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>BEELD
cyclocross
Gullegem
live
Op 2 januari wordt er
opnieuw gecrosst in de
Gullegemse velden. De
4e editie van de HEXIA
cyclocross zal geen
volksfeest zijn, maar des
te meer een echte sportieve hoogdag. Opnieuw
komen de internationale toppers bij de vrouwelijke en mannelijke
profrenners aan de start.
Hoef je dit dan te missen? Nee! Je kan de
wedstrijd live volgen
via Telenet Play Sports.
Ook op de website
www.cyclocrossgul-

is er een livecenter. Je kan er ook het
programma en alle informatie terugvinden.
legem.be

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
2020 - 2025

dit zijn de
grootste
projecten
voor 2021

750
BELEID
>POSTKAARTEN

75+

De afgelopen weken
stuurden we 750
postkaarten naar ouderen
in onze gemeente. Een team
vrijwilligers en personeel
belde ook tijdens deze
tweede lockdown alle
75-plussers op. Wie ze niet
konden bereiken kreeg een
kaartje, en ook wie aangaf
regelmatig gebeld te willen
worden kreeg een kaartje
met een warme boodschap
in de bus. Verwarm jij ook
onze gemeente?
Post jouw warm initiatief op
www.warmwevelgem.be
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De grootste projecten voor 2021 zijn onder
meer de tweede fase van de revitalisering
van het bedrijventer rein Gullegem
Moorsele, waar 6,5 miljoen euro in wordt
geïnvesteerd. Voor de rioleringswerken en
herinrichtingswerken voor de Warandestraat,
Bergelen en Hemelhofweg is samen een
budget van 3,3 miljoen euro voorzien.

Herstellingswerken 2021

voetpaden
In de eerste helf t van 2021 worden
de voetpaden in de Rivierstraat en
Vuurdoornstraat hersteld. In De Wandeling
vernieuwden de nutsmaatschappijen de
leidingen. Nadien herstelt onze aannemer
de voetpaden definitief.
In de Boekhoutdreef en De Knok worden in
het voorjaar elektriciteitskabels ondergronds
gebracht en waterleidingen vernieuwd.
De aannemer werkt af met vernieuwde
voetpaden. In De Knok wordt er dan meteen
komaf gemaakt met het parkeren op de
voetpaden. Auto’s zullen op straat moeten
staan.

De aankoop van het klooster, een investering
van 700 000 euro, is een belangrijke stap
in de uitvoering van het masterplan voor
Wevelgem. Het biedt heel wat kansen voor
het cultuurcentrum en voor de realisatie van
een centrumplein in de toekomst.
De herinrichting van de groenzone
Westakker-Kwadries maakt met 410 000 euro
de top vijf van onze grootste investeringen
compleet.

>BESTUUR
vergeet het niet!

sluitingsdagen
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari zijn alle
gemeentelijke diensten (ook sport, jeugd,
bibliotheken, cultuurcentrum) en het Sociaal
Huis gesloten.

Op zoek naar werk?

Vacatures

Het cultuurcentrum blijft door de
coronamaatregelen nog even gesloten.

Elektricien

Het zwembad is gesloten tot en met
vrijdag 8 januari. Van 9 januari tot en met
22 januari bereiden we de opening van
het nieuwe zwembad voor en is het ‘oude’
zwembad enkel in het weekend en op
woensdagnamiddag open. Op zaterdag
23 januari kan je gaan zwemmen in De
Zwemkom.

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 11 januari.

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.

Onthaalmedewerker
zwembad
Deeltijds, tijdelijke contract (voorlopig tot en
met 30 juni 2021), niveau D1-D3

Je verzorg het onthaal in De Zwemkom, je
verloopt tickets en geeft bezoekers uitleg
over prijzen, openingstijden, de webshop, …
Je voert ook enkele administratieve taken
van de sportdienst uit. Solliciteer tot en
met 7 januari.

Stafmedewerker Openbaar
Groen en Netheid
Voltijds, tijdelijk contract (6 maanden),
niveau B1-B3

op afspraak
De meeste diensten werken nog altijd op
afspraak. Via www.wevelgem.be/diensten
vind je alle info over openingsuren en kan je
meteen ook een afspraak vastleggen.
www.wevelgem.be/diensten
www.wevelgem.be/afspraakmaken

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
De gemeente investeert
volgend jaar 250 030 euro
(inclusief btw) in de aanleg
en heraanleg van wegen
op diverse plaatsen. Vooral
de Toekomststraat is een
heel belangrijk project. We
willen een fietsvriendelijke
verbinding maken tussen
Moorsele, de Wijnberg en het
centrum van de gemeente,
en de Toekomststraat is een
belangrijke schakel in dit
traject.
Er werden een aantal
relancemaatregelen
goedgekeurd. Het gaat
grotendeels om verlengingen
van de maatregelen die al in
juli werden genomen. Wel
zijn er twee opmerkelijke
aanpassingen. Wie
feestmateriaal (bijvoorbeeld
partytenten) huurt aan
de gemeente om de
veiligheidsmaatregelen rond
corona op een goede manier
na te leven, hoeft daar niets
voor te betalen. Daarnaast
wordt ook een korting van
50% gegeven op de huur van
gemeentelijke infrastructuur.
Er is een retributie vastgelegd
voor het gebruik van de
nieuwe fietskluis aan het
station. Gebruikers kunnen
daar hun fiets afgesloten in
stallen. Wie gebruik wil maken
van een fietskluis, betaalt
daarvoor 6 euro per maand.

Je regelt onder meer contracten met de
aannemers voor het onderhoud van het
openbaar groen en de netheid van het
openbaar terrein.
Solliciteer tot en met 14 januari.

www.wevelgem.be/

www.wevelgem.be/vacatures

gemeenteraad

Volg de
gemeenteraad
op de voet
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>REPORTAGE
Binnen enkele weken nemen we ons
gloednieuwe zwembad in gebruik.
De voorbije weken werd het zwembad
uitvoerig getest, en ook de komende
weken zetten we verder de puntjes op
de i. We staan te popelen om jullie er
allemaal welkom te heten.

VAN WERF TOT
ZWEMPARADIJS

WELKOM IN
DE ZWEMKOM
We hebben dit bad gebouwd met drie prioritaire
doelgroepen in ons achterhoofd: Wevelgemse
gezinnen met (jonge) kinderen, baantjeszwemmers en
verenigingen en scholen. Dat merk je in de eerste plaats
aan het aanbod. Elk van die drie doelgroepen komt in ons
zwembad aan zijn trekken, van de jongste ploeteraar
tot de meest doorwinterde baantjeszwemmer, van
de recreatieve plonsers tot zwemmers of duikers die
aangesloten zijn bij een van de clubs.
Drie baden
Het grootste is een 25-meter sportbad met zeven
zwembanen. Ter vergelijking: het huidige zwembad
telt er vijf. Bovendien zal de mogelijkheid er zijn om het
zwembad op te delen in acht trainingsbanen. Het diepe
gedeelte van het bad heeft een beweegbare bodem.
Naast het grote bad is er nog een instructiebad, van
7,5 meter op 10 meter en 60 tot 90 centimeter diep.
Vergelijkbaar met het instructiebad in het huidige
zwembad.
We voorzien ook wat attractieve recreatie, voor jonge
gezinnen met kinderen tot acht jaar. Het derde bad is
daarom een peuter- en recreatiebad van 30 centimeter
diep, met één brede glijbaan in, een kleine glijbaan en
enkele speelelementen.
Op de eerste verdieping loopt doorheen de
zwembadhal een passerelle, van waarop bezoekers
naar de zwemmers kunnen kijken beneden. Er is een
cafetaria van waaruit bezoekers zicht hebben op het
zwembad. De cafetaria heeft ook een buitenterras
6 WE ELGEM

met zicht op het sportcentrum. Om de uitstap naar het zwembad voor scholen
zo efficiënt mogelijk te maken, kunnen zij gebruik maken van de 2 leslokalen op
de eerste verdieping (via een verplaatsbare wand kan daar één groot lokaal van
gemaakt worden). Terwijl de ene groep zwemt, kan de andere groep les volgen
en omgekeerd. Zo verliezen scholen geen tijd of moeten ze niet met een halflege
bus rijden.
Open op zondagnamiddag
Dat we bij dit project Wevelgemse gezinnen met (jonge) kinderen,
baantjeszwemmers en verenigingen en scholen in gedachten hadden, vertaalt
zich ook in de prijszetting en openingsuren.
De Zwemkom zal om te beginnen ruimer open zijn dan het huidige zwembad (in
niet-coronatijden). Zo is het zwembad open op zondagnamiddag. We gaan van 40
uur naar 60 uur per week zwemplezier voor publiek.
jeroen debaveye
diensthoofd
sport

‘We zijn
superfier
op ons
zwembad!’

Uniek is dat alle Wevelgemse kinderen jonger dan zes jaar gratis kunnen komen
zwemmen. Voor het eerst maken we een onderscheid tussen inwoners en
zwemmers van buiten de gemeente. Zwemmers van buiten de gemeente betalen
iets meer. Sport- of baantjeszwemmers zwemmen goedkoper naarmate ze meer
komen zwemmen.
Hoewel het nog heel even wachten is op de opening voor het grote publiek, hebben
we de voorbije weken ‘testweken’ georganiseerd, met enkele verenigingen en
scholen die zijn komen zwemmen. ‘Die testweken zijn heel belangrijk. Zo checken
we bijvoorbeeld hoe de filters reageren op de aanwezigheid van zo een grote groep
mensen in het water’, zegt Koen Bekaert, diensthoofd Gebouwen. ‘Daarnaast
zijn die testweken ook een ideale manier om ons kassasysteem te testen, ons
ticketsysteem, de poetsroutine,…’
Vlot bereikbaar
Het zwembad kan je via de Menenstraat bereiken. Er komen borden op de
toegangswegen die aanduiden wanneer de parking vol is. We moedigen onze
inwoners uiteraard ook aan om met de fiets te komen. We werken aan een
mooie toegangsweg via de Moorselestraat, maar ook via het sportcentrum en de
Menenstraat kan je naar ons zwembad fietsen. Je fiets kan je veilig achterlaten in
onze overdekte fietsenstalling.
‘We zijn superfier op ons zwembad’, zegt Jeroen Debaveye, diensthoofd Sport.
‘Het is lang niet meer evident in deze tijden om als gemeente een zwembad te
kunnen aanbieden aan je inwoners. We zijn dan ook blij dat wij dat nog kunnen
doen.’

De komende weken wordt de omgeving van het zwembad verder
afgewerkt. Het gras wordt komend voorjaar ingezaaid, wanneer de
weersomstandigheden daarvoor geschikt zijn.
Meer info over de openingsuren, tarieven en de baden vind je op
www.wevelgem.be/zwembad2021.
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>NIEUWS
DIGIDOKTER

ONLINE LES
Corona blijft toeslaan en dat blijft een impact hebben op ons leven, ook op digidokter: het maandelijks moment in de bib waar je met vragen over een
IT-thema terecht kon. In januari en februari zal de
digidokter daarom online plaatsvinden. Zo kan je
veilig van thuis uit volgen.
Op 23 januari is het thema ‘online spullen kopen en
verkopen’. Een lesgever legt je uit hoe dat kan en je
kan je vragen stellen. Wie inschreef voor de digidokter krijgt een mail met de link naar de online les.
www.ccwevelgem.be/digidokter

BELEEF
KUNSTENAARS GEZOCHT

ateliers in beeld
>STATIEGELD:
MINDER ZWERFVUIL
Statiegeld, Yes We Can!
In acht Europese landen
bestaat statiegeld op
blikjes en plastic flessen
al langer, maar bij ons nog
niet. Wevelgem gaat de
strijd aan met zwerfvuil en
pleit daarom voor een snelle
invoering van statiegeld in
ons land. Ook 140 andere
gemeenten, bedrijven en
organisaties doen met ons
mee. Minder zwerfvuil, daar
gaan we voor!
www.statiegeldalliantie.
org/YesWeCan

Belangrijk nieuws voor creatieve Wevelgemnaars: Atelier in Beeld
vervangt Buren bij Kunstenaars. Het wordt hét publieksmoment
voor ateliers van beeldend kunstenaars, gratis én coronaproof.
De eerste editie is op 7, 8 en 9 mei 2021. Dan kan je beeldend werk
ontdekken in het atelier van kunstenaars. De focus ligt op het
werkproces van de kunstenaar. Deelnemen? Meld je aan tussen 11
januari en 15 februari.
www.atelierinbeeld.be

Huisartsenwachtpost
Dokter van wacht nodig?

Vanaf vrijdag 8 januari stappen de huisartsen
van groot-Wevelgem voor de weekendwachtdienst in bij de huisartsenwachtpost De
Meander in Menen. Bellen kan nog altijd op het
vertrouwde nummer 056 40 47 48.

cultuur
afgelast in januari

De januarivoorstellingen van CC Wevelgem
zijn afgelast. Zodra het mag en kan, staan er
weer artiesten op onze podia. Met Vormingplus
biedt het cultuurcentrum wel online lezingen
aan. Ook de bib stilt je culturele honger.
www.ccwevelgem.be
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>DOEN
Poëzieweek

Hang een gedicht
aan je raam
‘Samen’ is het thema van de jaarlijkse poëzieweek, die dit jaar loopt
vanaf 28 januari tot 3 februari. Woorden van dichters rijgen zich aaneen en vormen een levensader die stevig klopt en het hart vormt
van onze samenleving. Dichters verbinden en voeden mensen, ze
inspireren en brengen samen.
De dichters Maud Vanhauwaert en Rodaan Al Galidi schreven een
poëziegeschenk dat tijdens de actieweek verkrijgbaar is in de boekhandels. Ook de bibliotheek neemt deel.
We roepen iedereen op om vanaf 20 januari een gedicht aan het raam
te hangen. Download het sjabloon op onze website of haal het op
aan de balie van de bib en schrijf, print, teken of schilder je favoriete
gedicht in het kader. Hang het vervolgens aan je raam en creëer zo
mee een nieuwe themawandeling in de gemeente.

3X

STEUN DE
HANDEL

Ontdek drie manieren om de lokale
handel te steunen. Geniet van een
takeaway maaltijd, doe iemand een
Wevelgemse Kadobon cadeau of
ontdek de uitgebreide webshops van
de lokale handelaars.

Ben je op zoek naar een passend gedicht? In januari stelt de bib de
mooiste poëziebundels in de kijker.
Meer info: www.wevelgem.be/poezieweek

1

#kooplokaal
Bestel een takeaway maaltijd bij een van de
lokale horecazaken en geniet van een heerlijk
etentje in je eigen bubbel. Je kunt een overzicht
terugvinden via www.wevelgem.be/kooplokaal

een wevelgemse
2 schenk
kadobon
Met de Wevelgemse Kadobon geef je niet enkel
een leuk cadeau, je steunt er ook nog eens de
lokale handelaars mee! Je kan deze bon namelijk
gebruiken bij heel wat lokale ondernemers
in diverse sectoren: horeca, modezaken,
voedingswinkels, lichaamsverzorging,… Voor
elk wat wils!

lokaal, ook digitaal
3 Koop
Niet enkel grote ketens hebben een webshop.
wandeling in de kijker
t’hoge pad gullegem

Deze traditionele wandeling loopt over de kam van
het Gullegemse ’t Hoge. Via hellende velden bereik je
het Steenbeekbos. Vanaf de watertoren krijg je een
mooi panorama op de Leievallei met verschillende
kerktorens.

Heel wat lokale ondernemers zijn ook online terug
te vinden. Je kunt er terecht voor de gekende
kwaliteitsvolle producten en je krijgt er een
uitmuntende service bovenop! Koop online, en
haal je product op om de hoek. Zo is het milieu
ook tevreden!

www.wevelgem.be/wandelroutes
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>INTERVIEW

MOBILITEITSPLAN
INZETTEN OP DUURZAME VERPLAATSINGEN

De gemeenteraad keurde op 11 december het lokaal mobiliteitsplan goed. In dat plan staan
zes cruciale thema’s waarmee we deze legislatuur aan de slag gaan. Het meest in het oog
springend is de fietsbrug over de A19 en het razend tempo waarmee we voetpaden vernieuwen
of aanleggen.
‘Er komt een fiets- en wandelbrug over de A19 van Wevelgem
naar Gullegem. Dat is na lang
onderhandelen met het Vlaams
Agentschap Wegen en Verkeer
afgesproken,’ legt Lucas Vanneste, diensthoofd Openbare
Werken en Infrastructuur uit.
‘De exacte locatie ligt nog niet
vast. Maar wat wel zeker is, is
dat het door die brug een pak
veiliger fietsen wordt.’
Jaarlijks actieplan fiets
We zetten heel sterk in op het
fietsverkeer in ons mobiliteitsplan. Elk jaar maken we een ‘actieplan fiets’ op met concrete
acties om inwoners op de fiets te
krijgen. Dat kan onder meer gaan
van fietslessen tot fietslabelacties. Lucas: ‘Uiteraard werken we
ook hard om de fietsinfrastructuur helemaal op punt te zetten.
Onder andere in de Bissegemstraat, Ledegemstraat, Warandestraat, Roeselarestraat, Overheulestraat en Hondshotestraat
staan al een paar grote werken
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op de agenda. In de Bieststraat
kopen we grond om er een fietspad te kunnen aanleggen.’
Op sommige plekken is er weinig ruimte voor fietspaden, denk
maar aan de centrumstraten in
Wevelgem. Daar bekijken we of
we het circulatieplan kunnen
aanpassen, via eenrichtingsverkeer bijvoorbeeld, om zo de fietsers comfortabel te laten rijden.
Ook op andere plekken trekken
we heel duidelijk de kaart van de
fiets.

‘Ons
mobiliteitsplan
is geënt op
het STOPprincipe.’

Groene fietsbrug
Lucas: ‘Bergelen is dé fietsroute
tussen Moorsele en Gullegem.
We willen die nóg beter maken en beslisten daarom dat de
tractorsluis in de Heerweg -net
voor de brug over de E403- blijft
staan. Zo blijft die route voorbehouden voor fietsers, voetgangers, plaatselijk verkeer en
landbouwers. Bovendien willen
we het brugdek ontharden: we
verwijderen het asfalt en leggen
een waterdoorlatend (groen)
fietsvriendelijk wegdek aan.’
‘We blijven ook alert om de ‘missing links’ in fietsroutes weg te
werken. Zo hebben we bijvoorbeeld in de Moorselestraat in
Wevelgem een huis langs de
spoorweg gekocht. Het huis zal
plaats maken voor een breed
nieuw fietspad.’
7 500 vierkante meter
voetpad per jaar
‘Ons mobiliteitsplan is geënt op
het STOP-principe (stappers,
trappers, openbaar vervoer,

personenwagens), waarbij we
maximale aandacht geven aan
stappers en trappers. Het is deze
legislatuur de bedoeling om elk
jaar 350 000 euro te spenderen
aan nieuwe of vernieuwde voetpaden. Dat is goed voor meer dan
7 500 vierkante meter voetpad.
Afgelopen jaar is dat alvast gelukt. Daarnaast hebben we de
voorbije zomer alle voetpaden in
de gemeente in kaart gebracht
en kunnen we nu een actieplan
uitwerken om de meest prioritaire punten aanpakken.’ zegt
Lucas.
Mobipunten en deelmobiliteit
Gezien onze centrale ligging,
hebben we een mooi aanbod
aan openbaar vervoer in onze
gemeente. We hebben een station en met de bus raak je ook snel
waar je wil zijn. Tegen het einde
van het jaar zal het aanbod van
De Lijn wel wijzigen. Op sommige routes zal de bus vaker rijden,
zoals op de route richting industrieterrein Gullegem-Moorsele.
Elk half uur zal daar een bus

‘Elk jaar
maken we
een ‘actieplan
fiets’ op met
concrete acties
om inwoners
op de fiets te
krijgen.’

Gratis parkeren
‘Uit onderzoek blijkt dat er geen
parkeerplaatsen te kort zijn in
onze gemeente’, legt Lucas uit.
‘Maar we zien wel dat mensen
het liefst voor eigen deur parkeren. En dat maakt het verhaal
soms ingewikkeld.’

‘Kortparkeerders moeten vaak
zoeken naar een parkeerplaats
omdat langparkeerders een
groot deel van de parking innemen. De vraag leeft dan ook
om de blauwe zone uit te breiden. Je kan dan maximaal 2 uur
parkeren. Je wagen parkeren
Lucas Vanneste
blijft gratis. We onderzoeken of
Diensthoofd
er nood is aan een ondergrondOpenbare werken en infrastructuur se parking in het centrum van
Wevelgem.’

passeren. Wie met de bus naar
het werk gaat, zal daar aan het
mobipunt een deelfiets kunnen
nemen om de laatste kilometers
naar de werkplek af te leggen.
Een rechtstreekse busverbinding
tussen Gullegem en Wevelgem
komt er niet, maar via Moorsele
raken reizigers er wel.
We zetten al enkele jaren in op
deelmobiliteit. Zo kunnen inwoners gebruik maken van een
elektrische deelwagen. Eind
deze maand zullen dat er zelfs 4
zijn, 1 in Gullegem, 1 in Moorsele
en 2 in Wevelgem.

Verkeersveiligheid
Zwaar verkeer en sluipverkeer
zorgen vaak voor onveilige situaties. We investeren dit jaar
alvast 60 000 euro in een vrachtwagensluis in Gullegem.
We hadden twee jaar geleden al
één geplaatst als proef, nu gaan
we dit ook permanent voorzien,
zodat we zwaar verkeer dat de
aangewezen route niet volgt,
kunnen beboeten. Deze maand
starten in dat kader ook werken
aan Driemasten. We passen de
weginfrastructuur aan zodat
vrachtwagenchauffeurs niet
meer intuïtief de dorpskern binnenrijden.

Mobiliteitsplan – verbreden en verdiepen. Het plan uit
2011 is geactualiseerd. Deze punten worden verbreed en
verdiept:
•
Comfort voor voetgangers
•
Veilig fietsen
•
Verkeersveiligheid
•
Openbaar vervoer
•
Parkeren
•
Een vlotte doorstroming

Bergelen is enkel voor fietsers, voetgangers en
plaatselijk verkeer bestemd.
Het brugdek wordt fietsvriendelijk gemaakt
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>NIEUWS
zorg voor elkaar

>QUOTE

‘We
hebben de
hulp van de
bevolking
nodig om
sluikstort
tegen te
gaan.’

warm
wevelgem
Deze winter werd de website van Warm
Wevelgem op poten gezet. Twaalf nieuwe vrijwilligers hebben zich aangeboden om mensen
in hun buurt te helpen, door vuilniszakken buiten te plaatsen, boodschappen te doen, een
telefoontje te doen, …
Via deze pagina kan je signaleren of je zelf hulp
nodig hebt of als je iemand kent die wel eens
een babbeltje kan gebruiken. Pakjes@Gullegem deelde hun nieuwe wandeling en Greta
Vandamme bedankte via de website haar buren voor de goeie hulp.
Heb je ook een warm initiatief?
Plaats het op www.warmwevelgem.be.

BURGER
huisdierstickers

De vernieuwde huisdiersticker
maakt in één oogopslag duidelijk
welke dieren zich in je woning
bevinden, zodat de hulpdiensten
in geval van brand ook hen kunnen
redden. Kleef deze sticker op het
raam of de deur van je woning.
Vraag hem aan via www.wevelgem.
be/huisdiersticker of 056 43 34 00.

hoofdinspecteur politiezone
grensleie Matty Dejonghe

In oktober was er de Week van
de Handhaving. Een actieweek
waarbij extra aandacht werd
besteed aan sluikstorten en
zwerfvuil. Dit jaar lag de focus
vooral op sensibilisering. Een
30-tal medewerkers van de
gemeente en politie spraken een
130-tal automobilisten en een
250-tal scholieren, fietsers en
wandelaars aan. Er gebeurden ook
extra politiecontroles met gebruik
van extra camera’s.
Dit leidde tot heel veel positieve
reacties, enkele aanmaningen en
2 vaststellingen die resulteerden
in een GAS boete.
12 WE ELGEM

afgelast

Carnaval
Door de huidige coronasituatie hebben alle
carnavalsverenigingen beslist om geen carnaval
te organiseren in 2021. Niet getreurd, alle
carnavalsorganisaties leggen de focus op het
organiseren van een spetterend carnavalsfeest in
2022. Dat zal een dubbel en dik feest worden!

MEERJARENPLAN

Vorig jaar werd in deze gemeenteraad
het meerjarenplan goedgekeurd
voor 2020-2025. Een aantal punten
in dat meerjarenplan werden na
een jaar wat bijgestuurd of verder
uitgewerkt. Alle aanpassingen
vind je op www.wevelgem.be/
meerjarenplan2020-2025.

>VRAAG
in elke gemeente

elektrische
deelwagens
Staat jouw (tweede) wagen vaak stil?
Dan is autodelen iets voor jou.
Vanaf eind januari komt nu ook, naast de deelwagens in
Wevelgem, een elektrische deelwagen in Moorsele en
Gullegem. Voor het gebruik betaal je per uur, per dag en
per gereden kilometer.
De locaties zijn:
Parking Damberdstraat Moorsele
Parking Kerkstraat Gullegem

‘Wanneer kan je solliciteren
voor een vakantiejob
in de zorg?’

Alle info via www.wevelgem.be/autodelen

?

Z

in om te ontdekken wat kwaliteitsvolle zorg
voor ouderen betekent? En wil je een centje
bijverdienen voor je hobby, festival of een reis?
Solliciteer dan voor een vakantiejob in de zorg.
3 locaties, verschillende functies
We zoeken zorg- en verpleegkundigen,
afdelingshulpen, medewerkers voor de keuken,
schoonmaak en thuiszorg, kinesitherapeuten,…
Je kan aan de slag in WZC Het Gulle Heem in Gullegem,
WZC Elckerlyc in Wevelgem of bij de dienst thuiszorg.

online aanvraag

Inname openbaar domein
Plan je werken en palm je daarbij een stukje van de straat,
voetpad of ander deel van het openbaar domein in met
een stelling, container, … ? Vergeet dan niet je vergunning
aan te vragen. Bij lichte hinder doe je dat 2 weken voor de
werken, bij zware hinder 4 weken. De eerste vier dagen
van de inname zijn gratis. Vanaf de vijfde dag betaal je een
vergoeding per vierkante meter.

Wacht niet te lang
De zomervakantie lijkt dan wel nog veraf, wij maken
eind februari al onze planning. Wil je in aanmerking
komen voor een vakantiejob? Solliciteer dan zeker
vóór 15 februari, of kom naar onze jobdagen in januari
of begin februari. Surf snel naar de website voor meer
info en het online sollicitatieformulier.
www.wevelgem.be/vakantiejobszorg

isabelle verledens
administratief medewerker sociaal huis

Aanvragen, betalen en je vergunning ontvangen
gebeurt vanaf nu allemaal online.
www.wevelgem.be/producten/privatieve-ingebruiknameopenbaar-domein
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>RONDVRAAG

WAT WENS
JE DE
MENSEN
TOE IN
2021?

Dat 2020 nu niet
de geschiedenis
zal ingaan als een
topjaar, daar is
iedereen het wellicht
over eens.

‘Dat we elkaar weer
mogen knuffelen’

R

egi contacteerde me een tijdje geleden. Hij

Corona heeft heel
veel stokken in heel
veel wielen gestoken.
Laten we met zijn
allen hopen op een
beter 2021, op alle
vlakken.
Wat wens jij onze
inwoners toe voor
2021?
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zei dat hij nog wat muziek op de plank had
liggen waar mijn stem wel op zou passen.

Ik ben langs geweest naar zijn studio, hij heeft me

‘Dat iedereen
voor elkaar een
lichtpunt is’

V

orig jaar mocht ik jullie een schitterend
jaar wensen en vooruitblikken op onze
beleidsdoelstellingen. Wie dacht toen

aan de pandemie ‘corona’? Wij zijn allemaal

‘Vergeet De Tijd’ laten horen. De dag zelf heb ik

geconfronteerd met de gevolgen van dit virus

het nog ingezongen. Ik ben eigenlijk nog altijd wat

en moesten een leven leiden dat ons beperkte

‘in shock’, ik had nooit verwacht dat dit zó groot

in onze vrijheid. Als gemeentebestuur proberen

zou worden. Intussen ben ik samen met Regi bezig

wij al onze burgers, zelfstandigen, verenigingen

aan mijn eigen plaat. Het wordt Nederlandstalige

en organisatoren te steunen waar mogelijk. Ik

popmuziek. Ik had nog nooit in het Nederlands

mocht vaststellen dat veel mensen solidair zijn

gezongen, maar heb nu wel ontdekt dat het echt

en hun best doen om de regels na te leven. Aan

wel mijn ding is. Nederlandstalige muziek komt

allen gemeende dank. Met veel plezier kan ik ook

veel dieper binnen, vind ik. Ik zou het echt wel tof

alle politieke partijen bedanken die dit eensgezind

vinden mocht die goed aanslaan, en mocht ik echt

trotseerden. Samen met de vele medewerkers en

kunnen optreden met mijn muziek. Maar ja, corona,

vrijwilligers hebben we ons ingezet om er het beste

he… In 2021 wil ik corona graag weg, zodat optreden

van te maken.Help elkaar, heb aandacht voor jouw

voor een publiek weer kan. En dat ik weer mensen

buur, koop lokaal en steun jouw verenigingen. In

kan knuffelen die graag zie. Dat wens ik trouwens

deze duistere periode moeten wij voor elkaar een

iedereen ook toe, dat je de mensen die je liefhebt

lichtpunt zijn. Wij moeten er samen door. Maar

weer kan vastpakken.

alles komt goed, samen sterk. Tenslotte wens ik

camille d’hont (19)

iedereen een goed 2021 toe!

wevelgem

Jan Seynhaeve

actrice en zangeres

Jullie burgemeester

>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…

‘Lachen en
dansen en
verloren tijd
inhalen’

W

e zijn bijna aan het eind gekomen
van een, op zijn minst, erg
bewogen jaar. We doen met
plezier de deur dicht naar 2020, en kijken
reikhalzend uit naar wat 2021 zal brengen.
Aan alle inwoners van onze gemeente wens ik
voor het nieuwe jaar heel veel fijne momenten
toe, SAMEN, met familie, met vrienden, op
feestjes… voor eender welke gelegenheid…
Ik hoop dat we opnieuw wat meer zullen
kunnen genieten: in elkaars gezelschap
vertoeven, het glas heffen, lachen, dansen,
ongedwongen en ongeremd zijn, verloren tijd
inhalen, bijpraten, erop uit trekken, genieten,
doen wat we graag doen, met volle goesting…
Ik wens iedereen een jaar gevuld met hoop
en warmte, en vooral heel wat liefde, plezier,
dikke knuffels en veel kussen. Ik verlang tot
je er bent 2021, kom maar gauw!
Gwendoline Vansteenlandt (40)
gullegem

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

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

#igwevelgem
hanne_qui

Flinke stappers... die verdienen al eens een donut op een
velorek #igwevelgem #degroteletterkoekzoektocht

>TAG

natjedemeyer

#igwevelgem
#coronawandeling

sintpauluscollege

jonasdoor-

De proefwerken voor de
tweede graad zijn goed van
start gegaan. Met een grote
dankjewel aan @gemeente_
wevelgem voor het gebruik
van de Porseleinhallen om
alles zo veilig mogelijk te
laten verlopen. #examens

naert

De grote letterkoekzoektocht!
Alles gevonden en
de brief op de post
gedaan.

neledeneut

Briefjes voor de Sint posten!
#igwevelgem
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram en Facebook

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

