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Op 8 februari viert Wevelgem de titel 
van Fairtradegemeente met een feest 

en een gratis optreden van 
comedian Kamal Kharmach.
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GULLEGEM 
VIERT 
CARNAVAL
De Orde van de 
Vlaskapelle organi-
seert al sinds 1972 
het carnavalgebeu-
ren in Gullegem. 
De carnavalsstoet 
vindt plaats op 
zondag 11 februari 
om 14u00 en is aan 
zijn 45ste editie 
toe.
Jaarlijks terugke-
rende activiteiten 
zijn het kindercar-
naval, prinsverkie-
zing, seniorenshow, 
kindercarnavalsop-
tocht, boemel-
nacht, kidsfuif, 
happening en 
revue. Nieuw is het 
‘Swingpaleis’ op 
zaterdag 10 febru-
ari om 20u00. Alle 
activiteiten vinden 
plaats in de tent 
aan de Sint-Aman-
duskerk.
www.carnavalgul-

legem.be

colofon 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Marie De Clerck, schepen
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
GSM 0475 49 65 53
marie.declerck@wevelgem.be 

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

CONCEPT 
Stapel magazinemakers

DRUKWERK 
Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be

GEDRUKT OP FSC-PAPIER

>BEELD
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BELEID

Verplaatst

markt in 
Gullegem
Begin februari zal de parking in de Kerkstraat 
gedurende drie weken ingenomen worden 
door een grote tent voor de carnavalsacti-
viteiten. 

De wekelijkse markt in Gullegem zal op vrij-
dag 2, 9 en 16 februari dan ook niet kunnen 
doorgaan op de vertrouwde locatie. 

De markt zal uitzonderlijk plaatsvinden in de 
Kerkstraat zelf. Je favoriete marktkramers 
en onze fietskoeriers zullen zeker van de 
partij zijn, je hoeft dus niets te missen.  

toekomst

centrum
Wevelgem
Hoe moet het centrum van Wevelgem er in 
de toekomst uitzien? Hoe kunnen we ons 
vlotter en duurzamer verplaatsen? Hoe  
creëren we voldoende groenruimte? Over 
al deze vragen denkt de gemeente na bij de 
uitwerking van een aantrekkelijk toekomst-
perspectief voor het centrum. 

Samen met Intercommunale Leiedal verza-
melen we ook graag jullie ideeën: 
• Geef vanaf 19 februari in de bibliotheek je 

feedback. 
• Stap op 10 maart mee op een van onze be-

geleide wandelingen. 
• Surf naar inspraak.wevelgem.be en geef 

je mening of ga in gesprek met mede-in-
woners.

In de Bib in het park wandel je in diezelfde 
periode ook door de regio van de toekomst 
dankzij de expo Contrei. Aan de hand van in-
teractieve installaties vang je een beeld op 
van een regio in transitie. 

Tentoonstelling: 19/02 t.e.m. 10/03
Wandeling: 10/03 van 10u00 – 15u00
Contrei: 19/02 t.e.m. 10/03

>CIJFER
Speelstraten
In Wevelgem werden sinds 
2011 al 60 speelstraten inge-
richt. Een speelstraat is een 
(stuk) straat dat tijdens een 
schoolvakantie verkeersvrij 
wordt gemaakt en exclusie-
ve speelruimte voor kinderen 
wordt. Belangrijke voorwaar-
de is dat een meerderheid van 
de bewoners akkoord is. Meer 
info en/of aanvragen kan via 
wevelgem.be/speelstraten 
voor 1 mei.

> NIEUWS



let op!

wegen-
werken
Dorpsplein Gullegem
Sinds ruim een jaar test het bestuur een 
proefopstelling om het kruispunt in het cen-
trum van Gullegem met de Bankstraat en het 
Dorpsplein veiliger te maken.

Die opstelling krijgt nu een definitief karak-
ter.  De aannemer die de werken zal uitvoe-
ren is Tibergyn nv uit Gullegem.  

De werken zullen starten op maandag 12  
februari na de carnavalstoet.

Slijptrein spoorlijn Wevelgem
Op de spoorlijn komt een slijptrein het volle-
dige traject herzien. Dit gebeurt in de nach-
ten 12, 13/2 & 13, 14/2. Geparkeerde wagens 
staan best 10 m van de spoorlijn verwijderd 
om geen schade op te lopen. 

Op zoek naar werk?

Vacature
Gemeente Wevelgem en OCMW Wevelgem 
organiseren samen de selectieprocedure:
administratief medewerker
voltijds of deeltijds, niveau C1-C3 (m/v), con-
tractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud
• instaan voor het onthaal van de klant
• een correcte en klantvriendelijke dienst-

verlening verzekeren
• zelfstandig instaan voor de administra-

tieve en logistieke ondersteuning van de 
dienst waarin hij/zij tewerkgesteld wordt.

Verloning
Een brutomaandwedde van 1 889,20 euro 
(bij voltijdse tewerkstelling), een interes-
sante verlofregeling, extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering 
en fietsvergoeding), terugbetaling vervoer-
sonkosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure
Schriftelijke proef (10 maart om 9u00) en 
mondelinge proef (datum nog te bepalen).

Uiterste inschrijvingsdatum
21 februari

Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

WIJK-
WERKEN

Het vroegere PWA-systeem 
is sinds 1 januari omgevormd 
tot wijk-werken. Met het 
wijk-werken gaan heel wat 
werkzoekenden aan de slag 
in scholen, in verenigingen, 
bij lokale overheden of in 
land- en tuinbouwbedrij-
ven. Maar ook bij vele men-
sen thuis helpen ze vaak en-
kele uren per week om extra 
werkervaring op te doen. 
Deze ervaringen zijn voor 
veel werkzoekenden goud 
waard: dit is immers een stap 
in hun zoektocht naar een 
duurzame job.

Wil je zelf wijk-werken? 
Je kan je op 2 manieren re-
gistreren: 
1. Via de www.vdab.be/  

wijkwerken 
2. Via de wijk-werkcoach, 

Mathieu Vens – mathieu.
vens@welzijn13.be – 0493 
31 40 26

Wil je klusjes laten uitvoe-
ren door een wijk-werker? 
Je registratie kost jaarlijks 
7,50 euro.Je betaalt 7,45 
euro per cheque en één 
cheque per begonnen uur. 
Wijk-werkcheques bestellen 
kan via wwvl.zendesk.com. 

www.vdab.be/wijkwerken

>RAAD
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OPENING
ZWEMBAD 
2021

CAMPUS 
SPORTSPOOR

Renoveren of bouwen?
Een nieuw zwembad bouw je niet in één-twee-drie. Met 
een haalbaarheidsstudie werden de renovatiekosten van 
het bestaande bad bepaald maar algauw bleek dat die 
enorm zouden oplopen. Een zwembad moet vandaag 
de dag andere behoeften kunnen invullen en zo werd 
beslist om een nieuw zwembad te bouwen op een an-
dere locatie.

Welke locatie?
‘We legden een aantal opties naast elkaar die we zorg-
vuldig afwogen op basis van 16 criteria ‘, verduidelijkt 
Koen Bekaert, diensthoofd gebouwen, ‘bereikbaarheid 
voor scholen, clubs en individuele sporters, en de conti-
nuïteit van de dienstverlening waren hierbij belangrijke 

Afgelopen jaren werd veelal de 
vraag gesteld: ‘Komt er nu een 
nieuw zwembad? En waar en wan-
neer precies’. Wij hebben de ant-
woorden: het nieuwe zwembad 
opent in 2021 zijn deuren op campus 
Sportspoor, waar ook de atletiekpis-
te wordt vernieuwd en er een 
beachvolleybalveld voorzien wordt. 

>REPORTAGE
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‘De 
nieuwe 
locatie 
werd 

zorgvuldig 
geselec-

teerd 
op basis 

van 
verschillen-

de  
criteria.’

Een totaal sportaanbod 
Op de campus Sportspoor kan je nu al terecht voor voetbal, in de sporthal-
len De Vlaschaard en De Schelp voor het beoefenen van diverse sporten 
en kan je komen lopen op de Finse piste. Tegen 2021 wordt het aanbod op 
de locatie dus uitgebreid met het zwembad, een nieuwe atletiekpiste en 
een beachvolleybalveld. Er worden ook douches voor buitensporters en 
polyvalente (les)-lokalen voorzien.  

gegevens, net als het aantal inwoners binnen een straal van 1 en 2 kilometer. 
De site van het huidige zwembad was ook een optie, maar dat betekent dat we 
gedurende 2 jaar geen zwemwater kunnen aanbieden.  Alle sportverenigingen en 
scholen zouden dus een lange periode elders moeten zwemmen.’ Het clusteren 
van verschillende sportfaciliteiten biedt ook vele voordelen. Daarnaast biedt het 
verdwijnen van het zwembad ruimte voor een vernieuwd en aantrekkelijk cen-
trum. ‘Op het sportcentrum zijn al veel sterke clubs actief, op de voetbalvelden, 
de atletiekinfrastructuur en de sporthallen De Schelp en De Vlaschaard. Dergelijk 
sterk sportaanbod op 1 locatie komt de interactie van de clubs ten goede en zorgt 
er voor dat je als gezin op 1 plaats voor meerdere sporten terecht kan. Als je als 
ouder  je zoon moet afzetten aan de voetbal past dit misschien ook in het schema 
van de zwemles van  je dochter  of kan je tijdens het sporten van je kinderen zelf 
een uurtje gaan zwemmen of lopen.’ Naast de bouw van een nieuw zwembad 
wordt ook een beachvolleyveld en een vernieuwde atletiekpiste voorzien. Voor 
elk van deze 3 investeringen werd een participatietraject gevolgd  waarbij  de 
verschillende gebruikers betrokken werden in de uiteindelijke keuzes.

Prachtig rapport
Deze geplande investeringen werden gebundeld in één subsidiedossier dat werd 
ingediend bij de Vlaamse Overheid. Eind december 2017 werd bekend dat er een 
bedrag van 1 026 875 euro werd toegekend voor de ontwikkeling van de sport-
campus Sportspoor in Wevelgem.  Wevelgem is hiermee 1 van de 5 organisaties 
die meer dan 1 miljoen euro subsidies mag ontvangen voor investeringen in sport-
infrastructuur.  ‘We mogen fier zijn op ons rapport’, blikt Koen terug, ‘Met een 
mooie totaalscore van 82,15 op 100 werd ons project als 11de gerangschikt in een 
lijst van 44 geselecteerde projecten. Een puike prestatie dus!’

Timing
Er werd niet gewacht op het resultaat van de subsidieaanvraag om volgende 
stappen te zetten. ‘We kiezen voor een design en built-formule. Dat betekent 
dat we een opdracht uitschrijven en een bouwteam bestaande uit een architect, 
studiebureaus en aannemers  kan inschrijven. Op die manier worden alle experten 
al van bij het ontwerp betrokken. Rond de ingediende voorstellen wordt verder 
onderhandeld om uiteindelijk de opdracht toe te wijzen aan één van de bouw-
teams.  De zoektocht gaat binnenkort van start en we willen deze  tegen eind 
2018 afronden. De eerste steen kan dan gelegd worden halfweg 2019 en tegen eind 
2020 kunnen de bouwwerken afgewerkt worden.  Begin 2021 moeten we dan de 
eerste duik kunnen nemen in het zwembad op campus Sportspoor.’ aldus Koen. 
De atletiekpiste wordt gerenoveerd in het voorjaar van 2019. 

KOen bekaert

diensthoofd gebouwen
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14 februari

Valentijns-
wandeling
Maak samen met je partner een gezellige wandeling 
op Valentijnsdag. Je kan proeven van lekkere drank-
jes en hapjes en er is aangepaste animatie voorzien 
onderweg. De wandeling is 3 kilometer lang en start 
in de tent op het marktplein van Gullegem. Om de 
intimiteit te bewaren, kan je elke 3 minuten starten 
vanaf 18u00. Je kan jullie startmoment op voorhand 
reserveren. 

Deelnemen kost 18 euro per persoon. Inschrijven 
kan tot en met 8 februari in het gemeenteloket, via 
toerisme@wevelgem.be of 056 43 39 06.
www.wevelgem.be/valentijnswandeling

Valentijnsdansnamiddag
Vooraleer de wandeling van start gaat kan je je benen 
losgegooien op de dansnamiddag met live-orkest GD 
Sound Band. 14u00 | tent op marktplein Gullegem | € 3  
Kaarten via gemeenteloket of de bibs.

Filmnamiddag

Sprakeloos
Woensdagnamiddag 28 februari speelt in CC Guldenberg 
de film Sprakeloos, naar het boek van Tom Lanoye. Hilde 
Van Mieghem regisseerde de film. Viviane De Muynck en 
Stany Crets spelen de hoofdrol. Het leven van schrijver Jan 
Meerman keert ondersteboven als zijn moeder na een be-
roerte  haar spraakvermogen verliest. Tickets voor de film 
kosten 6 euro. In ruil voor 10 UiTPASpunten krijg je een gratis 
ticket. Tickets te verkrijgen in CC Guldenberg en de lokale 
dienstencentra.    
www.ccwevelgem.be/sprakeloos

>NIEUW 
SPEEL-
MATERIAAL 
ZWEMBAD
Elke woensdagnamiddag 
van 14u30 tot 16u30 kan je 
in het zwembad van Wevel-
gem komen spelen. Vanaf nu 
met  nieuw speelmateriaal. 
Er is een nieuwe opblaasbare 
waterglijbaan en ander klein 
speelmateriaal. Op woens-
dag is het zwembad open van 
14u00 tot 20u00. Daarnaast 
is er ruimte voorzien voor 
baantjeszwemmers.
www.wevelgem.be/zwembad

UITREIKIng
 CULTUURPRIJS

Zondag 4 maart om 10u00 in CC Gulden-
berg. Benieuwd naar de eerste laureaat van 
de 2-jaarlijkse cultuurprijs? 7 genomineerde 
personen en verenigingen strijden om de ti-
tel. Iedereen welkom. Gratis toegang.
www.wevelgem.be/cultuurprijs

Boterhammen in de bib
 Straffe madammen in de kunst

Veel werk van vrouwelijke kunstenaars is er 
in het Louvre niet te zien. Tijdens hun leven 
worden ze nochtans erg geprezen. Kunsthis-
toricus Peter Jonnaert vertelt over die straffe 
madammen. Do. 22/02 | 12u00 tot 13u15.
www.wevelgem.be/straffemadammen

>NIEUWS

BELEEF
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T-dansant
 valentijn

The B-JIMS brengen live muziek van vroeger en nu. 
Di 13 februari 14u30, € 5 (koffie en taart) 

Inschrijven tot 5/02 bij LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1, 
056 43 55 10 of ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be.

Leesclub bespreekt

Jeroen 
Olyslaegers
Tijdens een bijeenkomst van de leesclub van de bibliotheek wissel 
je leeservaringen met elkaar uit. Er wordt een gesprek gevoerd over 
de thema’s en de motieven in het boek. De bibliotheek zorgt voor 
een hapje en een drankje. Zo wordt lezen een sociale en prettige 
belevenis.

Op woensdag 7 februari (om 19u30) wordt de bekroonde roman ‘Wil’ 
van Jeroen Olyslaegers besproken. In deze roman betwist de auteur 
de breed aangenomen grenzen tussen goed en kwaad. De oorlogs-
roman speelt zich af in Antwerpen, een stad die wordt bezet door 
geweld en wantrouwen. Het hoofdpersonage Wilfried probeert in 
die moeilijke omstandigheden te overleven, terwijl de jacht op de 
joden onverminderd verder gaat. 

Iedereen kan de bijeenkomsten van de leesclub bijwonen. Inschrij-
ven vooraf is niet nodig. Je kan steeds een exemplaar van het boek 
vragen aan de balie van de bibliotheek.

www.wevelgem.be/olyslaegers

CULTUUR

1

3X

2

3

Er zijn in februari drie culturele 
activiteiten waar je samen met 
de (klein)kinderen naar toe kan. 
Kom ze ontdekken!  

13 februari: Zooks (6+)
Dimitri en Kristoff Leue maakten een familiefilm 
met een techniek die Walt Disney gebruikte bij  
Sneeuwwitje: het verhaal filmen met acteurs 
en dan overtekenen. In de (animatie)film spe-
len o.a. Matteo Simoni, Frank Focketyn en Warre 
Borgmans. www.ccwevelgem.be/zooks

21 februari: Try-out H O O N (10+) 
Theatercollectief De Zinderij, van ex-Wevel-
gemnaar Vincent Vandevyvere, werkt aan een 
derde voorstelling: H O O N. Dat stuk komen ze 
al eens testen bij CC Wevelgem. Dit stuk is een 
buitenkans voor tieners en theaterliefhebbers 
met een jong hart. www.ccwevelgem.be/hoon

24 februari: Hans & Grietje (4+)
Een humoristisch en hilarisch sprookje. Alles 
loopt fout voor Hans & Grietje. Het publiek 
neemt plaats aan de twee kanten van een deu-
renrij.  Het verhaal wordt twee keer gespeeld. 
Maar de tweede keer is toch weer verrassend 
anders. www.ccwevelgem.be/hansengrietje

>DOEN



Marnix Sabbe is al heel lang ac-
tief in de Noord-Zuid-werking. 
‘Veel van mijn familieleden zijn 
actief in de derdewereldwerking 
en mijn broer Albert was mis-
sionaris in Congo. We zijn een 
familie van wereldburgers. Ik 
ben actief in de gemeentelijke 
Wereldraad en mijn inzet voor 
de plaatselijke trekkersgroep 
Fair Trade beschouw ik als een 
logisch verlengstuk van dit en-
gagement.’
Nele Mispelaere werkt voor het 
gemeentebestuur en zorgt voor 
administratieve ondersteuning 
vanuit de cel welzijn. Maar ze is 
ook persoonlijk geëngageerd in 
de derdewereldwerking. ‘De we-
reld zou heel mooi kunnen zijn, 
maar er is zoveel onrecht. Fair 
Trade is alvast een heel goede 
manier om onrecht te bestrijden.’ 

Het gemeentebestuur nam zelf 
het initiatief om een Fairtrade-
werking op te zetten. Marnix: 
‘Met diverse partners gingen 

in hun aanbod op te nemen. We 
organiseerden zelf enkele grote 
publieksacties en namen actief 
deel aan evenementen op de ge-
meente. De actie (H)Eerlijk Gul-
legem was een succes, we waren 
er op Wevelgem Wintert en het 
wereldfestival Kokopelli is een 
voor de hand liggende partner.’
Fair Trade moet nog meer een 
evidentie worden, vindt Nele. 
‘Nog al te veel mensen associ-
eren ons enkel met Wereldwin-
kel. We moedigen mensen aan 
om ook tijdens hun wekelijkse 
boodschappendag in hun ver-
trouwde warenhuis de Fairtra-
deproducten op te zoeken’.

Voedselteam
Sylvie Sarlet was al een tijdje 
kernlid van het Voedselteam en 
stelde zich spontaan kandidaat 
toen ze hoorde dat er een trek-
kersgroep rond Fair Trade kwam. 
‘Het is een thema dat me nauw 
aan het hart ligt,’ zegt ze. ‘Het 
Voedselteam brengt liefhebbers 

‘OP NAAR MEER EERLIJKE EN 
DUURZAME CONSUMPTIE’ 

De gemeente Wevelgem engageerde zich de voorbije jaren om te voldoen aan de criteria 
van de campagne FairTradeGemeenten. Daarmee steekt ze zowel de kleinschalige boer in 
het Zuiden als de duurzame boer in het Noorden een hart onder de riem. De vele inspan-
ningen en de goede respons bij diverse partners resulteerden in het behalen van de titel 
FairTradeGemeente.

van duurzame en biologische 
producten in contact met lokale 
boeren en producenten via een 
korte voedselketen. Dat gaat 
over groenten, fruit en aard-
appelen maar even goed over 
eerlijke Belgische visvangst, 
ecologische rundveehouderij, 
ambachtelijk roomijs en kaas. 
De pakketten worden samen-
gesteld naargelang het sei-
zoenaanbod, steeds dagvers en 
zoveel mogelijk biologisch. Zo 
kunnen onze leden het hele jaar 

>INTERVIEW

we op de voorzet in. Er werd 
een trekkersgroep opgericht die 
allerlei acties en projecten op-
zette. Verenigingen, scholen en 
organisaties werden aangemoe-
digd om Fairtradeproducten aan 
te bieden tijdens recepties, ver-
gaderingen en activiteiten. Ook 
plaatselijke winkels en horeca-
zaken probeerden we te overtui-
gen om onze eerlijke producten 
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GEMEENTE WEVELGEM IS FAIRTRADEGEMEENTE

FEEST VOOR FAIRTRADE

Op donderdag 8 februari (om 19u30 
in OC De Stekke) viert de gemeente 
Wevelgem het behalen van het Fair-
TradeLabel. Naast een feestelijke 
receptie is er een gratis voorstel-
ling van stand-up comedian Kamal 
Kharmach.
In zijn voorstelling ‘De schaamte 

‘Dankzij Fair-
tradesteun 

je niet alleen 
duurzame 

handel, maar 
ontdek je ook 
superlekkere 
producten.’

Sylvie



door lekker eten van lokale bo-
dem op het ritme van de seizoe-
nen,’ zegt ze enthousiast.

Sensibilisering
Toch is de Fairtradewerking niet 
enkel gefocust op de verkoop 
van producten. ‘Wij willen men-
sen warm maken voor de filoso-
fie achter onze werking,’ vertelt 
Marnix. ‘FairTrade garandeert 
een eerlijke handelsketen van 
producent tot consument. We 
bevorderen de werking van cor-
poraties, leren mensen samen-
werken en garanderen dat een 
product op ethisch verantwoor-
de wijze op de markt komt. We 

proberen leven in armoede om te 
bouwen naar een leven met kan-
sen. Mensen moeten af van het 
idee van naastenliefde. De tijd 
dat het rijke Noorden het arme 
Zuiden moet helpen, ligt achter 
ons. We promoten het wereld-
burgerschap en dat staat lang 
niet alleen voor eerlijke handel 
met het Zuiden, maar bijvoor-
beeld ook voor duurzame land-
bouw dichter bij ons.’
Nele: ‘We spreken doorlopend 
mensen aan en ondervinden 
veel goodwill van mensen en 
diensten. Forceren heeft echter 
geen zin, maar we blijven onze 
werking promoten.’

Trots
Nele, Marnix en Sylvie zijn trots 
dat de gemeente het label heeft 
behaald. ‘Het gemeentebestuur 
verdient het ook. Het bestuur 
was vragende partij om een 
werking op te zetten en steunt 
ons consequent in onze werking. 
We moeten nooit gaan bedelen, 
maar botsen op grote bereidwil-
ligheid en gemeende interesse,’ 
zegt Marnix.

Binnenkort komen er bordjes 
in het straatbeeld waardoor 
Wevelgem zich kan outen als 
FairTradeGemeente. ‘Er zijn er 
ondertussen steeds meer in 
Vlaanderen en ik voel elke keer 
weer voldoening als ik zo’n 
bordje voorbijkom. Het doet erg 
goed dat ik nu ook zelf in zo’n 
gemeente woon,’ zegt Marnix.
‘Het zou fijn zijn mocht de term 
Fair Trade nog breder bekend 
worden,’ droomt Sylvie. ‘Een 
jaarlijkse Fairtrademarkt met 
aandacht voor eerlijke handel 
en lokale producenten zou fan-
tastisch zijn.’

De Wevelgemse Fairtradepart-
ners vind je op www.fairtrade-

gemeenten.be/wevelgem

11

voorbij’ laat Kharmach zien dat er 
een groot verschil is tussen wat an-
dere mensen over je denken en wat 
je over jezelf denkt.
Iedereen is van harte welkom. Je 
kan je (gratis) ticket reserveren via 
www.webshop.wevelgem.be, in 
cultuurcentrum Guldenberg of via 
056 43 34 95.

‘Eerlijke 
handel moet 

als iets 
normaals 
ervaren 
worden, 

zowel in de 
dagelijkse 

omgang als 
op wereld-

schaal.’
Marnix

 Nele & Marnix

 Sylvie 
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BURGER
Février : un mois sans alcool

Inscris-toi sur tourneeminerale.be

#tourneeminerale

santé !
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Doe jij ook mee?

#Tournée
Minérale 
Hoe is het nog gesteld met je goede voornemens 
voor 2018?  Nog even aan het uitstellen of zijn ze 
al  gesneuveld?  Misschien is dit wel het uitge-
lezen moment om deel te nemen aan Tournée 
Minérale.  

Deze campagne van De Druglijn en Stichting te-
gen Kanker roept op om in februari gedurende 
een maand geen alcohol te drinken. 

Op zoek naar een lekker alcoholvrij alternatief?  
In de cafetaria van CC Guldenberg, tijdens het 
fairtradefeest en tijdens de valentijnswande-
ling voorzien we in februari alvast een lekkere 
mocktail.  

Vervoeg het team ‘Gemeente Wevelgem’ op  
www.tourneeminerale.be

nu in de paasvakantie

Natuur- 
academie
Kinderen van het 3de tot 6de leerjaar kunnen zich 
inschrijven voor de natuuracademie in domein Ber-
gelen. Op donderdag 5 en 12 april kunnen ze mee-
helpen om gerevalideerde vogels terug vrij te laten  
en nestkastjes te maken. Daarnaast is er een zoek-
tocht naar dieren die in het domein voorkomen aan 
de hand van uitgezette vallen.
www.stadlandschapleieschelde.be/

natuuracademie

 Foto’s gemeentepark
Heb je foto’s die zijn gemaakt in 
het park? Kwam je er spelen met je 
kinderen of met de jeugdbeweging, 
poseerde je op de verdwenen speel-
tuigen, kwam je de eendjes voeren, 
trouw- of communiefoto’s maken? 
We gebruiken ze graag voor een 
tentoonstelling!
www.wevelgem.be/tentopark

 Gemeentelijke 
stedenbouwkundige 
verordening
Het ontwerp van gemeentelijke 
stedenbouwkundige verorde-
ning ligt ter inzage van 1/02 t.e.m. 
2/03/2018 op de dienst stedenbouw, 
ruimtelijke ordening en wonen. Op-
merkingen moeten binnen de ter-
mijn van het openbaar onderzoek 
per aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs gericht worden 
aan het college van burgemeester 
en schepenen, Vanackerestraat 12, 
8560 Wevelgem. www.wevelgem.be

>QUOTE

‘Kokopelli 
 staat voor 

ontmoeting, 
daarom doen 

we elk jaar 
mee aan het 
Gullegems 

onmoetings-
feest.’

>NIEUWS

Vincent Geers, 

voorzitter Kokopelli

Al vanaf de eerste editie is 
Kokopelli een van de vele 
verenigingen op het Gul-
legems ontmoetingsfeest. 
Sinds jaar en dag bieden ze 
het biertje Sint-Bernardus 
aan en blijven steevast tot 
de laatste open. 
www.kokopelli.be
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informatievergadering

vliegveld
Wevelgem
De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevel-
gem-Bissegem organiseert naar jaarlijkse gewoonte haar 
informatievergadering voor de bevolking en de overheden.
Deze vergadering vindt plaats op maandag 19 februari om 
19u00 in het Luchthavengebouw, Luchthavenstraat 1. Tij-
dens de informatievergadering zal er teruggeblikt worden 
op de activiteiten en verwezenlijkingen van de luchthaven in 
het jaar 2017. De milieucoördinator en vertegenwoordigers 
geven graag tekst en uitleg bij de milieuprestaties van 2017.

vorming

Mijn klein-
kind woont in 
2 huizen
Heel wat grootouders hebben kleinkinderen die opgroeien 
bij gescheiden ouders. Grootouders hebben hierover vaak 
bezorgdheden. Op welke manier kan je jouw kleinkind on-
dersteunen? 

Op maandag 12 februari kan je een gratis vorming volgen om 
hier meer over te weten te komen. 14u00 |  LDC Elckerlyc | Gra-
tis | Inschrijven tot 5/02 via ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.
be, 056 43 55 10 of via de afdelingsverantwoordelijke van de 
Gezinsbond Wevelgem: Philip.Verhagen@telenet.be | Opvang 
is voorzien voor je (klein)kind tijdens deze vorming.

Dat kan! Je helpt inwoners die zich (tijdelijk) 
moeilijk kunnen verplaatsen, geen eigen 
vervoer hebben en waarvoor het openbaar 

vervoer geen optie is. Zo kunnen ze toch naar de 
kapper, naar de dokter of deelnemen aan een ac-
tiviteit. 

Als chauffeur kan jouw hulp veel betekenen voor 
een ander. Je draagt ertoe bij dat iemand die min-
der mobiel is heel normale verplaatsingen kan 
doen. Je maakt sociaal contact mogelijk, je bent 
een luisterend oor … Je maakt het kortom moge-
lijk dat mensen actief kunnen deelnemen aan het 
samenlevingsgebeuren. Bovendien krijg je enorm 
veel waardering en dankbaarheid terug en dat is een 
enorme drijfveer voor veel chauffeurs.  De chauffeur 
beslist ook zelf wanneer en hoeveel tijd hij kan vrij-
maken. Je ontvangt hiervoor een kilometervergoe-
ding en je bent omnium verzekerd tijdens de ritten.  

Wil je ook graag vrijwilliger-chauffeur worden? 
Neem vrijblijvend contact op met LDC Het Knoop-
punt (Hannelore Herman) – 056 43 20 80.

chauffeur Minder Mobielen Centrale Wevelgem 

Carine Verhaeghe

>VRAAG

?

Kan ik aan de 
slag als vrijwilli-

ger van een 
vervoerdienst? 
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WAT IS 
DE SNELSTE 

MANIER 
OM IETS 

TE MELDEN
BIJ DE 

GEMEENTE?

Al  een paar keer maakten wij per mail 
een melding over het speelpleintje in 
onze wijk. Sinds veel jaren al zorgt het 

speelpleintje voor veel speelplezier, eerst voor 
onze eigen kinderen, nu voor onze kleinkin-
deren. Als ze heel klein zijn, gaan we er wan-
delen en kijken naar de eendjes en de kuiken-
tjes op de vijver. Eens ze wat groter geworden 
zijn, gaan we er spelen op de toestellen. Het 
gebeurt  wel eens dat er iets schort aan de 
speeltoren. Een touw dat los zit, of een plank 
die stuk is, kortom vooral zaken die met vei-
ligheid te maken hebben. We stuurden een 
mail daarover naar de betrokken dienst. Tel-
kens werd in een mum van tijd gereageerd  en 
het nodige gedaan om alles te herstellen. Op 
die manier zorgt het meldpunt op een korte 
tijdspanne voor een goede bereikbaarheid en 
een vlotte samenwerking tussen bestuur en 
inwoner. 
Suze Vandoorne

Tijdens de donkere dagen begon het ons 
en onze bezoekers steeds meer op te 
vallen dat de straatverlichting voor 

ons huis het had laten afweten. We woonden 
volgens sommigen in een ‘donker gat’.  Van-
daar dat ik besloot contact op te nemen met 
de gemeente om hier wat aan te laten doen. 
Ik surfte naar de website van de gemeente 
Wevelgem en verwachtte een lijst telefoon-
nummers van allerlei diensten die me zouden 
verbinden met doorkiesnummers en wacht-
muziekjes maar tot mijn grote verrassing vond 
ik op de portaalsite meteen een link naar een 
meldpunt. Dit bleek perfect te werken want 
binnen de 24 uur kreeg ik een antwoord dat 
mijn verzoek was doorgestuurd naar Infrax 
met de vraag de straatverlichting te herstel-
len. Nog een dag later vond ik een mailtje in 
mijn postvak-in dat dit binnen de 3 weken ook 
effectief zal gebeuren. 
Angeliek Van Erp

Een put in de rij-
weg? Losliggende 
tegels in een wan-
del- of voetpad? 
Beschadigd straat-
meubilair, graffiti of 
zwerfvuil? 
Het zijn allemaal 
kleine klachten en 
ongemakken die 
opgelost kunnen 
worden. Heb je 
zulke klachten of 
opmerkingen, 
meld ze via het 
online gemeentelijk 
meldpunt. 

www.wevelgem.be/meldpunt

‘Een touw dat 
los zit of een

 plank die stuk is’

‘Binnen de 
24 uur kreeg ik 
een antwoord’

>RONDVRAAG

Meldpunt
Wevelgem
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Vlakbij mijn kinderdagverblijf in de Roe-
selarestraat in Wevelgem lag onlangs 
een doodgereden kat op straat. Een 

triestig gezicht.... Omdat hier dagelijks heel 
wat kinderen voorbij komen en het voor nie-
mand leuk is om zoiets te zien, heb ik contact 
opgenomen met het meldpunt van de ge-
meente. Via een invulformulier op de website 
kan je makkelijk een melding doorgeven.

Even later was de kat verdwenen. De gemeen-
tedienst reageerde wat mij betreft heel ade-
quaat. Als ik nog eens zo’n diertje zie liggen 
of iets anders wil melden, ga ik zeker weer 
gebruikmaken van het meldpunt.

Lore Deschamps

‘Dode kat op 
het voetpad 
bij crèche’

TOT UW
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

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

@Wevelgem8560 
#Wevelgem #igwevelgem

www.facebook.com/ 
wevelgem8560

Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut) | geowacht.be

Huisartsen
Centraal oproepnummer 056 40 47 48

politiezone Grensleie
101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be

OCMW Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem
056 43 55 00

>SERVICE



      

 lieswerbrouck

In de bib je dikke vriend de #gruffalo tegenkomen.. 
#igwevelgem

 ursie.claus

Burning Gullegem 
#kerstboomver-
branding 
#gullegem 
#iggullegem 
#fromwhereistand 
#lights 
#igwevelgem 
#afternieuwjaar 
#fire 
#winter 
#burning 
#8560

 leenkneght_jules

Bal pakken uit kerstboom 
#wevelgemwintert 
#igwevelgem

 lienlapiere

#dewarmste-
week 
#igwevelgem 
#gbswevelgem

 moorseleon-

derneemt.be

Knetter 2018 was 
weer superge-
zellig! Koud en 
droog! Zo moet 
het zijn! 
#knetter 
#moorsele 
#igwevelgem 
#moorseleon-
derneemt

 engelsemma

My lovely friends met 
hun zotte dancemoves 
#concordance 
#igwevelgem 
#wevelgemwintert 
#wevelgemfeest 
 #christmastree 

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


