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Denk mee over het 
Moorsele van Morgen! 
Van 26 april tot 21 mei 
kan jij je mening ge-
ven over wat je echt 
belangrijk vindt voor 
Moorsele, op het vlak 
van groen, mobiliteit 
en klimaat. Met jouw 
informatie gaan de 
ontwerpers aan de slag 
en zetten ze de eer-
ste lijnen uit voor het 
Moorsele van morgen. 
Het eindresultaat is 
een toekomstplan voor 
Moorsele dat we dit na-
jaar nog voorstellen. 

Neem alvast deel aan 
de digitale bevraging 
en neem een kijkje op 
w w w.wevelgem.be/

masterplanmoorsele

uit
agenda 

binnenin!
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BELEID

>AMFIBIEËN  
Vrijwilligers hebben 
bijna 1000 amfibieën 
veilig overgezet van hun 
winterrustplaats naar 
de voortplantingspoel. 
In de Normandiëstraat 
was het een topjaar 
voor salamanders (496 
alpenwatersalamanders 
en 111 kleine 
watersalamanders). In de 
Ezelstraat/Moorselestraat 
waren er minder amfibieën 
door verdroging en 
biotoopverlies. 

> NIEUWS

5

990
Vaccinatie 

Op schema   
Rond begin mei zijn net geen 10 000 inwo-
ners van Gullegem, Moorsele en Wevelgem 
gevaccineerd. Dat is bijna 40 % van de inwo-
ners ouder dan 18 jaar. De oudste inwoners 
en risicopatiënten zijn ingeënt, we blijven 
verder vaccineren van oud naar jong.

Heb jij je eBox al geactiveerd? Via deze veili-
ge en betrouwbare manier kom je snel te we-
ten wanneer je aan de beurt bent. De digitale 
brief biedt je een aantal dagen voorsprong bij 
het boeken van je afspraak ten opzichte van 
een gewone papieren uitnodiging. Activeer 
je eBox via myebox.be. 

Campus Deken Jonckheere 

Geef je 
mening
Van 1 mei tot en met 6 juni loopt een parti-
cipatietraject over het voorontwerp van de 
plannen van het onthardingsproject. Er is 
nog heel wat ruimte voor goede ideeën en 
feedback. 

Bekijk de plannen en geef je mening op www.
wevelgem.be/campus-deken-jonckheere. 
Dezelfde informatie zal je ook kunnen te-
rugvinden op informatiepanelen in de biblio-
theek. In en rond de Deken Jonckheerestraat 
zal je bovendien verschillende borden kun-
nen bezichtigen over het onthardingsproject.

Door de coronamaatregelen moeten we 
noodgedwongen het onthardingsfestival van 
1 mei een jaartje uitstellen.  De Deken Jonck- 
heerestraat wordt dit jaar echter wel voor 
het weekend afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.  De jeugdbewegingen gelegen op de 
site zullen van de straat gebruik maken voor 
een aantal activiteiten met hun leden. 

Inschrijven voor een gesprek met de ont-
werpers op 1 mei kan nog steeds via www.
wevelgem.be/onthardingsfestival of bel naar 
056 43 34 00. Per sessie zijn er maximum 3 
personen toegelaten. 

www.wevelgem.be/onthardingsfestival

www.wevelgem.be/campus-deken-jonck-

heere

Op zoek naar werk?

SPONTAAN 
SOLLICI- 
TEREN 
Zin in een job dicht bij huis, met een goeie 
verloning, mooi verlofpakket en toffe colle-
ga’s? 

Wij hebben een pak verschillende jobs, van 
verzorgende functies in onze woonzorgcen-
tra, over administratieve of technische func-
ties.  

Momenteel zijn alle vacatures ingevuld, maar 
stuur zeker je cv door, we contacteren je als 
je in aanmerking komt voor één van onze va-
catures.

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

Wegenwerken 

Overheu-
lestraat 
(Barak-
ken) 
In mei wordt een stuk van de Overheulestraat 
in Moorsele heraangelegd. Het gaat om de zij-
tak aan café In De Barakken. 

De weg is onderdeel van de Zilveren Spoor-
route en ook bezoekers van de West-Vlaam-
se Aeroclub nemen deze weg. Oorspronkelijk 
was dit stuk weg privé-eigendom, maar ge-
zien het openbaar karakter nam Wevelgem dit 
stuk straat over van de eigenaar. 

Er is een aannemer aangesteld, de heraanleg 
van de weg zal zo’n 11 000 euro kosten. 

DRIE 
GROTE 
JUBILEUM-
FEESTEN
Jaarlijks vieren heel wat 
Wevelgemse koppels 
hun gouden, diamanten, 
briljanten en platina 
huwelijksverjaardag. Een 
heugelijke gebeurtenis die ze 
veelal delen met familie en 
vrienden. De inwoners kunnen 
kiezen voor een ontvangst 
op het gemeentehuis of een 
bezoek van een delegatie van 
het schepencollege op hun 
feest of bij hen thuis.  

207 Wevelgemse koppels 
moesten deze festiviteiten 
door de coronamaatregelen 
noodgedwongen annuleren. 

Ook in 2021 vieren 
normaalgezien 183 koppels 
hun huwelijksverjaardag. We 
merken dat jubilarissen heel 
wat belang hechten aan de 
felicitaties die ze krijgen van 
het schepencollege en dat 
er vraag is om ook dat luikje 
alsnog te voorzien. Op die 
vraag wil Wevelgem nu ingaan. 
Indien de maatregelen 
het toelaten wenst het 
gemeentebestuur, hopelijk 
in het voorjaar van 2022, 
drie feestmomenten te 
organiseren waarbij de 
jubilarissen van 2020 en 2021 
per deelgemeente worden 
uitgenodigd.    

In deze tussenperiode bezorgt 
het gemeentebestuur de 
felicitaties en attenties via 
de post en desgewenst (en 
indien mogelijk volgens de 
maatregelen) via een kort 
stoepbezoek. 
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GROEN EN 
LEVENDIG 
CENTRUM
METAMORFOSE 
VOOR 
GULLEGEM

Geert Knockaert, beleidsmedewerker Vrije Tijd: ‘Het hui-
dige ontmoetingscentrum de Cerf is sinds 1996 eigendom 
van de gemeente, maar dateert uit de jaren ‘60. Het heeft 
lange tijd uitstekend dienst gedaan, maar vertoont nu toch 
een aantal gebreken: de feestzaal heeft zijn beperkingen, 
het gebouw vertoont slijtage en mist wat uitstraling, de 
toegankelijkheid en duurzaamheid raken achterhaald.’ 

Nieuw ontmoetingscentrum in de Kerkstraat
Enkele jaren geleden organiseerden we daarom al een gro-
te brainstorm met de gebruikers van het OC. We namen 
daarbij urbaniste Els Nulens onder de arm: ‘Gullegem heeft 
momenteel een eigenaardig centrum,’ legt ze uit. ‘Aan de 
voorkant van de kerk heb je een historisch ‘stratencen-
trum’. Aan de achterkant werd een soort bijkomend cen-
trum gemaakt met een parking en appartementsgebou-
wen. Daar is in oppervlakte veel publieke ruimte, maar die 
heeft weinig betekenis. Door het nieuw OC in de Kerkstraat 
ter hoogte van het speelpleintje te bouwen, knopen we 
die twee centra aan elkaar en ontstaat er een nieuw ont-
moetingsplein. Het wordt een aangename, interessante en 
verkeersveilige plek, waar inwoners graag en vaak zullen 
wandelen, fietsen, babbelen, …’

Geef je mening
Wat vind jij belangrijk in dit nieuwe project? Surf naar www.wevelgem.be/centrumgullegem en geef 
jouw visie over:
• Een nieuw ontmoetingscentrum op maat 
• Een levendig centrumplein voor ontmoetingen en evenementen 
• Het herwaarderen van de Heulebeek 
• Meer groen in het centrum 
• Een verkeersveilig en bereikbaar centrum

Sterk uitgebouwde socio-culturele infrastructuur,  « Wevelgem zorgt ervoor »    

Uitmuntende architectuur 
Via de Open Oproep gaan we deze zomer met de Vlaams Bouwmeester op zoek naar een ontwerpteam 
voor het OC en het plein. De ervaring en deskundigheid van de Vlaams Bouwmeester staan garant voor 
de kwaliteit van het ontwerp. Architecten uit binnen- en buitenland kunnen zich kandidaat stellen voor 
deze opdracht. 

Heulebeek bijna 100% bovengronds
Dit centrumvernieuwingsproject geeft ons ook de kans om de Heulebeek een nóg prominentere plek 
te geven in Gullegem. Ivo Terrens van de Vlaamse Milieumaatschappij: ‘De Heulebeek loopt momenteel 
onder de Kerkstraat en de parking door een betonnen koker. We zullen een groot stuk weer openleggen, 
tot achteraan de kerk ongeveer. 

Dat is niet alleen beter voor het leven in het water, maar ook belangrijk om hittestress te vermijden. 
Asfalt en bebouwing zorgen ervoor dat warmte veel te lang blijft hangen, waterpartijen kunnen dit 
effect verminderen. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon tof om water in het centrum te hebben. We 
zijn benieuwd welke voorstellen het ontwerpteam zal doen waardoor de inwoners dicht bij het water 
kunnen. Dat kunnen terrassen zijn, een staketsel of vlonderpad dat door rietkragen op de oever loopt.’

Park naast de beek
We nemen ook feestweide De Gulle in de Kerkstraat mee in dit vernieuwingsproject. Deze driehoekige 
groenzone wordt uitgebreid tot een centrumpark naast de beek. Een deel van de Kerkstraat wordt 
hiervoor onthard. Momenteel bestaat de groenzone uit gras, bomen en een vijver. We vullen dit aan met 
klimaatrobuuste begroeiing die de biodiversiteit ondersteunt. Tot slot komen er natuurlijke speelele-
menten die kinderen meteen aan het ravotten zullen zetten.

Planning
Dit is geen klein project, integendeel. Nathalie Versavel, beleidscoördinator Grondgebiedszaken: ‘Het 
zal dan ook enkele jaren duren voordat alle werken afgerond zijn, maar het zal de moeite waard zijn! Als 
alles vlot verloopt, kan de bouw van het OC ten vroegste in het najaar van 2023 starten. Voordien zullen 
wel wat voorbereidende werken nodig zijn, zoals rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen.’ 

Participatie
We betrekken maximaal de gebruikers van het ontmoetingscentrum en alle inwoners, zodat we samen 
het nieuwe Gullegem maken. En die participatie start nu al en loopt tot eind augustus. Wil je graag al je 
zeg doen over een aantal essentiële onderdelen van dit nieuwe centrum? Surf dan naar www.wevelgem.
be/centrumgullegem en klik door naar de online bevraging. Meld je aan en geef je mening, zodat het 
ontwerpteam er rekening mee kan houden. 

Ontwerp
De afbeeldingen hiernaast geven je een idee van hoe het nieuwe plein met het nieuwe ontmoetings-
centrum er kan uitzien. Let wel: het ontwerp van het OC ligt nog niet vast, het is enkel een voorbeeld 
van hoe het er zou kunnen uitzien. Bekijk de volledige afbeelding op 
www.wevelgem.be/centrumgullegem

Vanaf de zomer gaan we samen met 
de Vlaams Bouwmeester op zoek naar 
een ontwerper voor het nieuwe ont-
moetingscentrum in Gullegem. Het 
OC komt in de Kerkstraat. De hele om-
geving wordt compleet vernieuwd: er 
komt een nieuw groen centrumplein en 
de Heulebeek wordt open gelegd. 

>REPORTAGE

Voorbeeld van wat het kan zijn, 
Het Ontwerp is nog niet definitief.

Denk met ons mee via
www.wevelgem.be/centrumgullegem
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Wandelingen Grensleie

Groene Halte 
Ken jij Groene Halte al? Dat zijn vijf wandelingen 
die verweven zijn met elkaar en met haltes van het 
openbaar vervoer. Zo kan je altijd makkelijk terug 
naar huis met de trein of bus. 

De wandelingen zijn 15 tot 20 kilometer lang, maar 
je kan ook kortere lussen maken. 

Alle info is verzameld in een handig boekje met rou-
te-informatie en interessante plaatsen onderweg.  
Het is te koop voor 5 euro in het infopunt voor toe-
risme in Bib in het Park. 

Een samenwerking van Toerisme Grensleie en Trein-
TramBus.

www.wevelgem.be/groenehalte

Volg Wevelgem

Spotify
Sinds kort kan je Wevelgem volgen op het online streamingsplat-
form Spotify. Je zal er vooral afspeellijsten van vrijetijdsdiensten 
vinden. Zo zal de bib geregeld de collectie thematisch in de kijker 
zetten en zal je ook de lijstjes van het CC kunnen volgen. 

Ouders die hun kinderen naar de speelpleinwerking stuurden af-
gelopen paasvakantie, kunnen nu al de lijst met favoriete meezin-
gers vinden op onze account. Ook Bonnes Coronacarrousel en een 
aangenaam afspeellijstje van onze bibliotheekdj’s zijn beschikbaar 
via  onze Spotify. Het beluisteren van onze lijstjes is gratis. Open 
Spotify en zoek ‘Wevelgem’ of scan de Spotify-code hiernaast. 

>FILM 
‘MODERNISM 
FOR THE 
FUTURE’
In juni kan je ‘Papagalo, 
what’s the time’ bekijken 
in Bib in het Park. Deze 
film van visueel artieste 
Ingel Vaikla is opgenomen 
in het voormalig 
Joegoeslavië-paviljoen 
van het Sint-Pauluscollege.
De bewegingen van 
spelende kinderen 
accentueren de dynamiek 
en openheid van dit uniek 
staaltje modernistische 
architectuur.
www.leiedal.be/

modernism-for-the-future 

CC Wevelgem 
 NIEUWSBRIEFREEKS

Het cultuurcentrum laat je reizen en dromen met 
’12 momenten met emotie in Ethiopië’.  Elke week 
krijg je drie reisverslagen. Je kan het volgen op 
de website van CC Wevelgem of inschrijven op 
de aparte nieuwsbrief.
www.ccwevelgem.be

Vanackerestraat 
 tweede Regenboogzebrapad

Er komt een tweede regenboogzebrapad. Deze 
keer in Wevelgem, recht voor het gemeentehuis 
(het kasteel). We zetten zo letterlijk in de verf dat 
iedereen welkom is en vinden dat geweld en on-
verdraagzaamheid niet kan.

Wandeling in de kijker 
 Nonnenbospad

Deze wandeling leidt je langs de Leieboorden en door-
heen het Leiebos in de deelgemeente Wevelgem. Ook 
onder meer de kloosterhoeve Guldenbergabdij, samen-
tuin Eigen Kweek en het Tuinpaviljoen van Wevelgem 
passeren de revue. www.wevelgem.be/wandelroutes

Stem jij ook op je favoriete handelaar?

KOOP LOKAAL
Ook dit jaar gaat de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC 
West) op zoek naar ambassadeurs voor de campagne ‘ik koop lo-
kaal bij een winkelier van hier’. Ambassadeurs van die campagne 
maken mensen warm om lokaal te kopen én voeren promotie voor 
hun eigen zaak. 

Met de actie wil OC West lokaal kopen in de verf zetten, winkeliers 
een hart onder de riem steken, en mee helpen bouwen aan een sterke 
handelskern in steden en gemeenten. Handelaars die trots zijn op 
hun producten, vakkennis en service, konden zich in april kandidaat 
stellen om ambassadeur van hun gemeente te worden. Het grote 
publiek kan stemmen op zijn favoriete handelaar tot en met 25 mei. 
Wie stemt, maakt kans op mooie prijzen, zoals een vakantiecheque 
of een gemeentelijke cadeaubon. 

Er wordt in elke stad en gemeente een ‘ik koop lokaal-ambassa-
deur’ verkozen. In juni wordt tijdens een finale ook een provinciaal 
ambassadeur verkozen.

Stem op je favoriete handelaar  via www.ikkooplokaal.be.

>DOEN>NIEUWS

BELEEF

In januari start iedereen met goede 
voornemens. Mei is dé maand om 
even te controleren hoe het zit met 
die voornemens. Door de corona-
maatregelen is niet alles mogelijk, 
maar er kan wel nog veel.

Meer sporten
De Zwemkom is open voor baantjeszwemmen. 
Reserveer je tijdslot online en zo ben je zeker 
van een rustig moment in je baantje. | www. 
dezwemkom.be | Of kom lopen op de nieuwe 
atletiekpiste! Koop jouw persoonlijke badge 
voor 5 euro aan het onthaal van De Zwemkom.
www.wevelgem.be/atletiekpiste-wevelgem

Meer lezen
Ook de bib blijft open voor publiek. Geniet van 
de rustige momenten en zoek een boek dat bij je 
past. Meer fan van actie? De bib heeft een grote 
collectie gezelschapsspelen voor alle leeftijden. 
Of je kan er ook verschillende wandel- en fiets-
kaarten uitlenen.

Gezonder leven
Onder het motto ‘Op jouw gezondheid’ zet ge-
meente Wevelgem in op verschillende acties  
voor een gezonder leven. Wil je bijvoorbeeld ge-
zonder eten? Maak dan een eetdagboek: www.
wevelgem.be/eetdagboek. Je kan ook anderen 
helpen door bijvoorbeeld bloed te doneren 
www.wevelgem.be/bloed-doneren. 

ACTIE!3X
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Er zijn al gemakkelijke periodes 
geweest om de speelpleinwer-
king te organiseren. Niemand die 
nu al kan zeggen hoe komende 
zomer er zal uitzien, laat staan 
hoe groot de bubbels op dat 
moment zullen mogen zijn. ‘Die 
bubbels zijn nochtans vrij bepa-
lend’, zegt Ward Schoutteten, 
coördinator van de speelplein-
werking. ‘Hoe meer bubbels, 
hoe meer locaties we moeten 
vinden. Voldoende leiders en 
leidsters vinden is elk jaar so-
wieso al een uitdaging. Als de 
groepjes kleiner worden, hebben 
we nog meer leiding nodig. Elke 
groep moet immers ten allen tij-
de twee leiders hebben, zodat er 
altijd één leider bij de groep kan 
blijven als er iets onverwachts 
zou gebeuren.’

Leiders en leidsters worden dan 
ook met open armen ontvan-
gen. ‘Wie twijfelt: niet aarzelen’, 
zegt Ward. ‘Er heerst een hele 
leuke sfeer tussen alle leiders 
en leidsters, we proberen nu en 
dan iets te organiseren om de 
groepssfeer nog wat leuker te 
maken, je leert er verantwoor-
delijkheidszin, en je verdient er 
ook een centje bij.’

Ook al weet niemand nog waar 
we eindigen, de jeugddienst is nu 
al druk in de weer om de speel-
pleinwerking voor te bereiden. 
‘We hebben dit vorige zomer ook 
al klaar gespeeld, en we hebben 
dus al wat ervaring opgebouwd’, 
zegt Ward. ‘De daguitstappen, 
naar een pretpark bijvoorbeeld, 
dat kunnen we dit jaar niet or-

ganiseren. Als het bijvoorbeeld 
bubbels van 20 kinderen worden, 
dan kunnen we niet voor elke 
bubbel een aparte bus inleggen. 
We zetten dit jaar extra dan ook 
extra in op leuke buitenactivitei-
ten en workshops.’ 

Belevenissen en herinneringen
‘Sowieso gaan we tot het uiter-
ste om de speelpleinwerking ge-
organiseerd te krijgen, wat ook 
de coronaregels op dat moment 
zijn’, vertelt Ward. ‘Veel ouders 
rekenen echt op de speelplein-
werking om de opvangpuzzel 
gelegd te krijgen, we willen hen 
dan ook niet in de steek laten. 
Waarmee we uiteraard niet ge-
zegd willen hebben dat de speel-
pleinwerking louter een opvang 
is voor de kinderen. Voor veel 

VOOR ELK KIND EEN 

AANGEPASTE 

SPEELPLEINWERKING

De paasvakantie ligt nog maar net achter ons, of daar is de zomervakantie al. Evident wordt 
het niet voor speelpleinwerking Haasje Over om in coronatijden elk kind in Wevelgem een 
aangepast speelaanbod te kunnen bieden, maar we gaan ervoor. Zeker in deze tijden is het 
belangrijk dat kinderen zich in de vakanties kunnen uitleven, en kunnen ravotten.

kinderen zorgt de speelplein-
werking voor prachtige beleve-
nissen en herinneringen.’

‘We krijgen heel vaak de feed-
back dat de kinderen tijdens 
de speelpleinwerking de kans 
krijgen om unieke dingen uit te 
proberen. Met drones vliegen, 
olympisch schermen, kampen 
bouwen, freerunnen,… Het zijn 
activiteiten die zonder de speel-
pleinwerking niet zo evident zijn. 
En vooral: de speelpleinwerking 
is laagdrempelig. We houden het 
inschrijvingsgeld bewust laag, 
net omdat we willen dat elk kind 
de kans moet krijgen om naar 
de speelpleinwerking te komen. 
Dat elk kind erbij hoort, is net 
een van de speerpunten in het 
meerjarenplan.’

>INTERVIEW
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Tienerwerking
Nieuw dit jaar is dat we met een 
tienerwerking uitpakken. ‘De 
speelpleinwerking is normaal 
toegankelijk voor jongeren tot 
14 jaar, maar we merken dat er 
maar heel weinig jongeren naar 
de speelpleinwerking komen 
eens ze ouder zijn dan 12 jaar. Ze 
voelen zich te oud om tussen de 
kinderen te zitten, maar zijn nog 
te jong om zelf leiding te geven. 
Ook voor andere (sport)kampjes 
vallen ze sneller uit de boot. Om 
die tieners te bereiken, gaan we 
nu een aparte tienerwerking uit-
zetten’.

Het is niet evident om die doel-
groep te strikken. ‘We gaan de 
jongeren vooral zelf laten beslis-
sen wat ze graag zouden doen 
als activiteit. Als lasershooten 
hen een goed idee lijkt, gaan we 
ons best doen omdat georgani-
seerd te krijgen, enz.’

De speelpleinwerking afdeling 
Hoogstraat is daar een mooi 
voorbeeld van. ‘Dat is onze in-
clusieve speelpleinwerking’, 
vertelt Ward. ‘Kinderen met een 
beperking zijn er welkom, en ook 
kinderen zonder beperking kun-
nen er inschrijven. Elk jaar mo-
gen we er 50 kinderen verwel-
komen. We hebben aangepast 
spelmateriaal, en werken samen 
met de organisatie De Stroom 
om ons te begeleiden.’

‘We zetten 
dit jaar dan 
ook extra in

  op leuke 
buiten-

activiteiten 
en work-

shops’
Ward

Coördinator van de 
speelpleinwerking

Een speelaanbod voor elk kind,  « Wevelgem zorgt ervoor »            
Speelpleinwerking Haasje Over organiseert speelpleinwer-
king in alle schoolvakanties. Enkel tijdens de maand juli niet, 
dan wordt de speelpleinwerking georganiseerd door de vzw 
speelpleinwerking Katjeduk. De gemeente organiseert in de 
maand augustus ook speelpleinwerking in de deelgemeenten 
Gullegem en Moorsele. We merken dat de vraag groeit om ook 
tijdens andere periodes Haasje-Over te organiseren in zowel 
Gullegem als Moorsele. Er zijn concrete plannen om dat tijdens 
bepaalde andere schoolvakanties ook te doen, vanaf 2022. 
We verzamelen de vragen uit de deelgemeentes, bekijken 
de beschikbaarheid van de speellocaties en kijken uit naar 
voldoende beschikbare leiding. Voor meer informatie kan je 
terecht op: 
www.wevelgem.be/speelpleinwerking
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BURGER

Fietsdelen

Nog meer
deelfietsen 
Aan het station in Wevelgem, het Gemeen-
teloket en aan de Posthoornkerk staan nu al 
deelfietsen van de firma Donkey Republic. 
Voor het zomerverlof komen er nog eens 8 
deelfietsen aan het station van Wevelgem bij 
maar deze keer van de firma Blue-Bike. Wie 
van de trein stapt in Wevelgem, kan dus ge-
makkelijk zijn weg naar zijn eindbestemming 
verderzetten met een deelfiets. Een Blue-Bike 
ontlenen kan voor 1,15 euro per 24 uur en die 
moet je telkens terugzetten in het punt waar je 
hem ontleende. Een fiets van Donkey Republic 
ontlenen kan voor 13 euro per 24 uur en kan je 
in elk Donkey Republicpunt achterlaten. Je kan 
een fiets ook korter of langer ontlenen. 

In Moorsele en Gullegem worden dit jaar ook 
nog deelfietsen geplaatst van Donkey Repu-
blic. Alle info via
www.wevelgem.be/fietsdelen

Gegevens worden anoniem

Huisdier
kwijt?
Vanaf 1 mei worden alle contactgegevens op de 
chips van huisdieren automatisch anoniem. Alleen 
bevoegde personen zoals dierenartsen en politie 
kunnen die gegevens dan nog lezen. De vele vrij-
willigersorganisaties die zich het lot van verloren 
gelopen dieren aantrekken, zullen geen toegang 
meer krijgen tot die belangrijke informatie. Eige-
naars kunnen er wel voor kiezen om die gegevens 
openbaar te maken. Dat kan via de websites 
www.dogid.be  en www.catid.be. 

Fietszone in Moorsele

Denk je mee?  
In het centrum van Moorsele zijn er al twee fietsstraten, de 
Overheulestraat en de Salinusstraat. Deze centrumstraten 
worden omringd door straten met éénrichtingsverkeer. In 
ons nieuw lokaal mobiliteitsplan nemen we ons onder meer 
voor om te onderzoeken hoe een fietszone in Moorsele er 
kan uitzien. 

We gaan dat doen via een brede bevraging, die zal deel uit 
maken van de bevraging in het project DNA-masterplan 
Moorsele. De deelnemer aan die enquête zal kunnen aan-
duiden hoe hij of zij deze fietszone precies ziet. Meer infor-
matie zal hierover binnenkort te vinden zijn op de website. 
www.wevelgem.be/masterplanmoorsele

Inwoners bewerken ‘Growing up here 
was awesome’ 

Stay Tuned  
Oud-inwoner Brent Vanneste -gekend van STAKE- maakte 
in 2019 het nummer ‘Growing up here was awesome’. Deze 
sound is de muzikale poot van onze huisstijl. 

In het kader van ‘Lokale helden’ hebben we de Lead sheet 
van het nummer ter beschikking gesteld voor solomuzi-
kanten, bands, harmonieën en ander lokaal muzikaal talent 
en hen gevraagd om hun eigen versie van het nummer te 
spelen, te filmen en ons dat te bezorgen. Met alle inzen-
dingen maken we één fantastische uitvoering, die we in mei 
presenteren aan het grote publiek. 
www.wevelgem.be/staytuned

  let op!
Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten (dus 
ook de sport- en jeugddienst, het 
cultuurcentrum en de bibs) en het 
Sociaal Huis zijn dicht op 1, 13, 14, 15 
en 24 mei. Ook de recyclageparken 
zijn dicht op 1, 13, 14, 15 en 24 mei. 
De Zwemkom is gesloten op 1, 13, 
23 en 24 mei, maar open van 14 tot 
en met 16 mei (vakantieregeling, 
andere openingsuren). Sporthallen 
zijn beperkt open op 13 en 24 mei 
(enkel voor competities en derge-
lijke). 

 Fietssuggestie-
stroken Lauwestraat
In de tweede week van mei worden 
fietssuggestiestroken aangelegd 
in de Lauwestraat. Eerder in 2020 
werden er nieuwe suggestiestroken 
aangelegd tussen de drempel en 
de brug. Nu zal ook de rest van de 
Lauwestraat fietssuggestiestroken 
krijgen. 

>QUOTE

‘Kom op 
de koffie 

in de 
wereldwinkel 

voor de 
World 

Fair 
Trade 
Day’

>NIEUWS

Mia Hubrecht
medewerker Oxfam 
Wereldwinkel
In Wevelgem dragen we eerlij-
ke handel en lokale duurzame 
voeding  hoog in het vaan-
del. Sinds februari 2018 mag 
Wevelgem zichzelf een echte  
FairTradeGemeente noemen. 
Ze is daarmee één van de 198 
Vlaamse gemeentes die aan de 
criteria van de campagne Fair 
Trade Gemeentes voldoet. Op 
8 mei is het World Fair Trade 
Day, en de bezoekers van de 
wereldwinkel krijgen er op het 
terras een koffie aangeboden.
www.wevelgem.be/fairtrade  

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, 
kunnen we terug volop activiteiten 
organiseren. Je kan als vereniging ook 

gebruik maken van gemeentelijke kanalen om je 
activiteit kenbaar te maken.

Zo kan je onder meer een plekje aanvragen in de 
kalender van onze infokrant, via  www.wevelgem.
be/infokrant. Ook de UiTdatabank is een optie. 
Deze UiTdatabank is ook gekoppeld met verschil-
lende andere websites zoals UiT in Vlaanderen. Je 
kan je aanvraag indienen via www.uitdatabank.be.
Lijken aanplakborden jou een goed idee? Verspreid 
in de gemeente zijn er verschillende aanplakbor-
den. Een lijst van de locaties vind je hier: www.
wevelgem.be/gemeentelijke-aanplakborden. Op 
verschillende invalswegen hebben we bovendien 
nieuwe frames geplaats om banners op te han-
gen. Banners en aanplakborden vraag je aan via 
het O-formulier: www.wevelgem.be/o-formulier.

Wat kunnen we niet publiceren? Activiteiten uit de 
competitiekalender, puur commerciële activiteiten 
zonder gemeenschapsvormend karakter, activitei-
ten enkel voor leden van een bepaalde vereniging, 
of fuiven. 
www.wevelgem.be/ikorganiseer

Sanne Loncke | vrijetijdsmedewerker

>VRAAG

?

Waar kan ik als 
vereniging 

reclame maken 
voor mijn activiteit?
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WAT MIS 
JIJ HET 

HARDST NU 
JE ZAAK 
DICHT IS?

Negen jaar geleden startten we met ons 
restaurant hier in Moorsele. Een zaak 
opstarten is niet evident, het duurt 

wel een tijd voor je goed en wel vertrokken 
bent en je niet meer moet rekenen elke 
dag. Dat vind ik nu het ergste aan die hele 
coronacrisis. Dat we nu weer in zo’n periode 
beland zijn waarin we moeten rekenen en 
tellen om alles betaald te krijgen, terwijl we 
daar zelf niets aan kunnen doen. De klanten, 
die mis ik ook geweldig hard. Ik hoop dat ze 
ons niet vergeten zullen zijn, en nog even 
graag zullen komen als voor deze crisis. Of we 
8 mei open zullen gaan, ik weet het nog niet 
goed. We hebben maar 24 plaatsjes. Hoeveel 
mensen mogen er aan één tafel? Hoe ver 
moeten de tafels uit elkaar? We weten het 
nog allemaal niet. En als het dan slecht weer 
is, heb je weer eten voor niets aangekocht… 
Intussen doen we verder met de take-away, 
omdat ons dat toch wat inkomsten geeft.
Mieke Devolder en Steven Baussen
Eetcafé Orange Moorsele

Nadat we eerst 12 jaar een traiteurszaak 
hadden, openden we in 2011 Bistro 
Mike’s. Twee jaar geleden trokken 

we tijdelijk naar Sint-Eloois-Winkel om in 
juli van vorig jaar onze intrek te nemen in 
een vernieuwd pand in Gullegem. Een ideale 
start was het uiteraard niet. We zijn amper 
drie maanden open geweest, om net als alle 
andere horecazaken sinds oktober al dicht te 
zijn. Op 8 mei doen wij sowieso niet open, of 
het nu mag of niet. Enkel een terras is voor ons 
niet rendabel. Voor cafés kan dat nog lukken, 
maar voor restaurants is dat echt heel lastig 
plannen, met het wisselvallige weer in ons 
land. Wij wachten tot we écht open mogen. 
Intussen behelpen we ons met take-away. We 
tellen echt de dagen af. We missen het sociaal 
contact met onze klanten, de bevestiging dat 
we goed bezig zijn als we positieve reacties 
krijgen. En uiteraard missen we ook de centen, 
financieel is dit echt geen goeie periode.
Mike Goethals 
Bistro Mike’s in Gullegem

Sinds een dr ietal  jaar baat ik 
chocoladezaak Chocolat uit in 
Wevelgem. Eerst was de Chocolat 

recht tegenover het gemeenteloket, sinds 
oktober zit ik iets verder in de Kortrijkstraat. 
Het was de bedoeling dat er op die nieuwe 
locatie ook een koffiehoek zou zijn, waar de 
klanten zouden kunnen genieten van een 
koffie met wat zoetigheid, maar net op het 
moment dat ik de koffiebar zou opendoen, 
startte de tweede lockdown. Ik heb er dus nog 
steeds geen dag mensen kunnen ontvangen. 
Jammer, want ik keek er echt wel naar uit, naar 
die gezelligheid. Mensen kunnen bedienen en 
een praatje maken, het zal echt een mooie 
aanvulling zijn bij mijn chocoladewinkel. 
Gelukkig is die wel open kunnen blijven 
het voorbije jaar, al is ook mijn verkoop wat 
minder geweest dit jaar. Geschenkmanden 
bijvoorbeeld, die verkoop ik veel minder. Er 
zijn immers geen feestgelegenheden genoeg 
waarop die cadeau worden gedaan…
Sophie Dubaere  en Rob De Leersnijder
Chocolat in Wevelgem

We zitten er allemaal 
wel op te wachten: 
het moment 
waarop we samen 
iets kunnen gaan 
drinken op café, of 
onze voetjes onder 
tafel kunnen steken 
op restaurant. 
Voorlopig lijkt 8 mei 
al een kleine stap in 
de goeie richting. 
We duimen samen 
dat het snel weer 
helemaal normaal 
wordt. 

‘We missen onze 
klanten en het niet 

moeten rekenen 
en tellen’

‘Het sociaal contact 
met onze klanten’

‘Mensen 
bedienen en een 
praatje maken’

>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



      

 beylscarrosseriewevelgem

 50 jaar BEYLS Carrosserie!!  Dankzij deze FANTASTISCHE 
mensen! 1 april 1971 - 1 april 2021: Dag op dag 50 jaar 
geleden startten Marc en Esther de carrosserie! 

 lzsblzsb

Forever exploring the 
back garden. 
#deleie #microoffen-
sief #lzsblzsb  
#microadventure  
#canoe  
#pingpongclub  
#seineschelde  
#igwevelgem  
@venturecanoes  
#waterlandvzw  
@pingpongclubmusic

 kylletje 4 year an-
niversary. #wedding 
#gaywedding #love #fyp 
#stillhappy #loveyou 
#myman #husbands 
#geringeld #lgbtq 
#myeverything 
#cantlivewithoutyou 

 samentuin.

eigen.kweek

Alvast heel 
benieuwd hoe 
onze moestuin er 
binnen 2 maanden 
zal uitzien van 90 
meter hoog...

 vantastic.

heartbeat

Zie het leven door 
een roze (onder-
steboven) bril en 
alles komt goed.
Geniet van het 
weekend, paas-
pauze, vakantie, 
maar vooral van 
elkaar. Dat zullen 
wij hier ook doen. 

 kleuterchallenge

#igwevelgem #bibinhet-
park #speeltuin #kidso-
finstagram #paasmaandag 
#waterpomp #kidsplay

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

>TAG


