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Toekomst-
straat 
vernieuwd

Tijdens de opmaak 
en participatie van de 
meer jarenplanning 
2020 - 2025 kwamen 
heel wat meldingen 
binnen, vooral van 
fietsers, over de slechte 
staat van het wegdek in 
de Toekomststraat. 

Daarom schakelden we  
midden maart een aan-
nemer in om het weg-
dek te vernieuwen. We 
bekijken of er nog an-
dere ingrepen mogelijk 
zijn om deze fietsroute 
van en naar het cen-
trum nóg aangenamer 
te maken. 

uit
agenda 

binnenin!
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BELEID

>RESERVE-
LIJST 
VACCINATIES 
Er staan al meer dan 2 200 
inwoners op de reservelijst. 
Om geen enkel prikje 
verloren te laten gaan, 
hebben we een reservelijst 
aangelegd. Zit jij in een 
van de eerste doelgroepen 
die aan bod komen en 
kan je je snel vrijmaken 
als er op een bepaald 
moment door onvoorziene 
omstandigheden spuitjes 
over zijn? Registreer je dan 
via 
www.wevelgem.be/

reservelijstvaccinatie

> NIEUWS

5

2 200
Van oud naar jong

Vaccinatie 
Eind maart konden we na enkele proefwe-
ken en wat vertraging door leveringen van 
de vaccins van start met de vaccinatiecam-
pagne voor de algemene bevolking. 

Eerst kwamen de 85-plussers aan bod. In de 
komende weken krijgen de 65-plussers hun 
oproepingsbrief, ze worden van oud naar 
jong uitgenodigd. 

Heb jij je brief gekregen? Vergeet dan zeker 
niet om zo snel mogelijk je afspraak vast te 
leggen. Dat kan online, maar ook telefonisch 
via ons callcenter: 056 43 39 20. 

Raak je op eigen kracht niet in het vaccina-
tiecentrum, bel dan naar het callcenter voor 
gratis vervoer: 056 43 39 20.

www.wevelgem.be/vaccinatie

Wegenwerken 

Geen
doorgang
Hond-
schote-
straat 
In de Oostlaan, in het industriegebied Gul-
legem-Moorsele, is er terug doorgaand 
verkeer mogelijk. Op het kruispunt Hond-
schotestraat – Nijverheidslaan is sinds eind 
maart een nieuwe fase opgestart, hierdoor 
is er geen doorgaand verkeer mogelijk tot 
eind mei. Aansluitend wordt verder het ge-
scheiden rioolstelsel aangelegd in de Nijver-
heidslaan. In de Ambachtenlaan en tweede 
deel Nijverheidslaan is de vernieuwing van 
de bovenbouw van de rijweg bezig. De aanleg 
van gescheiden rioleringen in de Drieslaan zit 
op schema. 

www.wevelgem.be/

wegenwerkenindustriezone

Een duurzame industriezone,
  « Wevelgem zorgt ervoor »   

Op zoek naar werk?

Vacatures
Animatieverantwoordelijke 
WZC Het Gulle Heem
Voltijds contract van onbepaalde duur, 
niveau B1-B3 (m/v/x)

> Je job I Je werkt een animatieaanbod uit dat 
aangepast is aan alle bewoners. Dankzij jou 
kunnen bewoners volgens hun eigen waar-
den, verwachtingen, mogelijkheden en be-
perkingen hun leven uitbouwen in het WZC. 
Je neemt initiatief en stimuleert anderen, je 
houdt van teamwork.

> Op jouw lijf geschreven? | Solliciteer dan 
tot en met 21 april. 

Stafmedewerker 
communicatie 
Langdurig contract van bepaalde duur
Bachelor/hoger onderwijs

> Je job I Je staat in voor het voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren van het communi-
catiebeleid per doelgroep. Dit zowel naar de 
inwoners als naar de eigen medewerkers toe. 
Samen met de grafisch medewerker promoot 
je en maak je het lokaal bestuur kenbaar bij 
de bevolking.

> Op jouw lijf geschreven? | Solliciteer dan 
tot en met 14 april. 

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

Investeren in jeugd 

Werken 
Chiro 
Okido
Samen met Chiro Okido Gullegem plannen we 
de heraanleg van de koer en het pad. 

Het pad krijgt een onderhoudsbeurt zodat 
er na regenbuien geen grote waterplassen 
meer staan. Een nieuwe laag beton zal de 
koer omtoveren tot een speelvriendelijke 
buitenruimte voor de leden van de Chiro. De 
vereniging legt de nodige buffering aan en 
wil door het hergebruik van regenwater de 
ecologische voetafdruk stevig verminderen. 
Wevelgem investeert net geen 120 000 euro 
in de heraanleg.

Duurzame jeugdverenigingen, 
 « Wevelgem zorgt ervoor »   

>BESTUUR

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD
De komende zomermaanden 
wordt een pad aangelegd 
tussen de Secretaris 
Vanmarckelaan en de 
Heerweg. Met de aanleg 
willen we een veilig en 
aantrekkelijk wandel- en 
fietstracé creëren langs 
de Heulebeek vanuit het 
centrum van Moorsele richting 
Provinciaal domein Bergelen 
en Kleine Bergelen. Het 
project wordt geraamd op 
ongeveer 147 000 euro, maar 
de gemeente krijgt subsidies 
vanuit het Europees project 
Valys.

Het buitenschrijnwerk 
aan het sportcentrum van 
Wevelgem wordt vervangen. 
Wevelgem investeert 118 905 
euro. Het is de bedoeling om 
dit gebouw energiezuiniger 
te maken. Vorig jaar werd 
het dak al vernieuwd en 
beter geïsoleerd. In een 
volgende fase wordt de 
gevelbekleding onder handen 
genomen met aangepaste 
isolatie. De werken aan het 
buitenschrijnwerk worden na 
dit zomerverlof uitgevoerd.

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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VEILIG NAAR 
SCHOOL 
 WAT HEEFT EEN 
LAMA DAARMEE 
TE MAKEN?

Corona als katalysator
‘Wanneer een dik jaar geleden de coronapandemie toe-
sloeg, had dit ook een grote impact op de verkeerssitu-
atie aan de school de Gulleboom’, vertelt Lucas Vannes-
te, diensthoofd Openbare Infrastructuur en Mobiliteit. 
‘Normaal konden kinderen de school binnen langs drie 
verschillende ingangen: de witte poort in de Bissegem-
straat, de rode poort aan de Koningin Fabiolatraat en 
de blauwe poort in de Processieweg.’ 

Maar omdat ouders niet meer binnen mochten in de 
schoolgebouwen, kon vanaf begin mei enkel maar de 
blauwe poort gebruikt worden. Lucas: ‘Dat zorgde voor 
een ongekende drukte in de Processieweg. Er kon toen 
nog aan beide kanten van de straat geparkeerd worden, 
het was een wirwar van wagens, fietsertjes en jonge 
kinderen die de straat overstaken. We hebben toen 
samen met de directie van de school beslist om in te 
grijpen.’ 

Schoolstraat
Het college van burgemeester en schepenen besliste 

‘Het
 engage-

ment 
van 

Wevelgem 
is een 

belangrijke 
succes-
factor 
voor 
dit 

project’ 

Meer verkeersveiligheid,  « Wevelgem zorgt ervoor »    
Wevelgem zet in op duurzame verplaatsingen. Wie de baan op gaat, moet 
dat op een vlotte en veilige manier kunnen doen. We werken daarom 
volgens het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen en 
Trappen gaat, dan naar het Openbaar vervoer en dan pas naar Perso-
nenwagens. Meer weten: www.wevelgem.be/meerjarenplan2020-2025/
inzetten-op-het-stop-principe

daarom om een parkeerverbod te voeren langs één kant van de Processie-
weg. Daarnaast werd daar ook een schoolstraat ingevoerd op het pleintje van 
de bejaardenwoningen.  Zo’n schoolstraat wordt op spitsuren afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. 

Wevelgem gaat nu nog een stap verder en wil een structurele oplossing. We 
krijgen daarbij begeleiding van Voetgangersbeweging vzw. Dat is een mobi-
liteitsorganisatie die duurzame verplaatsingen wil stimuleren en promoten, 
met bijzondere aandacht voor voetgangers.  Je kent ze zeker van de paarse 
Octopuspalen in verschillende schoolomgevingen. 

Maar wat heeft die lama daarmee te maken?
Samen met Voetgangersbeweging vzw starten we een LaMA (laboratoria mo-
biele alternatieven). ‘Het is een intensief participatie- en co-creatietraject, 
waarbij we leerlingen, de school, handelaars, omwonenden, ouders, … betrek-
ken’, legt Naomé Carmeliet van Voetgangersbeweging vzw uit. 

Naomé: ‘We werken altijd op dezelfde manier: het start met een terreinon-
derzoek en een vooronderzoek waarbij we op zoek gaan naar de belangrijkste 
uitdagingen. Daarna volgen twee workshops waarbij we samen met iedereen 
die wil aan de slag gaan rond deze uitdagingen. Tijdens de eerste creatieve 
workshop bedenken we oplossingen, deze sessie zullen we omwille van corona 
wellicht online houden. De tweede is interactiever, daarbij bouwen we maquet-
tes en kloppen we de testopstellingen af. We willen dit nog voor de zomerva-
kantie afgerond hebben.  Tijdens de grote vakantie kunnen de testopstellingen 
opgebouwd worden. Zo kan er in september en oktober getest worden, aan 
het begin van het nieuwe schooljaar.

En het moet ook gezellig zijn
Die testopstellingen kunnen van alles zijn: de straat schilderen, zitbankjes bou-
wen, … Want sowieso beperkt het zich niet alleen tot een verkeerstechnische 
ingreep, we zetten altijd in op groen, ontmoeting en beweging. Daarna volgt 
een evaluatie van de testopstelling.’  

Meer dan 60 000 euro voor verkeersveiligheid
Lucas: ‘Wevelgem investeert 13 000 euro in het LaMA-traject met Voetgangers-
beweging vzw. En de gemeente engageert zich ook om de proefopstellingen 
die in de smaak vallen ook definitief te installeren.’ Naomé: ‘Het is fijn dat de 
gemeente nu al haar engagement uitspreekt voor de verder opvolging van 
dit project en een eventuele definitieve herinrichting. Dit is een belangrijke 
succesfactor om het project te doen slagen.’ 

Geïnteresseerd in LaMA-projecten? 
Neem een kijkje op www.duurzame-mobiliteit.be/lama

Een veilige schoolomgeving. Geen 
één ouder die het niet belangrijk 
vindt. Je wil je kind met een gerust 
hart met de fiets naar school kun-
nen sturen. Weten dat er gestopt 
wordt aan het zebrapad en erop 
vertrouwen dat er in de omgeving 
rond schooltijd niet te snel gereden 
wordt. Wat als je daar ook zelf iets 
aan kan doen? 

>REPORTAGE

Naomé Carmeliet, 

Voetgangersbeweging 

vzw
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Meer liefde, meer groen

Voor alle 
geliefden 
een boom
Wie trouwt of wettelijk gaat samenwonen, krijgt 
vanaf nu een boom cadeau. Bomen remmen de kli-
maatverandering en nemen CO2 op. 

Wevelgem wil dan ook zo veel mogelijk bomen in 
onze tuinen. We vragen de koppels om de grootte 
van hun tuin door te geven, want een klein stads-
tuintje verdraagt geen joekel van een eik. 

Elk jaar rond Valentijn, da’s de beste plantperiode 
voor bomen, mogen de koppels hun boom oppikken 
in onze Chalet d’Amour. 

DIGIDOKTER

MUZIEK STREAMEN
De wereld verandert en dat is voor onze muziekbeleving niet an-
ders. Vandaag streamen of lenen we online onze muziek. Toegang 
in plaats van bezit is het nieuwe model om muziek te beluisteren. 
Wie meer wil weten over Spotify en andere diensten voor mu-
ziekstreaming kan terecht in de webinar of online infossesie van 
24 april. De digidokter maakt je dan wegwijs in de belangrijkste 
functies en handigheden. 
www.ccwevelgem.be/muziekstreaming

>PICKNICK
Lekker gezellig iets eten 
met je buitenbubbel? 
Zoek dan zeker onze 
picknicktafels op! Als 
de coronamaatregelen 
het toelaten plaatsen 
we begin juni ook onze 
openbare barbecues. Die 
staan in Wevelgem aan 
de site Ter Mote en in het 
park, in Gullegem aan de 
Dwarsschuur en in Moorsele 
bij de sporthal. Organiseer 
je een leefstraat? Dan kan 
je ook een picknicktafel 
aanvragen! 
www.wevelgem.be/bbq

Buitenspeeldag 
 In jouw straat

Zes straten hebben een aanvraag ingediend om 
op woensdag 21 april een Buitenspeeldag in de 
straat te organiseren. Ontdek ze op wevelgem.
be/buitenspeeldag en wat er die dag te doen is. 
Uiteraard is iedereen welkom om mee te spelen!

Paasvakantie
 Sportkampen

De sportkampen van de paasvakantie (12 tem 
16 april) zijn bijna volzet. Ontdek de laatste vrije 
plaatsjes in Gullegem via www.wevelgem.be/
sportkampen. De sportkampen zijn aangepast 
aan de geldende coronamaatregelen.

Wandeling in de kijker 
 Meiboompad

Het Meiboompad is een wandelroute langs de vele be-
zienswaardigheden die de deelgemeente Gullegem rijk 
is, zoals de dwarsschuur van ‘t Goed te Wynckele, de 
Oude Pastorie, provinciedomein Bergelen,...
www.wevelgem.be/wandelroutes

Schrijf je in 

Onthardings-
festival
Vanaf 1 mei zal een voorontwerp van de plannen van het onthar-
dingsproject gepresenteerd worden. Er zal nog heel wat feedback 
mogelijk zijn op deze plannen, ze zijn dus zeker nog niet klaar. Voor 
de verdere uitwerking van de plannen (speelelementen, planten-
keuze,…) zal nog meer participatie volgen. 

Normaal zouden we op 1 mei een groot onthardingfestival houden, 
maar door corona moeten we het wat bescheidener houden. Vanaf 
1 mei vind je in en rond de Deken Jonckheerestraat verschillende 
informatieborden. Je zal ook een digitale tour kunnen maken via 
de website, waarbij je het landschapsontwerp kan verkennen. Wil je 
op 1 mei hierover even in gesprek gaan met de ontwerpers? Dat kan! 
Per sessie zijn er maximum 3 personen toegelaten. Schrijf je in via  
www.wevelgem.be/onthardingsfestival

of bel naar 056 43 34 00.

>DOEN>NIEUWS

BELEEF

Ook de tweede nieuwbouw langs het 
Cultuurpad wordt in gebruik geno-
men. Deze ‘Kleine Porsies’ zullen in de 
toekomst voor heel wat verschillende 
doeleinden gebruikt worden.

Zaal huren
Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, 
zal de zaal gehuurd kunnen worden door vereni-
gingen: voor activiteiten zoals eetfestijnen waar 
de Porseleinhallen net iets te groot voor zijn. 

Refter
De leerlingen van het SPWe-college vlakbij 
zullen deze zaal op schooldagen gebruiken als 
refter. In de nieuwe refter zullen de leerlingen 
allemaal samen kunnen eten, en dankzij de 
keukenruimte kan het aanbod flink uitgebreid 
worden.

Speelpleinwerking
Ook de gemeente zal gebruik maken van dit 
gebouw, zoals nu per uitzondering voor de 
speelpleinwerking in de Paasvakantie. Nu de 
Porseleinhallen in gebruik zijn als vaccinatie-
centrum, wijkt de werking van Haasje Over hier 
uitzonderlijk naar uit.

KLEINE 
PORSIES3X

1

2

3



Duurzaamheid, 
 « Wevelgem zorgt ervoor »   
Duurzaamheid is sowieso een 
rode draad doorheen al onze in-
vesteringen en projecten. Waar 
mogelijk, kiezen we bij ruimere 
projecten altijd voor een duur-
zame invulling. Door bijvoor-
beeld voor energiezuinige ver-
warmingsinstallaties te kiezen, 
het oppervlaktewater zoveel 
mogelijk op te vangen of in de 
bodem te laten infiltreren en op 
een versneld tempo voor open-
bare LED-verlichting te kiezen in 
de hele gemeente. 

Maar daarnaast nemen we ook 
concrete maatregelen om ons 
te wapenen tegen de klimaatop-
warming en zorgen we er tegelijk 
voor dat onze inwoners in een 

kwaliteitsvolle omgeving wo-
nen. Door de Deken Jonckhee-
restraat te ontharden bijvoor-
beeld, door ervoor te zorgen dat 
onze inwoners de kans krijgen 
om deelmobiliteit te ontdekken, 
enz… en door twee projecten die 
recent ‘groen’ licht kregen. 

Wevelgem krijgt er dankzij een 
samenwerking met Natuurpunt 
12,5 hectare groen bij. Dat is een 
oppervlakte van maar liefst 21 
voetbalvelden. ‘Waar mogelijk 
willen we extra groen in onze 
gemeente’, zegt Geert Delaere 
van de dienst Openbaar Groen. 
‘Evident is dat niet, Wevelgem 
is een sterk verstedelijkte ge-
meente. Daarom besliste de ge-
meenteraad om organisaties en 
verenigingen die groen creëren, 

via een subsidiereglement, extra 
te ondersteunen. Zo krijgt wie 
bos of natuurgebied realiseert 
in onze gemeente, een premie.’
Natuurpunt contacteerde de ge-
meente enkele weken geleden 
met de vraag of de gemeente 
hen financieel kon steunen bij 
de aankoop van 12,5 hectare 
grond. Het gaat om verschillen-
de percelen in de omgeving van 
de kloosterhoeve van de Gul-
denbergabdij. Ze worden op dit 
moment nog gebruikt als land-
bouwgrond, maar de mogelijk-
heden om deze om te vormen 
tot waardevol natuurgebied zijn 
groot. 

‘Het bedrag dat we bij het begin 
van deze legislatuur voorzien 
hadden om te investeren in ex-

12,5 HECTARE 
EXTRA GROEN EN 
1700 ZONNEPANELEN

Duurzaamheid is een van de doelstellingen in ons meerjarenplan. Dat we daar met concrete 
acties werk van maken, bewijzen twee projecten die recent groen licht kregen. Wevelgem 
krijgt er dankzij de samenwerking met Natuurpunt 12,5 hectare groen bij en we installeren 
maar liefst 1700 zonnepanelen om de CO2-uitstoot in onze gemeente terug te dringen.

tra groen en natuur, volstaat niet 
voor dit project’, zegt Geert De-
laere. ‘Maar dit waardevol project 
verdient onze steun, dus hebben 
we extra middelen vrijgemaakt.’
‘De Leievallei is het groene hart 
van de gemeente Wevelgem’, 
zegt Herman Nachtergaele van 
Natuurpunt. ‘Dankzij deze steun 
van de gemeente kunnen we een 
belangrijke stap zetten naar het 
herstel en de opwaardering van 
het landschap en de natuur in de 
Leievallei. We zullen de komen-
de jaren hard werken om deze 
gronden uit te bouwen tot een 
waardevol natuurgebied met een 
rijke biodiversiteit.’

Er zullen bijkomende wandel-
paden aangelegd worden, door 
of langs het gebied, met zit- en 

>INTERVIEW
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geïnstalleerd op gebouwen van 
de gemeente en het OCMW: WZC 
Elckerlyc, WZC Het Gulle Heem, 
de Porseleinhallen, het Sociaal 
Huis, de assistentiewoningen 
Ter Meersch, OC De Brouwerij, 
de gemeentelijke basisschool in 
de Kolverikstraat en het depot 
van onze groendienst.

‘Deze investering kost We-
velgem niets: wij stellen enkel 
via ‘een recht van opstal’ onze 
daken ter beschikking aan de 
intercommunale Efin’, zegt 
Christine Descheemaeker van 
de Cel Openbaar Groen. ‘In ruil 
daarvoor kunnen we de energie 
die opgewekt wordt, voordelig 
aankopen. Na 20 jaar worden de 
zonnepanelen onze eigendom. 
Naar schatting zou deze in-
vestering ervoor zorgen dan er 
jaarlijks 120 ton aan CO2 wordt 
uitgespaard. Na 25 jaar zullen we 
1 miljoen euro aan energiekosten 
uitgespaard hebben.’

Het is al de tweede keer dat we 
een dergelijk project uitrollen. 
In 2011 waren we nog een pionier 
toen we op de daken van een 
eerste reeks gemeentelijk ge-
bouwen zonnepanelen plaats-
ten.  

‘Deze investering nu is een van 
de stappen waarmee we de 
doelstelling willen halen om 
tegen 2030 40% minder CO2 te 
produceren. Daarnaast willen we 
met dit project onze voorbeeld-
functie ten opzichte van onze 
burgers opnemen: in zonnepa-
nelen investeren is, ook met de 
recente gewijzigde regelgeving, 
wel degelijk nog interessant en 
vooral een hele duurzame en 
milieuvriendelijke investering. 
Het gaat om een project met 
mogelijke burgerparticipatie: de 
bevolking kan vanaf volgend jaar 
de kans krijgen om mee te inves-
teren in deze zonnepanelen.’

picknickbanken, en een zone 
met plukfruit. Op die manier 
kunnen ook inwoners meege-
nieten van deze natuuruitbrei-
ding. 

Natuurpunt verwacht een sub-
sidie van het Vlaams gewest van 
330 000 euro. De bijdrage van 
de gemeente Wevelgem wordt 
geraamd op 280 000 euro, in 
uitvoering van het subsidie- 
reglement voor aankoop van 
gronden beheerd als natuur-
gebied. Natuurpunt betaalt de 
overige 140 000 euro.

Daarnaast worden in mei en juni 
maar liefst 1700 zonnepanelen 

  Samen met Natuurpunt kocht Wevelgem 12,5 hectare 
groen aan

  We installeren maar liefst 1700 zonnepanelen op onze 
gebouwen

‘Dankzij 
deze zonne-

panelen 
wordt er jaar-

lijks 120 ton 
aan CO2 

uitgespaard. 
Na 25 jaar 
zullen we 

1 miljoen euro 
aan energie-

kosten 
uitgespaard 

hebben.’
Christine Descheemaeker,
duurzaamheidsambtenaar
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BURGER

afscheid nemen

Begraaf-
plaatsen
krijgen 
vlindertuin 
Op de begraafplaats Moorselestraat wordt dit 
jaar een bijkomend urnenveld aangelegd, met 
een nieuw pad ernaartoe. Daarnaast wordt op 
de begraafplaatsen in onze 3 gemeenten een 
vlindertuin aangelegd. Ouders zullen er de 
kans krijgen om in een serene sfeer afscheid 
te nemen van hun levenloos geboren kindje, 
of hun kindje dat voor zijn eerste verjaardag 
is gestorven.

Vanaf april worden op onze verschillende 
begraafplaatsen terug een aantal zerken en 
kelders verwijderd waarvan de concessie ver-
lopen is. De vrij gekomen plaatsen worden met 
gras ingezaaid.

Woonzorgcentra

Jobstudent
We zijn nog op zoek naar jobstudenten die komen-
de zomer ingezet kunnen worden in woonzorg-
centra Elckerlyc in Wevelgem of Het Gulle Heem in 
Gullegem. Heb je al één jaar verpleeg- of zorgkunde 
gevolgd en wil je wel eens meedraaien in een van 
onze warme woonzorgcentra? Of ken je studenten 
die in aanmerking komen?  Check dan www.wevel-
gem.be/studentenjobs of neem contact op met de 
woonzorgcentra.

verenigingen

Oproep tweede
ronde herstel-
subsidies 
De werking van heel wat verenigingen staat onder druk door 
de huidige coronacrisis. Omdat we ook na de crisis op een 
rijk verenigingsleven willen terugvallen, hebben we her-
stelsubsidies in het leven geroepen. Met die subsidies willen 
we hen niet alleen deze crisis helpen overleven, maar hen 
ook ademruimte geven bij de heropstart van hun (vernieuw-
de) werking. Er was een eerste ronde, maar nu wordt er een 
tweede ronde georganiseerd. Tot 15 april kan je een dossier 
indienen. Meer info vind je op 
www.wevelgem.be/herstelsubsidie

wijziging

bevoegdheden
Huidig schepen Frank Acke is sinds november afwezig na 
een hartfalen. Zijn bevoegdheden en taken werden in eerste 
instantie onder de andere leden van het college van bur-
gemeester en schepenen verdeeld. Hij is aan de beterhand, 
maar de revalidatie zal nog een hele tijd duren. Daarom 
wordt hij om medische redenen vervangen als gemeen-
teraadslid en schepen en als voorzitter van het Bijzonder 
Comité.

Hij wordt tijdelijk vervangen, als gemeenteraadslid, door 
Liese Vandoorne (foto rechts). Voormalig schepen Marie 
De Clerck (foto links) vervangt hem als voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst en zij wordt zo ook 
automatisch schepen. Van zodra Frank Acke voldoende her-
steld is, kan hij zijn mandaten opnieuw opnemen. Marie De 
Clerck wordt niet enkel voorzitter van het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst. Als schepen zal ze de bevoegdhe-
den Welzijn en Sociale Zaken, naast Sociale Economie en 
Tewerkstelling opnemen. Kevin Defieuw, tweede schepen, 
neemt de bevoegdheden Personeel en Organisatie op. Bas 
Surmont, zesde schepen, neemt de bevoegdheid Lokaal 
Mondiaal Beleid over van Kevin Defieuw. 

  let op!
Sluitingsdagen
De Zwemkom is dicht op 4 en 5 
april. Alle gemeentelijke diensten 
(ook sport, jeugd, cultuurcentrum 
en bibs) en het Sociaal Huis zijn 
dicht op paasmaandag 5 april. Ook 
de recyclageparken zijn dan dicht. 

 Blokken in de kerk
De volgende blokperiode staat 
voor de deur dus ook nu wordt in 
iedere deelgemeente een geschik-
te ruimte voorzien waar studen-
ten samen kunnen blokken: OC de 
Cerf in Gullegem, OC De Stekke in 
Moorsele en voor Wevelgem gaan 
we creatief aan de slag. Hier wordt 
een blokruimte voorzien in de Sint-
-Theresiakerk. Veel succes aan de 
studenten.

>QUOTE

‘In de bib 
draaien 

geeft een 
chille vibe. 
Het deed 
deugd om 

nog eens voor 
publiek te 
draaien.’

>NIEUWS

Florian Holvoet 
(dj Flow)
dj in de bib

In coronatijd kunnen veel 
dj’s niet meer draaien. De bib 
biedt ze een onderdak. Op 
zaterdagochtend draait een dj 
coronaproof in Bib in het Park. 
Jouw bibbezoek wordt zo een 
leuke muzikale beleving.

Sinds 14 december is er een nieuwe eID. Die 
nieuwe kaart is makkelijker in gebruik en is 
beschermt je beter tegen identiteitsfraude. 

Om de veiligheid te verhogen worden er 
vingerafdrukken opgenomen op de eID. Deze 
vingerafdrukken staan op de chip en kunnen alleen 
door bevoegde instanties gecheckt worden. 

Daarnaast zijn er nog enkele andere wijzigingen. 
Er is een lichter kleurpalet, de chip is verhuisd naar 
de achterzijde van de eID, de foto staat links op de 
kaart, er is een andere barcode en een bijkomende 
RFID-chip.

Praktisch wijzigt er voor jou niets. Je eID blijft gel-
dig tot de vervaldatum en je zal op tijd uitgenodigd 
worden om je eID te vervangen. Ook online kan je 
de huidige eID blijven gebruiken. Hou bij online 
gebruik rekening met waar de chip zich bevindt. 
Misschien zal je de kaart moeten omdraaien.
Voor meer informatie surf je naar 
www.vernieuwde-eid.be

Kurt Wylin

administratief hoofdmedewerker 

dienst burgerzaken

>VRAAG

?

Waarom worden mijn 
vingerafdrukken 
genomen voor de 

nieuwe eID?



14 WE ELGEM 15

WAAROM 
DEEL 

JIJ 
EEN 

AUTO?

Ik ben begaan met het milieu, en probeer 
sowieso de wagen zoveel mogelijk aan 
de kant te laten. Het liefst van al ga ik 

met de fiets overal naartoe. Je kan tot 
vlakbij je bestemming rijden, je hoeft geen 
parkeerplaatsje te zoeken, het kost je ook 
geen geld om te parkeren, en je hebt geen 
stress als het druk is op de baan. Voor verdere 
afstanden neem ik het openbaar vervoer, 
als de verbinding goed is. Pas als ik met het 
openbaar vervoer te lang op weg ben, neem 
ik de auto. Toen ik vijf jaar geleden mijn wagen 
na drie maanden niet meer aan de praat kreeg 
door een platte batterij, besloot ik ‘m weg te 
doen. Een auto die zo vaak stilstaat, dat is 
zonde. Met twee andere vrienden hebben we 
samen één wagen aangekocht, en die delen 
we.  Dat lukt wonderwel. Elk van ons betaalt 
een bedrag per kilometer dat hij de wagen 
gebruikt, en daarmee betalen we alle kosten 
van de wagen. Ik kan het iedereen aanraden.
Kevin Labeeuw (39)
Wevelgem

Mijn man en ik besloten al enkele 
jaren geleden om geen tweede 
wagen meer te kopen nadat de oude 

versleten was. We wonen in het centrum, 
vlakbij mijn werk en vlakbij de school van de 
kinderen, voor ons is dat dus wel haalbaar. 
Voor we het autodelen ontdekten, was het 
soms wel eens lastig, praktisch. Op de dagen 
dat ik de auto nodig had voor de hobby van 
de kinderen, een bezoekje aan de dokter of 
tandarts,… moest ik mijn man naar zijn werk 
brengen en achteraf terug ophalen. Sinds 
anderhalf jaar gebruik ik op die dagen een 
Cambiodeelwagen. Ik vind het echt heel 
gemakkelijk, en het maakt onze keuze voor 
maar één wagen haalbaar, wat financieel 
een goeie zaak is. Ik begrijp dat het voor veel 
mensen niet mogelijk is om hun auto weg te 
doen, maar voor wie het dat wel is, maar nog 
een drempel voelt om de stap te zetten: niet 
twijfelen!

Lynn Geeraert (46) 
Wevelgem

Voor mij is het vooral het financiële 
aspect dat speelt. Ik ga overal naartoe 
met mijn fiets, het is eigenlijk zonde 

om enkel maar een wagen te hebben voor die 
paar keer dat ik uitgebreide boodschappen 
doe of ergens verder moet rijden. Ik schat dat 
ik de Cambiowagen tussen de 3 tot 10 keer per 
maand uitleen. Op die manier kost een wagen 
mij 40 tot maximum 100 euro per maand. Voor 
dat bedrag kan je geen eigen auto bekostigen. 
Het overkomt me maar heel zelden dat een 
auto niet beschikbaar is op het moment dat 
ik ‘m graag wil lenen. Voor uitstappen die ik 
niet vlot kan verzetten, reserveer ik voor de 
zekerheid ver genoeg op voorhand. Dat ik, 
door zelf geen wagen te hebben, het milieu 
een dienst bewijs, is voor mij een aangename 
plus .

Hans Termote  (48)
Gullegem 

Steeds meer 
inwoners hebben nu 
al de voordelen van 
autodelen ontdekt. 
In Wevelgem 
kan je via twee 
autodeelorganisaties, 
Cambio en Foxshare, 
een auto gebruiken.  
In totaal zijn er 
4 deelwagens 
beschikbaar voor 
onze inwoners. Meer 
info vind je op 
www.wevelgem.be/autodelen

‘Een auto die zo 
vaak stilstaat, dat 

is zonde’

‘Dankzij Cambio maar 
één wagen meer 

nodig’
‘Financieel véél 

voordeliger’

>RONDVRAAG

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 | ambulance – Fluvia
112 of 056 22 44 44

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.wevelgem.be/veiligheid-preventie

>NUTTIGE NUMMERS

enkel op afspraak
We werken uitsluitend op afspraak. 
www.wevelgem.be/afspraakmaken



      

 lieswerbrouck

Wanneer zelfs de botjes matchen met de activiteit... 
#paddenoverzet #kijkpuit #natuurpunt #igwevelgem 
#pad #alpenwatersalamander #amfibie

 lennardcorne

Jullie denken mis-
schien dat Jasper 
dapper is... Maar mijn 
grote held is mijn zus 
Sofia. Zij heeft de 
aangeboren immuun-
ziekte PID. Ze maakt 
zelf geen antistoffen 
aan en krijgt dus elke 
week antistoffen. 
Die antistoffen 
worden uit menselijk 
bloedplasma gehaald. 
#geefbloed

 jonasdoornaert

Waar kan ik inschrijven voor 
Gent-Wevelgem? 
#viktor030918 
#igwevelgem 
#gentwevelgem 
#inflandersfields

 spwebasis

Deze toppers ver-
tegenwoordigden 
vandaag hun klas 
in de grote Whizz-
kids finale van het 
vierde leerjaar @
spwebasis. Uitein-
delijk werden ze 
12de op meer dan 
260 klassen. Dikke 
bravo #igwevel-
gem

 emeliefde

Relaxed state of 
mind. 
#therollinghottub 
#momofboys 
#boysmom
#mamazijn 
#clickinmoms 
#momswithca-
meras 
#childhoodun-
plugged 
#mamavantwee 
#momblogger

 kokonuts_globalsounds

We zorgen vandaag voor 
Global Sounds Nuttiness 
in de Bib in het Park van @
gemeente_wevelgem! 
#globalsounds #worldmusic
#cultuurwevelgem #igwe-
velgem #allvinyl

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram en Facebook 
met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

>TAG


