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sinterklaas
Hij Komt, Hij Komt! Ook dit jaar laat de 
Sint zijn Wevelgemse vrienden niet in 
de kou staan. Op zondag 24 november 

komt hij aan met zijn stoomboot en hij 
blijft hier een week lang!

nieuwe 
rotonde

zorgzame
buurt

de sint
aankomst

koningin fabiolastraat

posthoorn
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VLAS 
CONSTANT 
IN BEWEGING  
Dit jaar is het 150 jaar 
geleden dat Con-
stant Vansteenkiste 
werd geboren. Deze 
Wevelgemse uitvin-
der was een belang-
rijke vernieuwer in 
de vlasindustrie. Hij 
vond onder meer 
de zwingelturbine 
uit , ontwikkelde 
het warmwaterro-
ten en lag aan de 
basis van de eerste 
straatverlichting in 
onze gemeente. In 
dit herdenkingsjaar 
kan je in de bib een 
expo met foto’s van 
de Franse kunstfo-
tograaf Michel Mon-
teaux bezoeken. Hij 
maakte de hele reis 
van het hedendaag-
se vlas mee: van het 
veld in Normandië 
naar de spinnerij-
en en weverijen in 
China.

Tentoonstelling Vlas 
constant in bewe-
ging: Bib in het Park  
12/11– 10/12 | Gratis 
www.wevelgem.be/

vlasinbeweging

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 
Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be

GEDRUKT OP FSC-PAPIER
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BELEID
Sluitingsdagen

Let op
Op 31 oktober, 1 en 2 november zijn alle 
gemeentelijke diensten (ook sportdienst, 
jeugddienst en cultuurcentrum) gesloten. 
Het Sociaal Huis en de bibliotheken zijn 
open op 31 oktober, maar gesloten op 1 en 
2 november. Het zwembad is op 31 oktober 
open maar volgt de vakantieregeling, op 1 en 
2 november is het bad gesloten, op zondag 3 
november kan je wel gaan zwemmen. 

Ook op 11 november zijn alle gemeentelijke 
diensten, het Sociaal Huis en het zwembad 
gesloten. Op 15 november gaat het zwembad 
om 13 uur dicht.

De recyclageparken zijn dicht op 1, 2, 11, 15 en 
16 november.

>SUBSIDIE 
INBRAAK-
PREVENTIE  
Al 80 inwoners kregen onze 
inbraakpreventiespecialist  
over de vloer. Hij brengt de 
‘zwakke punten’ van je wo-
ning in beeld en toont je hoe 
je je huis best beschermt te-
gen dieven. Wie na dit bezoek 
investeert in het beveiligen 
van zijn huis, kan daarvoor 
tot 250 euro subsidie krijgen. 
Intussen hebben we al 5 000 
euro uitbetaald. Zowel huur-
ders als eigenaars kunnen de 
subsidie aanvragen.
www.wevelgem.be/

subsidie-inbraakpreventie

>BESTUUR> NIEUWS

5

DE 
GEMEENTE-
RAAD
ONLINE

Wist je dat je heel wat infor-
matie over de gemeenteraad 
gemakkelijk online kan vin-
den? Surf naar gemeente-
raad.wevelgem.be. 

Je kan er de vergaderingen 
van de gemeenteraad live 
volgen. Elke tweede vrijdag 
van de maand kan je om 18.30 
uur live afstemmen op de ge-
meenteraad op je pc / tablet / 
smartphone. 

Heb je niet live kunnen 
luisteren? Dan kan je enkele 
dagen na de gemeenteraad 
steeds de vergadering her-
beluisteren. Je kan kiezen 
welke agendapunten je pre-
cies wil horen of specifieke 
tussenkomsten van raads-
leden beluisteren. 

Per agendapunt voegen we 
na de zitting ook de stem-
ming en de beslissing toe. 

Ben je vooral geïnteres-
seerd in één bepaald raads-
lid? Dan kan je via ‘samen-
stelling raad’ per persoon 
de tussenkomsten in de 
gemeenteraad en zijn/haar 
stemgedrag raadplegen. 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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NIEUW ZWEMBAD

Gegalvaniseerde metalen poortbeugels
accentueren de hoofdingang van de
fiets/wandelverbinding.

Toegang voor leveringen duikmateriaal, etc.
Toegang brandweer via pad en grindgazon.

Vlakken in uitgewassen beton beklemtonen
de veelhoekige architectuur van het
nieuwe zwembad.

Gas- en hoogspanningscabine.

Overdekte fietsenstalling (22 beugels= 44 beugels).

Veelhoekige zichtbanken in gepolijst 
architectonisch beton met bruin granulaat.

Haag scheidt het wandel/fietspad af van de garagestraat.

Infiltratiekom.

DRAINERENDE BETONSTRAATSTENEN, 
(22 x 11 x10 cm), GRIJS, ELLEBOOGVERBAND.

KWS-VERHARDING.

UITGEWASSEN BETON MET UITZETTINGSVOEGEN
VOLGENS AANDUIDING.

BETONNEN GRASTEGEL (25 x 25 x 10 cm) 
MET LIJNVORMIGE STRUCTUUR INGEVULD MET GRAS. 

FIETSBEUGEL.

LEGENDE

BESTAANDE BOOM, TE BEHOUDEN.

NIEUW AAN TE PLANTEN HOOGSTAMMIGE
BOOM.

PARKEERVAKAANDUIDING MET POREUZE BETONSTRAAT-
STENEN (22 x 11 x 10 cm), WIT, VOLGENS AANDUIDING
OP DETAIL.

GAZON.

GROENZONES MET KRUIDACHTIGE
BEPLANTING EN/OF LAGE HEESTERS.

BLADVERLIEZENDE HAAG/SNOEIMASSIEF.

GRINDGAZON.

BUFFERGROEN.

SYMBOOLTEGEL VOOR HOUDERS VAN EEN
PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

GEGALVANISEERDE METALEN 
POORTBEUGELS.

PARKEERVAKAANDUIDING MET POREUZE BETONSTRAAT-
STENEN (22 x 11 x 10 cm), WIT, VOLGENS AANDUIDING
OP DETAIL.

PARKING MET BETONSTRAATSTENEN, 
(22 x 11 x10 cm), GRIJS, ELLEBOOGVERBAND.

BETONNEN KANTSTROOK, 30 CM.

BETONBORDUUR IE.

BETONBORDUUR IA.

Bestaande situatie wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

BETONSTRAATSTENEN, 22 x 22 x 8 cm, GRIJS,
VOLGENS AANDUIDING OP GRONDPLAN

OPGELET!
De verbindingsas, loopt niet 100 %
evenwijdig met de voorgevel van het
zwembad.
Gelieve dit zeker te respecteren,
zodat de verlenging van deze boulevard
in de toekomst, niet in conflict komt met
de aanwezige garagestraat.

Digitale parkeerborden. 

BORDEN DIGITALE PARKEERAANDUIDING.

Digitale parkeerborden. 

Digitale parkeerborden. 

HYDRANT

ONTWORPEN TOESTAND WEGENIS 

FASE 1

TEK

PROJ. ID: WL 0172

GEMEENTE :

KORTRIJK

PROVINCIE :

WEST-VLAANDEREN

ARRONDISSEMENT :

DOSSIER: WL 0172SCHAAL : 1/250

PLAN NR :

AANTAL PLANS : 7

3

HISTORIEKVERSIE DATUM

WEVELGEM

1 AANGEPAST VOORONTWERP FASE 1

WEVELGEM

GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR DE 

IN ZITTING VAN : ....................

GEMEENTERAAD VAN

GEMEENTEBESTUUR        

WEVELGEM

Jan SEYNHAEVEKurt PARMENTIER                            

Vanackerestraat 16 

8560 WEVELGEM 

JR

PLAN NR 4 : TYPEDWARSPROFIELEN

OPP.                           m² 

20/05/2019

PLAN NR 5 : DETAILTEKENINGEN EN TYPEDETAILS 

PLAN NR 6 : TERREINPROFIEL, LENGTEPROFIELEN EN KUNSTWERKEN

GREEN CONCEPTS

Rozenstraat 5  

Gezien en goedgekeurd  

8560 MOORSELE   

OVERZICHT PLANNEN:

Toegangsweg zwe mbad:

Rioleringswerken, parking en omgeving  

FA SE 1 

Ann CNOCKAERT

De Ingenieur,

BUREAU 

CNOCKAERT

Hoogweg 40

Gezien en goedgekeurd  

8940 WERVIK

ONTWERPER: in samenwerking met                                                  

DE BURGEMEESTERDE ALGEMEEN DIRECTEUR

PLAN NR 1 : SITUATIEPLAN EN GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND MET NUTSLEIDINGEN

PLAN NR 2 : GRONDPLAN ONTWORPEN RIOLERING 

PLAN NR 3 : GRONDPLAN ONTWORPEN WEGENIS

PLAN NR 7 : BEPLANTINGSPLAN

2 ONTWERP FASE 1 JR02/07/2019

3 AANPASSINGEN VOLGENS OPMERKINGEN BRANDWEER 30/08/2019 JR

Parking zwembad 

parkeer-
detectie-
systeem
De parking bij het toekomstige zwembad 
wordt uitgerust met een parkeerdetectie-
systeem.

De huidige parking wordt volledig ver-
nieuwd. Er komen 82 plaatsen, waarvan 4 
plaatsen voor mensen met een beperking. 
Daarnaast komt er ook een overdekte fiets-
stalling voor 44 fietsen en een standplaats 
voor bakfietsen. 

Opmerkelijk in het ontwerp is de aanwezig-
heid van een parkeerdetectiesysteem. Er 
komen 3 borden langs verschillende routes 
naar het zwembad met daarop hoeveel par-
keerplaatsen nog vrij zijn op de parking. Zo 
kunnen we nutteloze bewegingen vermijden 
op de parking.

De werken aan de parking starten in januari 
en moeten afgerond zijn wanneer ook het 
zwembad klaar is, tegen november 2020.  

Deken Jonckheerestraat 

Meer 
groen, 
minder 
straat
De gemeente heeft 250 000 euro gekregen 
van de Vlaamse overheid voor de ontharding 
van de Deken Jonckheerestraat. Concreet 
betekent dit dat we asfalt vervangen door 
een waterdoorlatende ondergrond, zoals 
gras, kiezels, … 

De straat wordt geknipt, je kan er dus niet 
meer door met de auto. Er komt wel een 
fietspad, dit is de eerste schakel van een 
groen fietslint ten zuiden van de N8. Hoe 
deze groene straat er moet uitzien, willen 
we samen met jullie bepalen tijdens een 
participatietraject. Daar hoor je binnenkort 
meer over. 

Over drie jaar zou het hele project moeten 
afgerond zijn. Het ontharden is één van de 
elementen van het masterplan voor het cen-
trum van Wevelgem. 

Op zoek naar werk?

Vacatures
Redder
Halftijds, niveau D1-D3 (m/v/x), contractu-
eel bepaalde duur (tot en met 31 december 
2019)

Verloning
Brutomaandwedde van 945,90 euro

Selectieprocedure
Selectiegesprek op een moment dat in jouw 
agenda past

Uiterste inschrijfdatum
8 november

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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Weg afgesloten
wel doorgang voor
fietsers en tractors

Gullegem

Werkzone
wel doorgang 
voor fietsers 

Weg 
afgesloten

Weg 
afgesloten

      

ROTONDE 
KONINGIN
FABIOLASTRAAT
WEGENWERKEN

Midden september is aan het kruispunt van de Koningin 
Fabiolastraat, Bergelen en de Kleine Ieperstraat in Gul-
legem de aanleg van een nieuwe verkaveling gestart.  
Er komen 54 nieuwe woningen ten noorden van het 
kruispunt. Momenteel worden daarvoor de straat, rio-
leringen en leidingen aangelegd. Van deze eerste fase 
van de werken ondervinden de buurt en doorrijdend 
verkeer geen hinder.
  
Aanleg rotonde
De komst van 54 nieuwe woningen brengt extra verkeer 
met zich mee: de bewoners moeten immers vlot en vei-
lig de verkaveling kunnen in- en uitrijden. Daarom komt 
er op het kruispunt een rotonde. Tegelijkertijd worden 
ook de rioleringen daar vernieuwd. De gemeente trekt 
daarvoor 402 992,94 euro uit. Voordat deze werken 
starten, voeren de nutsmaatschappijen (Fluvius, De 
Watergroep, Telenet, … ) de nodige aanpassingswerken 
uit. Bovendien verdwijnt de bakstenen elektriciteits-
cabine die het eind van de Kleine Ieperstraat in twee 
splitst. Dit bouwwerk verhindert het zicht bij het uit-
rijden van de straat. 

‘De rotonde 
zal de 

verkeers-
situatie 
veiliger 
maken’ 

Wordt de tijdelijke knip in Bergelen permanent?
Het knippen van Bergelen is een maatregel waar zeker de fietsers van 
profiteren: zij kunnen tijdens de werken wel nog altijd via Bergelen van 
en naar Wevelgem rijden. De gemeente zal bekijken of de knip definitief 
kan worden: tijdens de werken zullen we geregeld tellingen houden. Af-
hankelijk van deze resultaten zal de tractorsluis na de werken blijven of 
verwijderd worden. 

7 maanden lang geen doorgaand verkeer 
Vanaf 18 november starten de werken met de grootste hinder voor omwo-
nenden en het doorgaand verkeer. 

Na enkele weken wordt de werfzone dan helemaal afgesloten; wagens en 
ander gemotoriseerd verkeer kunnen vanaf dat moment niet meer van We-
velgem naar Gullegem rijden via de Koningin Fabiolastraat. Er is een om-
leiding voorzien via de Rijksweg, Hondschotestraat en Schuttershoflaan. 

Plaatselijk verkeer is wel nog mogelijk. Ook fietsers en voetgangers kunnen 
veilig door de werf kunnen stappen. 

Mocht het nodig zijn, kunnen we de wachttijd aan de verkeerslichten aan 
de Rijksweg aanpassen.

Geen sluipverkeer via fietsroute Heerweg - Bergelen  
Om te vermijden dat automobilisten toch via de Heerweg en Bergelen rich-
ting Gullegem zouden rijden, wordt de Heerweg net voor de brug over de A19 
geknipt. Dit gebeurt door middel van een tractorsluis: een hoge betonnen 
hindernis op de rijbaan. Tractoren kunnen hier dankzij hun hoge banden 
zonder problemen overrijden, automobilisten proberen dit beter niet want 
ze riskeren grote schade aan hun wagen. 

Automobilisten die toch Bergelen, de Aardappelhoek, Hemelhofweg en 
Ijzerpoort willen bereiken, moeten via de Rijksweg rijden en de tijdelijke 
weg tot aan Bergelen nemen. Bergelen uitrijden kan enkel via de Ijzerpoort 
richting Koningin Fabiolastraat. 

En Gullegem Koerse dan? 
Geen paniek, op 2 juni zal het peloton alles kunnen geven tijdens Gullegem 
Koerse. De aannemer zorgt ervoor dat de werf tegen dan klaar is voor de 
passage van de renners. 

Meer info
www.wevelgem.be/rotondekoninginfabiolastraat

wegen@wevelgem.be

Midden november starten in Gulle-
gem grote werken aan het kruispunt 
van de Koningin Fabiolastraat, Ber-
gelen en Kleine Ieperstraat. Er komt 
een rotonde om de verkeerssituatie 
veiliger te maken. Vooral het feit dat 
de Koningin Fabiolastraat maan-
denlang onderbroken is, zal wel wat 
hinder met zich meebrengen. Het is 
immers een belangrijk verbindings-
weg tussen Wevelgem en Gullegem.

>REPORTAGE

Steven Van Heuverswijn, 

technisch medeweker 

Openbare Infrastructuur 

en Mobiliteit
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SURPRIEZE

kasten 
Zoeken 
Kunst
Wevelgemse elektriciteitskasten zoeken lokale kun-
stenaars. Surprieze is een kunstproject waarbij we 
onze kasten willen bestickeren met jouw ontwerp! 

Ben jij graficus, fotograaf, schilder, tekenaar, dichter 
…? Laat je creativiteit maar de vrije loop! Bedenk een 
leuk concept en laat het ons weten. Begin volgend 
jaar kiest een jury welk concept het best past bij 
welke kast. 

Zie je dit wel zitten? Super! Zorg er wel voor dat je 
ontwerp op het einde van de rit omgezet kan worden 
naar een digitaal bestand  (foto,...). 

Dien je concept tegen 10 januari in:
» via www.wevelgem.be/surprieze 
» of per mail naar routeartistique@wevelgem.be

Reveil

Ode aan 
overleden 
geliefden
Na drie succesvolle edities keert Reveil terug naar de be-
graafplaats in Gullegem. We zorgen voor passende muziek, 
gebracht door Kunst Veredelt. Mistral zorgt voor bijhoren-
de dans. Verspreid over de begraafplaats kan je genieten 
van een tekstenparcours. Start om 17 uur. Breng gerust een 
kaarsje, fakkel of lichtje mee. 
www.wevelgem.be/reveil

>TUUTJES-
BOOM
In het gemeentepark staat 
een tuutjesboom. Het hele 
jaar door kan je er tuutjes 
achterlaten. Kinderen die dit 
doen, krijgen een beloning. 
De Sint en zijn pieten komen 
jaarlijks alle tuutjes ophalen 
voor hun tuutjeskamer in 
Spanje. Dit jaar beloofde hij 
langs te komen op 27 no-
vember om 16 uur. Kinderen 
zonder tuutje zijn die dag ui-
teraard ook welkom!

naaiatelier 
 vertelmoment knuffels

Veerle vertelt het boek ‘Mijn grote vriend 
Beer’. Daarna gaat ze creatief aan de slag 
met de kleuters. De (groot)ouders maken 
ondertussen een knuffeldeken of knuffel in 
ons naaicafé. Wij zorgen voor het naaigerief 
en begeleiding! www.Wevelgem.be/huisvan-

hetkind

Digidokter
  WACHTWOORDen

Wachtwoorden voor het internet zijn niet meer 
veilig genoeg. Gelukkig zijn er wachtwoordbe-
heerders of wachtwoordkluizen. De digidokter 
toont je het gebruik ervan. Hij toont  ook de 
ITSME-app. Za 23/11 | 10 uur | Bib in het Park 
www.ccwevelgem.be/wachtwoordbeheer 

Brabbelcafe
 Draagdoeken testen 

Niets knusser voor een baby dan een draagdoek. 
Lijkt jou dat ook altijd een gepuzzel? Kom alle 
draagdoeken testen! Geen draagdoeken-fan? Kom 
dan gewoon eentje drinken in ons brabbelcafé, 
praat er met anderen terwijl de kindjes de leukste 
boekjes lezen! www.Wevelgem.be/huisvanhetkind

13 - 17 november

Gekke bekken
trekken op de
Zwembaddagen
Van 13 tot en met 17 november zijn het opnieuw Zwembaddagen. Op 
woensdag en zaterdag kunnen kinderen zich uitleven op een hinder-
nissenparcours, bootje varen en zich laten schminken.

Na het zwemuurtje op donderdag genieten 50-plussers van een 
gratis consumptie en een pannenkoek. 

Donderdagavond kan er gezwommen worden met rustige muziek 
en sfeerverlichting. 

Op vrijdag zijn kinderen welkom op de spetterende zwembadfuif. 
Kom op zaterdag tussen 10 tot 13 uur en laat je gekke bek fotogra-
feren onder water. 

www.wevelgem.be/zwembaddagen

CULTUUR

1

3X

2

3

In november kan je weer heel wat 
beleven in de bib en het cul-
tuurcentrum. Er is film, theater, 
expo’s, .... 

Theater: NTGent - Rijgen  
Zin in verleidelijk theater? Dan is Rijgen zeker een 
voorstelling voor jou. In verschillende taferelen 
spelen de acteurs menselijke verlangens uit. Het 
gaat over liefde, lijf en lust. Za 9 /11 | 20.15 uur | CC 
Guldenberg | www.ccwevelgem.be/rijgen

FILM: WILL TURA  
Hoop Doet Leven is een film die laat zien wat een 
groot artiest Will Tura is. Het is ook een ode aan 
onze samenleving, waarvan Will een muzikaal 
symbool is.  Wo 20/11 |  14.30 uur | CC Guldenberg  
12 UiTPASpunten = gratis | www.ccwevelgem.
be/willtura

Theater: ARSENAAL/LAZARUS – 
RACE 
Twee ervaren advocaten verdedigen een be-
roemde man die beschuldigd wordt van ver-
krachting. Er is ook een jonge stagiaire, die nog 
maar net meewerkt. Za | 30/11 |  20.15 uur | CC 
Guldenberg | www.ccwevelgem.be/race  
  

>DOEN>NIEUWS

BELEEF



Dat enkel oudere mensen terecht 
kunnen in het lokaal diensten-
centrum, dat is een misvatting 
die we in onze drie lokale dien-
stencentra proberen te door-
breken. ‘Een aantal diensten zijn 
inderdaad uitsluitend bedoeld 
voor ouderen en burgers met een 
zorgvraag, zoals het restaurant en 
onze pedicuredienst, bijvoorbeeld’, 
zegt Anne-Marie Heytens van LDC 
Elckerlyc. ‘Alle andere zaken die we 
organiseren zijn echter vrij toegan-
kelijk voor iedereen. Workshops, 
creanamiddagen, feestmaaltijden, 
ontbijten, infosessies, ... We ont-
vangen iedereen met open armen.’

Bij LDC Elckerlyc proberen we 
onze uiterste best te doen om 
méér mensen in contact te bren-
gen met ons dienstencentrum. 
‘Omdat dat niet altijd even gemak-

kelijk is vanuit het LDC zelf, trekken 
we daarvoor vaak naar buiten’, zegt 
Anne-Marie. ‘Door buurtbabbels 
te organiseren, bijvoorbeeld, en 
door nauwer samen te werken 
met verenigingen en organisa-
ties, enz. Het is ook iets dat in het 
nieuw woonzorgdecreet expliciet 
wordt opgelegd: dat lokale dien-
stencentra buurtgericht werken. 
Dat ze de sociale cohesie proberen 
te versterken, en de buurt actief 
betrekken bij de werking van het 
dienstencentrum.’ 

Vooral in de wijk Posthoorn wil-
len we wat extra inspanningen 
doen. ‘Waarom net daar? Omdat 
we merken dat het een buurt is 
die we moeilijk bereiken. Het ver-
enigingsleven staat er op een laag 
pitje, er is niet echt een ontmoe-
tingsplek waar mensen kunnen 

POSTHOORN 
WORDT 
ZORGZAME BUURT 

Vanuit lokaal dienstencentrum Elckerlyc wordt in november het project ‘Zorgzame Buurt’ op-
gestart, een project dat buren op de Posthoorn dichter bij elkaar zal proberen te brengen. ‘We 
merken dat buren elkaar daar nu al helpen met kleine dingen. We willen dat nog versterken’, 
zegt Anne-Marie Heytens van LDC Elckerlyc. 

samenkomen, en de wijk ligt echt 
in een uithoek van Wevelgem, wat 
het moeilijk maakt voor minder 
mobiele mensen om tot bij het lo-
kaal dienstencentrum te komen.’
In de Posthoorn hebben we, net 
als in vele andere buurten in We-
velgem trouwens, de voorbije jaren 
wel al enkele Buurtbabbels geor-
ganiseerd. ‘Dat is een informele 
namiddag waarop we alle mensen 
uit de buurt uitnodigen. We zorgen 
voor een hapje en een drankje, en 
laten buren elkaar ontmoeten. 
Voor ons is het een ideale gele-
genheid om te horen wat er leeft 
in de buurt, wat de noden eventu-
eel zijn, ...’

Tijdens die Buurtbabbels kwam 
de inspiratie voor het project 
‘Zorgzame Buurt’. ‘We merkten 
tijdens die ontmoetingsmomen-

>INTERVIEW
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‘Zorgzame buurt’ in een ruimer kader
Het project ‘Zorgzame Buurt’ sluit aan bij waar we als gemeente 
de komende jaren sterk op willen inzetten: dichtbij de men-
sen aan het werk gaan, het samenleven in buurten stimuleren 
en het feit dat buren zorg dragen voor elkaar, versterken. Op 
vandaag is er al de ondersteuning van buurtfeesten en van de 
BIN’s, de buurtinformatienetwerken. Met het project ‘Zorg-
zaam Gullegem’, waarvoor het woonzorgcentrum Het Gulle 
Heem heel wat lof mocht ontvangen, werd al gewerkt met 
buurtambassadeurs. Met de drie lokale dienstencentra blijven 
we inzetten op buurtnabije zorg. De gemeente wil de komende 
jaren ook verder met de buurten in overleg gaan. 

‘We 
merkten dat 
vele mensen 
daar eigen-
lijk al ‘zorg 

dragen’ voor 
elkaar. We 

willen dat nog 
versterken’

‘Als een buur 
een handje 

hulp kan 
gebruiken, 
zoeken wij 
een andere 

buur die even 
kan helpen’

in de buurt met een kopje soep. 
We vertellen hen over ons idee, en 
vragen hen of ze er eventueel open 
zouden voor staan om andere bu-
ren te helpen met een kleinigheid. 
Indien ze dat zien zitten, noteren 
we hun mailadres. Ze krijgen ook 
een sticker aan hun raam, met het 
logo van ons project. Op die manier 
tonen ze aan anderen dat ze een 
zorgzame buur zijn.’

Er komen ook borden als je de 
wijk binnenrijdt: ‘Welkom in een 
zorgzame buurt’. ‘En handelaars, 
die vaak de eerste zijn om te mer-
ken welke buur wel even wat extra 
hulp kan gebruiken, krijgen shop-
tassen.’

Als het LDC een signaal binnen 
krijgt dat een bepaalde buur wel 
wat hulp kan gebruiken, wordt 
een mailtje gestuurd naar een 
dichte buur die zich inschreef. ‘Let 
wel, het is zéker geen verplichting. 
En we verwachten ook nooit een 
langetermijninspanning, daarvoor 
zijn er andere diensten waar we een 
beroep kunnen op doen. Er hoeft 
dus niemand schrik te hebben om 
zich in te schrijven.’

Als het project positief wordt 
geëvalueerd, wordt het ook nog 
uitgebreid naar andere buurten. 
Zorgzaam Gullegem, een gelijkaar-
dig project dat twee jaar geleden 
werd opgezet, bewees intussen 
hoe waardevol een dergelijk initi-
atief kan zijn. 

ten dat vele mensen daar eigenlijk 
al ‘zorg dragen’ voor elkaar. Als de 
ene buur op reis is, gaat de ande-
re de brievenbus er ledigen. Een 
andere buur die nog wat moest 
revalideren na een verblijf in het 
ziekenhuis, kreeg van zijn buur elke 
dag een vers broodje aan huis ge-
bracht. Een oudere dame met een 
grote tuin zag hoe de kinderen van 
de buren maar een heel kleine tuin 
hadden om in te spelen. Zij stelde 
haar tuin open zodat de kinderen 
bij haar konden komen spelen.’

‘Zulke verhalen zijn héél mooi, en 
heel waardevol binnen een buurt. 
Met ‘Zorgzame Buurt’ willen we die 
initiatieven aanmoedigen.’ 

Op verschillende dagen in no-
vember gaan een aantal mede-
werkers van het LDC op soepron-
de. ‘We gaan langs bij alle mensen 
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BURGER

WAPENSTILSTAND

HULDE EN 
OPTREDEN
Op 11 november eert Wevelgem de slachtoffers 
van oorlog. Om 11 uur is er in elke deelgemeente 
een huldiging aan het oorlogsmonument.  

Om 11.30 uur treedt Kotjesvolk op in CC Gul-
denberg. De groep brengt verhalen en liederen 
uit de Groote Oorlog, maar ook eigen nummers 
over oorlog. En vooral over wat er in oorlogstijd 
niet is: vrede. 

De muziek sluit aan bij de traditionele Ierse en 
Britse muziek. De inkom is gratis en het ge-
meentebestuur biedt een drankje aan.

www.wevelgem.be/wapenstilstand2019

19 november

Senioren-
feest
Op dinsdag 19 november zakken Davy Gillis, Huub 
Cooijmans, Frank Galan, Luc Caals en Showcase 
af naar de Porseleinhallen. Heb je zin om mee te 
vieren? Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar 
in de bibliotheken, aan het gemeenteloket en in 
CC Guldenberg. De deuren gaan open om 13 uur, 
de voorstelling start om 14.15 uur. Er vertrekt gra-
tis busvervoer vanuit Gullegem en Moorsele. Meer 
info vind je op www.wevelgem.be/seniorenfeest 

begraafplaatsen

Bloempotten 
en kransen 
ophalen
Familieleden die naar aanleiding van Allerheiligen en Aller-
zielen bloemen op de gemeentelijke begraafplaatsen ge-
plaatst hebben, kunnen de bloempotten en kransen terug 
ophalen tot 30 november. Na die datum worden ze eigen-
dom van de gemeente. Geplaatste bloem- en sierstukken 
moeten door de familie en nabestaanden zelf verwijderd
worden. Ze kunnen gedeponeerd worden in de verzamel-
punten voor restafval op elke begraafplaats.

nieuw

Rolstoelen 
op begraaf-
plaats
In de aanloop naar 1 november worden op de ‘nieuwe’ be-
graafplaats in de Moorselestraat enkele rolstoelen in ge-
bruik genomen. 

Je vindt ze aan de ingang van de begraafplaats. Zoals bij een 
winkelkar heb je een muntstuk nodig om deze te gebruiken. 

De begraafplaats is vrij uitgestrekt en wagens zijn er niet 
toegelaten. Met de rolstoelen kunnen minder mobiele be-
zoekers gemakkelijker tot bij een rustplaats van een dier-
bare raken. 

 Geboortebos 
Op zondag 24 november worden de 
ouders van kindjes, geboren tussen 1 
september 2018 en 31 augustus 2019, 
uitgenodigd naar Bergelen om sa-
men met mama, papa, grootouders, 
meters en peters een boompje aan 
te planten. Ondertussen zijn al 8 580 
boompjes en struiken aangeplant. Er 
waren het voorbije jaar 343 geboor-
tes in Wevelgem.

 Sportreceptie 2020
Ken/ben je een Wevelgemnaar 
die het voorbije jaar individueel 
of in teamverband een sportie-
ve prestatie geleverd heeft? Laat 
het ons weten zodat we jullie in 
de bloemetjes kunnen zetten op 
de sportreceptie op 24 januari!  
www.wevelgem.be/sportreceptie

Sinds kort kan je via de gemeentelijke website 
www.wevelgem.be inloggen op Mijn Burger-
profiel. Daarvoor klik je in de rechterboven-

hoek op het knopje ‘aanmelden’. Het aanmelden 
zelf gebeurt met je eID of via Itsme.  

Al je attesten, aanvragen, … op één plaats
Tegenwoordig kan je in gelijk welke bankautomaat 
geld afhalen, kan je op elk toestel naar muziek luis-
teren… Dat is ook het idee achter Mijn Burgerprofiel. 
Op termijn vind je hier veel overheidsinformatie en 
dienstverlening (lokaal, Vlaams en federaal). Dat zorgt 
voor een betere en snellere dienstverlening, en vooral 
een grote tevredenheid bij de burger.

Groeiproces 
Mijn Burgerprofiel is een groeitraject. Dat betekent 
dat je er nu al handige zaken vindt, maar dat je er op 
termijn nog veel meer voordeel zal uithalen: gegevens 
over jezelf en jouw gezin, voordelen en belastingen, 
onderwijs… Nu kan je er al aan de slag met heel wat 
attesten. Makkelijk, snel en efficiënt.
 
www.wevelgem.be

Vanessa Verkest

diensthoofd Burgerzaken

>QUOTE

‘De 
glunderende 

blik van 
kinderen die 

een fiets 
mogen 

uitkiezen, 
daarvoor doe 

ik het’

>VRAAG>NIEUWS

?

Wat is 
‘Mijn 

Burgerprofiel’?

Agna Mollefait
Vrijwilliger Fietsbieb

De fietsbieb zet tweede-
handse kinderfietsen op 
punt zodat je ze tegen een 
vriendenprijsje kunt gebrui-
ken. Wil je je net als Agna 
inzetten voor de Fietsbieb? 
Door aan fietsen te sleute-
len? Enkele uren per maand 
de Fietsbieb open te hou-
den? Een aantal administra-
tieve taken uit te voeren?
De Fietsbieb zoekt enkele 
extra handen: neem contact 
op: gullegem@fietsbieb.be
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WAAR 
KIJK 
JIJ 
HET 

HARDST 
NAAR 
UIT?

Vorig jaar hebben we met onze klas 
deelgenomen aan de Pietendag in 
Gullegem.  Op heel veel locaties had-

den de Zwarte Pieten een activiteit voorzien. 
Een Zwarte Piet heeft ons meegenomen naar 
een theaterzaal en daar hebben ze ons enke-
le leuke dansjes aangeleerd. Niet alle Zwarte 
Pieten waren even goede dansers. Enkele 
andere Pieten hebben ons dan weer geleerd 
hoe we op de daken moeten lopen. Dat is 
niet altijd even simpel met een zware zak op 
je rug. Samen met de Muziekpieten hebben 
we enkele Sintliedjes gezongen. Uiteindelijk 
hebben we het resultaat mogen laten horen 
aan de Sint zelf, want die was daar ook aan-
wezig. Ik heb gehoord dat de Pieten dit jaar 
naar Moorsele komen! Hopelijk mogen wij 
ook dit jaar op bezoek bij de Pieten tijdens 
de Pietendag. 

Jinte Douchy 
7 jaar – Gullegem

Ik ga elk jaar kijken als de boot van de Sint 
aankomt. De Pieten doen altijd heel gek.  
Vorig jaar was er een Piet op stelten en een 

Piet die kon vuurspuwen. Ook waren er al eens 
Pieten op jetski’s . Dat was zeer tof.  De Sint 
brengt altijd heel veel Zwarte Pieten mee naar 
Wevelgem. Ik ben benieuwd welke Pieten er 
dit jaar bij zullen zijn. Vorig jaar heb ik veel 
snoep en letterkoekjes gevangen.  Dit jaar ga 
ik zeker weer naar de aankomst van de Sint 
kijken. Ik ga tellen hoeveel Pieten er dit jaar 
zijn en ik ga proberen nog meer snoepjes te 
vangen!  

Owen Christiaens
6 jaar – Wevelgem

Wij, Zwarte Pieten, komen zeer graag 
naar Wevelgem. Net zoals de Sint, 
trouwens.  Na een lange tocht op 

zee is het fantastisch om al die enthousiaste 
kinderen te horen en te zien. Als we heel stil 
zijn horen we de Wevelgemse kinderen soms 
al zingen van in Bissegem! Dit jaar komt zelfs 
de enige echte Meesterpiet mee! Hij zal een 
week lang Sint-lessen komen geven in Moor-
sele.  Hoe verzorg je het paard van de Sint? Hoe 
zorg je ervoor dat de Sint er altijd netjes bij-
loopt? Hoe wandel je op daken? Pas als je deze 
lessen hebt gevolgd, kan je een echte Zwarte 
Piet worden. Niet doorvertellen, maar eigenlijk 
is de Meesterpiet niet zo streng, hoor. Alleen 
chocolade snoepen tijdens de les mag niet.

Zwarte Piet
Leeftijd onbekend – Spanje

Hij komt, Hij komt! 
Ook dit jaar laat de 
Sint zijn Wevelgem-
se vrienden niet in 
de kou staan. 
Op zondag 24 
november komt hij 
aan met zijn stoom-
boot en hij blijft hier 
een week lang!
Waar kijk jij het 
hardst naar uit? 

‘De Pietendag, 
die was superleuk 

vorig jaar’

‘Benieuwd hoeveel 
Pieten er dit jaar 

meekomen’

‘Dit jaar komt 
Meesterpiet mee 
om een week lang 

Sint-lessen 
te geven!’

>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

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



      

 born_vdp

Laan naar de abdijpoort #hobbyfotografie #amateur-
fotografie #natuur #zoomnl #igfotograf #igwevelgem 
#laan #lovepictures

  lisadelbeke

#bijtjesdrukaan-
hetwerk #ookals-
hetregent #bijtjes 
#igwevelgem 
#red #rainydays 
#celesteboursier-
mougenot #smoke 
#prieeltjes #art 
#parkwevelgem 
#magical

 kylletje

When there is a birthday... 
there is a party! #party 
#birthday #girlsandus 
#friends #masks #beauty-
time #wine #pizza #movie 
#popcorn #skittles #apero

  deglitterbar

De Glitterbar op 
de receptie voor 
ondernemers 
in Wevelgem
#igwevelgem 
#wezienhetzitten 
#readytostart 
#ccguldenbergwe-
velgem

 so_fie1974 

 Rood met witte 
stippen. Nog 
nooit eerder zag 
ik zoiets schoons 
live en jij? We 
genoten van een 
mooie wandeling 
in eigen gemeen-
te #igwevelgem

  mama_cot

Mijn stoere meid met vrien-
dinnen. My cool girl with her 
friends.

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


