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Vernieuwde 
groenzone 
In de Architect Van-
hoornelaan lopen de 
omgevingswerken 
stilaan op hun ein-
de. Sociale huisves-
tingsmaatschappij 
De Vlashaard heeft 
er het voorbije jaar 
22 woningen ge-
sloopt en 33 nieuwe 
huurwoningen bij-
gebouwd. 

Tijdens deze wer-
ken werden ook de 
groen- en recrea-
tiezones herbeke-
ken. Veel natuurlijke 
elementen zorgen 
ervoor dat dit voor 
jong en oud een 
aangename plek is 
om te vertoeven. 
Het gras moet wel 
nog ingezaaid wor-
den en groeien. Blijf 
deze zomer dus op 
de paadjes, zodat 
het gras de kans 
krijgt om stevige 
wortels te krijgen. 

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

>MELDINGEN 
ZWERFVUIL
Wevelgem werd door ‘Mooi-
makers’ geselecteerd voor 
een coachingstraject rond 
zwerfvuil en sluikstorten. Op 
die manier willen Vlaanderen 
en enkele partners dit thema 
aanpakken. Een coach van 
Ovam staat de gemeente bij 
in een traject van 3 jaar. Met 
132 meldingen in 2019 over 
zwerfvuil, is er werk aan de 
winkel. 

> NIEUWS

132
Rekening 

Stevige 
basis 
voor de 
toekomst
In 2019 maakten gemeente en OCMW voor 
het eerst een gezamenlijke jaarrekening. Dat 
boekjaar wordt afgesloten met een beschik-
baar budgettair resultaat van 37,6 miljoen 
euro. We hebben dus een stevige kasbasis 
voor de toekomst. 

Door die positieve resultaten kunnen we 
onze schuld verder afbouwen. Begin 2014 
bedroeg de uitstaande schuld 58,1 miljoen 
euro, in 2019 bedraagt die nog 48,8 miljoen 
euro of 1 547,81 euro per inwoner.

Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
Alle gemeentelijke diensten en het Sociaal 
Huis zijn gesloten op 20 en 21 juli. De dienst 
Burgerzaken is daarnaast ook gesloten op de 
zaterdagen 11 juli en 15 augustus. Het Sociaal 
Huis sluit ook op deze vrijdagnamiddagen: 
24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. 

Het zwembad is gesloten op 11 juli, vanaf 20 
juli tot en met 2 augustus is het gesloten. 
Ook op 15 augustus is het dicht. 

De sportdienst is toe van 20 juli tot en met 
14 augustus. 

Het cultuurcentrum sluit de deuren tussen 13 
juli en 14 augustus, de balie in OC de Cerf is 
gesloten van 1 juli tot en met 21 juli. 

Alle bibliotheken zijn dicht op 11, 20 en 21 juli 
en 15 augustus. In juli en augustus is Bib in het 
Park op vrijdagnamiddag gesloten. De filialen 
in Gullegem en Moorsele zijn gesloten van 20 
juli tot en met 15 augustus. 

De jeugddienst is gesloten op 21 juli en 15 
augustus.

De recyclageparken zijn gesloten op 11, 20 en 
21 juli en op 15 augustus.



Op zoek naar werk?

Vacatures
Stafmedewerker Burgerzaken  
Voltijds, contract van onbepaalde duur    
► Solliciteren kan tot  20 augustus

Elektricien Gebouwen 
Voltijds, tijdelijk contract van 13 juli tot en 
met 31 oktober
► Solliciteren kan tot 3 juli

Hulptechnieker Milieu
cel Groen 
Voltijds, contract van onbepaalde duur   
► Solliciteren kan tot 3 augustus

Hulptechnieker Milieu
cel Groen 
Voltijds, tijdelijk contract van 13 juli tot en 
met 31 augustus
► Solliciteren kan tot 3 juli

Hulptechnieker Openbare In-
frastructuur en Onderhoud 
Voltijds, contract van onbepaalde duur   
► Solliciteren kan tot 3 augustus

Hulptechnieker Openbare In-
frastructuur en Onderhoud 
Voltijds, tijdelijk contract van 13 juli tot en 
met 31 augustus
► Solliciteren kan tot 3 juli

Sportanimator 
Halftijds, tijdelijk contract van 17 augustus 
tot 30 september 
► Solliciteren kan tot 3 juli

Info
Personeelsdienst: 056 43 35 27
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

>BESTUUR
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD
Het reglement over de re-
guliere werkingssubsidies 
aan verenigingen wordt 
aangepast en vereenvou-
digd, om op die manier de 
administratieve last voor de 
verenigingen te beperken. 
Verenigingen hoeven geen 
uitgebreide aanvraag meer in 
te dienen, ze krijgen gewoon 
automatisch een bedrag dat 
gelijk is aan het gemiddelde 
van de voorbije drie jaren.

De gemeente wil een fiets-
brug tussen Wevelgem en 
Gullegem en maakt 30 645 
euro vrij voor een verken-
nend onderzoek. We wer-
ken hiervoor samen met 
intercommunale Leiedal en 
overleggen hierover ook 
met hogere overheden. Na 
dit verkennend onderzoek , 
kunnen we een inrichtings-
plan voor de fietsbrug op-
stellen. 

Het gemeentebestuur 
stelt sportinfrastructuur 
en -accommodatie ter be-
schikking van de bevolking, 
verenigingen en particulie-
ren. Er is nu een gebruikers-
reglement  opgesteld. Zowel 
het toezichthoudend per-
soneel in de sporthallen als 
de sportverenigingen waren 
vragende partij om over der-
gelijk gebruikersreglement 
te beschikken. 
    

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Afrittencomplex A19 

Veiliger 
fietsen 
In Gullegem moet het kruispunt van het 
op- en afrittencomplex van de A19 met de 
Rijksweg veiliger worden voor fietsers. Dat is 
beslist op de provinciale verkeerscommissie 
van 10 juni.

Intussen werd het wegdek daar heraange-
legd. Begin augustus staan er nog werken 
aan de fietspaden op de planning. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in de 
eerste helft van 2021 het fietspad verplaat-
sen, zodat fietsers aparte verkeerslichten 
krijgen. Zo hopen we ongevallen op dit ge-
vaarlijk kruispunt te vermijden. 
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CORONA-
HERSTEL-
PLAN
Deze coronacrisis zorgt voor heel wat uitdagingen. Om 
onze inwoners, onze ondernemers en onze verenigin-
gen in deze lastige periode zo goed mogelijk te onder-
steunen, hebben de gemeenteraadsleden samen een 
coronaherstelplan uitgewerkt. 

Met dit coronaherstelplan investeren we 633 000 euro. 
Het gaat om ongeveer 198 000 euro in lokale economie, 
230 000 euro voor maatschappelijk welzijn, 20 000 euro 
in flankerend onderwijsbeleid en 185 000 euro in het 
verenigingsleven en een zomer vol coronaproof acti-
viteiten. Nadat we het coronaherstelplan hadden af-
gerond, kregen we bericht dat we 450 000 euro krijgen 
uit het Vlaams Noodfonds voor jeugd, sport en cultuur. 
Heel goed nieuws. We overleggen momenteel hoe we 
dit geld zullen besteden. Hieronder lichten we een se-
lectie van de maatregelen toe, per beleidsdomein. Je 
vindt meer info op www.wevelgem.be/coronaherstel-
plan. 

Lokale Economie
Elke onderneming die in aanmerking komt voor een 
sluitings- of compensatiepremie van de hogere over-
heid, kan een extra premie aanvragen bij de gemeente 
voor uitgaven verricht in functie van de veiligheid. De 
verkoop van de Wevelgemse Kadobon wordt dit najaar 
(wanneer we een onlinebon lanceren) gestimuleerd 

We maken ongeveer 633 000 euro 
vrij voor maatregelen in het kader 
van deze coronacrisis. Het gaat om 
maatregelen voor onze lokale eco-
nomie, voor het welzijn van onze 
inwoners, het flankerend onderwijs-
beleid, voor het verenigingsleven 
en voor een zomer vol coronaproof 
activiteiten.  

>REPORTAGE
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‘Om onze 
inwoners, 

onze 
ondernemers 

en onze 
verenigingen 

in deze 
periode 

te steunen, 
hebben de 
raadsleden 

samen- 
gewerkt 

en 
unaniem 

een 
herstelplan 

goed- 
gekeurd’ Alle fracties van de gemeenteraad werken de komende maanden verder aan

dit coronaherstelplan. Zo gaan ze de implementatie van de maatregelen verder 
uitwerken en evalueren, en het verdere verloop van deze coronacrisis opvol-
gen. Ook moet nog beslist worden over de toewijzing van de extra middelen
van de Vlaamse overheid.

door de bijkomende bedeling van 20 000 euro aan cadeaubonnen onder de inwo-
ners. Wie een cadeaubon koopt, maakt kans om extra bonnen te winnen. Wanneer 
horecabazen een aanvraag indienen voor een terras, stelt de gemeente zich flexibel 
op. Op die manier willen we horecazaken helpen hun capaciteit uit te breiden, zodat 
ze op een veilige manier kunnen uitbaten.  

Welzijn
Vzw TasToe zorgt voor extra fruit- en groentepakketten voor de meest kwetsbare 
gezinnen met kinderen. Tijdens de coronacrisis kregen kwetsbare gezinnen met 
kinderen jonger dan 12 jaar een vrijetijdspakket, met spel- en knutselmateriaal. 
Binnenkort verspreiden we op dezelfde manier vrijetijdspakketten voor tieners. De 
coronacrisis heeft een zware impact op de mentale gezondheid van vele burgers. 
Om psychologische zorg toegankelijker te maken wil het Sociaal Huis samenwerken 
met een eerstelijnspsycholoog. Tot slot komen meer mensen in aanmerking voor 
steun door een wijziging van het reglement.

Flankerend onderwijsbeleid
Over alle netten heen worden vrijwilligers ingezet om de voor- en naschoolse op-
vang in de basisscholen te garanderen. Waar nodig wordt ook gratis infrastructuur 
ter beschikking gesteld, zodat de schoolorganisatie op een goede wijze kan verlo-
pen.Bovenop de normale vakantiewerking, organiseren we voor het eerst zomer-
klassen. Tijdens die zomerklassen krijgen kinderen die een leerachterstand dreigen 
op te lopen, de kans om spelenderwijs hun kennis Nederlands bij te schaven.

Het verenigingsleven… 
Aan alle verenigingen die een subsidie krijgen via één van de vier basissubsidiere-
glementen (socio-cultuur, amateurkunsten, sport en jeugd) geven we een bijko-
mende noodsubsidie van 10%. Daarnaast kunnen alle verenigingen ook een dossier 
indienen voor bijkomende ondersteuning als ze geconfronteerd werden met on-
voorziene kosten of misgelopen ontvangsten. Zoals eerder gecommuniceerd wordt 
niets aangerekend wanneer de huur van gemeentelijke lokalen of feestmateriaal 
wordt geannuleerd. In de toekomst worden de tarieven aangepast in functie van te 
nemen veiligheidsmaatregelen. Bedoeling is dat een evenement geen bijkomende 
kosten heeft tegenover de gemeente als gevolg van de coronamaatregelen.

Jeugdverenigingen die op kamp gaan, krijgen per deelnemer 5 euro extra om alle 
nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen voorzien. De vakantiewerking moet 
voldoende ruimte bieden, zodat alle kinderen die dit wensen, kunnen deelnemen.

 … en een zomer vol coronaproof activiteiten
Dat onze zomer veel minder zal bruisen dan jullie intussen gewoon zijn, staat jam-
mer genoeg vast. Maar we bieden jullie alvast iets om naar uit te kijken deze zomer. 
De cel Vrije Tijd heeft een alternatieve zomerprogrammatie uitgewerkt waarbij de 
regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd.

Kurt Parmentier

Algemeen directeur



8 WE ELGEM

Kunst op elektriciteitskasten

Surprieze
Twaalf elektriciteitskasten, verspreid over onze ge-
meente, hebben dankzij het kunstproject Surprieze 
een kleurrijke make-over gekregen, naar het ont-
werp van creatieve lokale (amateur)kunstenaars. 
Dankzij hun talent hebben we de kasten tot een 
echte meerwaarde kunnen maken in het straatbeeld. 

Het is een hele mooie variatie geworden. Zo maakten 
de leerlingen van het derde leerjaar van basisschool 
Gulleboom -nog voor de coronacrisis- elk een apart 
kunstwerkje waar de juffen één geheel van heb-
ben gemaakt. Interieurarchitect Jonas Depoortere 
maakte een collage van herkenbare en kenmerkende 
elementen uit groot-Wevelgem, in het effect van 
een blauwe balpen met schaduwen in grijswaarden 
die voor diepte en perspectief zorgen. Ruben Sierens 
maakte een grafisch ontwerp met zonnebloemen. 
Jordy Pype maakte het ontwerp ‘Fully charged’ om 
zo meer kleur in het leven van mensen te brengen.
www.wevelgem.be/surprieze

Contrei Live

(Her)ontdek 
de regio 
Van 9 juli tot 26 oktober passeert het gratis kunstenpar-
cours Contrei Live in Gullegem. In het Groen Lint vind je het 
kunstwerk Timeless Waves. Op deze grote schommels kan 
je tijdloos wiegend op de golven van land en water, genieten 
van geschiedenis en natuur. Het kunstwerk herstelt op een 
speelse manier de relatie tussen mens, landschap, verleden 
en heden. Contrei Live kabbelt op en langs het water in de 
dertien gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. www.we-

velgem.be/contrei

>BBQ TIME!
Tijdens de zomermaanden 
(vanaf begin juli tot begin sep-
tember) plaatsen we openba-
re barbecues die je gratis kan 
gebruiken. 

Ze staan in de Deken Jonck-
heerestraat site Ter Meersch, 
Vanackerestraat in het Park, 
Peperstraat aan de Dwars-
schuur en in de groenzone in 
de Minister De Taeyelaan. Je 
moet ze niet reserveren, wel 
proper achterlaten. Respec-
teer zeker de coronamaatre-
gelen die op dat moment van 
toepassing zijn. 
Smakelijk!

www.wevelgem.be/bbq

Spetterende speeldagen
 Spelen in het zwembad

Tijdens de zomervakantie wordt het zwembad 
elke namiddag omgetoverd tot een leuk speel- 
en sportparadijs met speelmateriaal, banden en 
een uitdagend opblaasspeeltuig! We voorzien 
ook altijd 2 banen om baantjes te zwemmen. 
www.wevelgem.be/speelzwemmen

Coronaproof
 Samen veilig naar de markt

Sinds enkele weken gaan de wekelijkse mark-
ten opnieuw door. Om alles veilig te laten ver-
lopen zijn er wel enkele veiligheidsmaatregelen 
van toepassing. Respecteer het éénrichtings-
verkeer en hou altijd voldoende afstand. Zo is 
de markt veilig voor iedereen.

>NIEUWS

BELEEF
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moorsele
 speelfontein

Tijdens de coronalockdown hebben we de speelfon-
tein op het Sint-Maartensplein even moeten stilleg-
gen, maar intussen draait die opnieuw op volle toe-
ren. Voor de fans van waterplezier: ook in Gullegem 
en Wevelgem komt er deze legislatuur ‘speels water’, 
dat is zo voorzien in het beleidsplan.

Laat je verrassen in de bib

Expo ABC
Drie hedendaagse kunstenaars brengen een verrassende interac-
tieve zomerexpo in de bib. Verspreid tussen de bibliotheekcollectie 
zullen 15 kunstwerken van Henk Delabie, Yvan Derwéduwé en Olivia 
de Hasque verstopt zijn. Het gaat om kunstwerken in de vorm van 
een boek. Elke kunstenaar maakte er vijf. De bezoeker die bij toeval 
zo’n boek vindt en kiest, wordt eigenaar van het kunstwerk. Op deze 
manier wordt de bib voor 2 maanden een te ontdekken schatkamer. 

Naast dit experiment exposeren de drie kunstenaars in de tentoon-
stellingsruimte ook recent ruimtelijk en vlak werk. De drie kunste-
naars, die collega’s leerkrachten zijn in de academie Menen, brengen 
zo een harmonieus geheel in de ruimte en geven een inkijk in hun 
artistiek oeuvre.

De gratis expo loopt van 10 juli tot en met 7 september in Bib in het 
Park, tijdens de openingsuren van de bib. 

www.wevelgem.be/expoabc

JEUGDHUIS 

1

3X

2

3

Ook de jeugdhuizen zijn terug 
open! Ze hebben heel wat 
activiteiten voorbereid binnen of 
buiten hun muren om een 
gevulde zomer te voorzien. 

JH De promille 
Gillian Folens, 25 jaar, Gullegem: De promille 
betekent meer voor mij dan iets drinken met 
vrienden. Het is een broedplaats voor nieuwe 
vriendschappen. Na zo lang sluiten hebben we 
zitten borrelen op leuke nieuwe ideetjes en we 
kunnen niet wachten om ze op jullie af te vuren!  
Facebook: JHProMille

JC ten Goudberge
Ewout Verhamme, 19 jaar, Wevelgem: We heb-
ben een plan uitgewerkt om te voldoen aan de 
nodige maatregelen. Deze zomer is er opnieuw 
een uitgebreid aanbod van de JC. De jeugdclub 
gaat door in een andere vorm, iets groter, waar-
door er meer ruimte zal zijn. 
Facebook: jCtenGoudberge

Jh Den Bascuul
Loes Gesquière, Moorsele, 24 jaar: De vele feestjes, 
streekbiertjes en de warme compagnie en sfeer 
zijn iets waar ik enorm naar uitkijk. De feestraad 
zal ervoor zorgen dat de zomer goed gevuld zal 
zijn met activiteiten zoals thema-avonden, ge-
zelschapsspelletjesavonden en nog zo veel meer. 
Facebook: Jh Den Bascuul

>DOEN



Sanne Loncke is vrijetijdsmede-
werker en zag de oorspronkelij-
ke programmatie aardig slinken: 
‘Het was wel even schrikken na-
tuurlijk. Alle grote kleppers zoals 
het EK Voetbal, Klein Tokyo, Bos 
Festival, … werden geannuleerd. 
Maar sowieso waren we van plan 
om Zomer in Wevelgem interes-
sant en leuk te maken met wat 
kleinere activiteiten. We hebben 
dan maar beslist om met alle 
vrijetijdsdiensten samen alles op 
die kleine maar gezellige evene-
menten in te zetten. 

Peddelen op de Leie 
Zo organiseren we voor het eerst 
een kajaktocht op de Leie. Op 
27 augustus kan je van Wervik 
naar Menen of van Menen naar 
Wevelgem kajakken. Met twee 
in de boot of alleen. Wie er he-
lemaal voor wil gaan, kan beide 

tochten combineren en dus van 
Wervik helemaal naar Wevel-
gem peddelen, goed voor zo’n 13 
kilometer.’  Nele Coucke testte 
het al eens uit voor ons:  ‘Ik vond 

het geweldig. We hadden op reis 
al eens gekajakt, maar nog niet 
in eigen streek. Zo’n kajaktocht 
zorgt voor een instant vakantie-
gevoel. Je ziet ook zoveel din-
gen die je bijvoorbeeld te voet 
of op de fiets niet ziet. Libellen 
bijvoorbeeld en waterlelies. De 
kindjes vonden het ook de max. 
De natte voeten en poep nemen 
we er met plezier bij.’

Drive-in cinema
Sanne: ‘Ook superleuk wordt de 
drive-in cinema in augustus. Je 
blijft met je bubbel veilig in je 
wagen. Je parkeert hem voor het 
scherm, zorgt dat je een drankje 
meehebt en iets om te eten en 
geniet in open lucht van de film 
Peanut butter Falcon.’

Plan je eigen staycation
We hebben ook een pak acti-

ZOMER 
IN WEVELGEM 

Onze vrijetijdsdiensten hadden al een fraai programma opgesteld toen de coronacrisis ook in 
ons land keihard losbarstte. Helaas zal deze zomer er anders uitzien dan gepland door dit ver-
velende virus. Grote massa-activiteiten zijn geschrapt, maar we verzekeren je dat je in je eigen 
gemeente een topzomer tegemoet gaat!

viteiten voorzien die je kan in-
plannen wanneer je tijd hebt, die 
dus niet aan een bepaalde datum 
vasthangen. Dingen die je op je 
eigen houtje kan doen en op 
je eigen tempo, zoals fiets- of 
wandeltochten. We hebben het 
bestaande aanbod gedigitali-
seerd via RouteYou en verder 
aangevuld. Zo is er bijvoorbeeld 
een nieuwe fietslus langs Wevel-
gemse troeven zoals de molen, 
groene plekjes, kunstwerken, 
… en kan je stoppen onderweg 
in de vier Leiespots! Je zal deze 
zomer niet alleen in Moorsele 
kunnen geocachen, maar ook in 
Wevelgem. 

Wat veel mensen niet weten 
is dat je bij de gemeente heel 
wat dingen kan uitlenen. De bib 
heeft een hele spelotheek met 
spelletjes, puzzels, kleine fiets-

>INTERVIEW
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‘Zo’n 
kajak 
zorgt 
voor 
een

 instant 
vakantie-

gevoel ’
Nele Coucke 

ALTIJD IETS TE BELEVEN
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‘Hou 
Facebook 

in 
de 

gaten 
voor 

de 
verrassende 

pop-up 
activiteiten’

Sanne Loncke 

volgen bij wijngaard Den Eik, 
bijleren over de luchthaven en 
hun verleden in het FAS muse-
um, kunst bekijken in Kunsthuis 
Apart en meer te weten komen 
over de wereld van de bij aan het 
kunstwerk Relais in het park. Alle 
locaties en hoe je afspraken kan 
maken vind je op onze website 
www.zomerinwevelgem.be.

Ook voor kunstliefhebbers heb-
ben we een leuk nieuw concept: 
in elke deelgemeente brengt 
een wandelroute jou tot bij de 
kunstwerken van SURPRIEZE, 
raamtekeningen van illustra-
toren, poëzie en ook werk van 
lokale kunstenaars. Wie echt 
alles wil meepikken, kan ook 
de fietsroute volgen die door 
de drie deelgemeenten gaat. In 
Bib in het Park kan je deze zo-
mer naar de expo A B C van drie 
leerkrachten van de academie 
van Menen. 

Sporten? Dat doen we buiten 
natuurlijk 
Vanaf dat sporten in openlucht 
weer mogelijk was voor kleine 
groepen, heeft onze sportdienst 
een aantal reeksen georgani-
seerd voor 16+ en 50+. Die reek-
sen vielen enorm in de smaak  
en waren meteen volzet .  
Daarom gaat ze die deze zomer 
opnieuw organiseren. Niets 
leuker dan buiten badminton-
nen, aan je conditie werken, je  
yoga-oefeningen doen … 

www.zomerinwevelgem.be

jes, … die kinderen gratis kunnen 
lenen. Bij de sportdienst kan je 
volkspelen huren en de jeugd-
dienst heeft speelkoffers ter 
beschikking.

Ontdek de verborgen plekjes in 
onze gemeente
Je kan ook toerist zijn in je ei-
gen gemeente. Zo kan je een 
bezoek brengen aan Bergelen 
met een natuurgids, kan je een 
zwaluwenwandeling doen door 
Wevelgem, een wijndegustatie 

 Drive-in cinema

  Nele en Clara genoten van de kajaktocht op de Leie

Verrassende pop-ups
Zomer in Wevelgem heeft dus voor elk wat wils. Hou zeker onze 
Facebookpagina en website in de gaten,  want we voorzien nog 
een paar leuke pop-up activiteiten die je zeker niet wil missen. 
www.zomerinwevelgem.be
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BURGER

spelen naar hartenlust

Bubbels 
op het 
speelplein
In de gemeente zijn er een 30-tal speelpleintjes 
waar kinderen tot 12 jaar naar hartenlust op kun-
nen spelen. Voor de papa’s en mama’s hangen er 
tijdens deze coronacrisis infoborden met richt-
lijnen. Via www.wevelgem.be/speelruimte kan je 
een link openen naar Googlemaps zodat de gps 
je tot het speelpleintje van je keuze kan navige-
ren. www.wevelgem.be/speelruimte

Wie niet genoeg kan krijgen van één speelplein 
kan de Buitenbeentjes-wandeling proberen. 
Deze wandeling brengt je in iedere deelge-
meente langs verschillende speelpleinen en leert 
je misschien wel nieuwe speelplekken kennen. 
Doorheen de wandeling kom je verschillende 
opdrachten tegen die zorgen voor een waar 
avontuur tijdens de tocht.
www.wevelgem.be/buitenbeentjes

kinderfestival

Toerdeloe 
Op zondag 23 augustus worden de leukste speel-
plekjes van onze gemeente tijdelijk voorzien van 
een leuk extraatje. Wie weet is er in jouw buurt 
binnenkort wel jeugdtheater te zien, kan je deel-
nemen aan een leuke workshop of ravotten op een 
originele speelinstallatie. 

Neem zeker eens een kijkje op de website van 
Toerdeloe voor meer informatie. 
www.wevelgem.be/toerdeloe

 Politiecontroles 
In juli zijn enkele extra politiecontroles 
gepland.  In de Ledegemstraat en in de 
Nijverheidslaan wordt gecontroleerd 
op snelheid en op het  correct parke-
ren.  In augustus zijn er politiecontro-
les gepland in de Krekkelaarstraat, de 
Ledegemstraat, de Kwadestraat en 
de Moorselestraat. Let erop correct te 
parkeren en niet sneller te rijden dan 
toegelaten.  

 S ub s i di e a anvr a -
gen sport-, cultuur-, 
jeugdverenigingen 
De verenigingen die vorig jaar een 
werkingssubsidie kregen, zullen door 
onze diensten worden gecontacteerd.  
Nieuwe verenigingen of verenigingen 
die voor het eerst een aanvraag willen 
indienen, moeten dat doen tegen 15 
juli (voor sport en cultuur) of tegen 
1 oktober (voor jeugd). De subsi- 
diëringsvoorwaarden zijn terug te vin-
den op www.wevelgem.be. Meer info 
via vrijetijd@wevelgem.be.

>QUOTE

‘We zijn 
heel blij 

dat 
we deze 
zomer 

op kamp 
mogen!’

>NIEUWS

Febe Cottyn 
Al 4 jaar trotse leidster bij 
KSA De Grietjes

Jeugdbewegingen kunnen 
op kamp deze zomer, en daar 
zijn de jeugdbewegingen in 
onze gemeente heel blij mee. 
KSA De Grietjes gaan op kamp 
naar Peace Village in Mesen. 
‘Tijdens de lockdown zorgden 
we met onze fantastische 
leidingsploeg elke week voor 
een topactiviteit via onze fa-
cebookpagina. We zijn blij dat 
we onze leden toch een echt 
kamp kunnen bieden.’ 
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Doe je ook mee?

Groepsaan-
koop zonne-
panelen
Net als de voorbije jaren doet Wevelgem mee met de 
West-Vlaamse groepsaankoop zonnepanelen, georganiseerd 
door het Oostendse Autonoom Gemeentebedrijf EOS. De 
timing is dit jaar vervroegd, om alle installaties nog te kunnen 
plaatsen tegen december. Vanaf 2021 verandert immers het 
systeem van de terugdraaiende teller. Alle info en inschrij-
ven via www.wijkiezen.be. 28 augustus is de uiterste datum 
om het aanbod te bevestigen. Nog vragen? Dienst Milieu via 
milieubeleid@wevelgem.be of 056 43 34 60.

ga eens langs

horeca
Sinds kort mogen de horecazaken hun activiteiten opnieuw 
opstarten. Uiteraard zijn ook hier nog steeds strenge veilig-
heidsmaatregelen van toepassing en moet je hier ook steeds 
voldoende afstand houden. 

Respecteer alle richtlijnen zodat iedereen op een veilige 
manier kan genieten op één van de vele terrasjes in onze 
gemeente. Maar doe hen zeker een plezier met een bezoekje, 
ze kunnen het goed gebruiken!
  

>VRAAG

De eerste droogteperiode kwam dit jaar al 
bijzonder vroeg. De kans is groot dat er 
nog volgen. Wat kunnen we zelf doen om 

water te besparen? 

De tips voor in je woning zijn vrij voor de hand lig-
gend: de kraan niet laten lopen, een (korte) douche 
nemen in plaats van een bad, een spaardouchekop 
installeren en een zuinige spoelknop op het toilet 
voorzien, lekken zo snel mogelijk herstellen, en-
kel volle (vaat)wasmachines laten draaien, zuinige 
toestellen aanschaffen bij vervanging,… Heb je er al 
aan gedacht om het water uit je douche dat je nor-
maal laat lopen tot het warm wordt, op te vangen?
Natuurlijk is het best om waar dat mogelijk is re-
genwater te gebruiken (toilet, wassen, schoon-
maak), maar ook met dat water moeten we zuinig 
omspringen. 

Ook in de tuin kan je veel water besparen. Het ga-
zon besproeien is niet nodig. Gras wordt bij droogte 
bruin, maar herstelt zich vlug na de nodige regen. 

Meer tips vind je op 
www.wevelgem.be/zuinig-met-water

Christine Descheemaeker

duurzaamheidsambtenaar

Wat kan ik zelf 
doen om water te 

besparen?

?
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WAT 
DOE
 JIJ 

DEZE 
ZOMER?

Wij gaan veel naar de Bergelenput, 
om er in de speeltuin te spelen. Ik 
speel er het liefst met de kraan in 

het zand. Als mama niet thuis is, gaan Sam en 
ik naar Katjeduk of Haasje-Over. Ik vind het 
leuk dat we daar spelletjes spelen. Het liefst 
speel ik in het park. Sams favoriete spelletje is 
verstoppertje. Als we met mama boekjes ha-
len in de bib blijven we ook wat spelen in het 
park. We kiezen er ook cd’s van K3 of Kinderen 
voor Kinderen voor als we op reis gaan. Tijdens 
de lange rit in de auto mogen we dan mee-
zingen. Deze zomer gaan we een weekje naar 
Nederland. Soms nemen we ook spelletjes 
mee om thuis te testen of we ze leuk vinden. 
Als ze leuk zijn, nemen we ze dan ook mee op 
reis. En voor papa nemen we strips mee. Ik ga 
ook een week op KSA-kamp. Het is mijn eer-
ste keer. Een vriendje van mij vertelde dat we 
op kamp op een groot zeil met zeep mogen 
glijden. Dat wil ik super graag eens proberen!
Benne en Sam Lewyllie, Wevelgem, 8 
en 6 jaar

Ik fiets regelmatig naar zee, samen met mijn 
vrouw. Niet in één keer, dat is te ver voor 
ons. We blijven daar dan overnachten en rij-

den de dag erna terug. De routes die we ne-
men als we erop uittrekken, die maak ik zelf 
via Routeyou en die download ik op mijn fiets- 
en wandelgps. Een heel handige app, want 
zo kan je gemakkelijke nieuwe routes uit-
stippelen. Twee keer dezelfde route nemen, 
ik probeer dat te vermijden. In omgekeerde 
richting zou ik dat wel nog doen, want dan 
zie je terug andere dingen. Normaal neem ik 
geregeld deel aan georganiseerde wandelin-
gen. Aangezien er veel werden geannuleerd, 
trekken we er maar op eigen houtje op uit. 
Als we wandelen, doen we dat meestal in de 
buurt. We trekken graag naar Bergelen. Het 
is hier vlakbij en de kleinkinderen kunnen er 
naar hartenlust spelen. Met de cafetaria die 
dicht was, was het wat minder leuk. Ook het 
Meiboompad en ’t Hogepad zijn aanraders.
Bernard Wylin, Gullegem, 72 jaar

Dat onze zomer 
veel minder zal 
bruisen dan we 
intussen gewoon 
zijn, staat jammer 
genoeg vast. Het 
wordt voor iedereen 
wat zoeken naar 
een leuke invulling. 
Check www.zo-
merinwevelgem.be 
voor de alternatieve 
zomerprogramma-
tie die we hebben 
uitgewerkt.  
www.zomerinwevelgem.be

‘Voor het eerst 
op kamp’

‘Met de fiets 
naar zee’

>RONDVRAAG
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Deze zomer beklim ik voor het eerst 
de Mont Blanc, daar kijk ik geweldig 
naar uit. Ik ben al een aantal maanden 

aan mijn conditie aan het werken, ter voor-
bereiding. Eind juli vertrek ik met een groep 
richting Courmayeur, in Italië. Na enkele accli-
matisatiewandelingen vatten we de klim aan 
richting de 4810 meter hoge top van de Mont 
Blanc. Overnachten doen we in een berg- 
hut gelegen op 3071 meter hoogte, met een 
prachtig zicht. De laatste etappe van de klim 
start midden in de nacht, om de drukte wat 
te vermijden en om de tocht te bekronen met 
een zonsopgang op de top. Sinds corona heb 
ik de passie ontdekt om te geocachen, liefst in 
eigen streek. Ik ontdekte net dat er een grote 
geocacheroute is in Moorsele. Het is heel leuk 
om op zoek te gaan naar de kokertjes en deze 
te verzamelen. 54 caches zijn er te verdienen 
in Moorsele Mysterie. Daarnaast ben ik ook 
heel blij dat ik terug terrasjes kan doen met 
mijn vrienden.
Sander Dhespeel, Wevelgem, 25 jaar

‘Ik ontdekte net 
dat er een grote 
geocacheroute 
is in Moorsele’

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

www.instagram.com/
gemeente_wevelgem

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



      

 julieleenkneght

ze gaat zo graag de kikker kijken in het park 
#igwevelgem #park #vijver #kikker #bigsmile 
#sammygirl

 soetkin_vdc

#sundaywalk 
#walking 
#nature 
#leie 
#leieboorden 
#wevelgem 
#igwevelgem 
#clouds 
#niceclouds

 jellenesta

Mooie dag met een 
fantastische bruid! 

 barbara_

vermeylen

Opdracht van 
de scouts
#igwevelgem

 liselotv

Einde van een 
tijdperk, afscheid 
van de tutjes. We 
hebben gewacht 
tot ze er zelf 
klaar voor was. 
Ze zei het nu al 
een aantal weken 
dat ze haar tutjes 
zou wegdoen en 
vandaag was de 
dag. Supertrots.
#miladejaeghere 
#tutjesboom 
#igwevelgem

 seni_x

Hoera! 
Het speelpleintje is weer 
open! Leve de glijbaan!

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


