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We krijgen vijf Oegandese medewer-
kers van het project CooP-Africa op 
bezoek. Dankzij dat project krijgen 

studenten, leerkrachten, ondernemers 
en gezondheidswerkers in oeganda een 

fiets tegen een betaalbare prijs. 
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Mis geen 
seconde van 
Gent-
Wevelgem  
Woensdag 18 maart
Bahamontes  
theatervoorstelling 
Gent-Wevelgem

Vrijdag 27 maart
Fluo-ride-fietsen 
voor het goede doel

Zondag 29 maart 
Met de trein naar de 
start in Ieper

Zondag 29 maart
Passages koers Gul-
legem & Moorsele - 
animatie en sfeer

Zondag 29 maart
S a i n t-Vé l o -a n i -
matie en aankomst 
Gent-Wevelgem

Alle info op
www.wevelgem.be/

gent-wevelgem

Let op: de passage 
van Gent-Wevel-
gem brengt  wel wat 
verkeershinder met 
zich mee. Alle info 
op www.wevelgem.

be/verkeershinder

colofon 
» VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Bas Surmont, schepen Communicatie
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
056 43 34 12
bas.surmont@wevelgem.be 

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

» CONCEPT 
Stapel magazinemakers

» DRUKWERK 
www.drukkerijboonen.be

» GEDRUKT OP FSC®-PAPIER 

>BEELD
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BELEID

>ONLINE 
AANMEL-
DEN VOOR 
SCHOOL 

Vorig jaar hebben ouders 167 
kindjes online aangemeld. 
153 van hen kregen de school 
van hun eerste keuze toe-
gewezen. Heb je een kindje 
geboren in 2018? Of zoek 
je een nieuwe school? Surf 
dan naar www.naarschool 
inwevelgem.be. Hier vind je 
het aantal vrije plaatsen per 
school terug en kom je meer 
te weten over inschrijven in 
een Wevelgemse school. 

> NIEUWS

167

15

De volledige aangifteprocedure van 
verlies of eenvoudige diefstal gebeurt 
voortaan bij de dienst burgerzaken 
van het gemeentebestuur. Dankzij 
deze vereenvoudiging hoef je slechts 
één verplaatsing te maken, is er 
maar één aangifte nodig en is er één 
aanspreekpunt. 

Debby Bouckenooghe, inspecteur 
bij de politiezone Grensleie, legt 
uit: “We vonden de oude procedure 
nogal omslachtig en gingen daarom in 
overleg met het beleid en de diensten 
burgerzaken van Menen, Wevelgem 
en Menen. Er werd snel een draagvlak 
gevonden, waardoor we meteen aan 

de slag konden. De nieuwe werkwijze 
maakt het voor de burger een heel 
pak eenvoudiger om de aangifte af te 
werken. We zijn steeds op zoek naar 
manieren om onze dienstverlening te 
verbeteren.”

Welke documenten?
Het gaat over identiteitsdocu-
menten (eID en Kids-ID), rijbewijs of 
reispaspoort.

Verblijfskaarten vallen niet onder deze 
dienstverlening. Wettelijk is dat namelijk 
onmogelijk. Hiervoor moet je nog altijd, 
al dan niet op afspraak, naar het politie-
kantoor.

Docstop
Bel altijd eerst naar DOCSTOP voor je 
naar het gemeentebestuur trekt. Dat 
kan 24 uur op 24 op het nummer 00800 
2123 2123. Op die manier zorg je ervoor 
dat er geen frauduleus gebruik meer 
mogelijk is van jouw documenten.

Eenvoudige diefstal
Als er sprake is van een diefstal met 
geweld, of jouw documenten zijn 
gestolen bij een inbraak, dan moet je 
uiteraard nog altijd eerst aangifte doen 
bij de politie. Dit type feiten vallen niet 
onder de categorie ‘eenvoudige diefstal’.

MEER INFO
Dienst burgerzaken - 056 894 806 - burgerzaken@ledegem.be

IDENTITEITSKAART OF RIJBEWIJS KWIJT? 
VOORTAAN MAAR 1 AANGIFTE MEER!
Vanaf deze maand is er een nieuwe, vereenvoudigde werkwijze wanneer je  jouw identiteitsdocumenten, reispaspoort of rijbewijs 
verliest of gestolen bent.  Je hoeft enkel nog  aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Samen met de politiezone Grensleie 
blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze dienstverlening verder te vereenvoudigen.

Rijbewijs of ID-kaart kwijt? 

Aangifte 
doe je op 
gemeente-
loket
Vanaf 2 maart hoef je als inwoner van de 
politiezone Grensleie niet langer naar het 
politiecommissariaat bij verlies of diefstal 
van je rijbewijs, identiteitsdocumenten of 
reispaspoort. Je kan voor de volledige aan-
gifteprocedure terecht in het gemeentelo-
ket en de deelgemeentehuizen. Dankzij deze 
vereenvoudiging hoef je je maar één keer te 
verplaatsen en moet je maar één aangifte 
doen. 

Bij verlies of diefstal van dergelijke docu-
menten bel je eerst naar DOCSTOP voor je 
naar het gemeentehuis trekt, op het gratis 
nummer 00800 2123 2123. Dat kan 24 uur op 
24. Op die manier zorg je ervoor dat er geen 
frauduleus gebruik meer mogelijk is van je 
ID-kaart en reispaspoort. 

Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
Bib gesloten
In maart stapt onze bib over naar het Vlaams 
bibliotheeknetwerk. Da’ s goed nieuws voor 
alle leden, want je zal nog makkelijker boe-
ken, cd’s en ander materiaal kunnen ontle-
nen uit alle bibliotheken in gans Vlaanderen. 
Van 23 tot en met 31 maart stappen we over 
op dit nieuwe systeem en zullen de bibs in 
Wevelgem, Gullegem en Moorsele gesloten 
zijn. 

Zwembad gesloten
Op zondag 29 maart is het zwembad geslo-
ten door Gent-Wevelgem.



Werken aan het zwembad

Wegen-
werken
Op 24 februari zijn de werken aan de nieuwe 
parking en omgeving van het zwembad ge-
start. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 
dan niet meer via het Sportspoor de Moorse-
lestraat bereiken. We bekijken hoe we deze 
doorgang zo snel mogelijk weer veilig kun-
nen openstellen.

In april zal de aannemer de riolering van het 
zwembad aansluiten op de hoofdriolering in 
de N8. Daardoor zal de N8 in één rijrichting  
versperd zijn. Er komen lichten zodat het 
verkeer beurtelings kan doorrijden. 

>BESTUUR
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De gemeente krijgt regel-
matig de vraag om evene-
menten voor het goede doel 
te ondersteunen. Daarvoor 
werd nu een subsidieregle-
ment opgesteld. Organisa-
toren die bij de gemeente 
infrastructuur en/of materia-
len huren voor een benefiet- 
actie, kunnen hiervoor een 
subsidie aanvragen. Er kan 
tot maximaal 125 euro beko-
men worden. Op die manier 
hopen we als gemeente een 
steentje bij te dragen door 
organisatoren die iets willen 
doen voor anderen een duw-
tje in de rug te geven. Bin-
nenkort meer info via www.
wevelgem.be/vrije-tijd. 

Er wordt 250 000 euro voor-
zien voor onderhouds- en 
herstellingswerken aan 
onze wegen. Zo wordt on-
der meer het kruispunt op 
de grens tussen Wevelgem 
en Gullegem (aan het op-en 
afrittencomplex van de A19) 
dit jaar heraangelegd.

     
Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Op zoek naar werk?

Vacatures
Schoonmaak
Voltijds of deeltijds | niveau E1-E3 (M/V/X) 
contractueel onbepaalde duur 

Functie-inhoud
Je bent verantwoordelijk voor de schoon-
maak in jouw gebouwen en je zet lokalen 
klaar. Afhankelijk van de plaatsen waar je 
werkt, help je met de maaltijdbedeling op 
school, begeleid je bewoners van het woon-
zorgcentrum of voer je de taken uit die je 
hebt afgesproken met de cliënten binnen 
de Thuiszorg.

Verloning
Een bruto maandwedde van 1 884,70 euro, 
een interessante verlofregeling, extralegale 
voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering en fietsvergoeding), terugbe-
taling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Uiterste inschrijfdatum
31 maart 

Vakantiejobs 
De woonzorgcentra Het Gulle Heem in Gul-
legem en Elckerlyc in Wevelgem zoeken nog 
jobstudenten schoonmaak, keuken, verple-
ging, verzorging en kinesitherapie. Ook de 
poetsdienst van Thuizorg zoekt studenten 
die gaan poetsen bij mensen thuis. 

• Voorwaarden: minimum 17 jaar op 1 juli 
2020

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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WONEN IN 
WEVELGEM  
WOONBELEID

Bouw- of verkavelingsvergunningen afleveren doen 
we niet lukraak, legt diensthoofd Stedenbouw, Ruim-
telijke Ordening en Wonen Pieter Decruynaere uit: ‘de 
spelregels’ zijn vastgelegd in stedenbouwkundige 
voorschriften, een verordening en richtlijnen. Omdat 
we willen zorgen voor duidelijke regels, werken we aan 
een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP) voor de 
kernen van elke deelgemeente. Deze vervangen de vele 
BPA’s met elk hun eigen voorschriften. Sinds september 
2018 is er een RUP voor Moorsele. Gullegem en Wevel-
gem volgen nog.’  

Hoe gaan we onze open ruimte beschermen?  
‘We starten met het maken van een ruimtelijk be-
leidsplan. Hierin leggen we de verhouding tussen de 
bebouwde oppervlakte en de open ruimte vast. Daar-
naast werken we een kader uit om de beschikbare ruim-
te evenwichtig gebruiken. De opmaak van zo’n plan 
neemt zo’n twee jaar in beslag. We kijken bij het maken 
van deze oefening verder dan de gemeentegrenzen en 
werken samen met intercommunale Leiedal en onze 
buurgemeenten.   

In Wevelgem, Moorsele en Gullegem 
ligt nog heel wat bouwgrond. Meer 
dan we eigenlijk nodig hebben. Het 
is belangrijk om hier verstandig mee 
om te gaan. Het bestuur wil in een 
nieuw ruimtelijk beleidsplan afwe-
gen welke gronden we in de toe-
komst nog willen bebouwen. 

>REPORTAGE
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‘We 
kijken 
verder 
dan de 

gemeente-
grenzen’

250 extra sociale woningen  
De sociale bouwmaatschappij wil de wachtlijst wegwerken en plant de komende 
jaren 250 bijkomende woningen. Zo startte de bouw van nieuwe appartementen 
en huizen in de Architect Vanhoornelaan en ’T Vrije en staat een project bij de 
Nieuwe Markt op de planning.
www.devlashaard.be 

Elk jaar 40 extra woningen  
Met onze ‘woonprogrammatie’ houden we de vinger aan de pols van het toekom-
stige woningaanbod in de gemeente. We kijken naar de groei van de bevolking 
en vergelijken die met het aantal geplande woningen in de gemeente. De laatste 
jaren groeit onze bevolking nog nauwelijks. Wel tellen gezinnen almaar minder 
personen. Daarom zijn nog altijd extra woningen nodig. Dat zijn er 40 per jaar. 
Tegen 2025 zijn dat dus 240 extra woningen. Die nodige groei leiden we via onze 
woonprogrammatie in goede banen.  

Zo verwachten we op korte termijn bijkomende woningen in de Park- en Brouwer-
ijstraat in Wevelgem en de Warandestraat in Moorsele. Daarnaast kregen we van 
de Vlaamse overheid de opdracht om bovenop deze 240 woningen, bijkomend 120 
woningen te voorzien voor de gemeente. Dat cijfer halen we onder andere door 
de nieuwe verkaveling aan de Ijzerpoort, waar de werken volop aan de gang zijn.  

Nieuwe woonvormen   
We leggen bouw- en verkavelingsprojecten wel een aantal beperkingen en kwa-
liteitsvereisten op.  Zo vragen we aan bouwpromotoren om te denken aan nieuwe 
manieren van wonen zoals ‘cohousing’ of ‘gestapeld wonen’. Verder willen we vol-
doende parkeerplaatsen in parkeerhavens en een aaneensluitende groenzone van 
45 vierkante meter per gerealiseerde woning. 

Ook voor de particulier die bouwt of verbouwt gelden er specifieke regels. We raden 
daarom iedereen aan om eens langs te komen bij de dienst. We geven dan ook me-
teen alle info mee over de mogelijkheden en beperkingen van je perceel, de premies 
die je kan aanvragen en andere voordelen zoals het advies van de RenovatieCoach.  

Coach voor huurwoningen 
Dit jaar werven we een huurcoach aan. Deze medewerker zal verhuurders ertoe 
aanzetten om een kwalitatieve woning te huur aan te bieden. De regels voor ver-
huurders worden steeds strenger: het dak moet geïsoleerd worden, ramen moeten 
energiezuiniger zijn, … De coach zal verhuurders begeleiden in deze regelgeving. 
Verhuurder en huurder kunnen er alleen wel bij varen.’   
 
Verbeterings- en aanpassingspremie dooft uit 
De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie dooft uit.  Het gaat om 
een premie tot 2 000 euro voor werken aan het dak, de gevel, schrijnwerk,  ... of 
het toegankelijk maken van de woning. We merkten dat maar een beperkt aantal 
mensen deze premie aanvraagden. Bovendien voorzien netbeheerder Fluvius en 
de Vlaamse overheid premies voor dezelfde werken. Daarom verdwijnt deze ge-
meentelijke premie. Wie voor 1 juli 2020 een voorlopige aanvraag indient, kan deze 
premie nog tot 31 december 2022 krijgen. Info op maat krijg je bij de cel Wonen.
 
www.wevelgem.be/wonen

Pieter Decruynaere  

diensthoofd RSW  
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Gent-Wevelgem

Bahamontes 
on tour
Op 18 maart kan je in het CC Guldenberg naar Ba-
hamontes on Tour. Hét wielerblad van Vlaanderen 
wordt vertaald naar het podium. Bahamontes on 
Tour brengt een avondvullende ode aan Gent-We-
velgem, één van de mooiste en meest prestigieuze 
wielerklassiekers ter wereld. Een ode aan de wind en 
de waaiers, de Kemmel- en de Catsberg, de Moeren 
en de Menenpoort, de Plugstreets en het peloton. 
Neem samen met ons een duik in de geschiedenis 
van deze prachtige waaierkoers. 

Wo 18/03 | 20.15 uur | CC Guldenberg | 26 euro  

Tickets:  www.ccwevelgem.be/bahamontes

Wie wint 

Cultuurprijs
Brassband Leieland, Herna Deleu, Mattijs Degrande, Mistral, 
Wibilinga, Lieven Vervenne en Syl Wevelgem maken kans op 
de tweede cultuurprijs Wevelgem. 

Op 1 maart om 10.30 uur maken we in CC Guldenberg de 
winnaar bekend. The Moonguitars zorgen voor de muziek, 
Caroline Verstraete leidt het panelgesprek. 

Bestel je gratis tickets via www.webshop.wevelgem.be of 
via CC Wevelgem 056 43 34 95. 

>DE DROMER 
IN DE 
SPOTLIGHTS 

De muurschildering ‘De Dro-
mer’ in Gullegem wordt drie 
maanden lang verlicht. Een 
cadeautje van Recupel, dat 9 
locaties selecteerde voor haar 
‘Verborgen Parels’-campag-
ne. Door de mooiste verbor-
gen plekjes in ons land in de 
spotlights te zetten, wil Recu-
pel de Belgen bedanken voor 
het recycleren van oude en 
kapotte lampen. Met de ge-
recycleerde lampen worden 
nieuwe gemaakt.

CULTUURUITSTAP GENT 
 VAN EYCK & NTGENT 

Op donderdag 12 maart trekt het CC naar 
Gent. In de voormiddag nemen we met een 
gids een kijkje achter de schermen van de 
NTGent. Daarna trekken we naar het MSK 
voor de grootste Jan Van Eyck-tentoonstel-
ling. www.ccwevelgem.be/gent

Film
 Mamma Mia! 

Op woensdag 25 maart kan je in CC Guldenberg 
om 14.30 uur gaan kijken naar ‘Mamma Mia’. 
Sophie gaat voor haar bruiloft op zoek naar 
haar vader, maar dat is moeilijker dan gedacht. 
Heel wat Abba-nummers passeren de revue.  
www.ccwevelgem.be/mammamia

>NIEUWS

BELEEF
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Try-out 
 Mattijs Degrande

Stand-up comedian Mattijs Degrande test zijn 
nieuwe voorstelling ‘We werken eraan’ bij ons uit. 
26 maart | 19.30 uur | 5 euro | LDC Elckerlyc, Elcker-
lycplein 1 | Tickets: ldc.elckerlyc@wevelgem.be, 056 
43 55 10 of aan de balie.

Expo en vertelmoment

illustrator 
Leo Timmers 
In maart is het Jeugdboekenmaand in de bib. Het thema dit jaar is 
kunst: het moment bij uitstek om de succesvolle Vlaamse illustrator 
Leo Timmers uit te lichten met zijn prentenboek ‘Meneer René’. Het 
boek voor kinderen vanaf 4 jaar is geïnspireerd op het werk van de 
schilder René Magritte. De expo met originele schetsen en illustraties 
uit het boek kan je in de Bib in het Park zien van 2 maart tot 18 april. 

Op 14 maart brengt onze huisverteller in de bib de prentenboeken 
van Leo Timmers tot leven. Dit vertelmoment is voor kinderen van 
het 1e kleuter tot het 1e leerjaar. Zowel de expo als het vertelmo-
ment zijn gratis, maar je schrijft best in voor de vertelactiviteit via 
bibliotheek@wevelgem.be of 056 43 35 40. Tijdens de expo van Leo 
Timmers zijn er ook werkjes van verschillende scholen van Wevelgem 
te zien. Zij werken klassikaal een kunstwerk uit. De winnende klas 
wint een workshop met Leo Timmers in de klas!
www.wevelgem.be/leotimmers 

SPORT

1

3X

2

3

Jong geleerd is oud gedaan. Er is 
een ruim sportaanbod voor kin-
deren. Maar ook volwassenen die 
iets aan hun conditie willen doen, 
komen aan hun trekken.

start zwemlessen
De zwemlessen voor kinderen vanaf geboor-
tejaar 2014, starten vanaf 24 maart. Kinderen 
die nog geen zwemles volgen bij de sportdienst 
kunnen inschrijven op zaterdag 14 maart van 
12.30 tot 14.30 uur op de sportdienst. 
www.wevelgem.be/zwemlessen

Sportkampen paasvakantie
Nog op zoek naar een sportieve activiteit voor 
de paasvakantie? Kleuters en kinderen tot het 
6e leerjaar zijn welkom om te ravotten en zich 
uit te leven op onze sportkampen in sporthal De 
Vlaschaard. Inschrijven via 
www.wevelgem.be/sportkampenvoorjaar2020

BBB (Buik-Billen-Benen)
Wil je een fitter, slanker en steviger lichaam? In 
de BBB-lessen pakken we de algemene uithou-
ding en de 3 B’s aan. Op maandag organiseert 
de sportdienst een extra uurtje BBB in sporthal 
Gullegem van 18.45 – 19.45 uur. Inschrijven kan 
via www.wevelgem.be/webshop of op de sport-
dienst.

>DOEN



De gemeente werkt voor het 
project ‘Wevelgem, de fiets en 
het zuiden’, drie jaar lang sa-
men met CooP-Africa, een or-
ganisatie die de Nederlanders 
Luuk Eickmans en Marieke de 
Wild uitbouwen in Kenia en Oe-
ganda. Dankzij hun organisatie 
krijgen inwoners daar tegen 
een betaalbare prijs een fiets. 
Vier doelgroepen komen daar-
voor in aanmerking: studenten, 
leerkrachten, ondernemers en 
gezondheidswerkers. Een fiets 
maakt de toegang tot onderwijs, 
gezondheid en inkomen veel ge-
makkelijker. Voor hen betekent 
een fiets vaak een wereld van 
verschil. CooP-Africa biedt met 
het bedrijfje ‘Bikeventures’ ook 
fietsuitstappen aan aan toeris-
ten. Die inkomsten worden dan 
weer gebruikt voor de werking 
van CooP-Africa. Wevelgem on-
dersteunt dit project, omdat we 
geloven in de fiets als een duur-
zaam vervoermiddel met talloze 
positieve eigenschappen.

Van 24 maart tot 4 april ontvan-
gen we in Wevelgem zes gasten 
van CooP: vijf Oegandese me-

dewerkers, en de Nederlandse 
coördinator van het project. Het 
is de bedoeling dat de medewer-
kers hier vaardigheden aanleren 
die ze in hun thuisland kunnen 
gebruiken. Zo staat onder meer 
een bezoek aan de fietswinkel 
van Frans Delameilleure op het 
programma. Hij geeft les in de 
opleiding ‘fietshersteller’ aan 
het CREO in Kortrijk en hij zal ook 
de Oegandese fietsherstellers 
van het gezelschap fietsherstel-
vaardigheden bijbrengen tijdens 
hun verblijf in ons land. Ze zul-
len onder meer leren werken aan 
e-bikes en mountainbikes, voor 
de fietsen van Bikeventures. 

Maar er is ook tijd voor ontspan-
ning: zo worden onze Oegandese 
gasten mee op sleeptouw ge-
nomen door moutainbikeclub 
Osantus. Ze zullen samen met 
de leden van Osantus van de 
kust naar Wevelgem fietsen en 
onderweg halt houden bij The 
Last Post in Ieper. 

WEVELGEM STEUNT 
FIETSPROJECT IN
OEGANDA
Van 24 maart tot 4 april krijgen we vijf Oegandese medewerkers van het ontwikkelingsproject 
CooP-Africa op bezoek. Dankzij dat project krijgen studenten, leerkrachten, ondernemers en 
gezondheidswerkers een fiets tegen een betaalbare prijs. Die fiets betekent voor hen vaak een 
wereld van verschil. 

De wielerfans onder jullie heb-
ben het misschien al opgemerkt: 
de jaarlijkse wielerhoogdag die 
Gent-Wevelgem toch wel vormt 
voor onze gemeente, valt ook in 
de periode dat de Oegandezen 
hier te gast zijn. Ze zullen de wed-
strijd van op de eerste rij volgen. 

Om de uitwisseling eind maart 
voor te bereiden, het project te 
leren kennen en ook te overleg-
gen met het lokale bestuur rond 
mondiale samenwerking, trok-
ken twee van onze collega’s sa-
men met de burgemeester naar 
Oeganda. ‘We konden er zien 
hoe waardevol dit project er is 
voor de bevolking in de streek 
van Jinja’, vertellen Sanne Lon-
cke, dienst Vrije Tijd, en Nele 
Mispelaere, administratief me-
dewerker Lokaal Mondiaal be-
leid. ‘School is in Oeganda geen 
hoofdzaak zoals het bij ons is. 
De kinderen zitten er soms met 
90 in één klas. De beste leerlin-
gen zitten vooraan in de klas. 

>INTERVIEW
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‘De 
Oegandese 

fiets-
herstellers 
zullen hier 
vaardig-

heden 
aanleren die 

ze in 
hun thuisland 

kunnen 
gebruiken’

Sanne

OEGANDESE MEDEWERKERS KOMEN HIER VAARDIGHEDEN AANLEREN
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Fluo-Ride op 27 maart
Versier je fiets met zoveel mogelijk fluo-elementen en rij 
toertjes in het centrum van wevelgem (ook over de meet van 
Gent-Wevelgem). Met bar, sfeermuziek en fluoparty in JC Ten 
Goudberge. Maak kans op een Gent-Wevelgem-prijs. De op-
brengst gaat naar het fietsproject CooP-Oeganda.
www.wevelgem.be/fluoride

‘Lucky, 
een meisje 

van 
17 jaar 

dat we daar 
ontmoetten, 
spaart 3 uur 

per dag 
uit dankzij 
haar fiets 

van 
CooP’

Nele

gezinssituatie en de lange af-
stand tussen school en haar huis, 
dreigt ze ten onrechte achteraan 
de klas te belanden. Dankzij de 
fiets die ze van CooP kreeg, wint 
ze drie uur tijd per dag.’

Mozes is een andere tiener die 
Sanne en Nele mochten ontmoe-
ten. ‘Hij woont bij zijn tante, op 
15 km van de school. Zonder de 
fiets die hij van CooP kreeg, was 
hij elke dag vier uur onderweg van 
en naar school. De fiets wordt ook 
gebruikt door de andere leden 
van de familie, onder meer om de 
bananen die ze gekweekt heb-
ben, mee te nemen naar de markt 
om ze te verkopen.’

Ook gezondheidswerkers ko-
men in aanmerking om een fiets 
tegen een voor hen betaalbare 
prijs te kopen van CooP. ‘Zo-
als twee oudere mannen die 
we ontmoetten en die werken 
als gezondheidsvrijwilliger. Zo 
begeleiden ze gezinnen in ba-
sisgezondheidsszorg, geven ze 
tips over hygiëne en voeding en 
bezorgen de zieken die lijden aan 
aids, kanker of malaria de nodige 
medicatie.’

Sanne en Nele leerden ook de 
Oegandese fietsherstellers 
kennen die werken voor CooP. 
‘Zij zorgen ervoor dat de fiet-
sen die CooP heeft verkocht of 
geschonken, in een goeie staat 
blijven. Frans Delameilleure van 
het CREO Kortrijk was ook met 
ons mee. Hij had wat werkma-
teriaal mee dat hij daar heeft 
achtergelaten, en hij heeft hen 
meteen getoond hoe je aan 
fietsversnellingen moet werken.’

De leerlingen die minder goed 
presteren, schuiven naar achte-
ren. Voor ons lijkt het onlogisch, 
maar vroeger ging het er hier 
wellicht ook zo aan toe.’

Om de kinderen eruit te pikken 
voor wie een fiets het groot-
ste verschil kan maken, werkt 
CooP-Africa samen met de 
scholen. ‘Lucky, een meisje van 
17 jaar dat we daar ontmoetten, 
is één van de kinderen die door 
haar leerkracht naar voren werd 
geschoven. Lucky is de oudste 
in een gezin met vijf kinderen, 
en ze mag pas naar school ver-
trekken op het moment dat al 
haar andere taken voor het ge-
zin klaar zijn. Daarna staat haar 
nog een wandeling van twee uur 
te wachten voor ze op school is. 
Het is een leerlinge die heel wat 
potentieel heeft, maar door haar 

 lucky 

 David, Louis en Tony

 Mozes kreeg deze fiets om naar school te rijden
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BURGER

Gezocht

Energie-
bewuste 
vakmannen
Intercommunale Leiedal is op zoek naar ener-
giebewuste aannemers en architecten, die de 
woningrenovaties in onze regio naar een hoger 
niveau willen tillen. Vanaf mei kom je op een 
lijst op www.warmerwonen.be, een website op 
maat voor eigenaars, huurders en verhuurders 
over energiezuinig en kwaliteitsvol wonen. Bo-
vendien verwijst de RenovatieCoach ook al zijn 
klanten door naar deze lijst.

Interesse? 
Stel je nog tot en met 16 maart kandidaat via een 
mailtje naar renovatiecoach@warmerwonen.be 

Geen reclamedrukwerk 
in je bus? 

Kleef een 
sticker!
Wie geen reclamedrukwerk in zijn brievenbus wil, 
kan een sticker afhalen om op de brievenbus te 
kleven. Er zijn twee versies beschikbaar: ‘JA gratis 
pers - NEE reclamedrukwerk’ en ‘NEE gratis pers 
- NEE reclamedrukwerk’. Je kan gratis een sticker 
afhalen in het Gemeenteloket, het gemeentehuis 
Moorsele, gemeentehuis Gullegem en in de post-
kantoren van bpost. 

 POlitiecontroles
De komende maand staan enkele ex-
tra politiecontroles gepland. In maart 
zijn de Deken Jonckheerestraat, Hoge 
Voetweg, Kortrijkstraat, Markstraat, 
N343 of Rijksweg aan de beurt. Er 
wordt gecontroleerd of er niet te snel 
wordt gereden of foutief wordt gepar-
keerd en of de volle lijn tussen twee 
rijstroken niet wordt overschreden. 

 Heulebeek
Wevelgem, Ledegem, Kortrijk, 
Kuurne, Moorslede en Zonnebeke 
gaan zich samen inzetten om het 
overstromingsrisico, de droogte en 
slechte waterkwaliteit van de Heu-
lebeke te bestrijden. De Vlaamse 
Milieumaatschappij organiseert 
een forum om in debat te treden 
met burgers. Het Heulebeekforum 
voor Wevelgem zal plaatsvinden op 
23 maart om 19.30 uur in De Stekke. 
Inschrijven via: https://heulebeek.

riviercontract.be

>QUOTE

‘Dankzij onze 
acties kunnen 

 we elk jaar 
honderden 
padden red-
den. Nu nog 
meer met de 
nieuwe pad-

denladdertjes’

>NIEUWS

Herman Nachtergaele, vrij-
williger bij de paddentrek

Twee zaken zijn dodelijk bij 
de paddentrek, het verkeer 
en de diepe riolen. Om niet 
overreden te worden, zet de 
gemeente, in samenwerking 
met de Provincie, schermen en 
emmers, zodat de diertjes vei-
lig kunnen overgezet worden. 
Natuurpunt verzorgt de over-
zet. Daarnaast sukkelen ook 
heel wat dieren in rioolputten 
en raken ze er niet meer uit. 
Nieuw is dat dit jaar de ge-
meente zorgt voor klimstrips, 
zodat de beestjes terug uit de 
putjes kunnen klimmen.
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nieuw zwembad

Kom je ook 
naar de open-
werfdag?
De werken aan het zwembad schieten goed op. De beton-
wanden voor de gelijkvloerse verdieping staan er, de zwem-
badkuipen zijn voor de nodige tests gevuld met water, en 
intussen krijgt ook de eerste verdieping vorm. Het ideale 
moment om een kijkje te komen nemen op onze openwerf-
dag. Op zondag 1 maart kan je vanaf 13 tot 17 uur langskomen 
op de werf van het nieuwe zwembad. Opgelet: we raden 
iedereen aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen. We 
verwachten immers veel volk en door de werken kan er zo 
goed als niet geparkeerd worden bij het zwembad. 

Vermijd onaangename verrassingen

tips om je 
budget goed 
te beheren
Heb je moeite om het overzicht te bewaren over je bud-
get? Wil je onaangename verrassingen vermijden en zoek 
je een handig instrument om je inkomsten en uitgaven bij 
te houden?  Enkele tips vind je op onze website. Je kan ook 
de Wakosta?!app downloaden op https://budgetinzicht.be. 
Wanneer je er niet meer in slaagt om je budget te beheren 
of je hebt schulden, kan je je laten bijstaan door een maat-
schappelijk werker.  Dit kan in het Sociaal Huis. Wat deze 
hulp inhoudt, vind je in een filmpje op onze website.
www.wevelgem.be/budgetbegeleiding-en-budgetbeheer

>DUURZAME HELDEN

Na een succesvolle editie vorig jaar, zijn er 
dit jaar opnieuw 4 duurzame helden aange-
duid: Wevelgemse burgers, scholen, orga-

nisaties, bedrijven,… die dankzij hun kleine of grote 
inspanningen op vlak van armoede, gezondheid, 
welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijk-
heid, consumptie of mondiale samenwerking de 
wereld een mooiere plek helpen maken. 

Het bedrijf Vanhalst, waar geschenk- en decoratiear-
tikelen worden gemaakt, is een van de vier duurzame 
helden dit jaar. Zaakvoerder is Frank Vanhalst. 

‘Duurzaamheid zit al drie generaties in onze genen’, 
zegt Frank. ‘We hebben maar één planeet, en we 
moeten er zorg voor dragen, dat is ons motto. Elk 
doet wat hij kan. Duurzaamheid is voor ons een heel 
ruim begrip. Waar mogelijk doen wij zoveel mogelijk 
inspanningen op vlak van milieu. Bij onze uitbreiding 
hebben we laatst de muur die weggehaald werd, ont-
manteld, om de bouwmaterialen bij de uitbreiding te 
kunnen hergebruiken. Op ons nieuw gebouw hebben 
we zonnepanelen geplaatst, duurzame verlichting 
voorzien, enz. Het braakliggend stukje grond hier-
naast, daar konden we even goed bomen op planten, 
redeneerden we. Maar duurzaamheid is voor ons ook 
zorg dragen voor de buurt en voor onze werknemers. 
Elke nieuwe medewerker wordt bijvoorbeeld verwel-
komd met een ontbijt met alle medewerkers samen.’

Frank Vanhalst  Zaakvoerder Vanhalst
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WAAROM 
ZET JIJ 

JE IN 
ALS 

VRIJWIL-
LIGER?

In september 2017 zijn we gestart met de 
Fietsbieb in Gullegem. De Fietsbieb is een 
initiatief van Beweging.net. We zetten 

tweedehandsfietsen voor kinderen van 2 tot 
12 jaar tiptop in orde om ze voor een prijsje 
opnieuw ter beschikking te stellen. Voor 20 
euro kan je een jaar lang een kinderfiets op 
maat gebruiken. Ik vind het echt een pracht- 
idee: kinderen groeien zo snel dat ze een 
nieuwe fiets meteen weer ontgroeid zijn. Op 
deze manier hebben ouders altijd een fiets op 
maat ter beschikking. Het is niet alleen een 
duurzaam idee, maar het is vooral ook veel 
voordeliger dan wanneer je zelf telkens een 
nieuwe fiets koopt. Ik zet daar met veel plezier 
mijn schouders onder, net als onze 17 andere 
vrijwilligers. Intussen hebben we al 273 fiet-
sen bij de Fietsbieb. 179 daarvan zijn op dit 
moment uitgeleend.’

Rita Cattebeke (62) | Gullegem
Bestuurslid Fietsbieb

We zijn er elke vakantie bij, hier als 
vrijwilliger bij speelpleinwerking 
Haasje-Over. Ik (Robbe) al van de 

vorige krokusvakantie, ik (Kato) van vorige 
zomer. We geven allebei leiding aan kinderen 
uit het lager onderwijs. We houden ervan om 
spelletjes te spelen met kinderen. Het is echt 
tof om zelf spelletjes te maken en je eigen 
inspiratie te gebruiken. De lach van een kind 
is het zaligste wat je kunt krijgen. Als je ziet 
dat ze veel plezier hebben met iets waar je 
veel werk hebt in gestopt, super is dat! We 
zijn echt een hechte groep vrienden en we 
doen het allemaal ‘voor de leute’. Met de lei-
ding hebben we regelmatig een sfeeravond 
waarbij we samen iets eten, drinken en zelf 
een spelletje spelen dat de hoofdleiding in 
elkaar steekt. We zijn echt ‘One Team’, dat is 
onze slogan. 
Robbe Vandenberghe, Wevelgem (16)
Kato Casier, Moorsele (16)
Vrijwilligers bij speelpleinwerking 
Haasje-Over

Van 29 februari tot 
8 maart is er Week 
van de Vrijwilliger. 
Onze gemeen-
te telt honderden 
vrijwilligers die van 
onschatbare waarde 
zijn. Ze zorgen dat 
het hier aangenaam 
wonen is, dat er iets 
te beleven valt, en 
dat mensen zich 
kunnen uitleven in 
tal van verenigin-
gen. Bedankt aan 
jullie allemaal! Op 7 
maart organiseren 
we een vormings-
sessie en receptie, 
meer info op  
www.wevelgem.be/
vrijwilligers.

‘De fietsbieb is 
duurzaam én 

spaart mensen 
geld uit’

‘One Team’

>RONDVRAAG
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Ik ben al sinds 1989 actief bij de organisatie 
van de Ter Walle Feesten in Gullegem. Dit 
jaar zijn we al aan de 45e editie toe. Daar 

kruipt veel van mijn vrije tijd in, jawel. De 
feesten zelf zijn altijd begin juli en elk jaar 
beginnen we al in september met het plan-
nen van de editie het jaar daarop. Het wordt 
er niet gemakkelijker op, om iets te organi-
seren. De regels worden almaar strenger, en 
de administratieve rompslomp steeds groter. 
En vrijwilligers om een handje te helpen, die 
vind je ook niet in een handomdraai. Maar ik 
doe het echt graag. Elk jaar, als we de laatste 
opruimwerken doen na een geslaagde editie, 
dan ben ik zó blij dat we het er weer goed heb-
ben vanaf gebracht. En de waardering die ik 
krijg van de mensen voor wat we doen, die 
bezorgt me ook de courage om in september 
elke keer opnieuw te beginnen.’

Bernard Van Nieuwenhuyse (60) | Gul-
legem | Voorzitter Ter Walle Feesten 

‘Na een 
geslaagde editie 

ben ik zó blij’

TOT JE
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



      

  frankyvanhoutteghem Gewapend met een pompe 
en ne binnenband. Fietsen ze ip binnenbanen deurt 
platteland. De coureurkes in de vroege eurkes, een reeke 
koersebaaikes in olle kleurkes... De wind wa in de rugge 
en een stripke ochtendzon...Ooh, zat ik wok moar in da 
peloton. Helaas ist weere werkedag en kheb een dok-
tersbriefke warip stoat dak nie sporten mag... 

  mistralchoreo-

groep

We zijn ongelofelijk 
trots dat Mistral dit 
jaar genomineerd 
is voor de Wevel-
gemse cultuurprijs! 
De uitreiking is op 1 
maart, wie wil kan 
voor ons komen 
supporteren in 
CC Guldenberg! 
Inschrijven via 
www.wevelgem.be/
webshop.

  lvdyck

Daaaaag tuutje! #kleinejon-
genswordengroot #littlebo 
#littleboy #tuutjesboom 
#igwevelgem

  ksadevlasbloem

Deze zaterdag is 
het territorium 
alleen voor de jon-
gens. De leidsters 
van KSA De 
Meiskes 
gaan op 
leidersweekend. 
Zaterdag is alle 
plaats om te 
ravotten voor 
ons.

  greencon-

cepts.be

#sprokkelpad 
#avontuurlijk 
#natuurlijk 
#speelweefsel 
#vanhoornelaan 
#moorsele #park 
#shmdevlashaard 
#bureaucnoc-
kaert #green-
concepts #oc-
kierwegenbouw 
#igwevelgem 
#publiekeruimte

  lisadelbeke

#coldbutsunny #good-
morning #sunisout #cold 
#trees #nature #vrtweer 
#nature #natuur #natuur-
punt #treesofgold #last-
daythisweek #igwevelgem 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


