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Sinds dit jaar waait met vzw De Knuf-
felpootjes een nieuwe wind door het 
dierenasiel waar onze gemeente mee 
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katten op uit Menen en Wevelgem die 

geen thuis hebben.

nieuw 
systeem

Dierenasiel

ontharding
wedstrijd

Bibliotheek

De Knuffelpootjes



2 WE ELGEM

BELEID 
04 CIJFER NIEUWS RAAD

06  REPORTAGE 

BIBLIOTHEEK 
NIEUW  
SYSTEEM

BELEEF
08 DING NIEUWS DOEN

10  INTERVIEW 
DIERENASIEL

BURGER
12  QUOTE NIEUWS VRAAG

14  RONDVRAAG 
ONTHARDING

IN DIT 
NUMMER

uit
agenda 

binnenin!



3

Nieuwe 
zebrapad-
verlichting 
De leerlingen van 
de Gulleboom (foto) 
en van De Startbaan 
kijken uit naar de 
nieuwe zebrapad-
verlichting aan hun 
school. Tussen 13 en 
24 april installeren 
we zebrapadverlich-
ting met voetgan-
gersdetectie in de 
Bissegemstraat en 
de Reutelstraat. De 
werken duren twee 
dagen, er is een om-
leiding voorzien.

Momenteel liggen 
er al 5 van die ver-
lichtingssystemen 
langs zebrapaden in 
de gemeente: in de 
Schuttershoflaan, 
Hugo Verrieslaan, 
Lode De Boninge-
straat, Lauwestraat 
en Overheulestraat. 
Met de twee ex-
tra systemen zal de 
teller op 7 staan.  Zo 
werken we aan een 
veilige schoolom-
geving. We krijgen 
hier voor 25 000 
euro subsidie van de 
Vlaamse overheid.

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

>BUITEN-
SPEELDAG
Vorig jaar zijn er 214 ijsjes ver-
kocht op de Buitenspeeldag. 
We hopen dat het ook dit 
jaar weer een zonnige edi-
tie wordt! Alle drie de deel-
gemeenten zijn om beurt 
gastgemeente voor de Bui-
tenspeeldag. Dit jaar trekken 
we  op 22 april naar Gullegem. 
We hebben al een pak leuke 
activiteiten gepland: van 
pimp-je-fiets over street-art 
en circustechnieken.
www.wevelgem.be/

buitenspeeldag

> NIEUWS

214
Coronavirus

SOCIALE 
NOODLIJN 
SOCIALE NOODLIJN 
Deze coronaperiode is voor niemand mak-
kelijk. Heb je nood aan een babbel of is 
boodschappen doen echt onmogelijk voor 
je? Aarzel dan niet en bel naar de Sociale 
Noodlijn op 056 43 55 06 of mail corona@
wevelgem.be

GEANNULEERD OF NIET?             
De federale regering heeft strenge maatre-
gelen opgelegd om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Het gaat onder 
meer om het schrappen van activiteiten en 
een samenscholingsverbod. Bij de opmaak 
van deze infokrant hebben we zoveel moge-
lijk rekening gehouden met de maatregelen 
die op dat moment van kracht waren. Het is 
mogelijk dat tussen het drukken en verde-
len van de infokrant deze maatregelen ver-
strengd, aangepast en/of verlengd werden.

We volgen de situatie op de voet en vragen 
jullie de laatste richtlijnen te volgen via onze 
website, Facebookpagina en Instagram.

www.wevelgem.be/corona

Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
De maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus af te remmen hebben een grote 
impact op onze dienstverlening. Verschil-
lende diensten zijn gesloten, andere werken 
enkel op afspraak. 

De maatregelen veranderen heel snel. Wie 
onze diensten nodig heeft, raden we dan 
ook aan om de laatste stand van zaken rond 
openingsuren te bekijken op onze website: 
www.wevelgem.be/corona

Stel niet-dringende zaken uit. Probeer ook 
zo veel mogelijk online te regelen via het 
webloket: 
www.wevelgem.be/webloket

 



Veiligheidsbeeld 

Minder 
fietsdief-
stallen
Vorig jaar deden minder mensen aangifte 
van fietsdiefstal. Dat blijkt uit het jaarover-
zicht van de politiezone Grensleie. In 2019 
werden 63 fietsen als gestolen opgegeven, 
het jaar ervoor waren dat er nog 83. Een be-
vraging van de inwoners leerde evenwel dat 
37% van de mensen die slachtoffer van een 
fietsdiefstal zijn, geen aangifte doen. Nieuw 
is wel dat dieven er nu ook met de batterij 
van elektrische fietsen vandoor gaan. Ook 
hebben ze het meer en meer op handtas-
sen gemunt die tijdens het inladen van de 
boodschappen of het terugplaatsen van de 
winkelkar enkele minuten onbeheerd in de 
auto liggen. De politie noteerde een lichte 
stijging van de woninginbraken, een trend 
die zich in de hele zone Wevelgem, Menen 
en Ledegem laat voelen. 

>BESTUUR
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD
Er wordt 44 746 euro (excl. 
btw) vrijgemaakt voor de 
heraanleg van enkele trage 
wegen in de omgeving van 
de Dwarsschuur in Gullegem. 
De werken worden, als alles 
goed gaat, uitgevoerd voor 
deze zomer.

De gemeenteraad heeft  
7 842 827,89 euro (excl. btw) 
vrijgemaakt voor de tweede 
fase van de revitalisering van 
het bedrijventerrein Gulle-
gem-Moorsele. Het overgrote 
deel daarvan wordt gesubsi-
dieerd door het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen 
van de Vlaamse overheid. Het 
gaat om wegen- en riolerings-
werken in de Drieslaan vanaf 
de Nijverheidslaan tot de Bal-
lingstraat, de Nijverheidslaan 
vanaf de Hondschotestraat 
tot de Oostlaan, de heraan-
leg van de Oostlaan tussen 
de Driemasten en de rotonde 
en de heraanleg van een deel 
van de Ambachtenstraat. De 
werken zouden in september 
starten. 

De Wevelgemse bib stapt 
in het ‘Eengemaakt Biblio-
theeksysteem’, samen met 11 
andere bibliotheken van zuid-
west. Concreet betekent dit 
dat onze gebruikers voor de-
zelfde 5 euro lidgeld voortaan 
ook in alle andere bibliotheken 
in de regio terecht kunnen. 
     

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Op zoek naar werk?

Vacatures
Ploegverantwoordelijke 
OI&M, cel Feestelijkheden
Voltijds, niveau D4-D5 (m/v/x), contractueel 
onbepaalde duur

Functie-inhoud
Je gaat feestmateriaal leveren en ophalen. 
Je stuurt de cel Feestelijkheden aan en zorgt 
voor een goede planning en organisatie.

Uiterste inschrijfdatum
6 april 

Afdelingshulp
Halftijds, niveau E1-E3 (m/v/x), contractueel 
onbepaalde duur

Functie-inhoud
Je helpt in het woonzorgcentrum Elcker-
lyc met de maaltijden; je dient op en ruimt 
af, helpt de bewoners met eten, begeleidt 
ze van en naar de tafel, dekt de tafels, … Je 
voert hotel- en huishoudelijke activiteiten 
uit en biedt logistieke ondersteuning.

Uiterste inschrijfdatum
20 april

Model
Het Atelier voor Plastische Kunsten is voor de 
lessen figuurtekenen op zoek naar een vrou-
welijk model dat beschikbaar is op woens-
dagavond van 19 tot 21.30 uur. De vergoeding 
bedraagt 49,50 euro per lesbeurt. Interesse? 
philippe.corne@gmail.com of 0486 75 11 04.

Info
Personeelsdienst: 056 43 35 27, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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BIBLIOTHEEK 
NIEUW 
SYSTEEM 

Trouwe bibliotheekbezoekers hebben het zeker op-
gemerkt: de bibliotheken in Gullegem, Moorsele en 
Wevelgem zijn een tijdje gesloten geweest. Niet al-
leen omwille van de maatregelen om het coronavirus 
te verspreiden, maar ook om over te schakelen op een 
volledig nieuw bibliotheeksysteem. Stafmedewerker 
Koen D’haene legt uit: ‘We moeten al onze boeken, cd’s, 
dvd’s, spelletjes, … overzetten naar een nieuw soft-
warepakket. Die software delen we met alle bibliothe-
ken over heel Vlaanderen, waardoor we veel efficiënter 
en sneller kunnen werken.’

12 bibs voor de prijs van 1
‘Ook voor de leden van de bib verandert er hierdoor 
heel wat’, legt stafmedewerker Conny Vansteenkiste 
uit. ‘Ten eerste moeten studenten op vertoon van hun 
studentenkaart geen lidgeld meer betalen.  Vanaf 1 april 
kan je met je Wevelgemse lidkaart in alle 12 bibliotheken 
in de regio terecht. Vroeger kon je geen boek ontlenen 
in de bib van een andere stad of gemeente, tenzij je daar 
ook lidgeld betaalde. Nu kan dat dus wel.’

Wat wel duurder wordt is het interbibliothecair leen-

Vanaf april kan je in je vernieuw-
de bibliotheek terecht. Achter de 
schermen zitten we met een com-
pleet nieuw systeem. Dat heeft 
veel voordelen voor de bibliotheek-
medewerkers, maar ook voor jou! 
Zo wijzigen we de tarieven en kan 
je met je bibkaart in de hele regio 
terecht.

>REPORTAGE
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‘We hopen 
op een 

revival van 
de muziek 
en film nu 
die gratis 
kunnen 

ontleend 
worden’

1 x lidgeld = lid van 12 bibliotheken
Kinderen, jongeren en studenten betalen geen lidgeld, voor volwassenen blijft 
het lidgeld jaarlijks 5 euro. Maar voor datzelfde geld kan je niet alleen in de We-
velgemse bibliotheken terecht, maar ook in die van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, 
Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik en Zwevegem.

verkeer. Conny: ‘Als wij een boek of dvd niet in onze collectie hebben, laten we het 
vanuit een ander bib overbrengen. Tot voor kort betaalde je hiervoor 1,50 euro, dat 
zal vanaf 1 april 3 euro worden. Maar aangezien je nu met je Wevelgemse bibkaart 
ook gratis in andere bibs terecht kan, vermoeden we dat veel mensen zelf hun 
materiaal in andere bibs zullen gaan lenen in plaats van het te laten overkomen.’

Cd’s en dvd’s worden gratis
‘Een andere aanpassing van het bibliotheekreglement is het wegvallen van het 
leengeld voor cd’s en dvd’s’, legt Koen uit. ‘Tot voor kort betaalde je 1,25 euro voor 
een dvd en 25 cent voor een cd. Vanaf nu is dat gratis. We voelen uiteraard de 
impact van de video on demand-aanbieders zoals Netflix, maar toch bleef het 
aantal ontleningen van dvd’s de laatste drie jaar ongeveer gelijk: 3 000 dvd’s voor 
volwassenen en 2 500 dvd’s voor kinderen.’ 

Eighties en nineties revival 
Bij de cd’s zien we wel een duidelijke daling in het aantal ontleningen. In 2009 
werden er nog 14 000 cd’s ontleend, 10 jaar later waren dat er 4 000.’ Veel biblio-
theken schaffen dan ook hun discotheek  af. ‘Wij willen dat niet doen. We zien dat 
popmuziek bij ons steeds minder ontleend wordt, maar dat andere genres zoals 
filmmuziek wel populair zijn. Daar willen we op blijven inzetten. Bovendien zit een 
groot deel van onze cd-collectie in het magazijn van de bib. Daar zit veel muziek bij 
uit de eighties en nineties. We willen die cd’s weer in de bib presenteren, waardoor 
muziekliefhebbers de muziek en de bibcollectie zullen herontdekken.’

E-boeken op je eigen e-reader
Conny: ‘Nog iets dat in de pijplijn zit is het nieuwe e-boekensysteem. Op dit mo-
ment kun je bij ons e-boeken lenen, maar die kunnen enkel op e-readers van de bib 
worden geplaatst. Dit is geen technische, maar een juridische kwestie. Op Vlaams 
niveau wordt nu werk gemaakt van een wettelijk kader voor een ruimer e-boe-
kenaanbod in de bibliotheken, zodat je de e-boeken ook op je eigen e-reader kan 
laten zetten.’ 

‘Als bibliotheekmedewerker hebben we de laatste jaren alles zeer snel zien veran-
deren en digitaliseren. Tien jaar geleden zei men nog dat bibliotheken niet meer 
zouden bestaan, dat iedereen digitaal zou lezen. Dat is lang niet zo, er is een leuke 
mix tussen papier en digitale media. Maar we moeten ons als bibliotheek permanent 
opnieuw uitvinden. Dat is een uitdaging, maar wel een interessante.’

Elke voormiddag open
‘Tot slot willen we ook werk maken van ruimere openingsuren’, voegt Koen er nog 
aan toe. ‘We willen elke voormiddag en misschien wel over de middag open blijven. 
De bib kan evolueren naar een vrijetijdsbalie, waar je bijvoorbeeld terecht kan voor 
tickets van het cultuurcentrum of voor toeristische informatie.’  

www.wevelgem.be/bibliotheek

Conny Vansteenkiste en 

Koen D’Haene 

 stafmedewerkers 

bibliotheek
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Nieuw zwembad

Zwemabon-
nementen
Omwille van de overgangsmaatregelen van het hui-
dige naar het nieuwe zwembad ‘De Zwemkom’ kan 
je geen jaarabonnement meer kopen. Halfjaarlijkse 
abonnementen zijn wel nog verkrijgbaar tot en met 
vrijdag 12 juni. Vanaf dan worden enkel 10-beur-
tenkaarten en losse toegangstickets verkocht die 
geldig zijn tot de sluiting van het huidige zwembad, 
voorzien op 24 december. 

Als alles vlot verloopt, gaan de deuren van ‘De 
Zwemkom’ begin 2021 open. 

www.wevelgem.be/zwembad2021

Speelpleinwerking

Nu ook voor 
tieners
Haasje-Over en De Stroom vzw slaan de handen in elkaar 
en zorgen voor een (inclusieve) speelpleinwerking in alle 
schoolvakanties in Wevelgem. In Gullegem is er speelplein 
werking in de eerste en laatste 2 weken van de zomervakan-
tie. In Moorsele staan er sportkampen op het programma. 

De speelpleinwerking is er nu ook voor tieners tot en met 14 
jaar. Wie 15 is kan zelf aan de slag als leider. 
www.wevelgem.be/vakantieaanbod

>STAMBOOM  
Als je graag zelf je stamboom 
wil opmaken, heb je ongetwij-
feld heel wat vragen. Kom dan 
op dinsdag 21 april om 14 uur 
naar de voordracht van Se-
niornet Vlaanderen. We gaan 
praktisch te werk en maken de 
stamboom van een beroemde 
familie als voorbeeld.
8 euro (UiTPASkorting mo-
gelijk) | LDC Elckerlyc, 056 43 
55 10 of ldc.elckerlyc@wevel-
gem.be Gratis fundels 

 Digitale kinderboeken 
Een aanrader voor kinderen! Download de 
fundels-app, meld je aan met je Mijn Biblio-
theek-profiel en krijg gratis toegang tot 15 
fundels. Een ideale manier om spelenderwijs 
te leren en hun leesvaardigheid te oefenen.
www.cultuurconnect.be

Bartiest
 Augustijn

Augustijn groeide als zoon van Willem Ver-
mandere op in een muzikale omgeving. Als 
singer-songwriter heeft hij zijn stem gevon-
den, als componist zijn talenvorm, als arran-
geur zijn stijl. Donderdag 30 april om 20.15 uur, 
www.ccwevelgem.be/augustijn

>NIEUWS

BELEEF
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CC Wevelgem
 Seizoensvoorstelling

Wie staat op het podium volgend seizoen en hoe 
ziet de brochure er uit? Een avond met muziek, hu-
mor, beeld, een drankje en heel veel cultuurplezier. 
Je komt het te horen op donderdag 14 en vrijdag 15 
mei om 19.30 uur. 
wwww.ccwevelgem.be/seizoensvoorstelling

Gratis pocket

101 Leiespots
De Leiestreek is een regio die bruist van de bedrijvigheid. Wat de 
streek zo bijzonder maakt, is het grote aantal creatieve onderne-
mers. Met hun energie en enthousiasme laten ze overal ‘Leiespots’ 
vol inventiviteit oppoppen. 

Toerisme Leiestreek verzamelde de 101 leukste Leiespots in een han-
dige gratis pocket. Die wijst je de weg van de ene pop-upshop naar 
de andere conceptstore vol design-hebbedingen, van dat ene jazzy 
museumcafé naar die zalige bistro waar een topchef kokkerelt. In de 
Leiestreek beleef je meer!

Ontdek alle Leiespots of vraag gratis de pocket met Leiespots aan 
op www.toerisme-leiestreek.be/leiespots. 

Wist je dat 4 Leiespots zich in Wevelgem en deelgemeentes bevin-
den? Meer info over de 4 Wevelgemse Leiespots vind je op 
www.wevelgem.be/leiespots

SPORT

1

3X

2

3

2020 is het jaar waarin we nog 
meer dan anders inzetten op 
jouw gezondheid. Naast gezonde 
voeding speelt beweging hierin 
een grote rol. 

Blijf sporten
Sporten in groepsverband wordt door de ver-
strengde maatregelen om het coronavirus in te 
dijken, onmogelijk. Maar dat betekent niet dat 
je niet kan sporten of bewegen. Je mag er altijd 
alleen op uit trekken voor een wandeling of een 
loopje, en ook als je dat met je gezin doet of met 
maximum één vriend. 

Kijk ik fiets!
Leer zelf je kapoen fietsen op 3 uur tijd, door mid-
del van specifieke oefeningen van een ervaren les-
gever. Elk kind brengt zijn eigen fiets mee zonder 
steunwieltjes. ‘Kijk ik fiets’ vindt plaats 18 april en 
9 mei. Inschrijven kost 10 euro. 
www.wevelgem.be/kijkikfiets

Joggen voor beginners
Schrijf je in en loop vanaf 21 april elke dinsdag en 
donderdag van 19 tot 20 uur mee onder begelei-
ding van een professionele lesgever. 10 weken 
lang word je gemotiveerd om uiteindelijk vlot 5 
km te lopen. De start is telkens aan de sporthal 
in Gullegem. 
www.wevelgem.be/joggenvoorbeginners

>DOEN



Ze hebben de taken een beet-
je verdeeld onderling. Sylvie 
is verantwoordelijk voor alle 
katten en Brenda bekommert 
zich vooral over de honden. ‘We 
wilden allebei al langer iets met 
dieren doen, we zijn heel blij dat 
ze ons gevraagd hebben voor dit 
project.’ 

Voorlopig zit De Knuffelpootjes 
op dezelfde locatie als het vorige 
dierenasiel, maar het gebouw is 
verouderd. Er wordt op dit mo-
ment naar oplossingen gezocht. 
Ofwel blijft het dierenasiel op 
de huidige locatie in de LAR in 
Rekkem, ofwel verhuist het die-
renasiel naar een nieuwe locatie. 
Een nieuwe locatie vinden die 
geschikt is om er zoveel honden 
en katten op te vangen, is echter 
niet evident. 

Met hun vrijwilligerswerk voor 
het dierenasiel hebben Brenda 
en Sylvie allebei meer dan hun 
handen vol. ‘Je kan ons hier elke 

dag vinden. ’s Morgens starten 
we de dag met poetsen. Alle 
hokken van de honden worden 

schoon geschrobd en waar het 
nodig is, krijgen de honden een 
vers deken. Alle kattenbakken 
worden leeggemaakt en alle 
hokken van de katten geveegd. 
Tijdens die ronde krijgen onze 
dieren ook eten. Tussendoor 
doen we nog de was en doen we 
ons administratief werk.’

In de namiddag, vanaf 15 uur, is 
het asiel open. ‘We hebben een 
vaste poule vrijwilligers die met 
de dieren komen wandelen. Die 
zorgen ervoor dat alle honden 
elke dag even een frisse neus 
kunnen halen. Die mensen doen 
dat echt heel plichtsbewust. Als 
de ene vrijwilliger op bepaalde 
dag niet kan komen, dan gaat 
de andere zijn wandeling met 
zijn vaste hond wat inkorten, om 
een tweede hond ook nog even 
een wandeling te gunnen.’

Losse vrijwilligers die de hon-
den willen meenemen voor een 
wandeling, zijn altijd welkom. ‘En 

DIERENASIEL

Sinds dit jaar waait met vzw De Knuffelpootjes een nieuwe wind door het dierenasiel waar 
onze gemeente mee samenwerkt. Voortaan vangen Brenda Devos en Sylvie Ossieur de hon-
den en katten op uit Menen en Wevelgem die geen thuis hebben. ‘Een foto van een van onze 
dieren die het goed stelt in een nieuwe thuis, daar kunnen we echt gelukkig van worden.’

eigenlijk hebben we die mensen 
nog het liefst van al op een re-
genachtige dag. Als het mooi 
weer is, dan hebben we genoeg 
dierenliefhebbers die eraan den-
ken om eens langs te komen. Het 
is op dagen met minder mooi 
weer dat we sneller krap zitten 
op dat vlak. Maar ook katten-
liefhebbers die even tijd willen 
maken voor ons, zijn altijd meer 
dan welkom. Onze katten zijn blij 
dat ze wat gezelschap krijgen. 
Dat hoeft dan nog niet meteen 
zijn om ze uitvoerig te aaien of 
ermee te spelen. Sommige kat-
ten zijn heel erg gediend met de 
aanwezigheid van iemand die 
een boek zit te lezen, bijvoor-
beeld.

Op dit moment zijn er 10 honden 
en 7 katten. ‘7 katten, je kan dat 
weinig vinden. En dat is het ook. 
We hebben er 19 onder onze 
hoede, maar we plaatsen zoveel 
mogelijk katten in gastgezinnen. 
Dat is leuker voor de dieren zelf. 

>INTERVIEW
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‘Wie een 
dier wil 

adopteren, 
die nodigen 
we eerst uit 

op een 
gesprek, en 

dan matchen 
we de kandi-
daat-baasjes 

met het 
juiste dier’

Brenda Devos

DE KNUFFELPOOTJES VANGT VOORTAAN DIEREN UIT WEVELGEM EN MENEN OP
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In de eerste gemeenteraad van dit jaar werd de nieuwe samen-
werkingsovereenkomst met De Knuffelpootjes goedgekeurd. 
De grote lijnen zijn dezelfde als de overeenkomst met de vorige 
vzw achter het dierenasiel. Een nieuw element is wel dat de 
gemeente de verplaatsingskosten voor interventies van het 
dierenasiel bij verloren, achtergelaten, verwaarloosde of in 
beslag genomen dieren zal vergoeden, en die kosten achteraf 
zal doorrekenen aan de eigenaar of houder van het dier, als 
die gekend is. Op die manier ontlasten we de vzw wat van die 
beslommering. Zorg er als eigenaar van een dier dus voor dat 
de gegevens in de registratiedatabank correct zijn. 

‘Sommige 
katten 

zijn heel 
erg gediend 

met de 
aanwezigheid 

van iemand 
die een 

boek zit te 
lezen, 

bijvoorbeeld’
Sylvie Ossieur

wat je zoekt. Dat willen we ver-
mijden.’

Iedereen zal het zich wellicht 
wel kunnen voorstellen: in een 
dierenasiel werken is niet altijd 
even gemakkelijk, zéker voor 
dierenliefhebbers. ‘De dag dat 
ik niet meer kan huilen om die-
renmiserie, stop ik er beter mee’, 
zegt Sylvie. ‘Ook al is het soms 
lastig, er moet iemand zorgen 
voor deze dieren, niet? ‘Mijn 
laatste moeilijke moment is nog 
maar een paar dagen geleden’, 
zegt Brenda. ‘We hebben hier 
een strikt no kill-beleid. We gaan 
tot het uiterste voor elk dier. En-
kel als het dier zo ziek is dat het 
nodeloos afziet, krijgt het een 
spuitje. Recent hadden we een 
eerste afscheid van een van onze 
honden. Ik ben er al dagen niet 
goed van.’

Maar voldoening, dat halen ze 
ook uit hun job bij het asiel. ‘Een 
foto van een van onze dieren 
die het goed stelt in een nieuwe 
thuis, daar kunnen we echt ge-
lukkig van worden.’

Voor veel katten is het immers 
stresserend om met verschil-
lende katten samen te zitten in 
een hok.’

Je kan er niet zomaar binnen 
lopen om een dier te kiezen. 
‘We pakken het anders aan, om 
zoveel mogelijk impulsieve be-
slissingen te vermijden. Wie een 
dier wil adopteren, die nodigen 
we eerst uit op een gesprek, 
en dan matchen we de kandi-
daat-baasjes met het juiste dier. 
Je kan een beestje heel schattig 
en lief vinden, maar dan klikt het 
misschien niet thuis, of blijkt het 
dier qua karakter echt niet te zijn 

 Vrijwilligers asiel & Brenda Devos (rechts)

 Vrijwilliger asiel & Sylvie Ossieur (rechts)
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BURGER

Hulp om je terrein 
natuurvriendelijker te maken

Land-
schaps-
plannen
Kleine landschapselementen (KLE’s) zoals ha-
gen, poelen, bomenrijen,… zorgen voor schuil- 
en voedselplekken voor tal van dieren. 

Woon je in landelijk gebied? Dan kan je bij het 
stadlandschap van de provincie terecht om je 
terrein natuurvriendelijker te maken. De land-
schapsconsulent helpt een ‘landschapsplan’ 
opmaken en financiële steun voor realisatie is 
mogelijk. 

De gemeente verhoogde ook de subsidie voor 
onderhoud van KLE’s voor landbouwers en ver-
enigingen.
www.stadlandschapleieschelde.be/

landschapsplannen

8e editie

Grensleie 
Smikkel-
tocht 
Op zondag 3 en maandag 4 mei kan je deelnemen 
aan de achtste Grensleie Smikkeltocht. Proef de 
troeven van de Leiestreek én ... de Westhoek! Het 
wordt een dagtocht over grotendeels landelijke en 
verkeersluwe wegen. Onderweg hou je meermaals 
halt: je proeft van het lekkers dat de regio te bie-
den heeft en ontdekt interessante en verrassende 
plekjes. www.wevelgem.be/smikkeltocht2020 

 Politiecontroles 
Ook in april 2020 staan enkele extra 
politiecontroles gepland. Onder meer 
in de Ledegemstraat en in de Nijver-
heidslaan wordt gecontroleerd op 
snelheid en op het correct parkeren.   

 Na ‘IJs’ nu ook ‘Zand’
Op 18 april verschijnt ‘Zand’, de nieu-
we misdaadroman van Koen D’hae-
ne. Het is een duistere relatieroman 
die zich afspeelt op Schiermonnik- 
oog, het Friese eiland waar zijn vori-
ge roman ‘IJs’ eindigde. ‘Zand’ ver-
schijnt bij uitgeverij LetterRijn.
www.wevelgem.be/zand

>QUOTE

‘We zijn 
héél vereerd 

dat we 
deze prijs 

mogen 
ontvangen’

>NIEUWS

Didier Stragier
Voorzitter Wibilinga vzw

Heemkundige kring Wibilinga 
heeft de cultuurprijs 2020 ge-
wonnen. De vereniging haalde 
het omdat ze een ruim publiek 
aanspreken met kwaliteitsvol-
le projecten en op die manier 
een bijdrage leveren aan onze 
lokale identiteit. 
www.wevelgem.be/

cultuurprijs
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Af en toe een tweede wagen nodig?

Deelwagen
In Wevelgem, op de parking in de Lode de Boningestraat, 
vind je een deelwagen die 24/7 beschikbaar is.  Is die niet vrij, 
dan kan je ook onze dienstwagen uitlenen die we daarvoor 
ter beschikking stellen, dit na 19 uur en in de weekends.

Hoe werkt het?
1. Registreer online via www.cambio.be
2. Reserveer je eerste ritje via telefoon, app of site
3. Haal je auto op en breng hem terug, telkens op de stand-
plaats
4. Betaal maandelijks, per km en aantal gereden uren

Brabbelcafé

Al eens aan 
wasbare 
luiers 
gedacht?
Op donderdag 23 april vindt van 19.30 tot 22 uur een Brab-
belcafé plaats in OC de Cerf. Je komt er alles te weten over 
het gebruik van wasbare luiers. We overlopen alle voor- en 
nadelen van wasbare luiers, lichten de verschillende ma-
terialen en hun kenmerken toe en vertellen hoe je ze best 
bewaart en wast. Er is een ruim assortiment luiers om te zien 
én te voelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor alle vragen. 
www.wevelgem.be/huisvanhetkind

>DUURZAME HELDEN

Na een succesvolle editie vorig jaar, zijn er 
dit jaar opnieuw 4 duurzame helden aan-
geduid: Wevelgemse burgers, scholen, 

organisaties, bedrijven,… die dankzij hun kleine of 
grote inspanningen de wereld een mooiere plek 
helpen maken. Simon Verschelde is een van de 
vier duurzame helden dit jaar. Hij is initiatiefnemer 
van Lieve Zusjes Stoere Broers, organisator van het 
Belgisch kampioenschap bakfietsen en hij is een 
gedreven promotor van geveltuintjes in verstede-
lijkte gebieden.   ‘Met Lieve Zusjes Stoere Broers 
organiseren we geregeld leuke activiteiten in en 
rond het Kortrijkse, van picknicks tot concertjes 
en filmvoorstellingen. Het opmerkelijke is dat we 
die allemaal organiseren vanop onze cargofietsen. 
Daarin hebben we alles mee, van projectoren en 
speakers, tot batterijen en mengtafels. De meesten 
van ons hebben zelfs helemaal geen auto. Op die 
manier hopen we anderen ook de mogelijkheden 
te laten zien van die cargofietsen. Die zijn immers 
de auto’s van de toekomst in sterk verstedelijkte 
gebieden. Met het BK bakfietsen willen we ook de 
cargofietsen in de picture zetten.’ Simon is ook die-
gene die bij onze gemeente voor een reglement 
voor geveltuintjes heeft geijverd. ‘Een zware inves-
tering is het zeker niet en je hoeft slechts één tot 
enkele stoeptegeltjes weg te doen. Het maakt de 
straat mooier en de mensen gelukkiger. Het brengt 
meer natuur in het straatbeeld.’

Simon Verschelde 
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ONTHARD 
JE 

MEE?

Wij verbouwen een oud rijhuis, waar 
we spijtig genoeg maar 2 m3 re-
genwater in de kelder kunnen 

opslaan. Toch zal er bijna geen regenwater in 
de riool terechtkomen. We verkleinden het 
terras door er een deel van de tegels uit te 
halen. Daardoor ontstaat een onregelmatig 
dambordpatroon waar verschillende planten 
zullen groeien. Het aflopend water komt in 
een met grind gevulde sleuf terecht. Ook de 
overloop van het regenwaterreservoir kan in 
de grond dringen via een wadi, dat is een Wa-
ter Afvoer Drainage Infiltratie. Die bestaat uit 
een dieper geleden grindbed en een serie met 
grind gevulde boorgaten tot 3 meter diep. Zo 
vermijden we zoveel mogelijk zowel droogte 
als overstromingen. En we bewijzen hiermee 
dat je tuin veel meer infiltratiemogelijkheden 
biedt dan je zou denken.

Erwin Decoene 
over zijn tuinproject 

In Zuid-West-Vlaanderen is 21% van de op-
pervlakte verhard, tegenover 14% in Vlaan-
deren. Verharding vergroot de kans op over-

stromingen bij hevige regen en watertekorten 
bij droogte. Die fenomenen worden sterker 
door de klimaatverandering. Daarom zetten 
Leiedal en de gemeentes in op ontharding. 
In de Deken Jonckheerestraat wordt één van 
de eerste grote projecten gepland. Maar er 
zijn ongetwijfeld nog mogelijkheden, en die 
willen we bevragen bij de burger. Maar ook 
in private tuinen, goed voor zo’n 10% van de 
ingenomen ruimte, zijn veel mogelijkheden. 
Wie de eigen voortuin als project indient om 
te ontharden en te vergroenen, maakt kans op 
een duwtje in de rug. Leiedal beloont 20 in-
woners met klimaatbestendig en streekeigen 
plantgoed. En ook het project met de meeste 
voortuinen in dezelfde straat wordt beloond. 

Merel Goossens
van Leiedal over regionaal initiatief 

Zin om je oprit te 
ontharden? Doe 
dan mee aan de 
onthardingswed-
strijd van Leiedal. 
Zwier alle stenen 
eruit en win de 
bloemen, planten 
en bomen voor de 
heraanleg. Je kan 
ook een stukje van 
het openbaar do-
mein nomineren.
www.leiedal.be/onthardmee

‘Geen regenwater 
meer in de riool’

‘We moeten wer-
ken aan minder 

verharding’

>RONDVRAAG
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Toen onze oprit werd opgebroken om 
leidingen te trekken, hebben we maar 
een klein deeltje van de kasseien te-

ruggelegd. Je bereikt onze voordeur nu via 
staptegels, waar tussen de stroken kasseien 
planten groeien. Zo’n groen beeld is veel boei-
ender dan een saai verhard pad. In de lente en 
zomer als de planten bloeien, geeft dat een 
kleurrijk beeld, en het trekt ook veel insecten 
aan. Onze auto staat op een stuk grind, ge-
mengd met lavastenen om de halfverharding 
extra waterdoorlatend te maken. En ook daar 
hoeven we niet verwoed elk sprietje groen te 
verwijderen. Er groeien plantjes die tussen 
de stenen kunnen leven, zoals wilde marjo-
lein of cypreswolfsmelk. Sommige hebben we 
aangeplant, andere zijn spontaan gekomen. 
In het begin dachten de voorbijgangers dat 
dit lag te wachten op een heraanleg, maar dat 
nemen we erbij.

Katrijn Tavernier 
over haar voortuin

‘Voordeur bereiken 
via de plantjes’

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



      

  photo.carok

Mondmaskers met vervangbaar filter volgens patroon 
FOD volksgezondheid. We proberen ons te beschermen, 
zo goed en zo kwaad als het kan. Beter iets dan niets... 
Haal je naaimachine boven! www.maakjemondmasker.be
#coronavirus #mondmasker #zelfgemaakt #seproteger

  chiromeisjeswe-

velgem

Insta-wadde? 
Insta-dadde!  
#weekvandevrij-
williger #igwevel-
gem #instagram 
#ilikemedia

  vantastic.heartbeat

Samen naar de wolken 
kijken en de fantasie de 
vrije loop laten... Is het nu 
een dino of neen een gekke 
clown die zonet passeerde.

  natjedemeyer

#carnavalgullegem 
#confetti 
#igwevelgem 
#bijnaevengroot

  spwebasis

Een speciale 
Valentijn voor 
Daphne en Kobe 
@spwebasis 
#huwelijk 
#igwevelgem

  torsy.inge

Mijn carnavalisten, door 
regen en wind! Mooi werk! 
#igwevelgem 
#carnaval2020

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


