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Omer Debaets is 88 jaar en Denise 
Descamps is er 86. Ze wonen samen in 

Moorsele en wensen iedere 
Wevelgemnaar een goeie gezondheid.
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2 WE ELGEM 3

De parking 
Vanmarcke-
laan krijgt 
opfrissings-
beurt
Deze maand start 
de heraanleg van 
de parking in de Se-
cretaris Vanmarc- 
kelaan in Moorsele.  
In het nieuwe ont-
werp is onder meer 
wat extra groen 
voorzien, met zit-
mogelijkheden. De 
verlichting wordt er 
vernieuwd. De bus-
halte wordt iets op-
geschoven, en krijgt 
ook een bushokje. 
Op de parking komt 
een automaat met 
vuilniszakken en 
Wevelgemse kado-
bonnen.  De werken 
aan de nutsleidingen 
starten op 7 januari, 
aansluitend gaan 
de wegeniswerken 
van start. De wer-
ken zouden af zijn 
in april. 

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 
Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be

GEDRUKT OP FSC-PAPIER
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BELEID
Meerjarenplan

plan
planner
planst
2019 wordt een planningsjaar waarin de 
nieuwe bestuursploeg de krijtlijnen uitte-
kent voor de komende 6 jaar.  

Uiteraard werden in de vorige legislatuur 
heel wat projecten voorbereid en opgestart. 
In 2019 staan dan ook heel wat investerin-
gen op de planning. 

Zo wordt in 2019 de eerste steen van het 
nieuwe zwembad gelegd. Ook aan het 
bouwproject  langs het Cultuurpad wordt 
stevig verder gebouwd.
 
Naast de jaarlijkse inspanningen rond weg- 
en rioleringswerken en de (her)aanleg van 
voetpaden staan ook belangrijke werken 
aan de bedrijventerreinen op het program-
ma. In het kader van de verledding wordt 
heel wat openbare verlichting aangepakt. 
Het meerjarenplan 2019 is raadpleegbaar op 
www.wevelgem.be/meerjarenplan2019

>CIJFER
Wevelgem werkt als een 
van de 40 lokale besturen in 
Vlaanderen al vanaf 2019 met 
een geïntegreerd meerjaren-
plan. Dat wil zeggen dat we 
de nieuwe regels rond de be-
leids- en beheerscyclus een 
jaartje eerder toepassen dan 
wettelijk verplicht.

Het meerjarenplan bevat de 
strategische doelstellingen 
voor zowel gemeente als 
OCMW en koppelt daar ra-
mingen aan.

>RAAD> NIEUWS
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De gymzaal in de Porselein-
hallen krijgt een vloer van 
wereldniveau. In de nieuwe 
wedstrijdvloer zitten meer 
dan 2 000 veren. Die zorgen 
ervoor dat de gymnasten 
hoger springen en zachter 
landen. Meer spektakel en 
minder kans op blessures 
dus. Een investering van zo’n 
50 000 euro.

Er komen kleurrijke speel- 
en zitelementen aan de 
scholen in de Koningin Fa-
biolastraat in Gullegem en 
in de Goudenregenstraat in 
Wevelgem. Op elke locatie 
komen er negen leuke ele-
menten.  Ze zetten kinde-
ren aan om te spelen en te 
bewegen en stimuleren de 
creativiteit. 

Er komen drie nieuwe fiets- 
porches bij. In zo’n fietspar-
keerplaats kan je tot 10 fiet-
sen veilig stallen. We zetten 
er één aan de begraafplaats 
in de Menenstraat in Wevel-
gem, er komt er ook één in de 
Kortrijkstraat voor keramiek- 
atelier Kleileute en één in de 
Handboogstraat ter hoogte 
van café nr. 21.

  
     

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Meerjarenplan

financieel
evenwicht
Het financieel evenwicht van gemeente en
OCMW wordt voortaan samen gepresen-
teerd, hoewel het in de feiten nog altijd om
twee afzonderlijke rechtspersonen gaat. 
Eind 2019 ramen we een budgettair resultaat
van 21 miljoen euro voor gemeente en OCMW. 
Dit is het verschil tussen de ontvangsten en 
uitgaven voor 2019 met daarbij de resultaten  
van vorige boekjaren geteld. 

Daarnaast hebben we een autofinancie-
ringsmarge van ongeveer 2 miljoen euro. Dit 
betekent dat we een deel van de investe-
ringen kunnen betalen met middelen uit de 
eigen werking. 

De uitstaande schuld wordt verder afge-
bouwd. Eind 2019 wordt die geraamd op 
48,95 miljoen euro voor gemeente en OCMW.
Dit is bijna 1,5 miljoen euro minder dan eind
2018.

Meerjarenplan

Sociaal 
beleid
Het project MO2 in Moorsele wordt verder
verankerd, het lokaal dienstencentrum
wordt daar verder uitgebouwd.

Samen met de vzw TasToe zet het OCMW al 
jaren zijn schouders onder de voedselbank. 
In 2019 willen we evolueren richting sociale 
kruidenier, dat is een kwaliteitsvol en waar-
dig alternatief voor mensen die het financi-
eel moeilijker hebben.

In 2019 richten we het Huis van het Kind op: 
een lokaal samenwerkingsverband dat ou-
ders ondersteunt bij de zorg en opvoeding 
van hun kinderen.

Op zoek naar werk?

Vacatures
LOSSE MEDEWERKER
Ben je sociaal? Steek je graag de handen uit 
de mouwen? Ben je stipt in het opvolgen van 
mails en afspraken? En ben je 17 jaar of ouder 
in 2019?

Dan ben jij de persoon die we zoeken. Als 
losse medewerker help je mee bij gemeen-
telijke recepties en evenementen of bij de 
voorstellingen in CC Guldenberg. Je verdient 
hiervoor 6,71 euro per uur. 

Info
Mail tegen 15 januari je kandidaatstelling naar 
personeelsdienst@wevelgem.be. In januari 
of februari zijn er korte selectiegesprekken.
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GOEIE 
RAAD
 
RENOVATIE-
COACH

De regio Zuid-West-Vlaanderen heeft de ambitie uit-
gesproken om tegen 2050 een klimaatneutrale regio 
te worden. Een van de manieren om die CO2-uitstoot 
zo drastisch naar beneden te krijgen, is de massale 
renovatie van oude, energieverslindende woningen. 
Uiteraard is daar vooral bereidwilligheid bij de burger 
voor nodig. Om huiseigenaars dat extra duwtje te geven 
in de richting van een renovatie en een grootschalige 
renovatiedynamiek op gang te brengen, riep intercom-
munale Leiedal, waar Wevelgem deel van uitmaakt, de 
functie RenovatieCoach in het leven. Leiedal hoopt dat 
er mede dankzij die inspanning jaarlijks 1000 woningen 
energiezuiniger worden gemaakt in onze regio.

RenovatieCoach Bart Deneckere startte in maart vorig 
jaar aan zijn tocht door de 13 steden en gemeenten die 
deel uitmaken van Leiedal. ‘Inwoners die erover naden-
ken om te renoveren, of die gewoon zelfs vrijblijvend 
willen weten of renoveren een goed idee zou zijn, kun-
nen mij aanspreken’, zegt Bart. ‘De eerste afspraak is 
gratis. Tijdens dat eerste bezoek bekijken we samen 

‘Als je 
dan toch 

een 
renovatie 

doet, 
pak je het 

beter 
meteen 

goed 
aan. 

Dat is 
het idee 
achter 

de 
begeleiding 

van de 
Renovatie-

coach.’
Eerste afspraak is gratis
Wie graag een bezoekje van de RenovatieCoach wil aanvragen, kan dat bij 
Intercommunale Leiedal via renovatiecoach@warmerwonen.be en 056 24 
16 19. De eerste afspraak is gratis, wie daarna nog een beroep wil doen op 
de expertise van de RenovatieCoach, betaalt vanaf dan 50 euro per uur. 
Meer info vind je op www.warmerwonen.be 

welke punten in de woning voor verbetering vatbaar zijn, welke investeringen 
het dringendst zijn, uit welke investeringen de bewoners het meeste voordeel 
halen, voor welke premies ze in aanmerking komen, enz. Wie mij na die eerste 
afspraak graag nog eens terug wil zien of verder een beroep wil doen op mijn 
expertise, betaalt vanaf dan 50 euro per uur. Voor inwoners uit kwetsbare doel-
groepen blijven die opvolgbezoeken gratis, zodat we ook die groepen blijvend 
kunnen motiveren om broodnodige renovaties uit te voeren.’

‘We gaan verder dan de meeste bestaande vormen van renovatiebegeleiding’, 
vertelt Bart. ‘Net omdat de RenovatieCoach een totaalpakket aanbiedt: van 
een huisbezoek met advies op maat en hulp bij het aanvragen van premies, 
tot een budget- en kwaliteitscontrole op de uitgevoerde werken achteraf. We 
hebben ook een pool met aannemers van wie we weten dat ze kwaliteitsvol 
werk leveren voor een eerlijke prijs. We linken die aannemers dan ook graag aan 
de gezinnen die op zoek zijn naar een aannemer voor hun renovatieopdracht.’
De RenovatieCoach is een waardevol project. ‘Als je dan toch een renovatie 
doet, pak je het beter meteen goed aan, dat is het idee achter de begeleiding 
van de Renovatiecoach.’ Bart ging bijvoorbeeld langs bij Rabah Kahinyika en 
dochter Loise Waïthira in de Kortrijkstraat. Rabah was wat onder de indruk 
toen ze hoorde welke investeringen er allemaal op haar afkwamen. ‘Het hoeft 
zeker niet allemaal ineens’, zegt Bart. ‘Het is gewoon belangrijk dat mensen 
weten welke zaken ze het best in welke volgorde aanpakken. De energiekost 
is immens hoog bij Rabah, als ze nu begint met dakisolatie en nieuwe ramen, 
zal ze die investering vrij snel terugverdienen.’

Het project RenovatieCoach blijkt een succes. Sinds kort is er een tweede re-
novatiecoach aangesteld omdat Bart de aanvragen in zijn eentje niet meer kon 
verwerken. ‘Ik ga elke week bij ongeveer 7 nieuwe gezinnen langs’, zegt Bart. 
‘Uit twee derde van die bezoeken vloeit minstens één opvolgbezoek voort, mijn 
agenda loopt dus snel vol.’ Leiedal stelde daarom een tweede RenovatieCoach 
aan: mensen met renovatieplannen kunnen nu ook Simon Gruwez uitnodigen 
voor een bezoek. ‘Eigenlijk kan je ons voor meer zaken onder de arm nemen dan 
je zou denken’, zegt Bart. ‘Wie een woning wil kopen, zoekt vaak nog snel een 
verre nonkel die wat van de bouwsector afweet om de woning mee te beoor-
delen. Als kopers dat willen, zijn wij die verre nonkel. Ook wie een woning heeft 
gekocht met verborgen gebreken, kan bij ons terecht voor juridisch advies.’

Wie plannen heeft om zijn woning 
te renoveren, kan de Renovatie-
Coach van intercommunale Leiedal 
onder de arm nemen. Bart Denec-
kere trekt al bijna twee jaar de hele 
regio rond om mensen met renova-
tieplannen met raad en daad bij te 
staan. Met Simon Gruwez heeft Leie- 
dal nu zelfs een tweede Renovatie-
Coach aangeworven, om aan alle 
vragen te kunnen blijven voldoen.

>REPORTAGE

Bart Deneckere

RenovatieCoach
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Knetter en Gof

Klinken op 
het nieuwe 
jaar!
We trakteren elke bezoeker van Knetter in Moor-
sele en het Gullegems Ontmoetingsfeest op een 
drankbonnetje. Spreek af met vrienden of familie 
en geniet van de gezellige sfeer met een hapje en 
een drankje.

In Gullegem is er daarbovenop ook nog eens de 
kerstboomverbranding. Breng je kerstboom naar 
het recyclagepark of tussen 3 en 10 januari naar de 
parking aan OC de Cerf. 

Knetter Moorsele - zondag 6 januari
www.wevelgem.be/knetter

Gullegems Ontmoetingsfeest - zaterdag 12 januari 
www.wevelgem.be/gof

14 februari

Valentijns- 
wandeling
Maak samen met je partner een gezellige wandeling op Va-
lentijnsdag. Onderweg is animatie voorzien en je stopt op 
meerdere haltes om te proeven van lekkere drankjes en hap-
jes. De wandeling is 3,5 kilometer lang en start in Moorsele. 
Deelnemen kost 23 euro en inschrijven kan van 7 januari tot 
en met 1 februari in CC Guldenberg of via www.wevelgem.
be/webshop. www.wevelgem.be/valentijn1

> CURSUS 
VOLGEN? 
De gemeente organiseert 
voortdurend allerlei cur-
sussen en workshops. We 
hebben al deze activiteiten 
gebundeld in twee handige 
folders. Eén met alle cursus-
sen over digitale thema’s en 
een andere met de overige 
cursussen. Je vindt deze 
folders in de gemeentelijke 
gebouwen en ook online.
www.ccwevelgem.be/

vormingsfolders  

EMI CATTEEUW
 Luisterverhaal met cd

De Gullegemse radiomaakster Emi Catteeuw 
schreef ‘Waar zijn alle stemmen’, een hila-
risch luisterverhaal voor alle leeftijden. Oude 
Jules heeft veel gereisd en kan urenlang ver-
tellen. Maar luistert er nog wel iemand? Het 
boek verscheen bij De Eenhoorn.

PHILIP HOORNE
 Nieuwe dichtbundel

Op 1 februari brengt de Wevelgemse dichter 
Philip Hoorne zijn nieuwe dichtbundel ‘Het 
dikke meisje en de ziener’ uit. Hoorne schrijft 
eigenzinnige poëzie vol rake observaties, 
waarbij het taalplezier van de pagina’s spat.

op zoek naar jonge bands 
 Repetitieruimte 

Heb je een muziekgroepje opgericht, maar is je re-
petitiekot niet geluidsdicht? Jonge Wevelgemse 
bands kunnen in de Porseleinhallen een repetitie-
ruimte huren.  De huurprijs bedraagt 50 euro per 
jaar, bergruimte inbegrepen. Momenteel zijn er twee 
plaatsen vrij. www.wevelgem.be/repetitieruimte 
 

Cyclocross

Toppers 
ploeteren in 
Gullegemse 
modder
Op 5 januari vindt op de site Beaulieu in de Heulestraat de twee-
de editie plaats van de Hexia Cyclocross Gullegem. De organisatie 
startte vorig jaar met de koers op B-niveau (wat concreet betekent 
dat er geen profrenners aan de start mochten verschijnen), met de 
bedoeling om op termijn uit te groeien tot een A-cross.  Omdat de 
organisatie vorig jaar zo vlot is verlopen, én de wedstrijd meteen 3500 
toeschouwers op de been bracht, beslisten de Belgische Wielrijders-
bond en de Internationale Wielerunie UCI om de Hexiacross na die 
eerste editie al naar het A-circuit te promoveren. 

Er mogen dit jaar dus wél profs meedoen. De organisatie heeft bud-
get voorzien om enkele toppers aan de start te krijgen, een ideale 
gelegenheid dus om je favoriete renners live aan het werk te zien in 
je eigen gemeente. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 12 euro 
aan de deur.  Meer info vind je op 
www.cyclocrossgullegem.be

BOTERHAMMEN

1

3X

2

3

De bib nodigt alweer enkele 
boeiende sprekers uit. Breng je 
boterhammen mee, de bib zorgt 
voor soep en een spraakmakende 
lezing of pakkende getuigenis. 

17 januari
Achter onze digitale schermen
Wie tegenwoordig de krant openslaat, wordt 
overspoeld met berichten over de digitale re-
volutie. Maar is iedereen wel mee? Thomas 
Smolders vertelt over de digitale breuklijn in de 
samenleving. Een kloof die steeds dieper wordt. 
12 - 13.15 uur | Bib in het Park

21 februari
Leven aan 100 prikkels per uur
Linda T’ Kindt heeft al vele jaren ervaring in het 
begeleiden van hoogsensitieve volwassenen en 
kinderen. Maar wat is hoogsensitiviteit nu pre-
cies? Ben je zelf hoogsensitief en hoe ga je om 
met hoogsensitieve mensen uit je omgeving? 
12 - 13.15 uur | Bib in het Park

21 maart: Nooit meer thuis
Annelies D’Hulster was geïntrigeerd door de 
verhalen van vluchtelingen in de kampen in Si-
cilië en Lampedusa. Daarom legde ze zelf een 
deel van de vluchtelingenroute af. Ze trok met 
migranten door Gambia, Senegal en Maureta-
nië. Samen kropen ze vaak door het oog van de 
naald. 12 - 13.15 uur | Bib in het Park

>DOEN>NIEUWS

BELEEF

Digitale vorming

in Wevelgem Voorjaar 2019

Wil je inschrijven voor een activiteit uit deze folder? Schrijf je in via het vermelde 

infopunt voor de activiteit. 

BIB IN HET PARK

Vanackerestraat 20, Wevelgem I 056 43 35 40 I bibliotheek@wevelgem.be

CC Wevelgem

Acaciastraat 1 Wevelgem I 056 43 34 95 I cultuurcentrum@wevelgem.be I www.ccwevelgem.be

LDC ELCKERLYC

Elckerlycplein 1, Wevelgem I 056 43 55 10 I ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

LDC Het Knooppunt

Gulleheemlaan 20, Gullegem I 056 43 20 80 I hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

OC De Stekke

Sint-Maartensplein 12, Moorsele 

Info en inschrijven

locaties

Za. 23 maart

APPS VOOR (KLEIN)KINDEREN  

Er is een groot aanbod apps die specifiek 

gericht zijn op kinderen. Welke zijn nu de 

meest kwalitatieve en meest leerrijke? Hoe 

zit het met de veiligheid? De sessie richt 

zich op ouders en grootouders.  

10-12 uur I € 6 I Bib in het Park | inschrijven: 

Bib in het Park  

Za. 27 april

JE SMARTPHONE ALS GPS  

Met Google Maps kan je makkelijk een 

route uitstippelen voor verplaatsingen met 

de auto, het openbaar vervoer, de fiets 

of gewoon te voet. Maar er zijn ook apps 

waarmee je offline kan navigeren. 

10-12 uur I € 6 I Bib in het Park | inschrijven: 

Bib in het Park  

Za. 23 februari

MUZIEK LOKAAL BEHEREN EN 

STREAMEN  

Vandaag verwacht je muziek op eender 

welke plaats, op eender welk apparaat en 

op eender welk moment te kunnen be-

luisteren. Maak kennis met Google Music, 

Spotify, iTunes & Apple Music. En wat zijn 

podcasts eigenlijk?  

10-12 uur I € 6 I Bib in het Park | inschrijven: 

Bib in het Park

Za. 26 januari

BACK-UP VAN GEGEVENS  

We gaan na waar je bestanden zich kunnen 

bevinden: harde schijven, geheugenkaart-

jes, USB-sticks of ergens in de cloud. Daar-

na behandelen we de meest elementaire 

back-up-maatregelen en systeemherstel. 

10-12 uur I € 6 I Bib in het Park | inschrijven: 

Bib in het Park

Za. 25 mei

KIES DE JUISTE SMARTPHONE  

Als je naar de winkel stapt om een smart-

phone te kopen, slaan verkopers je om de 

oren met gigabytes en megapixels. We hel-

pen je de keuze te maken die het best bij 

jouw verwachtingen, interesses en budget 

past.   

10 - 12 uur I € 6 I Bib in het Park | inschrijven: 

Bib in het Park

UiTPAS
Alle activiteiten met het logo  zijn UiTPAS-activiteiten. Op elke 

activiteit kan je één UiTPASpunt sparen. Verzamelde punten kan je 

omruilen tegen voordelen.

Wie een UiTPAS met kansentarief heeft, geniet een grote korting op 

de deelnameprijs. Info: www.wevelgem.be/uitpas

UiTPAS
Alle activiteiten vermeld in deze folder zijn  PAS-activiteiten. Op 

elke activiteit of per les kan je één  PASpunt sparen.

Wie met zijn  PAS in aanmerking komt voor het kansentarief geniet 

een fi kse korting (80%) op de deelnameprijzen. Info: www.wevelgem.

be/uitpas

DIGIDOKTER 

• Wil je ook zelfredzamer worden aan de pc? Dat kan! Maak kennis met de Digidokter. Een 

ict-deskundige geeft een uiteenzetting over de nieuwste trends of technologieën en aan-

sluitend beantwoordt hij al je vragen.

• Na de uiteenzetting (10u00-11u00) volgt een ‘spreekuur’ (11u00-12u00) waarin je vragen kunt 

stellen. Breng hiervoor gerust je eigen laptop, smartphone of tablet mee. 

• Ter plaatse depanneren doet de Digidokter niet, maar hij helpt je wel de juiste diagnose te 

stellen en zelf de problemen op te lossen. 

• Een Digidoktersessie kost 6 euro en gaat telkens door op zaterdagmorgen, van 10u00 tot 

12u00, in de Bib in het Park. 

• Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via de website van Vormingplus (www.vorming-

plusmzw.be), telefonisch (056 26 06 00) of aan de balie van de Bib in het Park.

 

Di. 26 februari

ITSME, JE DIGITALE ID  

ITSME is een smartphone-app die functies 

van de eID en de bankkaart kan overne-

men. Veilig inloggen, gegevens delen of 

tekenen, alleen nog met je gsm. 

14 - 16.30 uur I € 8; € 3 korting in ruil voor 5 

UiTPAS-punten I LDC Elckerlyc | inschrijven: 

LDC Elckerlyc 

Bijleren in het dienstcentrum



Dat OCMW’s en gemeentes één 
worden, is een beslissing van het 
Vlaams parlement. Het gemeen-
tebestuur en het OCMW nemen 
samen de lokale dienstverlening 
in handen, wat moet bijdragen 
tot een transparante en effici-
ente werking van het lokaal be-
stuur voor de burger. 

 ‘Het is wel belangrijk te onder-
strepen dat er in het verleden 
ook altijd een goeie samen-
werking is geweest in Wevel-
gem tussen de medewerkers 
van OCMW en gemeente’, zegt 
beleidsmedewerker Marieke 
Knockaert, die de integratie 
OCMW-gemeente coördineert. 
‘Maar nu worden ze echt wel col-
lega’s.’ Die samenwerking wordt 
nu bekrachtigd doordat dezelfde 
personen aan het hoofd komen 
van beide organisaties. Op amb-

welzijn uit dezelfde personen. 
Het college van burgemeester 
en schepenen is, onder de be-
naming Vast Bureau, ook poli-
tiek verantwoordelijk voor het 
OCMW. Vroeger liet het OCMW 
weten welk budget het nodig 
had voor haar werking, en dat 
werd in het budget van de ge-
meente gepast. Nu wordt me-
teen één financieel plan voor de 
beide opgesteld.’

VEEL VOORDELEN
Met deze integratie tussen 
OCMW en gemeente gaan heel 
wat voordelen gepaard. ‘In de 
praktijk wordt soms ervaren dat 
de drempel om de stap te zetten 
naar de sociale dienstverlening 
verlaagd wordt’, vertelt alge-
meen directeur Kurt Parmen-
tier. ‘Het aanbod van het OCMW 
is al lang niet meer enkel gericht 

‘SAMEN 
STERKER’
Vanaf januari worden gemeente en OCMW één organisatie. Dit gebeurt overal in Vlaande-
ren, niet enkel in Wevelgem. ‘Die integratie biedt meer dan ooit de kans om het sociaal be-
leid en de sociale dienstverlening te bundelen’, vertelt algemeen directeur Kurt Parmentier. rieke Knockaert aan. 

4 CLUSTERS
‘De gemeente Wevelgem be-
staat nu uit vier clusters: Grond-
gebiedszaken, Vrije Tijd, Sociaal 
Huis en Algemeen Beleid & 
Ondersteuning. Het is vooral in 
die laatste groep waar we effi-
ciënter zullen kunnen werken 
nu OCMW en gemeente samen 
gebracht werden. De beide per-
soneelsdiensten kunnen voort-
aan samen op zoek naar de juiste 
profielen voor vacatures. De cel 
Communicatie kan zich voortaan 
ook over de communicatie van 
het OCMW, dat in het verleden 
geen specifieke communicatie-

op inwoners die het financi-
eel moeilijk hebben, maar die 
perceptie is wel dikwijls blijven 
hangen. De maaltijden die thuis 
geleverd worden, zijn daar een 
mooi voorbeeld van. Die thuis-
levering is een van de initiatieven 
die genomen wordt, om oude-
ren zo lang mogelijk thuis te la-
ten wonen. Elke oudere kan een 
beroep doen op die dienst. Het 
aanbod van de dienst Thuiszorg 
en het aanbod vanuit de lokale 
dienstencentra is natuurlijk nog 
veel ruimer.’ 

SOCIAAL HUIS
Alles wat met welzijn te maken 
heeft, wordt samengebracht, en 
krijgt de naam ‘Sociaal Huis’. ‘De 
sociale dienst valt daar uiteraard 
onder, naast de dienst Thuiszorg, 
maar ook de woonzorgcentra en 
lokale dienstencentra’, vult Ma-

>INTERVIEW

telijk vlak is dit Kurt Parmentier, 
die vroeger secretaris was van 
de gemeente Wevelgem, en nu 
algemeen directeur is van bei-
de. Stefaan Oosthuyse, die het 
OCMW leidde, vormt als adjunct 
een team met Kurt. Op beleids-
vlak bestaan de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk 
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OCMW EN GEMEENTE WORDEN ÉÉN

SAMEN STERKER
Er wordt wel eens gezegd dat het OCMW verdwijnt. Nee, het 
OCMW wordt één met de gemeente, om nog sterker in te 
zetten op het sociaal beleid en op een degelijke dienstverle-
ning. Deze dienstverlening wordt verder gewaarborgd onder 
de naam ‘Sociaal Huis’. Eén organisatie met één politieke en 
ambtelijke leiding maakt werk van het sociaal beleid.

‘Onze 
gemeente en 

ons OCMW 
hebben altijd 

al goed 
samen- 

gewerkt’
Marieke

‘De 
integratie kan 
ervoor zorgen 

dat de 
drempel 

om de stap 
te zetten
naar de 
sociale 
dienst- 

verlening
verlaagd 
wordt’

Kurt

ambtenaar in dienst had, ontfer-
men. De IT’er van de gemeente 
en de IT’er van het OCMW kun-
nen nu samen ingezet worden 
als er eens een omvangrijke op-
dracht is. Afwezigheden kunnen 
beter opgevangen worden, per-
soneelsleden zullen zich dankzij 
dit schaalvoordeel nog beter 
kunnen specialiseren, enz.’

ÉÉN ORGANISATIE
De integratie van gemeente en 
OCMW en het gegeven dat meer 
dan 500 werknemers niet meer 
voor twee aparte organisaties, 
maar voor één en dezelfde orga-
nisatie zullen werken, zorgt voor 
een aantal uitdagingen. ‘Om te 
beginnen is er het nieuw decreet 
lokaal bestuur, wat betekent dat 
de lokale besturen moeten wer-
ken binnen nieuwe regels’, zegt 
Parmentier. ‘Daarnaast wordt 
er binnen gemeente en OCMW 
op vandaag soms op een ande-
re wijze gewerkt. We zijn al een 
heel jaar bezig om deze werk-
wijzen op elkaar af te stemmen. 
Tot slot is er ook een ‘cultuurver-
schil’ tussen de gemeente en het 
OCMW. Dit is niet anders dan bij 
twee aparte bedrijven, elk met 
hun eigen bedrijfscultuur, die 
nu door een fusie één bedrijf 
worden.”

 Algemeen directeur kurt parmentier
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BURGER

werken industriezone

autoKeu-
ring blijft 
bereikbaar 
In een volgende fase van de werken aan de in-
dustriezone Gullegem-Moorsele, vanaf 7 janu-
ari, worden de Noordstraat en het stuk Dries-
laan tussen de Noordstraat en de Muizelstraat, 
aangepakt. In het begin van de werken aan de 
Noordstraat moet de Hondschotestraat onder-
broken worden, omdat daar een riooldoorsteek 
gerealiseerd  moet worden. 8 weken lang zal 
gemotoriseerd verkeer een omleiding moeten 
volgen via de Nijverheidslaan, Westlaan en Mui-
zelstraat. Vanaf 7 januari tot eind februari zal het 
verkeer ter hoogte van rond punt Muizelstraat/
Drieslaan geregeld worden met verkeerslichten. 
Tijdens de verdere werken in de Noordstraat zal 
het keuringsbureau te allen tijde toegankelijk 
blijven ofwel via de kant Drieslaan, ofwel via 
de kant Hondschotestraat.  Met de fiets aan de 
hand kan je de werf ter hoogte van de Hond-
schotestraat/Noordstraat wel dwarsen

Tentoonstelling 

Fauna en 
flora in 
Bergelen
Twee jaar lang hebben natuurstudiewerkgroepen 
van Natuur.koepel het provinciedomein Bergelen 
en omgeving intensief geïnventariseerd. Ze gin-
gen er op zoek naar alle vogels, insecten, planten, 
paddenstoelen,… om zo een goed beeld te krijgen 
van welke soorten er leven en het beheer te eva-
lueren. Van 15 januari tot 13 februari vind je in de 
Bib in het Park de resultaten van dit werk. 

26 mei 

Verkiezing 
Europees 
Parlement 
Ben je EU-burger, maar heb je niet de Belgische nationali-
teit? Dan kan je net als alle Belgen in mei stemmen voor het 
Europees Parlement. Je moet je wel vóór 28 februari laten 
inschrijven op de kiezerslijst (schriftelijk of persoonlijk) bij 
de dienst Burgerzaken en aan een aantal wettelijke voor-
waarden voldoen. www.wevelgem.be/verkiezingen

Sluitingsdagen

Maak een 
afspraak
Al onze gemeentelijke diensten op de Bib in het Park na zijn 
gesloten op  31 december in de namiddag, en op 1 en 2 janu-
ari. Het zwembad is gesloten van 24 december tot en met 
woensdag 2 januari. De jeugddienst is gesloten op 29 en 31 
december. De bibliotheek is dicht op 1 en 2 januari. Op 31 de-
cember is enkel de Bib in het Park open van 13.30 uur tot 17 
uur.  Het Sociaal Huis is gesloten op woensdag 26 december, 
maandagnamiddag 31 december vanaf 16 uur en op dinsdag 
en woensdag 1 en 2 januari. 

Ter herinnering: voor heel wat zaken kan je een afspraak ma-
ken via www.wevelgem.be/afspraakmaken. Met een afspraak 
vermijd je een wachtrij, en zorg je dat de medewerker zich 
optimaal op je komst kan voorbereiden. Telefonisch een af-
spraak maken kan via 056 43 34 00. 

 Vlotte afvalopha-
ling bij winterweer
Plaats bij sneeuw je afvalzak op 
een zichtbare plaats en check of 
hij niet is ondergesneeuwd. Bij 
winterweer zijn niet alle straten 
bereikbaar voor de ophaaldien-
sten. Blijft je zak staan? Haal hem 
dan terug binnen en bied hem bij 
de volgende ronde weer aan.
www.mirom.be 

 Hulp nodig bij het 
sneeuw ruimen?
Kan je bij winterweer zelf je voet-
pad niet sneeuwvrij maken? Hang 
dan een affiche met een oproepje 
aan je ruit. Bedoeling is dat een 
buur het voetpad dan voor jou 
vrijmaakt. Affiches kan je ophalen 
in de bibs, het gemeenteloket en 
de gemeentehuizen in Gullegem 
en Moorsele, OCMW of diensten-
centra. Je kan er ook eentje laten 
opsturen: 056 43 34 00.

Omdat het gemeentebestuur burgers wil 
aanmoedigen een aantal eenvoudige 
maar belangrijke maatregelen te nemen 

om hun woning extra te beveiligen tegen inbraak, 
werd een ‘subsidie inbraakpreventie’ in het leven 
geroepen. 

Het gaat om een subsidie van 25 procent van de 
aankoop- en/of installatiekosten van zogenoemde 
‘technopreventieve maatregelen’, met een maxi-
mum van 250 euro per woning. De investeringen die 
in aanmerking komen voor de subsidie, zijn beveili-
gingsmaatregelen van alle buitendeuren en andere 
gevelopeningen die toegang geven tot je woning , en 
de installatie van een veiligheids- of schrikverlichting.
Zowel huurders als eigenaars kunnen een subsidie  
aanvragen. Onze gemeentelijke diefstalpreventie-
adviseur komt langs om de maatregelen op te lijsten 
die de kans op een inbraak in jouw huis verkleinen. 
Wie alle maatregelen uitvoert, komt in aanmerking 
voor die 250 euro. 

Het volledige reglement vind je op 
www.wevelgem.be/subsidie-inbraakpreventie 

Michaël

Gemeentelijke diefstalpreventieadviseur

>QUOTE

‘Ik kom 
elke week 
kaarten, 
kom je 

ook eens 
proberen?’

>VRAAG>NIEUWS

?

Is er een subsidie 
voor het extra bevei-
ligen van een woning 

tegen inbraken?

Marie-Jeanne Delrue

Harten troef! Zo klinkt het 
op dinsdagnamiddag in de 
cafetaria van Elckerlyc. Heb 
je zin om een spelletje mee 
te manillen? Het groepje 
gezelligheidskaarters is 
altijd op zoek naar nieuwe 
manillers.    

Lokaal dienstencentrum 
Elckerlyc
Elckerlycplein 1 
8560 Wevelgem
056 43 55 10

© Mike Maes
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WAT 
WENSEN 

JULLIE DE 
INWONERS 

VAN 
WEVELGEM 
TOE VOOR 

HET NIEUWE 
JAAR?

Een groot deel van 2018 hebben wij geïn-
vesteerd in onze derde plaat, die we in 
november mochten voorstellen. ‘Eros’ 

vertelt het verhaal van de liefde in al haar vor-
men. Voor de single Designed/Desire hebben 
we een videoclip gemaakt, en in januari volgt 
er nog een tweede clip van een ander num-
mer op die plaat. Ook 2019 zal voor een groot 
deel in het teken staan van ‘Eros’. Dit voorjaar 
hebben we een aantal shows gepland, onder 
meer twee concerten in de Kreun in Kortrijk 
en de Handelsbeurs in Gent die allebei al  uit-
verkocht zijn, maar we trekken ook naar Italië 
voor een tour. De komende weken zal je SX 
hier en daar zien verschijnen op de affiches 
van de festivalzomer. Wie ons doen en laten 
wil volgen kan dat via www.weare.sx. Wat we 
de mensen van Wevelgem toewensen? Een 
mooi muziekfestival. Wij zouden er met veel 
plezier komen optreden.
Stefanie Callebaut (32) en Benjamin 
Desmet (36) van SX

2018 was een spannend jaar, met enkele 
grote projecten die afgerond werden, 
zoals de gemeentelijke hovingen in 

Wevelgem en het nieuwe plein van Moorse-
le.  Vanaf 2019 worden OCMW en gemeente 
één.  Ook dit is spannend, want zo worden 
we wel héél groot met meer dan 500 mede-
werkers. Ik hoop dat iedere medewerker zich 
goed voelt om verder te kunnen werken aan 
de uitbouw van onze gemeente. 2019 wordt 
immers een belangrijk planningsjaar, met het 
masterplan Wevelgem, het mobiliteitsplan, 
enkele cruciale ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen, de plannen voor een nieuwe OC de Cerf, 
de revitalisering van onze industrieterreinen, 
een nieuw zwembad en zoveel meer. Bovenal 
wens ik alle inwoners een groot hart toe. Na 
de ‘warmste week’ mag er best wel een ‘warm 
jaar’ komen met vele deugddoende contac-
ten. Ik wens ieder ook een aangename buurt 
toe, daar kunnen we samen voor zorgen!
burgemeester Jan Seynhaeve

Denise: ‘2018 was niet echt een goed 
jaar, mijn man moest geopereerd 
worden aan zijn knieën en ik ben ook 

niet meer goed te been. We wonen gelukkig 
nog thuis en we krijgen veel hulp van onze 
dochter. De kleinkinderen komen ook veel 
op bezoek. Ik verlang naar 2019, want ik hou 
niet van de kerstperiode.’ Omer: ‘We nemen 
het leven zoals het komt. We hebben geen 
specifieke wensen, zolang we maar samen 
kunnen blijven. En we staan op de cover van 
de infokrant, dat is toch ook al een leuke 
verwezenlijking. We wensen iedereen van 
Wevelgem, Moorsele en Gullegem een goeie 
gezondheid. En dat ze mogen gespaard blijven 
van miserie. Meer moet dat niet zijn.’

Omer Debaets en Denise Descamps  / 
Moorsele  / 88 en 86 jaar 

2018 loopt zo stilaan 
op zijn einde, en 
2019 staat alweer 
te trappelen om 
het over te nemen. 
We vroegen een 
aantal bekende en 
minder bekende 
inwoners van onze 
gemeente hoe zij 
zich 2018 herinne-
ren, wat 2019 voor 
hen in petto heeft 
en vooral: wat ze de 
inwoners van We-
velgem toewensen 
in dit nieuwe jaar. 

‘Een mooi 
muziekfestival’

‘Ik wens iedereen 
een ‘warm’ jaar’

‘Een goeie
gezondheid’

>RONDVRAAG

TOT UW
DIENST!

VOLG 
ONS…

HULP  
NODIG?

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

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

@Wevelgem8560 
#Wevelgem #igwevelgem

www.facebook.com/ 
wevelgem8560

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

OCMW Wevelgem
056 43 55 00

>SERVICE



      

 liesbetvervaecke

#rainydays #autumn #sunday #childhood #qualitytime 
#myeverydaymagic #bergelen #igwevelgem

 nickvangaever

Papa helpen met de 
kerstboom zetten 
Check 
#babyboy 
#christmastree 
#tochnogietste-
vroeg 
#igwevelgem

 Sté Vervaet

Boompje planten 
#louine171017 
#geboortebos 
#igwevelgem  
Provinciaal Domein Bergelen

 leenkneghtjulie

Tes zuk nen 
kluchtigoard! 
#desint #igwevelgem 
#happyzoon

_missv_art.

and.life

Tonight I did a 
workshop  
@JC Ten Goud-
berge about steel 
wool spinning 
photography. It 
was awesome. 
Here are some 
pics.

 farah25.3

Peaceful morning 
#doglover #saluki #leie 
#igwevelgem #westflan-
ders #dog #dogsofinsta-
gram #sighthound #sight-
houndsofinstagram 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


