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>BEELD
NIEUWE
ATLETIEKPISTE
Sinds midden september kan je weer
gaan lopen op de
atletiekpiste op de
site Sportspoor. Je
vindt er vier vernieuwde banen van
400 meter en ook
nog eens 6 sprintbanen. Verder zijn er
nog een kogelstootbaan, 2 verspringbanen en een nieuw
beachvolleybalveld.
Zin om te komen
lopen? De piste is
dagelijks open van
5 uur tot 22 uur.
Voor de toegang
van het terrein heb
je een badge nodig,
te verkrijgen bij de
sportdienst. Voor
het beachvolleybalveld moet je vooraf
reserveren via 056
43 35 60 of sportdienst@wevelgem.
be.
www.wevelgem.
be/gemeentelijkeopenluchtcentra

colofon
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Bas Surmont, schepen Communicatie
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
056 43 34 12
bas.surmont@wevelgem.be
REDACTIE EN LAY-OUT

Cel Communicatie
communicatie@wevelgem.be
CONCEPT

Stapel magazinemakers
DRUKWERK

www.drukkerijboonen.be
GEDRUKT OP FSC®-PAPIER
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>NIEUWS
Wegenwerken

Koningin
Fabiolastraat

19
BELEID
>MONDIALE
SUBSIDIES
Vorig jaar ondersteunden we
19 mondiale verenigingen
en projecten met 56 393,52
euro aan subsidies. Vertrek
je op inleefreis, hou je een
infosessie over mondiale
werking, is je vereniging
bezig met mondiaal
burgerschap, …? Check dan
zeker of je in aanmerking
komt voor een subsidie.
www.wevelgem.be/mondiaal
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De werken in de Koningin Fabiolastraat in
Gullegem zitten in een laatste fase. Fluvius
en de Watergroep zijn aan het afronden,
daarna kan de aannemer de oude asfalt
verwijderen en nieuwe gieten in het stuk
vanaf de Hugo Verriestlaan tot aan de brug.
In het deel tussen de Ijzerpoort en de brug
wordt ook het fietspad vernieuwd. Vanaf 12
oktober is de weg hierdoor 14 dagen volledig
afgesloten. Voor voetgangers is er doorgang.
Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer zal
een omleiding worden voorzien.

let op

modder op
de weg
Land- en tuinbouwers zijn deze tijd druk
bezig met het oogsten van aardappelen,
bieten, maïs, … Ze ploegen en zaaien hun
velden voor het nieuwe seizoen. Vooral bij
regenweer zorgt dit voor modderige en
gladde wegen. Pas dus zeker je snelheid aan,
hou de gevaarsborden ‘modder op de weg’ in
de gaten en wees alert als je tractoren met
oranje knipperlichten ziet. Na de werken
reinigen de land- en tuinbouwers de weg.
Tijdens de werken vragen we wat begrip en
voorzichtigheid van de weggebruikers.

INFO
Dienst Openbare infrastructuur en Mobiliteit
056 43 34 70
wegen@wevelgem.be
www.wevelgem.be/nieuws/najaar-2020actie-modder-op-de-weg

>BESTUUR
Begraafplaatsen

Allerheiligen
Van 30 oktober tot en met 2 november
mag je geen graftekens of bijhorende
voorwerpen plaatsen en wegnemen, geen
opschriften op graftekens beitelen, geen
bouw- of schilderwerken uitvoeren, de
begraafplaatsen niet op met kruiwagens,
ladders of werktuigen.
Je mag kransen en bloemen neerleggen
en de graftekens reinigen. Beplantingen,
bedekkingsmaterialen en andere mogen
enkel geplaatst worden binnen de
afmetingen voorzien voor het plaatsen van
het grafteken.

op zoek naar werk?

vacature
BUURTWERKER
voltijds, contract van onbepaalde duur
Jouw dag als buurtwerker
Je bouwt netwerken uit met alle buurtbewoners en organisaties in de buurt, met
speciale aandacht voor de meest kwetsbare
buurtbewoners. Zo versterk je de leefbaarheid in de buurt. Je bent een aanspreekpunt
en bouwt bruggen tussen buurtbewoners,
(buurt)organisaties en het bestuur. Je werkplek bevindt zich in het Sociaal Huis in de Deken Jonckheerestraat in Wevelgem
Wevelgem biedt jou
een brutomaandwedde van 2509,94 euro, een
interessante verlofregeling, maaltijdcheques
(8 euro per dag), hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding, …
Op jouw lijf geschreven?
Solliciteer dan uiterlijk op 12 oktober.

INFO
Personeelsdienst: 056 43 34 30
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
De gemeenteraad koopt een
woning in de Moorselestraat
naast de spoorweg voor
225 500 euro. Daar ligt nu
al een wandelpad dat de
Moorselestraat met de site
Sportspoor verbindt. De
aankoop van deze woning
biedt een mooie kans om
een ruimere doorsteek te
realiseren voor fietsers
en voetgangers. De
gemeentediensten werken
na de aankoop de doorsteek
concreet verder uit.
We maken deze legislatuur
1 386 925 euro (excl. btw)
vrij voor de aanleg en de
heraanleg van voetpaden op
diverse plaatsen. Op onze
vraag heeft intercommunale
Leiedal al onze voetpadden
geïnventariseerd. Binnenkort
krijgen we daar de resultaten
van binnen, en op basis
daarvan zullen we bepalen
welke voetpaden we prioritair
zullen aanpakken de komende
jaren.
De parking in de
Bankbeekstraat wordt
heraangelegd. Green
Concepts werd daarbij
aangesteld als ontwerper.
We gaan de huidige parking,
aangelegd in klinkers,
ontharden en vergroenen, net
als de aanpalende toegang tot
de begraafplaats.
Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
Tijdens de maand oktober trekken een
aantal vrijwilligers door de Wevelgemse
straten voor de sensibiliseringsactie
‘obstakelvrije stoep’. Het gaat om
ervaringsdeskundigen die elke dag
aan den lijve ondervinden hoe lastig
het is als obstakels een deel of zelfs
het hele voetpad versperren. ‘Het is
voor ons zelfs echt een kwestie van
levenskwaliteit’, klinkt het.

OBSTAKELVRIJE STOEP

HOU HET
VOETPAD
VRIJ

E

en aantal jaren geleden startten een aantal
inwoners met de ‘Werkgroep Toegankelijk
Gullegem’. In de werkgroep zitten inwoners
die ofwel zelf een beperking hebben, ofwel iemand
met een beperking in zijn of haar gezin hebben.
De inwoners kaartten geregeld zaken aan bij het
gemeentebestuur die volgens hen wat extra aandacht
verdien(d)en. ‘Omdat toegankelijkheid een van de
kernbegrippen is waar we rond willen werken deze
legislatuur, hebben we besloten deze werkgroep
onder de arm te nemen als klankbordgroep’, zegt
Nele Dedeurwaerder, stafmedewerker Gezondheid.
‘Het zijn de ervaringsdeskundigen bij wie we het
beleid kunnen aftoetsen, bij wie we terecht kunnen
voor advies bij de organisatie van evenementen of bij
grotere projecten, en die ons helpen bij het opzetten
van sensibiliseringsacties.’
Een eerste sensibiliseringsactie is de ‘obstakelvrije
stoep’-actie. ‘Het gebeurt vaker dan we zelf beseffen:
een of ander obstakel palmt een deel van het voetpad
in’, zegt Nele. ‘Een fout geparkeerde wagen, een
reclamebord, signalisatie voor werken, een fiets,…
Voor mensen zonder beperking is dat ook al vervelend,
maar erg lang sta je daar niet bij stil. Je loopt rond het
obstakel en zet je weg verder. Voor mensen met een
beperking vormen dergelijke obstakels een veel groter
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probleem: het maakt hen het leven veel lastiger dan eigenlijk zou mogen.’
‘Met onze sensibiliseringsactie willen we de aandacht daarop vestigen. In alle
deelgemeenten gaan onze ervaringsdeskundigen op pad om obstakels zoals
verkeerd geparkeerde wagens, gestationeerde fietsen, foutief geplaatste
stoepborden en terrasmeubilair van een flyer te voorzien. Het gaat in oktober nog
om sensibiliseren, in november zal ook de politie de straat op trekken om effectief
te controleren. Onze boodschap is duidelijk: hou het voetpad zo obstakelvrij als
mogelijk. Voor ons is dat een kleine inspanning, maar voor anderen kan het een
wereld van verschil maken’, zegt Nele Dedeurwaerder.

Nele dedeurwaerder
beleidsmedewerker
toegankelijkheid

‘Voor ons
is dat een
kleine
inspanning,
maar voor
anderen
kan het een
wereld van
verschil
maken’

Rita en Chris
Twee van de leden van de werkgroep die mee de straat op trekken zijn Rita
Cattebeke en Chris Bossuyt. Chris Bossuyt heeft een ernstige visuele beperking,
Rita heeft een dochter in een rolstoel. Zij benadrukken dat ze maar een klein
onderdeel zijn van de werkgroep, maar wie even met hen spreekt, beseft meteen
heel goed waarom het zo belangrijk is om het voetpad vrij te houden.
‘Ik kan heel goed mijn plan trekken’, zegt Chris. ‘Ik ken de trajecten die ik vaak
nodig heb, helemaal van buiten. Als ik echter onverwachte zaken tegenkom op
mijn weg, krijg ik het meteen veel lastiger. Je hebt er misschien nog niet opgelet,
maar op heel veel plaatsen liggen tegels die blinden en slechtzienden met een
blindenstok op weg helpen: ze geven aan dat er een oversteekplaats aankomt, dat
de wandelrichting verandert, dat de bus op die plaats stopt… Als er bijvoorbeeld
borden of tafels en stoelen op die tegels worden gezet, ben ik die hulpmiddelen
kwijt.’
En het gaat niet alleen om die broodnodige hulpmiddelen, Chris bezeert zich heel
regelmatig als ze onverwachte obstakels tegenkomt. ‘Immoborden mogen normaal
enkel op een hoogte vanaf 2 meter aan een raam bevestigd worden. In de praktijk
worden die lager gehangen, dus loop ik daar heel vaak keihard tegen met mijn
schouder. Of een wagen die op de stoep staat, daar voel ik niet altijd duidelijk
hoeveel plaats ik nog over heb om er langs te wandelen. En als de koffer dan nog
eens open staat, dan kan ik me daar ook heel erg aan bezeren.’
‘Als wij met onze dochter op stap gaan, en er staat iets op het voetpad, dan moeten
we weer van het voetpad om er even verderop weer op te rijden en dat is zeer
belastend. Een voetpad moet voor ons een voetpad zijn, geen parkeerstrook’, zegt
Rita. ‘Het is echt zo frustrerend dat mensen daar niet aan denken. Zelfs als ik zonder
mijn dochter op stap ben, dan blijf ik mensen aanspreken en aanmoedigen om de
stoep vrij te houden. Het is zó belangrijk. Het gaat echt om de levenskwaliteit van
heel veel mensen.’ ‘Niet alleen voor ons, mensen met een beperking, maar voor
iederéén: gezinnen met een buggy, ouderen met een rollator,… Iedereen heeft baat
bij een obstakelvrije stoep’, zegt Chris.
De komende jaren plannen we, samen met onze ervaringsdeskundigen, extra
acties op vlak van toegankelijkheid. Zo willen we onder meer een checklist
opmaken om organisatoren te helpen hun evenement toegankelijker te maken
voor iedereen, en willen we ook horecazaken stimuleren om zoveel als mogelijk
rekening te houden met inwoners met een beperking.
We vragen onze handelaars om méé te zorgen voor een obstakelvrije stoep.
Wist je dat je een vergunning moet hebben om een stoepbord, vlag of iets
gelijkaardigs op de stoep te plaatsen? Meer info vind je op www.wevelgem.be/
vergunningstoepbord.

7

>NIEUWS
open atelier

buren bij
kunstenaars
Beeldende kunst is overal waar je het niet verwacht.
Buren bij Kunstenaars is daar het bewijs van: op 17 en
18 oktober laten 300 Zuid-West-Vlamingen je hun
werk zien, vaak in eigen atelier.
Beeldhouwers, schilders, keramisten, fotografen,
tekenaars... Ze wonen allemaal in je buurt. Bovendien gooien heel wat collectieven, academies en
verenigingen de deuren open voor nieuwsgierige
pottenkijkers.
Deze editie wordt dit jaar uitzonderlijk georganiseerd door Zuidwest, samen met de 13 steden en
gemeenten in regio Zuid-West-Vlaanderen.
www.wevelgem.be/burenbijkunstenaars

BELEEF
leren fietsen

>CULTUURTICKETS
Eindelijk weer optredens in
onze theaterzaal! Vanwege
corona worden dit jaar geen
abonnementen verkocht.
Het cultuurcentrum biedt
enkel losse tickets aan en
dat maand per maand. Voor
de voorstellingen in oktober
kan je nu al bestellen,
voor november kan dat
vanaf maandag 5 oktober.
Reserveer via de webshop,
per telefoon of mail.
Bekijk het aanbod op
www.ccwevelgem.be

kijk, ik fiets!
Leer zelf je kapoen fietsen in 3 uur, door middel van
specifieke oefeningen van een ervaren lesgever. Elke kleuter
of kind dat met steunwieltjes kan rijden is welkom, iedereen
brengt zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes. Kijk ik fiets
vindt plaats op zondag 18 oktober in sporthal Moorsele en op
zaterdag 24 oktober in sporthal De Vlaschaard. Inschrijven
kost 10 euro, meer info op www.wevelgem.be/kijkikfiets

bib in het park
andere openingsuren

Vanaf 1 oktober heeft Bib in het Park
andere openingsuren. ’s Avonds sluiten we
vroeger, maar op donderdag blijven we dan
weer langer open. Voortaan zijn we elke
voormiddag en ook vrijdag over de middag
open. Op zaterdag zijn we open tot 13 uur.
WWW.WEVELGEM.BE/OPENINGSURENBIB
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plantpakketten
Maak het groener met 5
euro korting

De jaarlijkse verkoopactie van plantpakketten
van Natuur.koepel wordt dit jaar ondersteund
met een korting van 5 euro. Keuze aan
streekeigen (fruit)bomen, struiken, kleinfruit en
klimplanten. Info en bestellingen op
www.maakhetgroener.be

>DOEN
openluchtanimatie

Magische
vuurvoorstelling
Sprookjes enzo brengt op 31 oktober, bij De Dwarsschuur, de
magische openluchtvoorstelling Passa Il Tempo. Het wordt een
voorstelling met vuur, circus, object- en fysiek theater, voor kinderen
vanaf 5 jaar en volwassenen van elke leeftijd. Sprookjes enzo neemt
je mee diep in het bos en toont je vele verhalen in het teken van vuur.
Voor de voorstelling is er een kindvriendelijk gezinsparcours rond
‘Día de los Muertos’ voorzien. Bij de wandeling zijn er een aantal
haltes waar telkens iets te beleven valt. De wandeling start op
verschillende momenten: 17.15 uur, 17.30 uur, 17.45 uur, 18 uur en 18.15
uur. Dit parcours is gratis bij de voorstelling, maar we vragen wel in
te schrijven voor de wandeling via het cultuurcentrum.
Een ticket voor de voorstelling kost 8 euro of ruil 24 UiTPASpunten.
Tickets via www.ccwevelgem.be.

3X HERFSTACTIVITEITEN
De herfst is in het land. Zoek je
inspiratie om op een mooie dag
iets te doen buiten? Wij hebben
drie leuke suggesties...

1

kaleidoscope
In september maakten drie kunstenaars drie
prachtige muurschilderijen in Wevelgem,
Moorsele en Gullegem. Je vindt een werk aan
het station in Wevelgem, de Witte Molenstraat
in Moorsele en de Peperstraat in Gullegem. Ga
jij ze ook eens bekijken?
www.wevelgem.be/kaleidoscope

2

citygame
Aan de hand van meerkeuzevragen, fotoopdrachten en kennisvragen beweeg je je
doorheen Wevelgem en leer je de beste plekjes
kennen. Geen tijd om alles in één keer te doen?
Geen probleem, je kan verder spelen wanneer je
dat wenst. Speel nog tot eind oktober.
www.wevelgem.be/citygame

talent gezocht
reveil 2020

Op 1 november is er terug Reveil. Reveil is een dag
vol hoop, waar we met veel liefde terugdenken aan
de mensen die we verloren zijn. Voor deze activiteit
zoeken we nog lokaal talent. Heb jij zang-, dans-,
muziek-, schrijftalent, … en wil je hier graag deel
van uitmaken? Neem dan contact op via vrijetijd@
wevelgem.be.

3

op ontdekking
Haal een frisse neus en fiets of wandel door onze
gemeente. Alle fiets- en wandeltochten vind je
op www.wevelgem.be/wandelroutes en www.
wevelgem.be/fietsroutes. Download de routes
op je fietsgps of print de route af op papier.
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>INTERVIEW

WEVELGEM
BREEKT UIT
DEKEN JONCKHEERESTRAAT

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de
oppervlakte verhard, tegen 2050 zal dat meer dan 20% zijn. Een groter risico op overstromingen,
minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen zijn hier maar enkele gevolgen van.
Wevelgem zet de tegenbeweging in.
Ontharding. Het is een term die
je meer en meer hoort. Maar
wat wil het eigenlijk zeggen?
Beleidscoördinator Nathalie
Versavel legt uit: ‘Vlaanderen is
sterk verstedelijkt. We hebben
bijna alles bebouwd, geasfalteerd, gebetonneerd,... Er is niet
zo heel veel open ruimte meer,
waar de bodem nog vrij en onverhard is. Maar asfalt en beton
laten geen water door. Als het
regent, sijpelt die regen niet
door naar de ondergrond. Op
veel plaatsen zorgt dat dus voor
wateroverlast.
Je kan dit oplossen door te
ontharden: asfalt en beton weg
te nemen of door de ondergrond waterdoorlatend te maken. Ontharden lost niet alleen
het probleem van wateroverlast
en hittestress op, ze draagt ook
bij tot een grotere biodiversiteit
en gezondere lucht. En hoewel
het nog niet echt ingeburgerd
is, neemt Wevelgem haar verantwoordelijkheid en wordt de
Deken Jonckheerestraat onthard. Ons project werd geselec-
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teerd door de Vlaamse overheid
en is één van de 45 proeftuinen
in Vlaanderen. Omdat we in die
koplopersgroep zitten, kunnen
we rekenen op 250 000 euro
subsidie.
Campus Deken Jonckheere
Stedenbouwkundige Els Nulens,
die Wevelgem begeleidt, zag in
de Deken Jonckheerestraat
schitterende mogelijkheden:
‘Wat me in de Deken Jonckheerestraat opvalt is dat daar veel
interessante functies liggen:

‘We willen
weten wat
jullie op
de campus
willen.’
Nathalie Versavel,
beleidscoördinator
Grondgebiedszaken

scholen, rust en verzorging,
jeugdbewegingen, … Het leek
ons een enorme troef om daar –
anders dan de ‘stratenstad’- een
soort parkatmosfeer te maken.
Door het ‘weggommen’ van de
straat, ontstaat er een heel ander beeld. Het wordt ook meteen
een veel veiligere omgeving waar
de stapper en de trapper het belangrijkst zijn.
In het campusmodel verdwijnen
hekken, afsluitingen en andere
harde grenzen. In plaats daarvan
werken we met groen en niveauverschillen om verschillende
zones te markeren. Een school
kan hiervan gebruik maken,
maar een school is ook maar 180
dagen per jaar open, dus al die
andere tijd kan het dienst doen
als publieke ruimte voor elke inwoner van Wevelgem. Dit dubbel
gebruik van het groen en open
ruimte is ook een grote troef van
het campusmodel.’ Het campusmodel – dat onderdeel is van het
masterplan- werd ook goed onthaald door de inwoners. Voor de

realisatie ervan, moeten goede
afspraken worden gemaakt met
de omliggende scholen. ‘Daarnaast helpt de vergroening – die
samengaat met de ontharding heel erg in het leefbaar maken en
houden van de gemeente’, voegt
Nulens toe. ‘Met hittegolven zoals opnieuw afgelopen zomers
plaatsvonden kunnen gras en
bomen voor enige verkoeling
zorgen.’
Van grote lijnen tot de details
Natalie: ‘Het is de eerste keer
dat we als gemeente op zo’n
grote schaal gaan ontharden.
Bovendien knippen we echt een
straat, de site zal er radicaal anders uitzien. We laten ons dan
ook bijstaan door ontwerpers,
studiebureaus en externe adviseurs met heel wat kennis van
zaken. Maar we vragen ook de
hulp en input van jullie, onze
inwoners. We willen weten wat
jullie zeker wel -of net niet- op
de campus willen. We besteden
dan ook heel wat aandacht aan
participatie.

‘We
‘gommen’ de
straat weg
en creëren
een parkomgeving.’
Els Nulens,
stedenbouwkundige

Workshops en participatie
Tijdens de zomervakantie en in
september staken we al de koppen bijeen met de mensen die
het dichtst betrokken zijn. We
organiseerden workshops voor
de jeugdverenigingen die hun
vaste stek hebben op de koer,
met de bewoners en eigenaars
van alle panden op de site, met
de school, het woonzorgcentrum, …. Tijdens verschillende
infomomenten en workshops
luisterden we naar hun plannen
op lange termijn en brachten we
in kaart wat voor hen belangrijk
was.’
En wat vind jij ervan?
Het resultaat daarvan kan je op
maquette bekijken in de bib.
Daarop zie je dat de site de komende 10 jaar nog sterk zal veranderen. En dat geeft ons heel
wat mooie kansen. Tijdens de
hele maand oktober willen we
zo veel mogelijk feedback ver-

zamelen van onze inwoners.
Ga dus zeker eens kijken naar
de maquette in Bib in het Park
en breng je stem uit op www.
inspraak.wevelgem.be. Op die
website hebben we alle ideeën
die tijdens de workshops naar
bovenkwamen gebundeld.
Nathalie: ‘Let wel, in deze fase
van het project gaat het echt
over de grote ontwerplijnen.
Bijvoorbeeld: vind je dat er
speelzone moet komen of niet.
Details zoals het type banken of
de exacte plaatsing van struiken zijn nog niet aan de orde. De
aankleding en exacte inrichting
van de site is een werk voor de
ontwerpers. Zij gaan dit najaar
aan de slag met alle input en
werken zo een gedetailleerd en
concreet inrichtingsplan uit. Dat
plan laten we in een latere fase
uiteraard zien aan het grote publiek.’

We gingen al met verschillende doelgroepen aan de slag

Verdere timing
We willen tegen midden 2021 een
goedgekeurd inrichtingsplan
waar onze inwoners achterstaan.
Daarna gaan we op zoek naar een
aannemer. Dan start meteen
ook een soort experimentele
fase waarin we nog eens terugkoppelen naar onze inwoners
en ook een paar dingen willen
uitproberen op de site. Dat kan
gaan van een moestuinproject,
tot een groen festival, … Tegen
midden 2023 zou het einde van
de werken in zicht moeten zijn.
www.inspraak.wevelgem.be

Zelf ontharden? Tegels en asfalt eruit, groen erin.
We kiezen vaak voor tegels en asfalt omdat die
onderhoudsvriendelijk lijken. Maar ongebruikte opritten of
terrassen vergen toch een pak onderhoud: er kruipt veel
tijd in vegen, vlekken verwijderen, onkruid verdelgen, …
Onderhoudsarme grasbetontegels of dergelijke besparen je
meer tijd en zijn beter voor het klimaat.

Kom de maquette bekijken in de bib
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>NIEUWS
>QUOTE

‘Ik heb het
gevoel dat ik
iets kan
betekenen voor
anderen door
hen een
luisterend oor
aan te bieden, moed in
te spreken en
aandacht te
schenken.’

dankjewel

jeugdwerk
in Wevelgem
werkt!
Mogen kampen doorgaan, mag er speelpleinwerking doorgaan, kunnen we activiteiten
geven, …? Het coronavirus zorgde voor heel
veel onduidelijkheid en heel veel vragen, de
voorbije maanden. In deze bizarre zomer zijn
de jeugdverenigingen uit Moorsele, Gullegem
en Wevelgem zich ten volle blijven inzetten
voor de jeugd. Kampen werden tot in de
puntjes voorbereid, zomerbars werden opgericht, activiteiten werden op poten gezet, en
zo veel meer…
Wij willen dan ook alle vrijwilligers, leiding,
koks, … bedanken voor hun inzet om de kinderen een onvergetelijke zomer te geven!
Bij 26 verenigingen hebben we daarom een
boodschap van dank gehangen. Zij zijn van
onschatbare waarde voor onze gemeente.

BURGER
quiz duurzaam mee

Voor de Week van de Duurzame
Gemeente dit jaar geen nieuwe
duurzame helden, maar een test
van je kennis over het duurzame
beleid van de gemeente. Wie (op)
zoekt, die vindt. Quiz nog tot vrijdag
2 oktober mee op www.wevelgem.
be/duurzamequiz. Uit de juiste
inzendingen worden enkele mooie
prijzen verloot.

Anonieme vrijwilliger
uit Wevelgem, 4 jaar ervaring

Met meer dan 130 andere
vrijwilligers, zette deze
vrijwilliger zich in de
lockdownmaanden extra in
om een verschil te maken voor
zij die het moeilijk hadden.
Tele-Onthaal WestVlaanderen is op zoek naar
extra ‘anonieme helden
van de zorg’. Spreekt dit
vrijwilligerswerk je aan? Stel je
kandidaat via de website. De
opleiding gaat van start op 17
oktober 2020 in Brugge.
www.tele-onthaal.be

steun de lokale handelaars

koop lokaal
Lokale handelaars staan altijd klaar voor hun klanten
en geven zuurstof aan de handelskern. Ze spelen een
belangrijke rol in de samenleving door bijvoorbeeld
met sponsoring het lokale verenigingsleven te
ondersteunen. De lokale ondernemers moeten elke
dag het verschil proberen te maken. Koop lokaal en
stimuleer de leefbaarheid en de dynamiek in de
eigen buurt.
www.wevelgem.be/kooplokaal

1 dag niet

1 dag niet - Van 19 tot 25 oktober loopt
de nationale actie tegen inbraken. Op
de website www.1dagniet.be vind je
talrijke preventietips. Doe een beroep
op de diefstalpreventieadviseur van
gemeente Wevelgem. Hij komt gratis
naar je toe om de zwakke punten
inzake de beveiliging van je woning
te analyseren en doet aanbevelingen
om de risico’s te verminderen. Meer
info op www.wevelgem.be/subsidieinbraakpreventie.
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>VRAAG
nieuw in de buurt

gebouwen
cultuurpad
Het eerste van de twee nieuwe gebouwen langs het
Cultuurpad is in gebruik genomen. Het gaat om het gebouw
op het terrein van de school. In dat gebouw werden op
de benedenverdieping sanitaire ruimtes en kleedkamers
voorzien. Op de eerste verdieping bevinden zich klaslokalen
van het Sint-Pauluscollege en op de tweede verdieping
vindt de Wevelgemse vestiging van de Academie voor
Muziek en Woord er haar thuisbasis. De klaslokalen van
het Sint-Pauluscollege worden na de lestijd ook door het
kunstonderwijs gebruikt.

Wat kan ik doen
voor de warmste
week dit jaar?

Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan het
andere gebouw, vlak naast de Porseleinhallen. Dat wordt, als
alles goed gaat, rond de herfstvakantie in gebruik genomen.
De investering, een samenwerking tussen de gemeente
en scholengemeenschap Scholen aan de Leie, bedraagt 3
miljoen euro.

?

V

orig jaar fietsten en wandelden we samen
naar het slotevent van de Warmste Week in
Kortrijk. Gaat dat dit jaar ook door?
Neen, de Warmste Week krijgt in de week voor
kerst wel een finale op radio, tv en online, maar
een groot publieksevenement zoals vorig jaar is er
niet. Maar dat hoeft je niet tegen te houden om
een leuke actie op te richten of anderen te helpen.

mooimakers

Handhavingsweek
Iedereen weet wel dat je niet zomaar afval op de grond
mag gooien of ergens mag achterlaten. Het is slecht voor
het milieu, visueel storend en het opruimen kost handenvol
geld. Toch gebeurt het spijtig genoeg nog veel te vaak.
Daarom slaan tijdens de Week van de Handhaving van 5 tot 11
oktober politie, gemeente en intercommunale Mirom Menen
de handen in elkaar om aandacht te vragen voor sluikstort
en zwerfvuil. Je kan worden aangesproken over dit thema
en overtreders krijgen een GAS-boete. Een verwittigd man/
vrouw…www.mooimakers.be/week-van-de-handhaving

Hoe dan? Vanaf september tot en met december
kan iedereen een project opzetten om andere
mensen te helpen. Een project kan je opzetten in
je eentje, samen met een vzw, de buurt, collega’s
of vrienden. Registreer je project op www.dewarmsteweek.be. Organiseer je niets, maar wil je graag
helpen? Ook dat kan je laten weten via de website
van de Warmste Week.
Elk goed doel kan rekenen op de steun van de gemeente Wevelgem. Wie een actie organiseert voor
de Warmste Week krijgt van ons 125 euro. Vraag je
subsidie aan via www.wevelgem.be/aanvraag-creditnotasubsidie-goede-doelen

Sanne Loncke
vrijetijdsmedewerker
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YES!
GENT WEVELGEM
GAAT
DOOR!

Naast de Ronde van
Vlaanderen is GentWevelgem de enige
wielerklassieker
in ons land die dit
jaar toch nog zal
gereden worden.
We mogen terecht
fier zijn dat we in
één adem genoemd
worden met dé
koers der koersen.
Hoe blij ben jij dat
Gent-Wevelgem
tóch nog doorgaat?

>RONDVRAAG

‘Trots dat we
toch nog onze
wielerhoogdag
krijgen’

H

et wordt duidelijk anders, geen groots
feestweekend dat een massa volk
naar het centrum van onze gemeente
brengt, wel de koers herleid tot zijn essentie.
Na de afgelasting van de editie in maart,
zijn we blij dat de heren en dames elite
alsnog over de eindmeet in de Vanackerestraat zullen rijden, in onze ‘najaarsklassieker’.
Gent-Wevelgem zal voortaan, op onze
vraag, ook Moorsele en Gullegem aandoen.
Er k a n g es u p p o r t e r d wo r d e n a a n
de aankomststreep, maar dat zal in
gecompartimenteerde zones zijn, enkel
voor wie een ticket heeft én de nodige
veiligheidsmaatregelen volgt. Meer info
hierover vind je op www.wevelgem.be/gentwevelgem. Wie geen tickets kan scoren, kan
elders langs het parcours post vatten (met
mondmasker én met de nodige afstand!), of
gewoon vanuit de zetel thuis deze bijzondere
editie volgen …
mieke devos (45)
Dossierbeheerder Gent-Wevelgem
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‘Editie 2020 vieren
met bubbels in een
bubbel’

A

ls wielertoerist en wielerfanaat kijk
ik elk jaar uit naar Gent-Wevelgem.
Het is telkens een weekend vol
sport, sfeer en gezelligheid. Ik fiets zelf
regelmatig en normaal fiets ik op zaterdag
altijd mee met de editie voor hobbyisten.
De wedstrijd zelf beleef ik met vrienden op
café, om dan de laatste kilometers live te
volgen. De editie van 2020 wordt memorabel
voor mij, sowieso al omdat het één van
mijn favoriete voorjaarsklassiekers is die ik
nu moet volgen in het najaar. Maar ook de
beleving zal anders zijn. Het zal wat afhangen
van de omstandigheden, maar normaal zal
ik de wedstrijd volgen met een lekker hapje
en een drankje thuis. Het voordeel van deze
uitzonderlijke situatie in 2020? We moeten
nu minder lang wachten op de volgende
fantastische Gent-Wevelgem!
Tom Tytgat (28)
Wevelgem

>NUTTIGE NUMMERS
TOT JE
DIENST!

Gemeenteloket

Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem | 056 43 34 00

Burgerzaken Gullegem
Peperstraat 10, 8560 Gullegem

Burgerzaken Moorsele
Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele

Gemeentehuis (Kasteel)
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem

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

Deken Jonckheerestraat 9 | 056 43 55 00

VOLG
ONS…

‘Superblij dat de
koers ook door
Gullegem en
Moorsele rijdt’

I

k volg het wielrennen niet, maar voor
Gent-Wevelgem maak ik heel graag een
uitzondering. Normaal spreken we met
een hele groep vrienden af die dag. We
organiseren een barbecue, en daarna zakken
we met de hele bende af naar het centrum van
Wevelgem. Dit jaar zouden we naar Gullegem
of Moorsele trekken, nu de koers daar ook
zou passeren. Ik was best wel teleurgesteld
toen ik in maart hoorde dat de wielerwedstrijd
afgelast werd. Het is echt wel een van de
hoogtepunten van het jaar in onze gemeente.
Daarom ben ik echt wel blij dat er nu dit najaar
tóch een editie wordt georganiseerd. En ik
ben ook weer blij dat de renners ook door
Gullegem en Moorsele rijden. Dat maakt
de koers extra leuk voor de hele gemeente.
Wellicht ga ik met enkele vrienden langs het
parcours supporteren, afhankelijk van wat de
coronamaatregelen zijn op dat moment. Maar
we maken er het beste van!

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be
www.instagram.com/
gemeente_wevelgem
www.facebook.com/
wevelgem8560

HULP
NODIG?

Huisartsen

Wachtdienst: 056 40 47 48

Apothekers

Wachtdienst: 0903 99 000 | geowacht.be

TANDARTSEN

Wachtdienst: 0903 39969

politiezone Grensleie

101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.wevelgem.be/veiligheid-preventie

febe decroubele (24)
gullegem
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___tine_______

Klaar voor de 1ste
keer KSA!
#nostalgie
#igwevelgem
@ksademeiskes8560

veepee8560

About last night... #avondwandeling
#toerkevandeleie #igwevelgem

>TAG

TAMARADURNEZ

Heel soms is een
baby’tje hebben
wel een walk in the
park. Of dat vind
ik toch.
#baby #oudersvannu #moederschap #opstap
#igwevelgem
#cute #zelfstappen

vantastic.heartbeat

elvisjune

Onze kleine man gaat naar
de tweede kleuterklas.
Nieuwe klas, nieuwe ‘juf’,
nieuwe start. Ooooh wat
word je zo snel groot! Wie
dacht dat loslaten makkelijk
was? Yeah right
spwebasis

Een toast op het nieuwe
schooljaar! Bubbels in onze
bubbel Een fijn schooljaar
gewenst @spwebasis
#eersteschooldag
#igwevelgem

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram en Facebook

met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

Wat zijn mijn
kinderen
dankbaar dat
ze terug naar
school mogen,
wat ben ik blij
dat structuur
en rust weer
de bovenhand
zullen nemen.
En een beetje
emotioneel dat er
nu al 2 van de 3 in
het lager zitten!
#igwevelgem

