsten staat. 
Misschien beleven we ook nu een 
kantelmoment in de geschie-
denis. Tijdens de voorstelling 

mijn voorouders, mijn vrouw en 
op de valreep ook mijn dochter-
tje zitten in de voorstelling.

Van Claude François en Serge 
Gainsbourg in Une belle histoi-
re naar de kleine keizer Napole-
on. Het wordt wennen.
Het is anders, maar toch niet 
helemaal. Door mijn chanson- 
tournee ontdekte ik het podium 
en dankzij Eddy et les vedettes 
evolueerde mijn lezing naar een 
optreden met hoog showgehal-
te. Ook in Napoleon is er muziek. 
Ik plukte Geert Hellings (links op 
foto) uit de band en hij zorgt voor 
passende muzikale intermezzo’s. 
Hij componeerde speciaal voor 
Napoleon enkele nieuwe en erg 
mooie nummers. Oké, Napole-
on is Bécaud niet, maar toch zal 
ik me helemaal ‘smijten’. Het is 
een voorstelling met veel vaart, 
humor en bevlogenheid.

‘NAPOLEON DEED DE 
WERELD WANKELEN.’ 

Schrijver en conferencier Bart Van Loo is een nieuwe Wevelgemnaar. Ook al stond hij 
de voorbije jaren met zijn theaterprogramma Une belle histoire op tientallen podia in  
Nederland en Vlaanderen, hij voelt zich thuis in de Wevelgemse cultuurcentra. Hij geeft je 
graag enkele podiumtips voor de komende maanden.  

Je wil nog groeien op het po-
dium. Kan je nog onbevangen 
naar voorstellingen van ande-
ren kijken?
Niet helemaal. Ik ga in februari 
kijken naar Wouter Deprez. Ik 
ben ontzettend benieuwd om 
te zien hoe die man op het po-
dium staat. Wouter kan mensen 
moeiteloos laten lachen en even 
later diep ontroeren. Maar ik kijk 
ook als podiumman: hoe doet 
hij het, hoe werkt het bij hem? 
Ik weet ook niet hoe zijn West-
Vlaams bij mij zal overkomen. Ik 
woon naast zijn geboortedorp 

>INTERVIEW

neem ik de toeschouwers mee 
op sleeptouw. Als ze buitenko-
men, hebben ze wat bijgeleerd, 
maar hebben ze vooral een heel 
fijne avond beleefd. Leuk is dat 
het verhaal van Napoleon voor 
mij autobiografisch is geladen: 
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‘OOK NU IS ER ZO’N KANTELMOMENT.’

Bart Van Loo  
Bart Van Loo is geboren Kempenaar, 
maar woont sinds enkele jaren in 
Moorsele.

Zijn theatervoorstelling ‘Une belle 
histoire’ lokte volle zalen in Neder-
land en Vlaanderen.

‘Al is 
Napoleon 

Gilbert 
Bécaud 

niet, ik zal 
me 

helemaal 
smijten!’ 



nu, maar dat West-Vlaams heb 
ik toch nog lang niet onder de 
knie. Wat blijft er overeind als je 
de taal niet helemaal snapt?

Welke voorstellingen kun je ons 
nog aanraden?
Ik presenteerde vorige zomer 
de seizoensvoorstelling van 
het cultuurcentrum en achter 
de schermen maakte ik ken-
nis met Berlaen. Alweer een 
West-Vlaamse zanger bij wie 
ik graag veel moeite wil doen 

om de teksten te begrijpen. We 
hadden een erg gezellige babbel 
toen. Hij houdt erg veel van Frans 
chanson, dat schiep een band. 
Maar ik was vooral gecharmeerd 
door zijn optreden. Wat me op-
viel: ook zijn bindteksten tussen 
de nummers bleven overeind. 
Dat is niet bij alle zangers zo. Hij 
verdient een volle zaal op 9 april!

Kun je ook een pure theater-
voorstelling aanraden?
Voor mij is Bruno Van den Broec-
ke de koning van de monoloog. 
In Semmelweis speelt hij met 
theater Antigone aan de zijde 
van onder meer Jos Verbist. Ik 
verwacht veel van deze voor-
stelling. Als lezer hou ik vooral 
van non-fictie romans en dit 
lijkt non-fictie theater. Het is het 
verhaal van Philipp Semmelweis, 
een Hongaarse arts met een tra-
gische levensloop.

En nog een uitsmijter?
Op 4 februari moet iedereen 
gaan meezingen met Kapitein 
Winokio. Ik ken hem nog van 
in mijn Antwerps stamcafé. Hij 
heette toen nog gewoon Wi-
nok. Mijn dochtertje is nog te 
klein nu, maar anders zou ik met 
haar zeker gaan kijken. Het is 
mooi wat hij heeft bereikt. Een 
absolute aanrader! Als heerlijk 
toetje wil ik nog Circus Ronaldo 
aanprijzen. In hun voorstellingen 
gaan humor en poëzie wonder-
mooi samen. Er is tijd voor traag-
heid en stilte en dat is vrij uniek 
in deze tijden. Het is woordeloos 
theater en dus een verademing 
voor een man van vele woorden 
en snelle zinnen als ik. Hoog tijd 
dat ik mijn kaartje reserveer!

11

 Bart Van Loo (rechts op de foto)

 Schrijver en conferencier 

 Gekend van ‘Une belle histoire’ en ‘Napoleon’

In 2017 gaat hij op tournee met  
Napoleon, een theaterbewerking 
van zijn gelijknamige succesboek. 

Op zaterdag 21 januari gaat de 
voorstelling in première in cul-
tuurcentrum Guldenberg.

‘Ik hoorde 
Wouter  

Deprez nog 
niet in het 

West-Vlaams. 
Benieuwd 
of ik zijn 

voorstelling 
zal kunnen 

volgen.’ 
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BURGER

veilig fietsen parkeren

GROEPS-
AANKOOP 
FIETS- 
KLUIZEN
Te weinig plaats om fietsen te stallen? Staat je 
dure (elektrische) fiets niet veilig? Een fiets-
kluis kan een oplossing bieden om tot 5 fietsen 
overdekt en afgesloten te stallen. De gemeente 
organiseert een groepsaankoop, zowel voor be-
drijven als particulieren. Je kan afspreken met 
buren om samen te investeren en je kan een 
aanvraag indienen voor plaatsing op openbaar 
domein. Info en kandidaatstelling via: 
www.wevelgem.be/

groepsaankoop-fietskluizen

huldiging

Sport- 
receptie 
Op vrijdag 27 januari vindt de huldiging van de We-
velgemse sportlaureaten voor het sportseizoen 
2015–2016 plaats. Om 20u00 worden sportieve 
Wevelgemnaars in de bloemetjes gezet in CC Gul-
denberg. De toegang is gratis, iedereen is van harte 
welkom en na de huldiging biedt het gemeentebe-
stuur een glaasje aan
www.wevelgem.be/sportreceptie

 Sneeuwruimen
Kan je zelf je voetpad niet sneeuw-
vrij maken, hang dan een affiche 
voor solidair sneeuwruimen aan je 
ruit. Bedoeling is dat een buur het 
voetpad dan voor jou vrijmaakt. 

Affiches kan je ophalen in de bib’s, 
het gemeenteloket en de gemeen-
tehuizen in Gullegem en Moorsele, 
het OCMW of de dienstencentra of 
laat één opsturen: 056 43 34 00.

 Wijziging UiTPAS- 
punten sparen
Tot voor kort kon je 1 UiTPASpunt 
per week sparen in de Wevelgemse 
sporthallen. Vanaf 1 januari vervalt 
dit. Je kan er enkel punten sparen 
bij activiteiten van deelnemende  
verenigingen. Info: 
www.wevelgem.be/uitpas

>QUOTE

‘Ik kijk 
altijd 
enorm uit 
naar het 
bezoek 
van de 
kleuters’

>NIEUWS

Raoul Devoddere

Bewoner Sint-Camillus

Elke maand gaan de kleu-
tertjes van de Droomhut op 
bezoek in Sint-Camillus. “Ze 
zingen liedjes, spelen spelle-
tjes of doen een dansje voor 
ons. Ik heb zelf geen klein-
kinderen, maar op die dag 
voel ik me even opa “Raoul”.
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vergeet het niet!

sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten en het OCMW zullen gesloten 
zijn op ma. 2 januari. Het zwembad zal gesloten zijn op zo. 
1 en ma. 2 januari. Tijdens de week van di. 3 januari geldt de 
vakantieregeling (www.wevelgem.be/zwembad). 

Op do. 5 januari zullen het zwembad en de Bib in het park 
open zijn tot 17u00. De bib in Gullegem en Moorsele zullen 
open zijn van 16u00 tot 17u00.

Het containerpark aan de Rijksweg in Gullegem is vanaf 2017 
op zaterdag open van 9u00 tot 12u00.
www.wevelgem.be/sluitingsdagen

Vacature

Jobstudent 
jeugddienst 
m/v deeltijds, niveau C1-C3  

Je staat in voor de organisatie en coördinatie van de speel-
pleinwerking Haasje-Over Gullegem. Voorwaarden: min-
stens 18 jaar zijn; geslaagd zijn in het 1ste jaar van een sociale 
of pedagogische opleiding of relevante ervaring hebben in 
het jeugdwerk of speelpleinwerking; attest hoofdanimator 
in het jeugdwerk en EHBO-kennis zijn pluspunten.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30/01. Selectie: week 6/02. Info 
over uurregeling en inschrijven via: Chris Vanderbeke, 056 
43 34 30, chris.vanderbeke@wevelgem.be
WWW.WEVELGEM.BE/VACATURES-GEMEENTE

Wie met stookolie verwarmt, kan een 
stookolietoelage krijgen van het 
OCMW. Je moet de aanvraag binnen de 

60 dagen na levering doen. De brandstof die in aan-
merking komt is huisbrandolie, verwarmingspe-
troleum (type c) of bulkpropaangas. De aanvragen 
worden verwerkt op basis van factuur of leverings-
bon, identiteitskaart en bewijs van gezinsinkomen. 
Het OCMW doet een sociaal onderzoek en beslist 
over de toekenning.

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er 
maximum 1500 liter brandstof in aanmerking ge-
nomen worden voor de toekenning van een ver-
warmingstoelage.

Vragen?
Iedere dinsdagnamiddag van 14u00 tot 17u30 kan je 
terecht in het OCMW Wevelgem bij Caroline Maes. 
Extra info over verwarmingstoelage en toelatings-
voorwaarden: www.verwarmingsfonds.be of www.
mineco.fgov.be of bel gratis naar 0800 90 929.

Medewerkster OCMW Wevelgem

Caroline Maes

>VRAAG

?

Hoe kan 
ik een 

stookolie-
toelage 

aanvragen?
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WENSEN
VOOR HET 
NIEUWE 
JAAR 

Een woelig jaar ligt achter ons. Na de ter-
reuraanslagen in Parijs en elders werd 
ook ons land in maart getroffen door 

bloedige aanslagen. We zouden zo graag le-
ven in een wereld met alleen maar vrede. Spij-
tig genoeg is dit niet het geval. De gevolgen 
van oorlogen laten zich voelen tot in onze 
gemeente. Zo vangen wij ook enkele gezin-
nen op die hun land ontvlucht zijn. Wij leven 
met de terreurdreiging maar laat ons hart toch 
openstaan voor anderen, zonder naïef te zijn. 
Ik wil in het bijzonder de politie, de brandweer 
en de medische hulpverleners bedanken die 
als beroepskracht of vrijwilliger steeds voor 
ons klaar staan. Vanuit het gemeentebestuur 
proberen wij hen te ondersteunen. Tegelijk 
willen we verder inzetten op een veilige ge-
meente met bijvoorbeeld extra camera’s en 
een actie rond rookmelders. Ik wens jullie dan 
ook een gezond en veilig 2017 toe!
Jan Seynhaeve, burgemeester

2016, een woelig maar prachtig jaar, is 
als een trein voorbijgeraasd. Wat vroe-
ger een ver-van-ons-bed-show was, 

speelde zich dit jaar af in onze achtertuin. 
Toch zouden we ons graag opnieuw veilig 
kunnen voelen. Ook in 2017 zal het nog steeds 
de taak zijn van ons als gemeenschapswacht 
om een oogje in het zeil te houden met als 
bedoeling jullie een veilig(er) gevoel te geven. 
Ik fiets rond in de gemeente en zorg zo voor 
sociale controle.  Zie ik iets abnormaals, dan 
geef ik dat door aan het meldpunt van de ge-
meente.  Die lossen dat dan zo snel mogelijk 
op.  Want ook dit jaar is het veiligheid boven 
alles. Dus kom je me één dezer dagen tegen,  
en heb je iets te melden?  Laat het me weten 
en wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk 
op te lossen. 

Jarne Deflo, gemeenschapswacht

Met een nieuw jaar 
voor de deur wordt 
teruggeblikt op het 
voorbije en worden 
wensen en goeie 
voornemens  ge-
formuleerd. 

Dit jaar met als 
centrale vraag 
‘Hoe is het met 
veiligheid gesteld?’.

‘Aan allen een 
gezond en veilig 

2017 toegewenst!’
‘Ik wens jullie een 

veilig 2017’

>RONDVRAAG
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TOT UW
DIENST!

VOLG 
ONS…

HULP  
NODIG?

Als we terugblikken op 2016, dan laat 
het jaar helaas toch wel zijn sporen 
na. Binnen onze hulpverleningszone 

Fluvia moesten we heel wat bijstand verle-
nen bij een aantal zware verkeersongevallen 
met veel materiële schade en menselijk leed. 
Maar ook bij diverse woningbranden vielen 
in 2016 meer dodelijke slachtoffers dan het 
jaar ervoor. Dat is een zware balans, zeker 
omdat preventiecampagnes het belang van 
rookmelders accentueerden. Samen met mijn 
collega’s zeg ik dan ook: hang rookmelders in 
je woning! De brandweer is sinds 2015 bezig 
met een hervorming. Hoe deze verloopt, daar 
zijn veel verschillende meningen over. Maar 
waar elke brandweerman en –vrouw het wel 
over eens is, is dat jullie steeds centraal moe-
ten staan. Laten we samen van 2017 een veilig 
jaar maken en ons wapenen tegen brand. 
Kurt D’helft, beroepsonderofficier bij de 

zone Fluvia

‘Rookmelders 
redden je leven’

Gemeenteloket
Vanackerestraat 12
8560 Wevelgem
056 43 34 00

Gemeentehuis (Kasteel)
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 10

Meldpunt
Meldingen en klachten
056 43 34 33
www.wevelgem.be/meldpunt

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

@Wevelgem8560 
#Wevelgem #igwevelgem

www.facebook.com/ 
wevelgem8560

Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut)
geowacht.be

Huisartsen
Centraal oproepnummer 056 40 47 48

politiezone Grensleie
101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be

>SERVICE



 justine verschaeve

#aquajogging #igwevelgem #wevelgemsport 
#openzwembaddagen2016jc ten 

goudberge

Merci #vrijwil-
ligers op deze 
#idv2016 ! Zonder 
jullie geen machtig 
#jctg ! #igwevel-
gem #jeugdwerk 
#jeugdhuis 
#tappen

 videonauten

Een vlugge selfie tijdens de 
pauze.. De sfeer zit goed op 
het #kickboksgala in #We-
velgem! Wat een toplocatie!

stevenlapauw

Door de uitver-
koop van de 
#bib is er hier 
eentje erg 
gelukkig voor 
de prijs van €1

 bartdurieu

Jeugd Rode Kruis 
Wevelgem is 
aanwezig op de 
bloedinzameling 
in de Porselein-
hallen

 justyna

cybula 

Soooo pretty 
omg #nature 
#clouds #colours

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op instagram, twitter en Facebook 
met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

>TAG


