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Nieuw 
gezellig 
plekje 
Het park in Wevel-
gem heeft er een 
gezellig zitplekje bij. 
De vijver is nu om-
rand met een stenen 
boord. 

Het is een ideale plek 
voor je middaglunch 
of om te genieten 
van het leven in en 
rond de vijver. 

De aanpassing komt 
er op vraag van de 
jeugdraad. De grens 
tussen gras en het 
groene eendenkroos 
dat soms op de vijver 
drijft, is niet altijd 
duidelijk. Daardoor 
zouden spelende 
kinderen in het wa-
ter kunnen vallen. 
Dankzij de boord zie 
je nu heel goed het 
onderscheid en is 
het risico op een nat 
pak een stuk kleiner.

colofon 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Jan Seynhaeve, burgemeester
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
056 43 34 12
jan.seynhaeve@wevelgem.be 

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

CONCEPT 
Stapel magazinemakers

DRUKWERK 
Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be

GEDRUKT OP FSC-PAPIER

>BEELD
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BELEID

>INVESTE-
RINGEN
In 2018 investeerden ge-
meente en OCMW maar liefst 
8,2 miljoen euro. Daarvan zijn 
3,5 miljoen subsidies die we 
binnenhaalden. Er zijn heel 
wat voetpaden, wegen en 
rioleringen aangepakt. Het 
Sint-Maartensplein en het 
gemeentepark zijn grondig 
gerenoveerd en verschillen-
de speelzones zitten in een 
nieuw jasje. Ook heel wat 
assistentiewoningen zijn 
opgefrist. 

> NIEUWS

8.200.000

Recycleren

Meer 
plastic bij 
de PMD   
Sinds vorige maand mag er meer afval in je 
PMD-zak. Dus niet alleen plastic flessen, me-
talen verpakkingen en drankkartons. Maar 
ook yoghurtpotjes, botervlootjes, fruitbak-
jes, potjes, tubes, folies en zakjes. Verpak-
kingen groter dan 8 liter, met een kindveilige 
sluiting of van giftige of bijtende producten 
mogen er niet in. Piepschuim en plastic voor-
werpen zoals emmers of regenlaarzen ook 
niet. Er komt een nieuwe zak. Daar staan alle 
sorteerregels nog eens duidelijk op. Je oude 
zakken mag je verder blijven gebruiken tot 
ze op zijn.

www.mirom.be/pmd

Participatie

Wordt 
jouw idee 
verkozen? 
Pop-up bar in het park, een binnenspeeltuin 
voor honden, terrasjes in plaats van parkeer-
plaatsen, een geluidsmuur aan de E403, de 
inwoners inlichten via WhatsApp … 

Het zijn maar enkele van de ideeën die jul-
lie postten op www.inspraak.wevelgem.be. 
Geef je mening over de ideeën en vergeet 
vooral niet jouw idee te posten. Zet er zeker 
ook een fotootje bij. 

Alle input is welkom en kan inspiratie bieden 
voor het beleid de komende jaren.

www.inspraak.wevelgem.be



Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
Op 11 juli zijn alle gemeentelijke diensten 
(ook sportdienst, jeugddienst, bibliotheken 
en cultuurcentrum) en het Sociaal Huis ge-
sloten. Het zwembad en de sporthallen zijn 
ook dicht. Op 22 juli en 15 augustus zijn alle 
gemeentelijke diensten en het Sociaal Huis 
gesloten. Op 15 augustus zijn ook het zwem-
bad en de recyclageparken dicht en is er geen 
markt in Moorsele.

Zomerregeling
Het Sociaal Huis is deze vrijdagnamiddagen 
dicht: 26 juli, 2 en 9 augustus. Het zwembad 
is gesloten van 21 juli tot en met 4 augustus. 
De sportdienst is dicht van 22 juli tot en met 
16 augustus. De jeugddienst is elke zaterdag 
van de grote vakantie gesloten, ook al op 29 
juni. De balie van CC Guldenberg is dicht van 
15 juli tot en met 16 augustus, die van OC de 
Cerf van 2 juli tot en met 23 augustus. Op 
vrijdagen tijdens de grote vakantie is de Bib 
in het Park enkel in de voormiddag open. De 
bibfilialen in Moorsele en Gullegem zijn ge-
sloten van 22 juli tot en met 15 augustus. 

Recyclagepark
Het recyclagepark in de Nijverheidslaan gaat 
op 13 juli weer open.

>BESTUUR
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De gemeente Wevelgem zal 
in een recordtempo het in-
tegrale openbare verlich-
tingspark ombouwen naar 
ultrazuinige ledverlichting. 
Dankzij de goeie samen-
werking met netbeheerder 
Fluvius zal deze vervan-
gingsoperatie tegen 2022 al 
afgerond zijn, in plaats van 
2030 zoals oorspronkelijk het 
plan was. Via de versnelde 
ombouw mikken we vooral 
op een forse daling van het 
energieverbruik, de energie-
kosten en de CO2-uitstoot. 
Het grote voordeel van led-
verlichting is dat de verlich-
ting ook gedimd kan worden, 
en dus niet ofwel aan- ofwel 
uitgeschakeld moet worden. 

Langs de Ieperstraat ligt 
tussen de huizen met nrs 31 
en 35 een doorgang voor 
voetgangers en fietsers, 
het zogenaamde Brouwe-
rijpad. Deze doorgang is aan 
heraanleg toe. De gemeente 
was geen eigenaar van de 
grond. De eigenaars van de 
grond staan deze nu koste-
loos af aan de gemeente, zo-
dat de weg kan heraangelegd 
worden. 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Op zoek naar werk?

Vacatures
Diensthoofd Sport
Voltijds, niveau A1a-A2a, contract van on-
bepaalde duur | Solliciteer tegen 11 septem-
ber
Je beheert het zwembad en de sportinfra-
structuur, coördineert de sportdienst en 
stuurt verschillende medewerkers aan. 

Stafmedewerker Personeel
Voltijds, niveau B1-B3, contract van onbe-
paalde duur | Solliciteren tegen 18 september

Stafmedewerker Jeugd en 
Jeugdwerk
voltijds, niveau B1-B3, contractueel van be-
paalde duur (10 jaar) | Solliciteren tegen 21 
augustus

stafmedewerker Vakantie-
aanbod
voltijds, niveau B1-B3, contractueel van be-
paalde duur (10 jaar) | Solliciteren tegen 21 
augustus

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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ALWEER EEN 
DROGE 
ZOMER? 
GA VERSTANDIG 
OM MET WATER 

Het ziet ernaar uit dat we opnieuw met een ernstig wa-
tertekort zullen zitten deze zomer.  Gemiddeld valt er in 
een jaar tussen de 800 en 900 liter neerslag per vierkan-
te meter in Vlaanderen. Na vorige zomer en herfst was 
er een tekort van 350 liter. In de winter wordt dat nor-
maal aangevuld, maar dat was nu niet het geval. Vorig 
jaar vaardigde de gouverneur maatregelen uit: het was 
verboden om water op te pompen uit onbevaarbare wa-
terlopen en je mocht maar op bepaalde uren sproeien.
  
Afschakelplan voor water
Aan het typisch Belgische weer zou je het niet zeggen, 
maar Vlaanderen is één van de regio’s met de laagste 
waterbeschikbaarheid in Europa. Dat komt omdat we 
met zeer veel mensen op een kleine oppervlakte wo-
nen. Net zoals we dat ook voor elektriciteit al hadden, 
werkt de overheid aan een ‘afschakelplan’ voor water, 
zowel voor kraantjeswater, grond- als oppervlaktewa-
ter. Zo’n plan bepaalt welke sectoren voorrang krijgen 
bij een watertekort.

Vorig jaar hadden we, net zoals in 
2017, een uitzonderlijk droge lente 
en zomer. Zo’n droogte komt nor-
maal maar 1 keer om de 20 jaar voor. 
De droogte van vorig jaar werd dan 
ook als landbouwramp erkend. Maar 
het zou wel eens kunnen dat dit het 
nieuwe ‘normaal’ wordt. 

>REPORTAGE
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‘Ik 
hoop 

op 
wat 

meer 
regen
deze

zomer’ 

Bemalingswater opvangen
Bij de bouw van het zwembad anticipeert de gemeente alvast op een moge-
lijk watertekort. Normaal wordt bij de grondwaterbemaling om de bouwput 
droog te houden het water gewoon weggepompt. Nu zullen we het water 
opvangen, zodat het gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het beregenen 
van de voetbalvelden.

Dit maakt duidelijk dat er zowel aan de oorzaken als aan de gevolgen van kli-
maatverandering gewerkt moet worden. Zeker de landbouwsector is hieraan 
zeer gevoelig en ondervindt als eerste de gevolgen van extreme weersomstan-
digheden. Maar ook de drinkwatervoorziening dreigt in het gedrang te komen 
bij verdere droogte, waardoor we allemaal risico lopen.

Boer Lieven hoopt op een normale zomer
Lieven Hanssens runt samen met zijn broer een boerderij in Gullegem. Hij hoopt 
dat deze zomer een normalere zomer zal zijn, met lekker warme temperaturen 
maar ook met een normale hoeveelheid neerslag. ‘Supernat moet het niet zijn, 
maar het evenwicht was de vorige twee zomers ver zoek. Sowieso gaan bij heel 
bewust om met water: we beregenen onze gewassen ‘s avonds zodat er minder 
water verdampt. Het is belangrijk dat de gewassen overleven, want we hebben 
ze nodig om onze koeien te voederen. Als boeren, bedrijven, gezinnen, ... elk 
hun steentje bijdragen komen we al heel ver.’

Wat kan je zelf doen?
Zuinig met water omspringen, is een eerste en logische ingreep. En altijd nuttig, 
ook als er geen watertekort is.

In de woning zijn de mogelijke maatregelen wellicht gekend: de kraan niet la-
ten lopen, (korte) douche in plaats van een bad, een spaardouchekop, zuinige 
spoelingen op het toilet, lekken zo snel mogelijk herstellen, enkel volle (vaat)
wasmachines laten draaien, zuinige toestellen aanschaffen bij vervanging, … 
Je gebruikt het best regenwater (toilet, wassen, schoonmaak), maar ook met 
dat water moeten we zuinig omspringen. 

Ook in de tuin kan je veel water besparen. Het gazon besproeien is overbo-
dig. Gras wordt bij droogte bruin, maar herstelt zich vlug na de nodige regen. 
Een besproeid gazon is zelfs veel minder bestand tegen droogte. Ook het gras 
minder kort maaien helpt om tegen droogte te kunnen. Als je andere planten 
water geeft (potplanten of de moestuin), doe dat dan zo gericht mogelijk , best 
met een gieter. Ook het tijdstip is belangrijk: ’s avonds is best, omdat er dan 
minder water verdampt. In volle grond is het beter om enkele keren per week 
langdurig water te geven dan elke dag kortstondig. Hou de bodem bedekt, 
dat zorgt ervoor dat er minder water verdampt. Je kan dus best ‘mulchen’ met 
schors, gemaaid gras, bladeren, compost,… Een extra regenton kan helpen om 
je voorraad zo groot mogelijk te houden. Pas je beplanting aan, kies eerder voor 
soorten die beter tegen droogte kunnen.

Is er echt een tekort, dan is het belangrijk om elke hoeveelheid water nuttig te 
gebruiken. Moet je bijvoorbeeld een tijdje wachten voor je warm water hebt? 
Vang dit water op en hergebruik het voor de planten of om het toilet door te 
spoelen. Ook het spoelwater van de wasmachine, of van het wassen van groen-
ten kan je opvangen hiervoor. Zwembaden vullen en auto’s wassen zijn zaken 
die het snelst verboden worden bij problematische droogte. 

Lieven Hanssens

landbouwer
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Nu voor het hele gezin

Roefel²
Tot voor kort was Roefel enkel voor leerlingen van 
de lagere school. Maar dit jaar kan het hele gezin 
genieten van Roefel²! Peuters en kleuters kunnen 
een leuke workshop volgen met hun papa, de ou-
ders van de allerkleinsten kunnen terecht in het  
b(r)abbelcafé. 

Vanaf 12 uur kan je in het park in Wevelgem aan-
schuiven voor een middagmaal aan ‘de langste tafel’.  
Daarna zijn er een pak leuke activiteiten voor het 
hele gezin. Om 13.30 en 16.15 uur kan je naar de gratis 
familievoorstelling Zand van Warmoes.

www.wevelgem.be/roefel

Preus lik fjirtig

onze Bib is 
genomineerd!
Het Nederlandse Bibliotheekblad kiest elk jaar de Beste 
Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. De Bib in het Park 
won de preselecties in West-Vlaanderen. In augustus zullen 
mystery guests, een strenge vakjury en het ruime publiek 
oordelen of we ook de beste bib worden van Vlaanderen en 
Brussel. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan van 
1 tot 31 augustus in de bib of via sociale media. Nu al bedankt 
voor jullie massale steun! www.wevelgem.be/bestebib2019

 

>ZOMER-
BROCHURE
Heb jij de allereerste zo-
merbrochure al in huis? Een 
magazine boordevol leuke 
zomerse activiteiten van 
juni tot september. Je vindt 
er meteen alle praktische 
info. Helemaal op het einde 
zit er nog een overzichtelij-
ke kalender, zodat je jouw 
zomervakantie tot in de 
puntjes kan plannen. Haal 
de brochure gratis af in de 
gemeentelijke gebouwen. 
Schol, op de zomer!

www.wevelgem.be/

zomerinwevelgem

10 juli
 Vier de Vlaamse feestdag

Karree Konfituur maakt Nederlandstalige 
pop/kleinkunst met invloeden van hiphop, 
reggae, rock en folk en met teksten recht uit 
het hart. De nummers klinken de ene keer 
recht voor de raap en dan weer heerlijk in-
tiem. Park in Wevelgem | Gratis | 20 uur

tot wanneer inschrijven?
 Speelpleinwerking

Nog op zoek naar opvang voor je kindjes tij-
dens de vakantie? Bij Katjeduk (juli) kan je 
tot op de dag zelf inschrijven. Bij Haasje-over 
(aug.) kan je inschrijven tot en met de woens-
dag voor de speelpleinweek begint. Niet mo-
gelijk op de dag zelf.

>NIEUWS

BELEEF

ZOMER 
IN WEVELGEM

EDITIE 2019

ZOMERACTIVITEITEN IN WEVELGEM

VEEL
ZOMER-
TIPS
   Binnenin!
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Expo 
 Herboren Souvenirs

Fotograaf Tom De Visscher maakt op basis van een 
selectie oude foto’s nieuwe foto’s met aangepaste 
attributen op het strand zoals het er vandaag uit 
ziet. Expo in de Bib in het Park van 8 juli tot en met 
1 september.

Artistieke broeihaard op verplaatsing

Bat in ’t Park
Het artistiek jongerenproject BAT, een project van Jeugdclub Ten 
Goudberge in samenwerking met de gemeente Wevelgem, strijkt 
in juli drie vrijdagen neer in het park in Wevelgem. BAT heeft in-
tussen een rijke traditie opgebouwd langs de Leie, onder de brug 
van de E403, maar nu komt het artistieke project ook even langs in 
het centrum van onze gemeente. Op 5, 12 en 19 juli zijn er telkens, 
vanaf 19 uur, creatieve activiteiten voorzien. Hou je klaar voor toffe 
workshops, optredens van Millbrooks en Nomad, een silent disco, de 
openluchtfilm Belgica en Dj-sets van lokale talenten. 

De BATbar is telkens open vanaf 14 uur tot 23 uur. Daarnaast valt 
iedere vrijdag ook iets lekkers te eten dankzij jonge food-onderne-
mers. BAT in’t Park is de ideale opwarmer voor Wevelgem BAT, vanaf 
1 augustus langs de Leie.  Meer info en het volledige programma kan 
je terugvinden op het facebookevenement van BAT in’t PARK.  

PLUK DE DAG

1

3X

2

3

Je hebt een vrije dag. De zon 
schijnt. Maar je weet niet wat 
gedaan … We geven je wat inspi-
ratie voor een verrassende dag in 
je eigen gemeente.  

Speelfontein
Zoek verfrissing in de fontein op het Sint-Maar-
tensplein in Moorsele of op één van de vele ge-
zellige terrasjes. Stap daarna nog even verder 
tot aan het Groen Lint voor een gezellig wan-
delingetje in de natuur. 

Boek in het Park 
Geniet van de rust in het gemeentelijk park. 
Kinderen amuseren zich op het speelplein of in 
het speelbosje. Daarna kan je nog even naar de 
Bib in het Park om een tijdschrift te lezen of een 
boek, cd of spelletje te lenen.  Voel de vibes van 
de bijen in de prieeltjes in het park.

Barbecue
Mooi weer, dat vraagt om een barbecue. Heb je 
zelf geen toestel, dan kan je achter De Dwars-
schuur in Gullegem de openbare BBQ gebruiken. 
In elke deelgemeente staan BBQ’s die je gratis 
kan gebruiken. In Wevelgem vind je ze in het 
park en op de site Ter Mote, in Moorsele aan de 
sporthal. Smakelijk! 

>DOEN



Klein Tokyo
Klein Tokyo, in het centrum van 
Moorsele, mag als eerste groot 
zomerfestival op 6 en 7 juli de 
spits afbijten. ‘We zijn ervan 
overtuigd dat we over de twee 
festivaldagen verspreid werkelijk 
voor iedereen wel iets te bieden 
hebben’, zegt Lennert Deleu van 
het organiserende CC Wevel-
gem. ‘Op zaterdag hebben we 
onder meer rockband Kolos en 
Partyband Bel-Pop-UP. Er is ook 
comedy op zaterdag, met Tho-
mas Smith van Foute Vrienden, 
Seppe Toremans en Peter Hens. 
In de kerk komt Wannes Cappel-
le spelen, met broeder Dieleman 
& Frans Grapperhaus. Ze zingen 
over het leven en de liefde. Wan-
nes is afkomstig van Wevelgem 
en dat zijn we hier nog altijd niet 
vergeten. Het publiek is toch al-
tijd heel blij als Wannes Cappelle 

deren kunnen in het Supervlieg-
dorp terecht, De Van Hut maakt 
huishutten en kastkastelen van 
recuperatiemateriaal, Producti-
ons en Zonen zoekt vers acteer-
talent voor een film, enz. Dj Stef, 
en KH Kunst naar Vermogen zor-
gen ook voor een streepje mu-
ziek, maar de Romeo’s vormen 
de hoofdact op zondag. ‘We zor-
gen voor grote namen op onze 
affiche, maar geven net zo zeer 
lokaal talent een podiumkans’, 
zegt Lennert. ‘Comedian Matt-
ijs Degrande en vertelster Oona 
Loncke zijn voorbeelden van 
lokale talenten die hun kunnen 
tonen op Klein Tokyo.’

Voor het tweede jaar op rij vindt 
Klein Tokyo plaats op het ver-
nieuwde Sint-Maartensplein, 
dat sowieso al voor een gezelli-
ge sfeer zorgt. ‘Bovendien zorgt 

FESTIVALS 
DICHT BIJ HUIS

Je hoeft geen tickets voor Pukkelpop of Werchter te scoren om van de komende maanden een 
echte festivalzomer te maken. Ook dicht bij huis kan je ten volle de festivalsfeer opsnuiven, 
met je beentjes zwieren en uit volle borst meezingen met heel uiteenlopende muziekgenres. 
Absynthe Minded, Wannes Cappelle, Preuteleute en de Romeo’s, ze staan deze zomer alle-
maal op de planken in onze gemeente. 

de vzw Kerieus voor een extra 
sfeervolle aankleding van ons 
festivalterrein.’

Bos! Festival
Op 13 juli is Gullegem aan de 
beurt: Bos! Festival palmt voor 
de derde keer provinciedomein 
Bergelen in. Absynthe Minded 
is daar de grote naam, maar met 
Beak> en Joep Beving heeft de 
organisatie toch ook nog enkele 
andere kleppers beet. ‘Bos! wil 
ook dit jaar een festival zijn voor 
iederéén’, zegt Elisah Vandae-
le van het organiserende Wilde 
Westen. ‘Rock, pop, elektro, 
klassiek,… het komt allemaal aan 
bod. Kinderen kunnen opnieuw 
gratis binnen, en we zorgen ook 
dit jaar, onder meer in samen-
werking met Lieve Zusjes Stoere 
Broers, dat ze er de tijd van hun 
leven beleven. We hopen dat 

>INTERVIEW

nog eens komt spelen in eigen 
gemeente.’

Zondag is er animatie en ambi-
ance voor het hele gezin. Kin-

10 WE ELGEM

GROTE NAMEN ÉN LOKAAL TALENT

‘Het publiek 
is toch 

altijd heel 
blij als 

Wannes 
Cappelle nog 

eens komt 
spelen in onze 

gemeente ’
Lennert Deleu  



ouders hun kroost dus in groten 
getale meebrengen.’

Een festival in een natuurdo-
mein, daar hoeft niemand de 
wenkbrauwen om te fronsen. 
‘We stemmen onze organisatie 
af met natuurvereniging Na-
tuurpunt en de natuurbeheerder 
van Bergelen, om ervoor te zor-
gen dat ons festival géén gevol-
gen heeft voor de fauna en flora 
in het natuurdomein. Bos! is ook 
een rustig festival: de decibels 
blijven binnen de perken. Het 
optreden van Absynthe Minded 
is bijvoorbeeld een akoestisch 
optreden. Ons festival is ook 
ecologisch: we gebruiken geen 
plastic bekertjes maar glazen 
flesjes, er wordt zoveel moge-
lijk vegetarisch geserveerd, enz. 
Amper enkele uren na de editie 
vorig jaar, kon je al niet meer zien 
dat Bos! er had plaatsgevonden. 
We zouden ook gemakkelijk veel 

11

Klein Tokyo is gratis. Voor de optredens binnen (Seppe Tore-
mans, Peter Hens, mc Jan Linssen, Thomas Smith en Wannes 
Cappelle, broeder Dieleman & Frans Grapperhaus) reserveer je 
best vooraf je ticket via: www.kleintokyo.be. Want vol is vol.

Tickets voor Bos! Festival kosten 30 euro en kan je kopen via: 
www.wildewesten.be. 

Bockor Rock is gratis. Meer info via: www.bockorrock.be.

Parkies is ook gratis. Meer info via: www.engieparkies.be.

‘Bos! 
wil ook dit 

jaar een 
festival 

zijn voor 
iederéén’

Elisah Vandaele 

© Simon Verschelde

meer tickets kunnen verkopen, 
maar we houden Bos! bewust 
kleinschalig.’

Parkies
Tussen die grote evenementen 
zitten de concerten van Parkies 
verweven. Die concerten zijn 
intussen een vaste waarde ge-
worden. Wekenlang kan je elke 
donderdag in ons gemeentepark 
genieten van eten, drinken en 
muziek. Barbara Dex bijt de spits 
af op 4 juli. Op 11 juli, 18 juli, 25 juli, 
1 augustus, 8 augustus en 15 au-
gustus passeren onder meer nog 
Coco Jr en Belle Perez de revue. 

Bockor Rock
Bockor Rock mag op 23, 24 en 
25 augustus de festivalzomer 
in Wevelgem afsluiten. De or-
ganisatie komt na vier edities in 
Kortrijk, naar Wevelgem. Onder 
meer Preuteleute komt er op-
treden. Bockor Rock blijft ook 
in Wevelgem een festival met 
voor elk wat wils. ‘Op vrijdag 
mikken we traditioneel op een 
iets jonger publiek, op zaterdag 
op dertigers en veertigers, en op 
zondag op gezinnen met kinde-
ren’, zegt Henri Deroo.  ‘Uiteraard 
is elke leeftijdsgroep op elke dag 
welkom, maar we zorgen er echt 
wel voor dat elke groep een re-
den heeft om minstens één keer 
naar ons festival af te zakken.’

Foto cover: ©  Simon Verschelde

 Klein Tokyo

Bos! Festival
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BURGER

Balletje slaan op straat?

Autovrije 
Zondag
Op zondag 22 september doen we mee aan Au-
tovrije Zondag. Het volledige centrum van Moor-
sele (Ieperstraat 1-89, Kasteeldreef, Sint-Maar-
tensplein, Damberdstraat, Salinusstraat en 
Sint-Janstraat) wordt de hele dag autovrij ge-
maakt. Iedereen mag op deze zondag activitei-
ten organiseren in het centrum van Moorsele. 

Heb je al altijd eens willen tennissen of een 
springkasteel willen uitzetten in het midden 
van de straat? Het kan die dag... Opgelet, voor 
inname van het openbaar domein moet je wel 
goedkeuring vragen via het O-formulier: 
www.wevelgem.be/formulieren/o-formulier

gezondheidsbeleid

op jouw 
gezondheid
Iedereen is het er over eens dat een goede gezond-
heid belangrijk is. Daarom zetten wij zwaar in op 
gezondheid. We werken de komende jaren rond 
voeding en beweging, kankeropsporing, mentaal 
welbevinden, generatie rookvrij en hartveilige ge-
meente. We organiseren vormingsessies, begelei-
dingtrajecten, … Allemaal ‘op jouw gezondheid!’
www.wevelgem.be/opjouwgezondheid

 Heetwateronkruid-
bestrijding
De gemeente investeerde in drie 
heetwatertoestellen, één voor 
elke deelgemeente. Deze worden 
ingezet om ongewenst onkruid 
te bestrijden als alternatief voor 
branders. Ze zijn efficiënter, ge-
bruiksvriendelijker voor het perso-
neel en vermijden problemen met 
brandveiligheid. Zo wordt onkruid 
aanpakken zonder schadelijke pes-
ticiden eenvoudiger.

 Werk jij mee aan 
Reveil?
Reveil keert op 1 november terug 
naar de Gullegemse begraafplaats. 
Zin om mee te werken in welke zin 
dan ook? Op 15 juli komen we om 20 
uur samen in OC de Cerf. Je schrijft 
best in via vrijetijd@wevelgem.be. 
Kan je er niet bij zijn op 15 juli? Geef 
je interesse zeker door, dan con-
tacteren we je voor de volgende 
bijeenkomst.
www.wevelgem.be/reveil

>QUOTE

‘Chiroro(c)k 
moet een 

feest 
worden 
dat alle 

generaties 
samenbrengt’’

>NIEUWS

Lien Libeer 
19jaar
Leidster Chiromeisjes 
Wevelgem

Dit jaar bestaan de Chiro-
meisjes Wevelgem 50 jaar. 
Dat vieren ze met een 
feestweekend van 28 tot 30 
juni. Het volledig program-
ma kan je terugvinden via 
het Facebookevenement ’50 
jaar CHIROmeisjes!’ 
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Gezellig samen

Buurtbabbels
Onze lokale dienstencentra organiseren geregeld Buurtbab-
bels in verschillende wijken in onze drie deelgemeenten. Met 
die buurtbabbels willen we buurtbewoners dichter bij elkaar 
brengen.

Dat kan onder de vorm zijn van een koffieklets, een spelletje 
petanque of kubb, een tasje soep in de winter,… Kortom: tel-
kens een gezellig, gratis samenzijn met, in en voor de buurt. 
Wanneer is er in jouw buurt een buurtbabbel? Voor de data 
zie: www.wevelgem.be/buurtbabbels, de wegwijzer of de 
gemeentelijke infokrant. Hou zeker je brievenbus in de gaten, 
want we flyeren in de buurt een week vooraf.

www.wevelgem.be/buurtbabbels

Nieuwe brochure met tips en adressen

Koop lokaal!
Probeer bij het boodschappen doen, zoveel mogelijk te kie-
zen voor lokale producten uit Wevelgem. Zo vermijd je dat 
er heel veel transport schuilgaat achter wat je koopt. Deze 
producten worden bovendien in de beste omstandigheden 
geproduceerd en hebben meestal meer smaak dan producten 
die te vroeg werden geplukt omdat ze nog een lange reis 
moeten afleggen. Haal producten in een plaatselijke hoeve-
winkel, aan een automaat of op een boerenmarkt.

Tips en adressen vind je in de nieuwe brochure ‘Koop loka-
le producten in Wevelgem’ die je gratis kunt afhalen in het 
gemeenteloket. 

In onze lokale dienstencentra in Wevelgem, Gul-
legem en Moorsele wordt elke dag lekker en be-
taalbaar gekookt. Je betaalt 8,25 euro voor een 

warme maaltijd, soep, dessert en één drankje. 

Wie kan mee aanschuiven aan tafel? 
Elke 60-plusser, of elke persoon met een zorgvraag. 
Bewoners die wat minder mobiel zijn of die om een 
andere reden hulp- of zorgbehoevend zijn,.... kunnen 
bij ons terecht. Ook wie maar tijdelijk nood heeft aan 
wat extra zorg, is welkom ongeacht zijn leeftijd. Wie 
zijn arm heeft gebroken bijvoorbeeld, en die daardoor 
moeilijk eten kan klaarmaken, is welkom. 

Sociaal tarief is mogelijk.
Het menu van elk dienstencentrum kan je maande-
lijks raadplegen in De Wegwijzer, in het dienstencen-
trum en op de website: www.wevelgem.be.  In Wevel-
gem en Gullegem kan je kiezen voor een dagmenu of 
het weekmenu. Reserveren kan in de dienstencentra 
zelf, ten laatste de dag vooraf voor 12 uur. In Gullegem 
kan je reserveren tot 16 uur.

Hannelore Herman 

Centrumleider LDC Het Knooppunt

>VRAAG

?

Wie kan eten in 
de restaurants van 

onze LDC’s?



14 WE ELGEM

GA 
JIJ 
BIJ 
EEN 

ADVIES-
RAAD?

Ik ben architect en zit in de Gecoro, de ge-
meentelijke commissie Ruimtelijke Orde-
ning als deskundige. Het is de bedoeling  

dat er in de commissie zeker ook een aantal 
‘leken’ zitten; mensen die ruimtelijke orde-
ning met andere ogen bekijken. Het is juist 
een verrijking dat het niet allemaal experts 
zijn. Iedereen kan lid worden van de Gecoro. 
Je moet je wel een beetje inwerken, want 
het gaat over een zeer specifieke materie. 
Wanneer de gemeente ons vraagt om grote 
bouwdossiers of ruimtelijke uitvoerings-
plannen te bekijken, is belangrijk dat wij die 
vanuit zo veel mogelijk invalshoeken zoals 
milieu, jeugd, … kunnen beoordelen. Onlangs 
nog hebben wij het verschil kunnen maken 
bij een nieuwe verkaveling aan Bergelen. Op 
aangeven van ons heeft de gemeente beslist 
dat er een doorsteek moest komen naar het 
provinciedomein.

Rik Behaegel, Wevelgem,  59 jaar

Ik ben voorzitter van de jeugdraad en ook 
lid van de cultuurraad.  Ik zit al 16 jaar in de 
KSA, waarvan zes jaar als leider en ik ben 

ook leider geweest in de speelpleinwerking. 
Voor mij is het heel belangrijk dat de jeugd 
vertegenwoordigd is en ik wil de stem van de 
jeugd laten horen. De jeugdraad is daarvoor 
een goed kanaal. Er wordt zeker naar ons 
geluisterd. Kijk maar naar de omranding van 
de vijver in het park van Wevelgem, die komt 
er op vraag van ons. Maar de raad kan alleen 
werken als er jongeren in zitten natuurlijk. 
Daarom gaan we elk jaar weer op zoek naar 
nieuwe mensen. Je moet niet per se lid zijn 
van een vereniging. Onze ondervoorzitter is 
‘onafhankelijk’, zit in geen enkele vereniging. 
Hij bekijkt alles vanuit een ander perspectief 
en dat is echt een meerwaarde. 

Bowke Samyn, Wevelgem, 21 jaar

Er zijn 10 adviesra-
den in Wevelgem. 
Dankzij deze raden 
krijg jij als inwo-
ner inspraak in het 
beleid. Er bestaat 
zeker ook een raad 
die bij jouw interes-
ses past. 

Sluit je snel aan! 
Meer info vind je op
www.wevelgem.be/ 

adviesraden

‘Iedereen kan lid 
worden van de 

Gecoro’

‘Ik wil de stem 
van de jeugd laten 

horen’

>RONDVRAAG
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IIk ben nu al 23 of 24 jaar voorzitter van de 
cultuurraad. Ik ben erin gerold door inder-
tijd te helpen met de allereerste Openmo-

numentendag in Gullegem. Dat was toen in 
de Dwarsschuur. Het gebouw was toen nog 
heel bouwvallig, wij hebben een diareeks ge-
maakt van hoe het was en hoe het zou kunnen 
zijn. Dat heeft de restauratie van de schuur 
in gang gezet. We merken dat veel mensen 
het tegenwoordig heel druk hebben. Daarom 
werken we nu met een algemene vergadering 
die 2 tot 3 keer per jaar plaatsvindt en daar-
naast hebben we werkgroepen die bepaal-
de thema’s verder uitwerken. Op die manier 
hoeft niet iedereen overal bij te zijn. We zijn 
echt op zoek naar vers bloed. Je moet je zelf 
niet jarenlang engageren, mensen die tijde-
lijk hun schouders onder een bepaald project 
willen zetten zijn zeker ook heel waardevol 
voor onze werking.    
Pierre Vander Stichele, Gullegem,
 60 jaar

‘Ook wie zich maar 
kort wil engageren 

is welkom’

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

Sociaal Huis
Deken Jonckheerestraat 9  | 056 43 55 00

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

>SERVICE



      

 jleenkneght 

We did it!!! Tellen tellen tellen 
#igwevelgem #verkiezingen

 evidenoulet 

father and son love 
#georgeslove 
#picknickinthe-
backyard 
#igwevelgem 
#almostfathersday 
#abackyardhiker

 andywitdouck 
Harry #fransebulldog 
#frenchbulldog 
#wevelgem 
#igwevelgem 
#parkwevelgem 
#bulldog

 Nina Eliana

Run happy.
 Iedereen is
 ma, wo en vr 
welkom om 19 uur 
aan brug Leie 
voor start 2 run

 vangheluwe.

jens 

Proud of this one 
#8560 
#igwevelgem 
#nature 
#naturephoto-
graphy 
#model 
#fave 
#huji 
#shotoniphone 
#photography

 philip.depaepe 

#igwevelgem ... Moorsele..
wandeling de barakken .. 
bezoek paraclub

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


