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>BEELD
vlinderstenen
Op 13 december is het
wereldlichtjesdag,
een dag om overleden
kinderen te herdenken.
Vanaf 2021 komt er op
elke begraafplaats een
speciaal plekje voor
hen. Er werd een oproep
gedaan naar kunstenaars
om een concept hiervoor
te maken.
De jury koos het concept
Vlinderstenen van
Maarten Schaubroeck.
De mooie maar tere
vlinders symboliseren
de kortstondigheid van
het leven. Het wordt een
plaats voor ontmoeting,
rust en stilstaan.

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
geef je mening

openbaar
vervoer
Hoe zou het openbaar vervoer voor jou
er moeten uitzien? Zijn er verbindingen
die ontbreken op vlak van fiets, openbaar
vervoer of het wegverkeer? Heb je goeie tips
om mensen vaker de fiets of het openbaar
vervoer te laten gebruiken?
Om het mobiliteitsbeleid voor de regio vorm
te geven, verzamelen we tussen 1 december
en 31 januari jullie ideeën en bedenkingen.
Surf naar kortrijk.vervoerregio.net

75
BELEID
>CORONASUBSIDIE

Alle Wevelgemse
verenigingen krijgen
een extra subsidie van
10% van hun jaarlijkse
werkingssubsidie.
Daarbovenop krijgen
75 verenigingen een
herstelsubsidie, als steun
voor de kosten die ze
gemaakt hebben, of
inkomsten die ze hebben
misgelopen door de eerste
coronagolf. De gemeente
kreeg van het Vlaams
Noodfonds zo’n 450 000
euro om verenigingen
te ondersteunen in deze
moeilijke periode.
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corona

Herstelplan 2.0
Ook tijdens deze tweede coronagolf
gaan de drie werkgroepen met
vertegenwoordigers van alle fracties uit
de gemeenteraad weer aan de slag om
steunmaatregelen te verfijnen voor de
inwoners, ondernemers en verenigingen. Een
overkoepelende werkgroep onder leiding
van de burgemeester en de fractieleiders
coördineert het geheel. De werkgroep
Welzijn maak t een strijdplan tegen
vereenzaming, de werkgroep Economie
gooit de nieuwe digitale kadobon in de strijd.
En verenigingen kunnen voor de tweede
keer de herstelsubsidie aanvragen als hun
reguliere werking werd getroffen door
corona met bijzondere financiële noden
tot gevolg. Ook wordt het nodige budget
gereserveerd om samen met de verenigingen
voor een echte heropstart te zorgen. Een
‘renaissance’, eenmaal de toestand weer
normaal wordt.

meer INFO
www.wevelgem.be/corona

>BESTUUR
vergeet het niet!

sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten (ook sport, jeugd)
en het Sociaal Huis zijn gesloten op 24, 25, 26
en 31 december en op 1 en 2 januari. De (afhaal)
bibs zijn gesloten op 24 en 26 december. De
recyclageparken zijn gesloten op 24, 25, 26 en
31 december.

Op zoek naar werk?

Vacatures
Technieker Openbare
Infrastructuur en Mobiliteit
Voltijds contract van onbepaalde duur, niveau
D1 - D3

Je voert onderhouds- en renovatiewerken
aan gemeentelijke wegen uit, je levert en
haalt feestmateriaal op, je zorgt voor wegsignalisatie, bewegwijzering en markeringen
op de baan. Solliciteer tot en met 7 januari.

PLOEGVERANTWOORDELIJKE
Milieu, cel Groen
Voltijds contract van onbepaalde duur, niveau
D4 – D5

Je stuurt je ploeg aan, zorgt voor
een efficiënte organisatie van het
groenonderhoud. Je hebt minimum 4 jaar
relevante technische ervaring.
Solliciteer tot en met 7 december.
Praktische proef op 19 december (eventueel
op 18 december als er veel kandidaten zijn)

elektricien
Voltijds contract van onbepaalde duur, niveau
D1 – D3

Je zorgt voor het onderhoud en herstellingen
in gemeentelijke gebouwen en werkt
polyvalent mee aan diverse opdrachten.
Solliciteer tot en met 7 december.
www.wevelgem.be/vacatures

Het zwembad blijf t omwille van de
coronamaatregelen nog zeker tot en met 12
december dicht. Op het moment dat deze
infokrant naar de drukker ging, was nog niet
duidelijk of die maatregelen verlengd zouden
worden. Bekijk dus zeker de openingsuren
op de website voordat je naar het zwembad
vertrekt!
Ook het cultuurcentrum en de balie van OC de
Cerf blijven zeker nog tot en met 31 december
gesloten.
Je kan wel langskomen op afspraak.
www.wevelgem.be/diensten
www.wevelgem.be/afspraakmaken

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
13 gemeenten uit onze regio
nemen zich voor om in onze
regio te streven naar een CO2reductie van 40% tegen 2030.
Samen met intercommunale
Leiedal hebben de 13 nu
een regionaal energieen klimaatactieplan
opgemaakt, en een
regionale energiestrategie
uitgestippeld. Die 40%
reductie is immers een
regionaal verhaal.
In het klimaatactieplan
wordt beschreven met
welke acties we die
reductie kunnen behalen.
Er zijn vier pijlers: energie
besparen, restwarmte
inzetten als energiebron,
een shift realiseren van
fossiele brandstoffen naar
elektriciteit en hernieuwbare
energie produceren. Met de
regionale energiestrategie
werd becijferd hoe de regio
de doelstelling kan halen.
Kansen voor hernieuwbare
energie en duurzame warmte
werden hier in kaart gebracht.
Elke gemeente doet de
inspanningen die voor haar
grondgebied haalbaar zijn.
De gemeenteraad heeft
het regionaal energieen klimaatactieplan
goedgekeurd, en de
energiestrategie om de
doelstellingen in dat plan te
bereiken.
Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
In januari starten we de tweede
fase van de werken in industriezone
Gullegem-Moorsele. Net zoals in de
eerste fase maken we de industriezone
aantrekkelijker, toegankelijker en
veiliger. We proberen meteen ook het
zwaar verkeer zoveel mogelijk uit de
dorpskern van Gullegem te weren.

EEN AANTREKKELIJKE
EN TOEGANKELIJKE

INDUSTRIEZONE
Het is een werk van lange adem, die revitalisering van
industriezone Gullegem-Moorsele.
De eerste fase startte al in mei 2018, en werd enkele
maanden geleden afgerond. Daarbij werden al de
Muizelstraat aangepakt, een stuk van de Drieslaan, de
Noordstraat, en een stuk van de Nijverheidslaan.
Toegankelijker en groener
‘In de meeste straten worden de bestaande riolen
vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel’, zegt
Lucas Vanneste, van onze dienst OIM.
‘We vernieuwen het wegdek -en maken het
aantrekkelijker- door waar het kan, plaats te maken
voor groen. Daarnaast denken we ook aan de
fietsveiligheid, door vrijliggende fietspaden te voorzien.
Mensen meer op de fiets krijgen, dat begint bij een
goeie fietsinfrastructuur, en op die manier hopen we
nog meer werknemers van de bedrijven te overtuigen
om met de fiets te komen werken.’
Het bedrijventerrein wordt, waar nodig, toegankelijker
gemaakt voor de grotere vrachtwagens. ‘Het rondpunt
in de Nijverheidslaan werd niet alleen vernieuwd, we
hebben het punt ook veel ruimer gemaakt, zodat
vrachtwagenchauffeurs er vlotter hun bocht kunnen
maken.’
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Tweede fase
In januari start de tweede fase van dit grootschalige vernieuwingsproject. ‘In
deze tweede fase pakken we de Oostlaan aan, een deel van de Nijverheidslaan, de
Drieslaan en een deel van de Ambachtenlaan.’
In deze werken zit ook een belangrijke ingreep vervat die het zwaar verkeer uit het
centrum van Gullegem moet weren. ‘Er is een tonnagebeperking maar in de praktijk
wordt die regel vaak overtreden. Een tijdje geleden hebben we camera’s geplaatst,
om de situatie daar in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft
van de vrachtwagenchauffeurs die zonder stoppen door het centrum rijden, op
weg zijn van de Driemasten naar de Oude Ieperstraat, of omgekeerd.’

lucas vanneste
diensthoofd

‘Het kruispunt van de Oostlaan met Driemasten wordt zo ingericht dat het
verkeer dat van Sint-Eloois-Winkel komt, rechts naar de Oostlaan wordt geleid.
De rijrichting rechtdoor wordt daardoor niet langer de meest logische beweging.
We zorgen ook voor extra signalisatie op dat punt, zodat chauffeurs duidelijk zien
dat de beste weg naar de autosnelweg niet rechtdoor is, maar via de Oostlaan.’

Openbare Infrastructuur
en Mobiliteit

‘We
maken het
wegdek
aantrekkelijker door
bomen en
struiken
aan te
planten.’

Het gemeentebestuur onderzoekt verder ook of een vaste vrachtwagensluis om
tonnagebeperking te controleren een optie kan zijn.
In deze tweede fase van de revitalisering wordt ook een pompstation geplaatst in
de Schuttershoflaan. ‘Het afvalwater van de Vierschaarstraat wordt momenteel
nog geloosd in de nabijliggende beek. Het is de bedoeling dat we die afvoer
aansluiten op de riolering van de Schuttershoflaan.’
Informeren
We proberen net zoals bij de eerste fase zo goed mogelijk te communiceren over
de werken. Je vindt de laatste informatie telkens op www.wevelgem.be/nieuws/
werken-aan-de-industriezone-gullegem-moorsele.

Bedrijven worden ook telkens per mail op de hoogte gebracht van de laatste
nieuwigheden. Het is dezelfde aannemer als tijdens de eerste fase, en die heeft
telkens nauw overlegd met de ondernemers rond de toegankelijkheid naar hun
bedrijven. Het is de bedoeling dat deze keer opnieuw te doen.

Deze werken zouden normaal in februari 2022 afgerond
moeten zijn.
Er wordt 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in deze tweede fase.
85% daarvan wordt gesubsidieerd, dankzij het Agentschap
Innoveren en Ondernemen. Daarna start nog een laatste
fase, met de heraanleg van de Hondschotestraat. ‘Maar daar
zijn we nu nog bezig met de verwerving van extra gronden,
vandaar dat die straat uit de tweede fase werd gehaald.’
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>NIEUWS
lichtpuntjes

Magisch Park
Laat je deze kerstvakantie meevoeren in een
fantastische wereld vol magische belevenissen in
het park in Wevelgem.
Kom met je gezin, hond of alleen wandelen en laat
je betoveren door de vele lichtjes en extra sfeer. Met
het Magisch Park zorgen we voor een lichtpuntje in
het centrum tijdens de donkere kerstperiode.
Het park blijft open en toegankelijk voor iedereen.
Draag zorg voor elkaar en volg de maatregelen.
www.wevelgem.be/magischpark

BELEEF
Met Klaas Vantornout

CYCLOCROSSKAMP
>SINTBRIEVENBUSSEN
Sint en Piet wachten vol
ongeduld op tekeningen,
wenslijstjes en lieve briefjes.
Kinderen kunnen ze naar de
speciale Sintbrievenbussen
brengen. Er staat er 1 in
elke deelgemeente. Ook de
deelnamekaarten van ‘de
grote letterkoek zoektocht’
mogen daarin, in ruil krijgen
deelnemers een leuk
kadootje.
Meer weten over de
sintbrievenbussen en het
sintprogramma? Ga dan naar
www.wevelgem.be/sint
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Onder leiding van ex-Belgisch kampioen Klaas Vantornout maken
kinderen van 10 tot 14 jaar kennis met de cyclocrossport. Op het
parcours van Cyclocross Gullegem kunnen ze proeven van het
‘echte werk’.
Is je kind zot van fietsen en ben je benieuwd of cyclocross iets voor
hem/haar is? Kom het uittesten van 28 tot en met 31 december,
voor beginners van 9 tot 12 uur en voor gevorderden van 13 tot 16
uur.
www.wevelgem.be/sportkampennajaar2020

woning verbouwen of niet?
de renovatiecoach

Wil je verbouwen of verhuizen, vraag je
je af wat je best doet, je huidige woning
verbouwen zodat die klaar is voor de
toekomst of naar een kleinere woning of
appartement verhuizen? De RenovatieCoach
van Intercommunale Leiedal is er voor jou via
www.warmerwonen.be en 056 24 16 19.

veilig en gemakkelijk
afhaalbib

In de drie bibliotheekafdelingen is er in de
periode van strenge coronamaatregelen een
afhaalbib. Je kan zowel boeken, cd’s, films als
speelgoed gratis lenen. Stuur vooraf een mail
en je krijgt bericht vanaf wanneer je je pakket
kunt ophalen.
www.wevelgem.be/afhaalbib

>DOEN
coming soon

de zwemkom
Als alles goed loopt, kunnen we ons nieuwe zwembad officieel
openen op 23 januari. De Zwemkom zal ruimer open zijn dan het
huidige zwembad (in niet-coronatijden). We gaan van 40 uur naar
60 uur per week zwemplezier.
Op maandag is het bad enkel open voor verenigingen en scholen.
We bieden 2 maal per week ochtendzwemmen aan (op dinsdag en
donderdag) in plaats van 1 maal. Op dinsdag en donderdag is het bad
bovendien doorlopend open voor baantjeszwemmers. Op woensdag
en vrijdag kunnen zij vanaf de middag baantjes trekken.
De recreatieve zone is open op de momenten die passen in de meeste
gezinsagenda’s: namelijk ’s avonds, op woensdagnamiddag en in het
weekend. Helemaal nieuw is dat het zwembad dus ook op zondagnamiddag open is. Uniek is dat alle Wevelgemse kinderen jonger dan
6 jaar gratis kunnen komen zwemmen. Zwemmers vanaf 13 jaar van
buiten de gemeente betalen iets meer (5,5 euro) dan onze inwoners
(4 euro). Sport- of baantjeszwemmers zwemmen goedkoper naarmate ze meer komen zwemmen.

3X WEVELGEMSE

KADOBON

De Wevelgemse Kadobon bestaat
al iets meer dan 5 jaar. Hoog tijd
dus om de bon in een nieuw jasje te
steken. Binnenkort is de Wevelgemse
Kadobon 2.0 overal te koop.

Meer info, onder meer de volledige openingsuren en alle tarieven,
vind je op www.wevelgem.be/zwembad2021

www.wevelgem.be/kadobon

beleef de winter
wandeling in de kijker

Het Hoevenpad start op het Sint-Maartensplein in
Moorsele en sluit aan op het Kezelbergpad. In een
grote boog wordt rond de dorpskern van Moorsele
gewandeld. Het pad slingert zich tussen eeuwenoude
hoeven en langs een paar mooie kapelletjes.

1

#kooplokaal

2

Binnenkort overal te koop

3

Eenvoudig te gebruiken

Dit is niet zomaar een geschenkbon. Je kan hem
namelijk bij meer dan 200 lokale horeca- en
handelszaken gebruiken. Wie een Wevelgemse
Kadobon geeft, schenkt dus niet alleen een leuk
cadeau, maar steunt ook de lokale ondernemers.
In deze tijden belangrijker dan ooit!

De nieuwe Wevelgemse Kadobon kan je
binnenkort kopen via een webshop. Je hoeft
je dus niet meer noodzakelijk te verplaatsen
om een bon te kopen. Uiteraard zal je wel nog
steeds terecht kunnen in het gemeenteloket,
de gemeentehuizen van Gullegem en Moorsele
en aan de automaten.

Heb je een Wevelgemse Kadobon gekregen?
Bekijk dan de lijst van deelnemende handelaren
op onze website. Je herkent ze sowieso ook aan de
blauwe sticker aan hun deur. Je geeft je Kadobon
af aan de kassa, en alles is in orde. Simpel!
Heb je nog een ‘oude/huidige’ bon? Je kan deze
gewoon blijven gebruiken tot aan de vervaldatum.

www.wevelgem.be/wandelroutes
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>INTERVIEW

LEVENDIGE
LEEFSTRATEN
HOE ZOU JIJ JE STRAAT HERINRICHTEN?

Een moestuin op de hoek van de straat, een podium in het midden en een paar picknicktafels
in de zon om samen met je buren een koffietje of aperitief te drinken. In een leefstraat kan
bijna alles. Jullie dromen, wij helpen ze waarmaken.
Speelstraten kennen we al in
Wevelgem. Dat zijn straten die
tijdens de schoolvakanties overdag afgesloten worden voor het
verkeer en waar kinderen baas
zijn. ‘Leefstraten gaan nog een
stapje verder’, legt stafmedewerker Jeugd William Devoldere
uit. ‘Die straten worden voor een
bepaalde periode dag en nacht
omgetoverd tot leefstraat. De
focus ligt dus niet alleen op kinderen, maar op alle inwoners van
de straat. Jong en oud kunnen
er hun ding doen. We willen dit
concept deze zomer voor het
eerst uittesten.’
Waar iedereen elkaar kent
Als gemeente zetten we in op
buurtwerking. We hebben dit in
het meerjarenplan opgenomen
omdat we het echt belangrijk
vinden om buurten te ondersteunen. Vroeger kende iedereen in het dorp elkaar. Door de
verstedelijking zien we dat mensen meer verhuizen. We kennen
onze buren niet altijd even goed,
Leefstraten zijn een manier om
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meer animo in de buurt te brengen, om ervoor te zorgen dat
mensen weer in contact komen
met elkaar door samen een aperitiefje te drinken of te klussen
of zo.

‘Alles is
mogelijk,
zolang de
bewoners
erachter
staan.’

Elke leefstraat is anders
Een leefstraat is een straat op
maat van de bewoners. Elke
leefstraat ziet er dan ook anders
uit. Sommige leefstraten worden
afgezet voor verkeer, in andere
leefstraten willen ze dit niet. In
de ene leefstraat vind je een podium voor optredens, in de andere speeltuigen voor kinderen,
een leuke zithoek, een moestuin,
een openluchtatelier, … Alles is
mogelijk zolang de bewoners
van de straat erachter staan.

buurt komen, want als het niet
gedragen is door de buurt lukt
zo’n leefstraat toch niet.’

William: ‘Elke straat zal zijn eigen accenten leggen, daarom
bekijken we elke aanvraag apart.
We hebben een heel team met
collega’s uit allerlei diensten die
de initiatiefnemers van de leefstraten zo goed mogelijk zullen
ondersteunen in het realiseren
van hun leefstraat.’

Daarna starten de trekkers een
aanbelronde: ze bellen bij elke
bewoner aan en stellen het idee
voor. Ze noteren ook vragen, bezwaren, ideeën, …

Het is onze ambitie om deze
zomer in elke deelgemeente 1
leefstraat te hebben. Maar we
zullen niets verplichten of forceren. Het initiatief moet van de

Maar hoe begin je eraan?
Voel je het al kriebelen? Da’s
goed, want een leefstraat kan je
heel makkelijk aanvragen. ‘Zorg
dat er drie enthousiaste trekkers zijn en neem contact op
met de gemeente’, legt William
uit. ‘Samen bekijken we wat de
mogelijkheden zijn op het vlak
van verkeer en logistiek.

Alle inwoners worden uitgenodigd op het buurtoverleg waar
de plannen verder verfijnd worden. Daarna kunnen de trekkers
hun aanvraag doen.
Op 17 december organiseren we
een online inspiratievergadering,
waar je ook vragen kan stellen.

‘Komende
zomer
willen we
in elke
deelgemeente
minstens 1
leefstraat.’
William Devoldere

Stafmedewerker Jeugd
Voorbeeld van een leefstraat in gent,:
gezellig, kleurrijk en levendig. bron: stad gent

Financiële en materiële
ondersteuning
Eens de aanvraag goedgekeurd
is, kan het uitwerken beginnen.
Elke leefstraat zal van ons een
subsidie krijgen. Hoeveel dat
zal zijn, moeten we nog vastleggen. Dat geld kan gebruikt
worden voor de inrichting van
de straat. Daarnaast voorzien we een basispakket aan
materialen om de straat in te
kleden. Dat gaatbijvoorbeeld
over tafels, grasmatten, ... En
uiteraard kan ons feestmateriaal gehuurd worden tegen een
schappelijke prijs. De rest is aan
de creativiteit van de bewoners.

Met tips van de pioniers in Gent
Gent is pionier op het vlak van
leefstraten. Zij waren de eersten
in ons land die dit uittestten.
Steden zoals Leuven en zelfs
Amsterdam en Rotterdam starten hier nu ook mee.
Afgelopen zomer hebben we al
een aantal leefstraten in Gent
bezocht en we mogen gelukkig rekenen op de expertise van
onze collega’s in Gent. Ook tijdens de inspiratievergadering
zullen ze erbij zijn.
www.wevelgem.be/leefstraat

Volg de online Inspiratievergadering op donderdag 17 december
2020 om 19 uur. Zin om je straat om te toveren tot leefstraat? Volg
dan online mee via Zoom op www.wevelgem.be/leefstraat.
Schrijf je in op onze website. En bekijk ook al eens wat
voorbeelden via de website van Stad Gent.
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>NIEUWS
vraag je kaart aan

>QUOTE

‘Wie daar
nood aan
heeft,
wordt
tweewekelijks
opgebeld.’

European
Disability
Card
Wevelgem werkt nu al dik anderhalf jaar
samen met de European Disability Card. Dat
is een kaart die personen met een beperking
toegang biedt tot cultuur, sport, vrijetijdsbesteding, … In onze gemeente kunnen mensen
met de kaart hun begeleider gratis meenemen naar een voorstelling in het cultuurcentrum, een sportreeks, een film, …
En ook in het nieuwe zwembad nemen houders van een EDC gratis hun begeleider mee.
Heb je deze kaart nog niet? Vraag hem dan
gratis aan bij het loket Sociale Zaken in het
Sociaal Huis.

BURGER

gewijzigde
ophaalrondes in
nieuwe afvalkalender

Magda Bekaert is een van de
vrijwilligers die 75-plussers
opbelt.

Een 45-tal vrijwilligers en
personeelsleden bellen op dit
moment alle 75-plussers op in
onze gemeente. We checken
hoe het met hen gaat en of ze
eventueel extra steun kunnen
gebruiken.
Wie nood heeft aan
vervolgtelefoontjes bellen we
tweewekelijks op. Wie we niet
telefonisch kunnen bereiken,
krijgt een kaartje in de bus.
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bedankt voor de input!

Campus Deken
Jonckheere
90 inwoners gaven hun mening over het
onthardingsproject. Het extensieve maaibeheer,
de buffering en infiltratie en het parkpad vallen
in de smaak. Een goede toegankelijkheid en
bereikbaarheid blijft een belangrijke bekommernis.
De vrees voor voldoende parking staat tegenover
een groeiend besef dat fietsers en wandelaars
ruimte moeten krijgen.

In de nieuwe kalender vind je onder
meer de ophaalrondes terug. Dit
jaar wijzigen sommige rondes:
alle straten blijven tot dezelfde
ronde behoren, maar restafval,
PMD en papier en karton worden
voortaan op dezelfde dag in de
week opgehaald. Wie half december
geen nieuwe ophaalkalender
gekregen heeft, kan altijd terecht
op de recyclageparken, aan het
onthaal van Mirom Menen en in
de gemeentehuizen. De kalender
is gratis downloadbaar op www.
mirom-menen.be/ophaalkalender.

verplicht verlicht

Goede fietsverlichting is in het
verkeer absoluut van levensbelang.
Daarom lanceert gouverneur Carl
Decaluwé de campagne ‘Verplicht
verlicht’. De politie gaat gericht
fietscontroles houden.Zorg dat je
gezien bent, zeker in de aankomende
donkere maanden.

>VRAAG
groepsaankoop

groene
stroom
Je kan je vrijblijvend inschrijven voor de tiende
groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie
West-Vlaanderen. Bij vorige groepsaankopen bespaarden
de deelnemers gemiddeld 200 euro op hun energiefactuur.
Bovendien kies je bewust voor groene energie.
Inschrijven kan van 9 december tot en met 9 februari 2021
via de website www.west-vlaanderen.be/besparen. Neem je
jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en/of gas bij de hand
en schrijf je online in of bel overdag naar 0800 18 711.
Heb je hulp nodig bij het inschrijven? Maak een afspraak via
het nummer 056 433 460 of via mail groen@wevelgem.be.

‘Waarom worden de
regels rond vuurwerk
strenger?’

?

V

oor het afsteken van vuurwerk is
normaal een toelating noodzakelijk.
Een uitzondering hierop is de
eindejaarsperiode, dan mag het zonder toelating.
De politieverordening wordt nu aangepast: het
mag nu slechts 1 avond per jaar zonder toelating,
op oudejaarsavond 31 december tussen 22 en 1
uur.

begraafplaatsen

Herneming
graven
Vóór graven worden weggenomen worden, brengen we
nabestaanden hiervan op de hoogte, via een bericht aan
de ingang van de begraafplaats of het graf zelf en indien
mogelijk met een brief.
De coronamaatregelen zorgden er misschien voor dat het
bezoek aan de begraafplaats werd uitgesteld en dat mensen
deze mededeling gemist hebben. Daarom kan je op onze
website een overzicht van graven waarop een bericht werd
voorzien. Meer info: dienst Burgerzaken 056 43 34 00 of
burgerzaken@wevelgem.be.

De reden hiervoor is dierenwelzijn. Veel dieren,
zowel huis-, landbouw- als wilde dieren hebben
veel last van vuurwerk. Dieren schrikken, breken
uit, brengen schade aan, soms vallen zelfs
slachtoffers. De bedoeling van de beperking is
dat eigenaars slechts 1 avond, gedurende een
beperkte periode, voorzorgen moeten nemen.
Eventuele overtredingen kunnen gemeld worden
bij de politiediensten.
Wie vuurwerk wil afsteken, kan ook kiezen voor
diervriendelijk (= geluidsarm) vuurwerk.
Dat produceert maximaal 85 decibel. Vraag
ernaar bij jouw handelaar.
Maarten Tavernier
Diensthoofd Milieu

www.wevelgem.be/wegnemen-graven
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>RONDVRAAG

HOE
BRENGEN
JULLIE
DE FEESTDAGEN
DOOR?

Hoe klein de
feestjes zullen
zijn met Kerst en
Nieuw valt nog af
te wachten, maar
dat het geen uitbundige groepsfestiviteiten zullen
worden, dat staat
nu al vast.
Genieten in beperkt gezelschap,
en het beste ervan
maken, wordt de
boodschap. Hoe
brengen jullie de
feestdagen door?

14 WE ELGEM

‘Home Alone
kijken, maar
zonder neefjes en
nichtjes’

‘Het wordt een
stoepbezoekje bij
de grootouders’

N

ormaal vieren wij kerstavond samen
met de ouders van Kristof, zijn broer
Bram, en hun grootouders van in de
tachtig. Het ziet ernaar uit dat dat dit jaar niet
mogelijk zal zijn. Dat is jammer, inderdaad,
maar de gezondheid primeert. Liever apart
vieren, dan dat iedereen achteraf ziek blijkt.
Maar we gaan ons best doen om elkaar toch
wat extra aandacht te geven rond die dagen.
Zo gaan we zeker bij de grootouders langs,
om een praatje te maken aan het raam. Op
kerstavond zelf gaan we volop genieten met
het gezin. En cadeautjes zullen er sowieso bij
zijn. Spijtig genoeg wordt het dit jaar wellicht
online shoppen, want géén cadeautjes zijn
geen opties voor de kindjes. Daar kijken ze
elk jaar te veel naar uit.

I

eder jaar vieren wij kerstavond bij Omi
en Opi en kerstdag bij Moetie. Normaal is
dat met al onze neefjes en nichtjes erbij,
en dan kijken we elk jaar samen naar Home
Alone. Het is jammer dat dat dit jaar niet zal
kunnen met hen erbij. Maar we kijken sowieso
naar Home Alone, én we gaan pas laat slapen.
Welke cadeautjes we gaan krijgen met Kerst?
Het is nog een beetje wachten wat de Sint
brengt, en dan gaan we kiezen wat we graag
krijgen onder de kerstboom. Mama is heel
creatief, dus ze zorgt ervoor dat we ons niet
te veel vervelen als we vaak thuis zitten door
corona. Maar we gaan alle drie graag sporten.
Ellis houdt van turnen, ballet en drumfitness,
Tuur van voetbal en Roxanne van turnen. We
tellen af tot we dat opnieuw mogen doen.

Reinilde Van Durme

Tuur denoulet (11)

Kristof Maes

Ellis denoulet (9)

Eline (11) en Arno (9)

Roxanne denoulet (5)

wevelgem

gullegem

>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…

‘Het gezellig
maken met ons
vieren’

N

ormaal zouden wij bij de zus van
Sonja kerstmis vieren, samen met
alle broers en zussen. Dat zal dit jaar
dus niet kunnen doorgaan, sowieso. We zien
wel of er eventueel nog één ander gezin bij
kan, maar we gaan ervan uit dat we het met
ons eigen gezin thuis vieren. We hebben het
uiteraard liever met wat meer volk erbij, maar
we gaan het ook wel gezellig kunnen maken
met ons viertjes: lekkere hapjes, een glaasje
erbij, kerstcadeautjes onder de kerstboom,
wat kaarsjes aansteken,… Elk jaar bellen we
met Ismail zijn familie in Iran om elkaar een
vrolijk kerstfeest te wensen. Dat gaan we dit
jaar dus ook doen. En misschien laten we de
kinderen al even hun nieuwjaarsbrief oefenen.

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 | ambulance – Fluvia
112 of 056 22 44 44

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

het gezin van ismail Ghazemzadeh,
redder in het wevelgemse zwembad
Sonja berghman
Julipe Ghazemzadeh Berghman (6)
Jaspen Ghazemzadeh Berghman (6)

enkel op afspraak
Tijdens deze uitzonderlijke coronatijden
werken we uitsluitend op afspraak.
www.wevelgem.be/afspraakmaken
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andydebrouwere

#morningwalk
#myoldhometown
#igwevelgem
#awalkinthepark

jolien_desmet

Corona wandelingske part 347 #myboys #lockdown
#keepwalking #fallcolours #igwevelgem

>TAG

engelsemma

Onze batterijen
opladen
#natuurenbos
#bergelen
#igwevelgem
#lockdown

koen_vanbelle

christvander-

Avondwandeling in
Gullegem #igwevelgem

meersch

Ze zijn er
helemaal klaar
voor!
#dvdjb20
#igwevelgem
#dagvandejeugdbeweging
#chirojongenswevelgem#chiromeisjeswevelgem

seni_x

Pateetje neemt de leescirkel
in de bib wel erg letterlijk!

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

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

